
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

III. - GELEN KÂĞITLAR

IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Düzce Milletvekili Celal Erbay’ın, Düzce iline yapılan yatırımlara ve
hizmetlere ilişkin gündem dışı konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, çalışma hayatında
yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, esnaf ve sanatkârların
sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
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V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER

1.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair
talebine ilişkin tezkeresi (3/1450)

2.- Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1458)

3.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’a ödenek ve yolluğunun
verilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri (3/1459)

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Türk polis teşkilatının
kuruluşunun 166’ncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Türk polis teşkilatının
kuruluşunun 166’ncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, taşeron firmalar aracılığıyla
çalıştırılan işçilere ilişkin açıklaması

4.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, kadına yönelik şiddet, kadın ve
çocuklara yönelik cinsel saldırı, taciz ve tecavüz suçlarına ilişkin açıklaması

5.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, süt ve et üreticilerinin
sorunlarına Hükûmetin çözüm bulmasına ilişkin açıklaması

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da hizmet veren 1.
Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının başka bir ile taşınacağı iddialarına
ilişkin açıklaması

7.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Hükûmetin son aldığı
kanun hükmünde kararname yetkisiyle bir esnaf bakanlığı kurulmasının
düşünülüp düşünülmediğine ilişkin açıklaması

8.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Türk polis teşkilatının
kuruluşunun 166’ncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

9.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un, Türk polis
teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

10.- Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün, Türk polis teşkilatının
kuruluşunun 166’ncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

11.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Türk polis teşkilatının
kuruluşunun 166’ncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması
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VII.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in, Başkanlık

Divanı olarak, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl dönümünü
kutladıklarına, şehit polislere Allah’tan rahmet, gazilere hayırlı ve uzun ömür
dilediklerine ilişkin konuşması 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekili Ankara

Milletvekili Hakkı Suha Okay, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Adına
Grup Başkan Vekilleri Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili
Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Hatay Milletvekili
Sadullah Ergin ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın ve Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet
Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sivas Milletvekili ve Büyük
Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını
kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle
araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci İç Tüzük’ün 104 ve
105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/333,
334, 335-3/1090) (S. Sayısı: 700)

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 milletvekilinin, Antalya
Milletvekili Tayfur Süner ve 26 milletvekilinin, Bursa Milletvekili İsmet
Büyükataman ve 31 milletvekilinin, Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20
milletvekilinin, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 24
milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 21 milletvekilinin,
Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili
Mithat Melen ve 22 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21
milletvekilinin, Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30
milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün
104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/60,
63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256) (S. Sayısı: 549)

3.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 20 milletvekilinin, Adana
Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Canan
Arıtman ve 39 milletvekilinin, Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25
milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 milletvekilinin,
Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 milletvekilinin, Tekirdağ Milletvekili
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Kemalettin Nalcı ve 19 milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve
24 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 milletvekilinin,
Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 milletvekilinin, Kütahya
Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, Adana Milletvekili Hulusi Güvel
ve 26 milletvekilinin, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 29
milletvekilinin, Muş Milletvekili  M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin,
İzmir Milletvekili  Canan Arıtman ve 21 milletvekilinin, Denizli  Milletvekili
Ali Rıza Ertemür ve 25 milletvekilinin, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici
ve 27 milletvekilinin, Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20
milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19
milletvekilinin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 28 milletvekilinin,
İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili
Mehmet Sevigen ve 21 milletvekilinin, Adana Milletvekili Nevingaye
Erbatur ve 24 milletvekilinin, Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 23
milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ve 21 milletvekilinin,
kayıp çocuklar başta olmak üzere çocukların mağdur olduğu sorunların
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın
98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 466, 474, 496,
531, 539, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574)
(S. Sayısı: 589)

4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 milletvekilinin,
Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili
Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl
ve 21 milletvekilinin, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 23 milletvekilinin,
kanser hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri
üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/348, 551, 666,
667, 668) (S. Sayısı: 648)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 milletvekilinin,
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 milletvekilinin, Kırklareli
Milletvekili Tansel Barış ve 23 milletvekilinin, Adana Milletvekili
Nevingaye Erbatur ve 23 milletvekilinin, Bartın Milletvekili Muhammet
Rıza Yalçınkaya ve 22 milletvekilinin, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük
ve 22 milletvekilinin, Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 milletvekilinin,
Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 milletvekilinin, Çanakkale
Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 milletvekilinin, Aydın Milletvekili
Ahmet Ertürk ve 21 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25
milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23
milletvekilinin, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 milletvekilinin,
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Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 milletvekilinin, İzmir
Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 milletvekilinin, Adıyaman Milletvekili
Şevket Köse ve 23 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26
milletvekilinin, Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 23 Milletvekilinin,
Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 21 milletvekilinin, Van
Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 milletvekilinin, Kahramanmaraş
Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 milletvekilinin, Isparta Milletvekili
Mevlüt Coşkuner ve 25 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22
milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 39
milletvekilinin, Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin,
Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 milletvekilinin, ülkemizde
yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürülebilir çevre politikası için
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç
Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Raporu (10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87,
89, 98, 101, 119, 145, 146) (S. Sayısı: 352)

6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 milletvekilinin,
Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 milletvekilinin, Şırnak Milletvekili
Hasip Kaplan ve 20 milletvekilinin, Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve
19 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27
milletvekilinin, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22
milletvekilinin, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23
milletvekilinin, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Adına Grup Başkan
Vekilleri Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız’ın, Antalya
Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve 21 milletvekilinin, Sivas Milletvekili
Hamza Yerlikaya ve 19 milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk
ve 22 milletvekilinin, Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 24
milletvekilinin, spor kulüplerinin sorunları ile sporda şiddet sorununun
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın
98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/80, 91, 267, 674, 714, 737, 739, 876, 877, 878, 879,
880) (S. Sayısı: 733)

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, deprem riskinin araştırılarak
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nun görüşmeleri esnasında
İstanbul Milletvekili İdris Güllüce’nin, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
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X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, üremeye yardımcı tedaviler

ile aile ve çocuk yardımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/18221)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Kuzey Afrika ülkelerinde
çalışan Türk firmalarının siyasi ve toplumsal olaylar sebebiyle maruz kaldığı
mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet
Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/18586)

3.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, çocuk hasta bezinin sosyal
güvenlik kapsamına alınmasının kolaylaştırılmasına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı
(7/18748)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kaçakçılığa ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/18825)

5.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine
ödenmesi gereken zam farklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/18837) 

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, SSK ve BAĞ-KUR emeklisine
ödenecek zamlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ömer Dinçer’in cevabı (7/18843)

7.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, SSK ve BAĞ-
KUR emeklilerine 2003 ve 2006 yıllarında verilmesi gereken zamlara ilişkin
Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in
cevabı (7/18894)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’ya yapılan yatırımlara ve
verilen dış ticaret desteklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı
Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/18990)

9.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, TBMM Üstün Hizmet Ödülü
verilen bir kişiyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/19045)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak dört oturum yaptı.

Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, Kanser Haftası’na, 
Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Malatya iline yapılan yatırımlara,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, yükseköğretime geçiş sınavına ilişkin gündem dışı

konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu cevap verdi. 

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Polis ve Kanser Haftası’na,
Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, çiftçilerimizin, köylülerimizin tarlasında,

bahçesinde kullanacakları alt gübresinin bir an önce taksitle satışının önünün açılmasına, 
İlişkin birer açıklamada bulundular. 

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, yükseköğretime geçiş sınavıyla ilgili soruşturmanın
idari açıdan da tamamlanıp neticeye bağlanmasına, 

Eskişehir Milletvekili H. Tayfun İçli’nin, yükseköğretime geçiş sınavıyla ilgili idari soruşturma
yürütülmekteyken Cumhurbaşkanının, Millî Eğitim Bakanının telkin ve tavsiyede bulunamayacağına,

Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, son zamanlarda ÖSYM’de özellikle, tüm sınavlarda
kopya ve şifreleme olmasının sorumlusunun Hükûmet olduğuna, 

İstanbul Milletvekili Ünal Kacır’ın yükseköğretime geçiş sınavına ait basına verilen kitapçığın
şifreli olarak hazırlanmasının yönetime yönelik bir komplo olabileceğine ve bu yönde araştırma
yapılmasına, 

Çorum Milletvekili Agâh Kafkas’ın, yükseköğretime geçiş sınavını tartışarak çocuklar üzerinden
siyaset yapmanın etik olmadığına, 

İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, yükseköğretime geçiş sınavına dair Cumhurbaşkanının,
sayın bakanların ve sayın başbakan yardımcısının “Orada bir şey olmamıştır.” demelerinin yargıya
açıkça müdahale olduğuna, 

İlişkin açıklamalarına Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu cevap verdi.

Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 31 milletvekilinin, rüşvet sorununun bütün yönleriyle
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/1101) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve
ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:
1’inci sırasında bulunan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 1
Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya
Milletvekili Abdurrahman Arıcı’nın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/889, 894) (S.
Sayısı: 744) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi ve kanunlaştı.
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Bastırılarak dağıtılan 751, 749, 750 ve 748 sıra sayılı kanun tasarılarının 48 saat geçmeden
gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmının” 1, 4, 6 ve
7’nci sıralarına; 737, 742 ve 736 sıra sayılı kanun tasarılarının ise bu kısmın 2, 3 ve 5’inci sıralarına
alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Türkiye Büyük Millet Meclisinin
12 Haziran 2011 Pazar günü yapılması kararlaştırılan 24’üncü Dönem milletvekili genel seçimine
ilişkin kesin sonuçlarının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 37’nci ve Millet Meclisi İç
Tüzüğü’nün 3’üncü maddesine göre Yüksek Seçim Kurulunca, Türkiye radyo ve televizyonlarından
ilanını takip eden 5’inci gün saat 15.00’te toplanmak üzere, 12/4/2011 Salı gününden itibaren tatile
girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının: 

1’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükûmeti
Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 751),

2’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Almanya Federal
Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı Arasında Yapılan Mühimmat Dahil Leopard 2 Ana
Muharebe Tankı Silah Sisteminin Müşterek Konfigürasyon Kontrol Yönetimi (JCCM) Konulu
Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/982) (S. Sayısı: 737),

3’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/895) (S. Sayısı: 742),

4’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Mısır Arap
Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği
Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/966) (S. Sayısı: 749),

5’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı: 736),

6’ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/999) (S.Sayısı: 750),

7’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Federal Demokratik Etiyopya
Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askeri Alanda İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması ve Bu
Anlaşmada Yapılan 1 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 748),

8’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair  Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1009) (S. Sayısı: 713),
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Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. 

752 sıra sayılı Afgan  Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında İşbirliği
Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 9’uncu sırasına alınmasına ilişkin Danışma
Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

9’uncu sırasına alınan, Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi
Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında
İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1019) (S. Sayısı: 752),

10’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükûmeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/957) (S. Sayısı: 682),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi ve kanunlaştı. 

7 Nisan 2011 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 12.00’de toplanmak üzere birleşime
21.31’de son verildi.

Nevzat PAKDİL
Başkan Vekili

Harun TÜFEKCİ Yusuf COŞKUN
Konya Bingöl

Kâtip Üye Kâtip Üye
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II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 12.00’de açılarak beş oturum yaptı.

Düzce Milletvekili Celal Erbay, Düzce iline yapılan yatırımlara ve hizmetlere,  

İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral, çalışma hayatında yaşanan sorunlara, 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, esnaf ve sanatkârların sorunlarına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde
bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin ve Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’a
ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeleri kabul edildi. 

Mersin Milletvekili Behiç Çelik,

Adıyaman Milletvekili Şevket Köse,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 

Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut, 

Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, 

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş, 

Türk polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl dönümüne;

Adana Milletvekili Hulusi Güvel, taşeron firmalar aracılığıyla çalıştırılan işçilere, 

İzmir Milletvekili Canan Arıtman, kadına yönelik şiddet, kadın ve çocuklara yönelik cinsel
saldırı, taciz ve tecavüz suçlarına, 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, süt ve et üreticilerinin sorunlarına Hükûmetin
çözüm bulmasına, 

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Kütahya’da hizmet veren 1. Jandarma Er Eğitim Tabur
Komutanlığının başka bir ile taşınacağı iddialarına, 

Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, Hükûmetin son aldığı kanun hükmünde kararname
yetkisiyle bir esnaf bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine, 

İlişkin birer açıklamada bulundular. 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, Başkanlık Divanı olarak, Türk polis
teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl dönümünü kutladıklarına, şehit polislere Allah’tan rahmet,
gazilere hayırlı ve uzun ömür dilediklerine ilişkin bir konuşma yaptı.  
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Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının:

1’inci sırasında bulunan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekili Ankara
Milletvekili Hakkı Suha Okay, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri
Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin
Canikli, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın ve Milliyetçi
Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir
Milletvekili Oktay Vural’ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin
Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm
yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasa’nın 98’inci İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/333, 334,
335-3/1090) (S. Sayısı: 700),

2’nci sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 milletvekilinin, Antalya
Milletvekili Tayfur Süner ve 26 milletvekilinin, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31
milletvekilinin, Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 milletvekilinin, Sakarya Milletvekili Ayhan
Sefer Üstün ve 24 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 21 milletvekilinin, Bursa
Milletvekili Kemal Demirel ve 20 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22
milletvekilinin, İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 milletvekilinin, Kocaeli Milletvekili Muzaffer
Baştopçu ve 30 milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/60, 63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256) (S. Sayısı: 549),

3’üncü sırasında bulunan, Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 20 milletvekilinin, Adana
Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39
milletvekilinin, Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal
Demirel ve 21 milletvekilinin, Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 milletvekilinin, Tekirdağ
Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 19 milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 24
milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 milletvekilinin, Adana Milletvekili Yılmaz
Tankut ve 22 milletvekilinin, Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, Adana Milletvekili
Hulusi Güvel ve 26 milletvekilinin, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 29 milletvekilinin, Muş
Milletvekili  M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, İzmir Milletvekili  Canan Arıtman ve 21
milletvekilinin, Denizli  Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 milletvekilinin, Gaziantep Milletvekili
Akif Ekici ve 27 milletvekilinin, Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 milletvekilinin,
Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş
ve 28 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili
Mehmet Sevigen ve 21 milletvekilinin, Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 24 milletvekilinin,
Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 23 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ve 21
milletvekilinin, kayıp çocuklar başta olmak üzere çocukların mağdur olduğu sorunların araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis
Araştırması Komisyonu Raporu (10 / 90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 466, 474, 496, 531, 539, 558,
563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574)  (S. Sayısı: 589),
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4’üncü sırasında bulunan, Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 milletvekilinin,
Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve
19 milletvekilinin, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 21 milletvekilinin, Ankara Milletvekili
Tekin Bingöl ve 23 milletvekilinin, kanser hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/348, 551, 666, 667, 668) (S. Sayısı: 648),

5’inci sırasında bulunan, Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 milletvekilinin,
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 milletvekilinin, Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23
milletvekilinin, Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 23 milletvekilinin, Bartın Milletvekili
Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 milletvekilinin, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22
milletvekilinin, Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 milletvekilinin, Konya Milletvekili Orhan
Erdem ve 28 milletvekilinin, Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 milletvekilinin,
Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25
milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 milletvekilinin, İzmir Milletvekili
Mehmet Ali Susam ve 29 milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23
milletvekilinin, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 milletvekilinin, Adıyaman Milletvekili
Şevket Köse ve 23 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 milletvekilinin, Artvin
Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 23 Milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan
ve 21 milletvekilinin, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 milletvekilinin, Kahramanmaraş
Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 milletvekilinin, Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 25
milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Kenan
Tanrıkulu ve 39 milletvekilinin, Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, Isparta
Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının
araştırılarak sürdürülebilir çevre politikası için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/3, 8, 12,
28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146) (S. Sayısı: 352),

6’ncı sırasında bulunan, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 milletvekilinin,
Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 milletvekilinin, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20
milletvekilinin, Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili
Mehmet Sevigen ve 27 milletvekilinin, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22
milletvekilinin, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 milletvekilinin, Barış ve
Demokrasi Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Bengi
Yıldız’ın, Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve 21 milletvekilinin, Sivas Milletvekili Hamza
Yerlikaya ve 19 milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 22 milletvekilinin, Çanakkale
Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 24 milletvekilinin, spor kulüplerinin sorunları ile sporda şiddet
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç
Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri
üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/80, 91, 267, 674, 714, 737, 739, 876,
877, 878, 879, 880) (S. Sayısı: 733),
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Üzerindeki genel görüşmeler tamamlandı. 

Kütahya Milletvekili Alim Işık, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nun
görüşmeleri esnasında İstanbul Milletvekili İdris Güllüce’nin, şahsına sataşması nedeniyle bir
konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılması kararlaştırılan 24’üncü
Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’ne ilişkin kesin sonuçlarının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanunu’nun 37’nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 3’üncü maddelerine göre
Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo ve televizyonlarından ilanını takip eden beşinci gün saat
15.00’te toplanmak üzere birleşime 22.20’de son verildi. 

Nevzat PAKDİL
Başkan Vekili

Harun TÜFEKCİ Yusuf COŞKUN
Konya Bingöl

Kâtip Üye Kâtip Üye

Fatih METİN
Bolu

Kâtip Üye
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No.: 120
III . -  GELEN KÂĞITLAR

7 Nisan 2011 Perşembe
Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/1021) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2011)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası
Arasında Merkez Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/1022) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2011) 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve
Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1023) (Çevre ile Dışişleri
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2011)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, TBMM Üstün Hizmet Ödülü verilen bir kişiyle ilgili

iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/19045)
(Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2011)

2.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, kamu binalarının faizsiz borçlanma yöntemiyle satılacağı
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19046) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

3.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 6. maddesinde
yer alan “seçim dönemleri” ibaresine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19047) (Başkanlığa
geliş tarihi: 29/03/2011)

4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bazı doçentlerin profesör kadrosuna atandığı iddiasına
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19048) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki bazı projelere ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/19049) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

6.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemelerine
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19050) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

7.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul-Sarıyer-Derbent mahallesi kentsel dönüşüm
projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19051) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

8.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, 2010 yılında yenilenen KPSS Eğitim Bilimleri
Sınavına ve bazı sonuçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19052) (Başkanlığa geliş
tarihi: 30/03/2011)

9.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, 4/C statüsünde çalışan personelin hizmet
sözleşmelerinin 2010 yılında geç yenilenmesine ve meydana gelen mağduriyete ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/19053) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

10.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, basın özgürlüğüne, tutuklu ve hükümlü gazeteci
sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19054) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2011)
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11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş-Türkoğlu’nda
bulunan yarı açık cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19055) (Başkanlığa
geliş tarihi: 29/03/2011)

12.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19056) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

13.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’ya yapılan yatırımlara ilişkin Adalet
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19057) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

14.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara ve personel
atamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19058) (Başkanlığa geliş tarihi:
30/03/2011)

15.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, henüz basılmayan bir kitabın toplattırılmasına ilişkin
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19059) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2011)

16.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da 2002-2011 yıllarındaki karşılıksız çek
davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19060) (Başkanlığa geliş tarihi:
01/04/2011)

17.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/19061) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

18.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da 1998 yılında meydana gelen depremde
vatandaşlara verilen maddi yardımın geri istendiği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
yazılı soru önergesi (7/19062) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

19.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’ya yapılan yatırım ve projeler ile kadastro
çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/19063) (Başkanlığa
geliş tarihi: 30/03/2011)

20.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/19064) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

21.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, Afyonkarahisar’da Akarçay ıslah
çalışmasının ödenek kaynağına ve Akdeğirmen Barajında su kaçağı olup olmadığına ilişkin Çevre ve
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19065) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

22.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19066) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

23.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Osmangazi Aksungur Çınardere Göletine
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19067) (Başkanlığa geliş tarihi:
30/03/2011)

24.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’ya yapılan yatırım ve projelere ilişkin Çevre
ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19068) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

25.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da verilen maden arama ve işletme
ruhsatlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19069) (Başkanlığa geliş
tarihi: 30/03/2011)
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26.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara ve ağaçlandırma
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19070) (Başkanlığa geliş
tarihi: 30/03/2011)

27.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, eğlence mekanlarındaki müzik ve eğlence saatiyle
ilgili kısıtlamalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/19071) (Başkanlığa
geliş tarihi: 01/04/2011)

28.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Vakıflar Bankası ve Halk Bankasının gazetelere
verdikleri ilanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru
önergesi (7/19072) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, IMF’nin Personel Raporuna ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19073) (Başkanlığa geliş tarihi:
01/04/2011)

30.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin Devlet
Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/19074) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

31.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’ya yapılan yatırımlara ilişkin Devlet
Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/19075) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

32.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara ilişkin Devlet
Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/19076) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

33.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Yunanistan’la bazı gizli anlaşmalar yapıldığı
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19077) (Başkanlığa geliş tarihi:
29/03/2011)

34.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Libya’ya yapılan askeri müdahaleye ilişkin
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19078) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

35.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, madencilik sektörüyle ilgili basında çıkan bir
habere ve sektörün gelişimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi
(7/19079) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

36.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’de verilen maden arama ve işletme
ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19080) (Başkanlığa
geliş tarihi: 29/03/2011)

37.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19081) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

38.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’ya yapılan yatırım ve projelere ilişkin Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19082) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

39.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da verilen maden arama ve işletme
ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19083) (Başkanlığa
geliş tarihi: 30/03/2011)

40.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Akkuyu Nükleer Santrali Projesine ilişkin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19084) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)
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41.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19085) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

42.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’de verilen maden arama ve işletme
ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19086) (Başkanlığa
geliş tarihi: 30/03/2011)

43.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bakanlığın bazı terör olaylarına yaklaşımına
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19087) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

44.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19088) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

45.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19089) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

46.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/19090) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

47.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara, SYDF kaynakları
ile yapılan projelere ve personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19091)
(Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

48.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’ya yapılan yatırım ve projelere ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19092) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

49.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara ve istihdama
yönelik açılan tesislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19093)
(Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

50.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul DMO Basım İşletmesi Müdürlüğüne ait
arsaların özelleştirme kapsamına alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi
(7/19094) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

51.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e ayrılan yatırım bütçesine ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19095) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

52.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’ya ayrılan yatırım bütçesine ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19096) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

53.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara, Hazineye ait
taşınmazların satışına ve ek ödenek tahsisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi
(7/19097) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş Bağlarbaşı
mahallesinde ilköğretim okulunun bulunmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru
önergesi (7/19098) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

55.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki eğitim kurumlarına depreme
dayanıklılık analizi yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19099)
(Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)
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56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, YGS’de bir ilköğretim okulunda sınava girenlerin
hepsinin kız öğrenci olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19100)
(Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi (Fatih) Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19101) (Başkanlığa
geliş tarihi: 29/03/2011)

58.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19102) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

59.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Mudanya Çağrışan köyüne okul yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19103) (Başkanlığa geliş
tarihi: 30/03/2011)

60.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki taşımalı eğitim sistemine ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19104) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

61.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki okulların depreme dayanıklılık analizlerine
ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19105)
(Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

62.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, YGS’de bazı okullarda yalnızca kız öğrencilerin
bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19106) (Başkanlığa geliş
tarihi: 30/03/2011)

63.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’ya yapılan yatırım ve projelere, eğitim
kurumlarına ve görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi
(7/19107) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

64.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yurt Dışı Teşkilatı Yönetmeliğinin hazırlanmamasına
ve boş kalan kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19108) (Başkanlığa
geliş tarihi: 30/03/2011)

65.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’de mesleki teknik öğretim kurumlarındaki
bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19109) (Başkanlığa geliş
tarihi: 30/03/2011)

66.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara, eğitim kurumu
yapımına ve personel atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19110)
(Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

67.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yabancı öğretmen istihdamına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19111) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2011)

68.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2002-2011 yıllarında okullarda yapılan depreme karşı
güçlendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19112) (Başkanlığa
geliş tarihi: 01/04/2011)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş Bağlarbaşı
mahallesine sağlık ocağı aile sağlığı merkezi açılmasına ve aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19113) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)
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70.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Siirt-Kurtalan-Bölüktepe Köyü Sağlık Ocağının
personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19114) (Başkanlığa geliş tarihi:
29/03/2011)

71.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 2007-2011 yıllarında Adana’daki hastanelere atanan
başhekimler ile il ve ilçe sağlık müdürü atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi
(7/19115) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

72.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19116) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

73.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de 2007-2011 yıllarında yapılan başhekim
atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19117) (Başkanlığa geliş tarihi:
30/03/2011)

74.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’ya yapılan yatırımlara ve sağlık personeli
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19118) (Başkanlığa geliş tarihi:
30/03/2011)

75.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırım, açılan hastane ve
sağlık merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19119) (Başkanlığa geliş tarihi:
30/03/2011)

76.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, yeni kurulan üniversitelerde usulsüz profesörlük unvanı
verildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19120) (Başkanlığa geliş tarihi:
01/04/2011)

77.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne-Keşan Paşayiğit Beldesindeki mera
alanına çöp toplama alanı kurulacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/19121) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

78.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19122) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

79.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatının
denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19123) (Başkanlığa geliş
tarihi: 30/03/2011)

80.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’ya yapılan yatırım ve projeler ile tarımsal
destek ve üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19124) (Başkanlığa
geliş tarihi: 30/03/2011)

81.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19125) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

82.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ihalesi yapılan işlere Bakan oluruyla
keşif artışı verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19126)
(Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

83.- Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’e yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19127) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)
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84.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli arası hızlı tren
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19128) (Başkanlığa geliş tarihi:
30/03/2011)

85.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’ye yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19129) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2011)

86.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Kastamonu-Ankara karayolunun Ilgaz
İnköy mevkisinde meydana gelen göçüğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19130)
(Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2011)

87.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Yeni Fındık Stratejisine ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından yazılı soru önergesi (7/19131) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

88.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş Bağlarbaşı
mahallesindeki vatandaşların sosyal yardımlardan yeterince yararlanamadığı iddiasına ilişkin Devlet
Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/19132) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Türk Telekom Arena Stadının Galatasaray Spor
Kulübüne devredilmesine ve bazı stadyum gelirlerinin GSGM’ye devrine ilişkin Devlet Bakanından
(Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/19133) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2011)

90.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Genel Maksat Helikopter Projesi ihalesiyle ilgili
iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19134) (Başkanlığa geliş tarihi:
29/03/2011)

91.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’nin Anadolu Ajansının abonelik sözleşmesini
iptal etmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi
(7/19135) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2011)



7 Nisan 2011 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 12.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Yusuf COŞKUN (Bingöl)

BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88’inci Birleşimini
açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekili arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim.
Gündem dışı ilk söz, Düzce iline yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında söz isteyen Düzce

Milletvekili Celal Erbay’a aittir.
Sayın Erbay, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- Düzce Milletvekili Celal Erbay’ın, Düzce iline yapılan yatırımlara ve hizmetlere ilişkin

gündem dışı konuşması
CELAL ERBAY (Düzce) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım ve Düzceli hemşehrilerim

adına heyetinize selam ve saygılarımı sunuyorum ve girerken bu gülü, muhabbet nişanı bu karanfili
bize hediye eden Türk polisine “Bayramınız kutlu olsun.” diyorum.

1999 depremlerinde ağır yara alan Düzce, Hükûmetimizin gösterdiği yakın ilgi sonucu, kamu
yatırımlarının bir an önce hizmete girmesi ve bilhassa 2006’da kurulan Düzce Üniversitesinin günden
güne fiziki yapılanmasını tamamlamasıyla, modern kent mimarisinin örneklerini yansıtırken mahallî
ve tarihî değerlerini de korumayı sürdürmüştür.

İlimiz, 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamına alınmasıyla, sanayi alanında göstermiş olduğu
hızlı gelişmeyi sürdürmektedir. Bu doğrultuda, iki organize sanayi bölgesi kurulmuş, üçüncü organize
sanayi bölgesinin çalışmalarına da başlanmıştır. 2010 yılı sonu itibarıyla 1’inci Organize Sanayi
Bölgesi’nde toplam yatırım tutarı 800 milyon TL olup şu an faaliyette bulunan on sekiz firmanın
ihracat rakamı ise 243 milyon dolara ulaşmıştır. Hasılı, 2004 yılı öncesi ilimizdeki sigortalı işçi sayısı
25 bin civarındayken bugün bu sayı 55 bine ulaşmıştır.

Düzce’de, sanayinin gelişmesine paralel olarak tarımda da önemli gelişmeler meydana gelmiş,
2002 yılında 19.863 üreticiye tarımsal destek yapılmışken, 2010 yılında bu destek 23.692 çiftçimize
yansımıştır. 2002 yılında 94 üreticiye hayvancılık desteği verilmişken, bu miktar 2010 yılında 1.991
rakamına ulaşmıştır. Ayrıca, mera ıslah çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu doğrultuda,
şu ana kadar 3.205 dekar meranın ıslah çalışmaları tamamlanmış ve köylümüzün hizmetine sunulmuştur.
2011 yılı için 16 ayrı köye ait 870 dekar meranın proje ve ıslah çalışmaları da devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette ki Düzce’ye yapılan yatırımlar bunlarla sınırlı
değildir. Adalet Bakanlığınca yürütülen yatırımlar açısından bakıldığında Düzce’ye yakışır adalet
sarayı tamamlanmış, 2009 yılında hizmete girmiştir. Yine, Çilimli ilçesinde cezaevi yapımı için yer
tahsisi yapılmış, ihale çalışmaları devam etmektedir.
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İçişleri Bakanlığımızca emniyet sarayı ve vilayet konağının yapımı tamamlanmış ve hizmete
arz edilmiştir.

Millî eğitim hizmetleri açısından 2003 yılına kadar Düzce’de 1.981 olan derslik sayısı bugün
2.940’a ulaşmıştır. Yine, 2003 yılına kadar okullarımızda 1.439 olan bilgisayar sayısı bugün 11.096
sayısına ulaşmıştır.

Yine, Devlet Su İşleri Düzce’de yatırımlarına ara vermeden devam etmektedir. Cumayeri,
Mısırlık; Kaynaşlı, Darıyeri, Yörükler; merkez Gölormanı köyü taşkın ve rüsubat projeleri ile Melen
Çayı, Efteni Gölü, Aksu Deresi, Küçük Melen Çayı, Uğur Deresi ıslahı projeleri 2011 yılı yatırım
programına alınmıştır.

Tescil aşamasında bulunan Yığılca arısının geliştirilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ile
Düzce Üniversitesinin ortaklaşa hazırlamış olduğu Bal Ormanı Projesi ülkemizde KOSGEB’in
düzenlediği projeler arasında 1’incilik almış ve uluslararası düzeyde de 399 proje arasından 12’nci
sırayı almıştır.

Ulaştırma da ise Düzce-Akçakoca bölünmüş yolu dâhil 58 kilometre bölünmüş yol yapılmış,
Gölyaka Köprülü Kavşağı, Cumayeri Köprülü Kavşağı, Gümüşova dalçıkı, Gölyaka çevre yolu
tamamlanmış, Düzce-Yığılca kara yolu onarımı, Düzce çevre yolu yapımı devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu süreç içerisinde Hükûmetimiz sosyal içerikli
hizmetlerini de sunmuştur. Yine, Toplu Konut İdaresince 5.028 konut tamamlanarak orta ve dar gelirli
vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Bununla birlikte, TOKİ’nin yapmakta olduğu 300 yataklı Düzce
Devlet Hastanesinin inşaatı devam ediyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Evet, Sayın Erbay, teşekkür ediyorum.
CELAL ERBAY (Devamla) – Bütün arkadaşlarıma umduklarınızdan mahir olasınız,

yaptıklarınızdan emin olasınız diyorum.
Saygı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Gündem dışı ikinci söz, çalışma hayatında yaşanan sorunlar hakkında söz isteyen İstanbul

Milletvekili Bayram Ali Meral’e aittir.
Sayın Meral, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
2.- İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, çalışma hayatında yaşanan sorunlara ilişkin

gündem dışı konuşması
BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla,

sevgiyle selamlıyorum.
Bu kadar kalabalığa sivri laf söylemek içimden gelmiyor ama ne yapayım, kusura bakmayın

bazı konuları bilginize sunmak zorundayım.
Bu 4/C’yi çıkardınız, el kaldırdınız, şimdi yarıdan fazlanız 4/C’li olacaksınız haziranın 12’sinde,

ondan dolayı bazı konuları bilginize sunayım ki bir yerde oturduğunuz zaman niye bu yanlışlıkları
yaptım diyebilesiniz değerli arkadaşlarım.

Bakınız, 5510 sayılı Yasa’yı çıkardınız, birçok işçinin elinden emekliliğini aldığınız, kamuda
çalışan birçok işçi dahi kısa süreli çalıştığı için emeklilik hakkı elinden alındı. Ücretleri dondurdunuz,
yatırımlara yönelik herhangi bir yatırım yapmadınız, üreten değil tüketen bir topluma doğru insanları,
halkımızı yönlendirdiniz.
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Ayrıca, değerli arkadaşlarım, yine 4/C’yle birçok hüküm getirdiniz İş Yasası’nda, esnek çalışma,
çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma, eve iş verme, geçici iş ilişkisi gibi aklın mantığın almayacağı
bazı kuralları İş Kanunu’na koydunuz. Ne yaptı bu biliyor musunuz değerli arkadaşlarım, 4/C de
dâhil, işçiden ne götürdü? Sendikal haklarını elinden aldı işçilerin, ücretleri düşürüldü, ikramiye
hakları ellerinden alındı, fazla çalışma hakları ellerinden alındı, yıllık izinleri ellerinden alındı, kıdem
tazminatı ihbar öneli ellerinden alındı ve süresi bittiği zaman iş süresi uzatılır mı uzatılmaz mı
muammaya bırakıldı.

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce arkadaşımın söylediği gibi, keşke iyi şeyler olsaydı benim
sahamda da bunu çıkıp güzel güzel anlatsaydım.

Muhterem arkadaşlarım, yine yıldırım hızıyla baba baba sattınız, birçok işyerini belli çevrelere
yok pahasına peşkeş çektiniz.

Emeklilere 60 lira ayda ücret verdiniz, övünüyorsunuz -bu, günde bir buçuk simit parasıdır- iki
aylık ücret alacakları var, fark alacakları var, bunu da ödemediniz. Bahane: “Cumhurbaşkanı yurt
dışındaydı, imzalayamadı, gecikti.” Yerine bakan imzalasın, zor bir şey mi? Bu bahaneleri bırakın.

Muhterem arkadaşlarım, yine üzülerek ifade etmek istiyorum, özelleştirmeyle Manisa’da,
Malatya’da, İstanbul’da, Şişli’de,  Zeytinburnu’nda, Şişli Bomonti Bira Fabrikasında, Balıkesir
SEKA’da, Telekom’da, TÜPRAŞ’ta, Tekelde, saymakla bile bitmez, birçok arsayı birilerine peşkeş
çektiniz.

Ben, bu arada, Anayasa Mahkemesine de bir sitemde bulunmak istiyorum. Bu yüce Meclis
milletvekillerin sosyal haklarını onlara tanırken, Tekel işçilerinin hakları kayboldu, bunun iadesini
talep etmemize rağmen, yüce mahkeme bunu reddetti değerli arkadaşlarım. Bir işçinin ücreti
düşürülmüş, sendikal hakkı elinden alınmış, kıdem tazminatı hakkı elinden alınmış, birçok hakkı
elinden alınmış, Anayasa Mahkemesine müracaat etmiş, Anayasa Mahkemesi bunu reddetmiş.

İşte, bu nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Yaptığınız bazı işlemlerle yargının içerisine
kurt düşürdünüz. Yargıya güveni sarstırdınız. Üniversitelerin sesini kestiniz. Yani yaptığınız birçok
işlem var. Bunlar, kısmet olur eğer bir bölümünüz terhis olursanız, oturduğunuz bir yerde elinizi
şakağınıza dayayın, ne kadar yanlış şeyler yaptığınızı hatırlayın bahanesiyle konuşuyorum.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Çok konuştunuz!

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) – Yoksa, bir dönem, dört senedir burada davul zurna çaldık
size duyuramadık. Bundan sonra bir şey duymayacağınızı da biliyorum ama sizi gelecekte
vicdanınızla baş başa bırakmak için bunları sizlere arz ettim.

Hepinize saygılar sunuyorum. Diliyorum ki, bütün milletvekili arkadaşlarım 4/C’nin durumuna
düşmesin, tekrar bu yüce Mecliste görev alsın.

Hepinize sağlık diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –Teşekkür ediyorum Sayın Meral.

Gündem dışı üçüncü söz, esnaf ve sanatkârların sorunları hakkında söz isteyen Kastamonu
Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’na aittir.

Sayın Serdaroğlu, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)



TBMM B: 88 7 . 4 . 2011 O: 1

11–14GÖKHAN-88

– 24 –

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin
gündem dışı konuşması

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Değerli Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri;
esnafın sorunları hakkında gündem dışı söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, esnafın durumu, köylünün, işçinin, memurun ve emeklinin durumuyla
doğrudan ilgilidir. Çünkü bu kesimlerin durumu iyiyse esnafın da durumu iyi olur. Siyasi iktidar her
fırsatta “Esnafın durumu çok iyi.” dese de binlerce esnaf dükkânını kapatıyorsa, bilinsin ki, ortada
büyük bir sorun var demektir ve esnafımızın içinde bulunduğu duruma bakarak, toplum kesimlerinin,
dolayısıyla vatandaşın ekonomisinin iyi olmadığını anlarsınız.

Değerli milletvekilleri, aslında günümüzde her kesimden tüketici geçim derdi içinde bir yaşam
mücadelesi vermektedir. Tarımdan büyük bir kaçışın yaşanması, işçinin, memurun, dolayısıyla
tüketicinin alım gücünün düşmesi esnafımızı olumsuz etkilemektedir. Piyasada para dolaşımının kısıtlı
olması, kredi kartlarının limitlerinin dolması sonucu esnaf, siftahsız kepenk kapatmaktadır. Geliri
olmayan esnaf, SSK ve BAĞ-KUR primlerini ödeyemez duruma gelmiştir. En önemli sorunlarından
biri olan ve iktidarın hiç ama hiç umursamadığı büyük marketler yüzünden esnaf can çekişmektedir.
İfade ettiğim gibi, her gün, ekmek teknelerinin kepenkleri açılmamak üzere bir bir kapanmaktadır.

Değerli milletvekilleri, şehir merkezlerindeki büyük mağaza ve marketler esnafımızı gerçekten
bitirmiştir. Market ve mağazalara karşı değiliz ancak biz bunların sokak aralarından çıkarılarak şehrin
dokusuna, mimarisine, trafiğine zarar vermeyecek noktalara taşınıp küçük esnafımıza yaşama şansı
tanımasını istiyoruz. Ama iktidar, 2002’de Milliyetçi Hareket Partisinin, sonra ise kendisinin yaptığı
yasal düzenlemeyi bir türlü Meclis gündemine getirmedi ve getiremediniz ve muhalefetin önerilerini
de şiddetle reddettiniz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim istediğimiz, toplumu ayakta tutan
temel değer ve dinamiklerimizin başında gelen orta direğimizin bir parçası esnaf ve sanatkârlarımızı
haksız rekabetten kurtarmaktır.

Düşük faizli kredi vererek esnafı desteklediğini sanan iktidar, büyük ama büyük bir yanılgı
içindedir. Ne tür faizli kredi verirseniz verin, esnafın ödeme gücü kalmamıştır. Esnaf, dükkânından
kazanamadığı için, aldığı krediyle geçimini sağlamaktadır. Bu da esnafın borç kamburunun her geçen
gün katlanarak büyümesine ve geri dönüşü olmayan bir borcun girdabının içine sürüklenmesine
neden olmaktadır.

Değerli milletvekilleri, esnafın gözden kaçan önemli bir sorunu ise Gelir Vergisi Kanunu
gereğince gerçek usulde vergilendirilirken kazanç ve gelir durumu düşmesine rağmen tekrar basit
usule geçememesidir. Bu büyük bir haksızlığın yanı sıra ticari faaliyetin tamamen son bulmasına
neden olmaktadır.

Değerli milletvekilleri, artık sona yaklaşan AKP İktidarı dokuz yıldır esnaf ve sanatkârların,
KOBİ’lerin, tüketicilerin yanında olmamış, hep büyük sermayenin yanında saf tutmayı tercih etmiştir.
Milletin kürsüsünden köylümüze, işçimize, işsizimize, memurumuza, emeklimize, esnafımıza ve
tüm milletimize sesleniyorum: 12 Hazirandan sonra milletimizin teveccühüyle Milliyetçi Hareket
Partisi iktidarı milletimizin tüm sorunlarını bir bir çözecektir.

Bu duygularla, dönemin son gündem dışı konuşmasını yaparken seçimlerin ülkemiz ve
milletimiz için hayırlı olmasını Cenabıallah’tan niyaz eder, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ve
şahsım adına sizleri ve büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından
alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu.

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER

1.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde
bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine ilişkin tezkeresi (3/1450)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu
dönemde de çalışabilmesine dair bir talebi olmuştur. Başkanlığımızca uygun görülen bu talep
İçtüzüğün 25 inci maddesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Mehmet Ali Şahin

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına
dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

2.- Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına ilişkin Başkanlık
tezkeresi (3/1458)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli
sayılmaları Başkanlık Divanının 06.04.2011 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

Genel Kurulun onayına sunulur.

Mehmet Ali Şahin

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

“Konya Milletvekili Ahmet Büyükakkaşlar, hastalığı nedeniyle 28/01/2011 tarihinden itibaren
21 gün,”

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

“Çorum Milletvekili Agâh Kafkas, hastalığı nedeniyle 20/01/2011 tarihinden itibaren 16 gün,”

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

“Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, hastalığı nedeniyle 24/01/2011 tarihinden itibaren 60 gün,”

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

“Ankara Milletvekili Faruk Koca, hastalığı nedeniyle 02/02/2011 tarihinden itibaren 15 gün,”

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.



TBMM B: 88 7 . 4 . 2011 O: 1

16–19GÖKHAN-88

– 26 –

“Bursa Milletvekili Ali Kul, hastalığı nedeniyle 10/03/2011 tarihinden itibaren 30 gün,”

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

“Bayburt Milletvekili Fetani Battal, hastalığı nedeniyle 29/03/2011 tarihinden itibaren 12 gün,”

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

“Siirt Milletvekili Osman Özçelik, mazereti nedeniyle 01/02/2011 tarihinden itibaren 16 gün,”

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

“İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz, mazereti nedeniyle 07/02/2011 tarihinden itibaren 12 gün,”

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, milletvekillerine ödenek ve yolluğunun
verilebilmesi için bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

3.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık
tezkereleri (3/1459)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Hastalığı nedeniyle bir yasama yılında aralıksız 2 ay izin alan Şırnak Milletvekili Sevahir
Bayındır'a İçtüzüğün 154 üncü maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, Başkanlık
Divanının 06.04.2011 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

Genel Kurulun onayına sunulur.

Mehmet Ali Şahin

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sisteme girip söz talebinde bulunan milletvekili arkadaşlarıma söz vereceğim.

Sayın Çelik, buyurun efendim.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl dönümüne
ilişkin açıklaması

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Türk polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl dönümünü
kutluyorum. Teşkilatın tüm çalışanlarına aydınlık ve mutlu yarınlar diliyorum. Keşke bugün 1’inci
dereceden emeklilik müjdesini de verebilseydik.

Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz eder, gazilerimize, hastalarımıza acil şifalar
dilerim.

Nice yıllara diyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN -  Teşekkür ederim Sayın Çelik.

Sayın Köse…
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2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl
dönümüne ilişkin açıklaması

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben de her zaman ve her şart altında malımızın ve canımızın koruyucusu olan Türk polis

teşkilatının kuruluş yıl dönümünde, bu anlamda fedakârca görev yapan polis teşkilatımızın bu gününü
kutluyorum.

Çok zor şartlar altında görev yapan Türk polisi geçmişte birçok şehit vermiştir. Bunlara Allah’tan
rahmet diliyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum.

Sayın Başkanım, dört yıllık süreçte Mecliste birlikte çalıştığımız bütün milletvekili arkadaşlarıma
bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN -  Teşekkür ederim Sayın Köse.
Sayın Güvel…
3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, taşeron firmalar aracılığıyla çalıştırılan işçilere ilişkin

açıklaması
HULUSİ GÜVEL (Adana) – Teşekkür ediyorum Başkanım.
Değerli arkadaşlar, çalışma hayatımızın temel sorunlarının en önemlilerinden birisi de yoğun

bir güvensizliği beraberinde getiren taşeronluk sistemidir. Taşeron firmalar aracılığıyla çalıştırılan
işçiler yoksul, sosyal ve sendikal haklardan yoksun çalıştırılmakta, düşük ücretlerle olumsuz çalışma
koşullarında istihdam edilmektedirler. Giderleri kısmak veya maliyetleri düşürmek gerekçesiyle,
çalıştırılan işçiler fazla mesai, bayram izni, ikramiye ve yıllık izin gibi haklarından yoksun
bırakılmakta, özellikle temizlik işlerinde çalıştırılan personel çağa yakışmayacak uygulamalara maruz
kalmaktadır. İşçi haklarını hiçe sayan, sendikasızlaşmayı teşvik eden Hükûmet taşeronlaşmayı
yaygınlaştırmaktadır. Bu sistem ucuz iş gücü anlamına gelmektedir. Taşeronluk sistemi, güvencesiz
çalışma ve acımasız bir sömürü anlamına gelmektedir. Taşeron işçilik, emeğe ve emekçiye yapılan
en büyük adaletsizliktir.

Teşekkür ediyorum Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Güvel.
Sayın Arıtman, buyurun.
4.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, kadına yönelik şiddet, kadın ve çocuklara yönelik cinsel

saldırı, taciz ve tecavüz suçlarına ilişkin açıklaması
CANAN ARITMAN (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, kadına yönelik şiddet, kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı, taciz ve tecavüz

suçları ne yazık ki son yıllarda ülkemizde artık kadın ve çocukların birincil insan hakkı olan yaşam
haklarını da elinden alacak ölçüde çok ağır ve çok yaygındır. Dokuz yıllık AKP iktidarında 5 bin
kadın öldürüldü, on binlerce çocuk cinsel taciz ve tecavüz suçlularının kurbanı oldu, hayatını kaybetti.
Bu suçlara yönelik, bunların azaltılmasına yönelik yasa teklifleri Meclise verilmiş olmasına rağmen,
alt komisyonlarda gerekli tasarıların hazırlanmış olmasına rağmen, dokuz yıllık süreç içerisinde son
gün, bugün dahi bekledik bu yasa tasarılarının gündeme alınmasını ama gündeme alınmamasını, bu
kadın ve çocukların hayatını koruyacak yasal tedbirlerin alınmamasını ben burada şiddetle kınıyorum.
Bir kadın ve bir anne olarak kınıyorum…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Arıtman.
Sayın Özkan, buyurun.
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5.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, süt ve et üreticilerinin sorunlarına Hükûmetin
çözüm bulmasına ilişkin açıklaması

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.
Türkiye şu anda genel seçimlere endekslenmiştir, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Bu süreçte süt üreticileri ve et üreticileri perişan durumdadır. Süt parası yemi karşılayamamaktadır,

bundan dolayı yine damızlık hayvanlar kesime gitmektedir. Süt fiyatları çok düşmüştür. Acilen,
Hükûmet, süt üreticilerinin ve besicilerin sorunlarına çözüm bulmalıdır. Çözüm ise yurt dışı alımlarına
son vermekten geçer. Hükûmeti uyarma gereği duydum.

Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de Türk polis teşkilatının haftasını da canıyürekten kutluyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özkan.
Sayın Işık, buyurun.
6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da hizmet veren 1. Jandarma Er Eğitim Tabur

Komutanlığının başka bir ile taşınacağı iddialarına ilişkin açıklaması
ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Kütahya ilini infiale sokan bir konuyla ilgili söz aldım. Kütahya’da uzun yıllardır hizmet veren

1’inci Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının Kütahya ili dışında başka bir ile taşınacağı
iddialarıyla ilgili olarak iki yıldır vermiş olduğum soru önergelerine maalesef en sonunda bir cevap
aldık. İlgili Bakanlık kısa vadede böyle bir taşımanın söz konusu olmadığını ifade etmişti ama şimdi
söz konusu taburun 9-15 Mayıs tarihleri arasında Kastamonu iline taşınacağı iddiasıyla Kütahya’da
çok ciddi bir rahatsızlık yaratılmıştır. Buradan iktidarı göreve davet ediyorum. Bu TOKİ sevdasından
vazgeçiniz. Kütahya’ya yaptığınız haksızlıkların karşılığını mutlaka bulacaksınız.

Acaba bu karar doğru mudur? İçişleri Bakanlığının bir an önce Kütahya kamuoyunu -ya da
kamuoyunu- rahatlatacak bir açıklamada bulunmasını talep ediyorum. Eğer doğruysa bu karar,
bundan vazgeçilmesi talebiyle size tekrar teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Aydoğan…
7.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Hükûmetin son aldığı kanun hükmünde kararname

yetkisiyle bir esnaf bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin açıklaması
ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
AKP sözcüleri, Türkiye'nin 16’ncı büyük ekonomi olduğunu ve satın alma paritesinin değiştirilerek

kişi başına millî gelirin de arttığını ifade ediyor ama aynı zamanda da esnaf sorunları artarak devam
ediyor. Büyük alışveriş merkezi yasası yıllardan beri Meclisin tozlu raflarında beklemesine rağmen bu
konuda Hükûmet tarafından herhangi bir çalışma yapılmadığını biliyoruz. En son alınan kanun
hükmünde kararname öncelikli hâle geliyor, esnafın sorunları unutulmaya devam ediliyor.

Sayın Başbakan esnafın sorunlarının çözümü yolunda esnafın bir araya gelmesini öneriyor, yani
esnafların bir araya gelerek büyük alışveriş merkezlerine karşı rekabet edebileceğini söylüyor.
Hükûmetin son aldığı kanun hükmünde kararname yetkisiyle bir esnaf bakanlığı kurulmasının
düşünülüp düşünülmediği buradan yetkililere soruyorum.

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Elitaş, buyurun efendim.
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8.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl
dönümüne ilişkin açıklaması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Polis teşkilatımızın kuruluşunun 166’ncı yıl dönümü münasebetiyle AK PARTİ Grubu adına söz

aldım. 166 yıldır ülkemizde insanların rahat, huzurlu yaşamını temin etmek, adaletin sağlanmasına
yardımcı olmak gayretiyle hizmet veren polis teşkilatına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu süreç içerisinde görev başında şehit olan, hayatını kaybeden tüm teşkilat mensuplarına Allah’tan
rahmet temenni ediyoruz. Gazilerine şifalar dilerken şükranlarımızı iletiyor, polis teşkilatımızın 166’ncı
kuruluş yıl dönümünü tekrar AK PARTİ Grubu adına kutluyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Elitaş.
Sayın Akbulut…
9.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı

yıl dönümüne ilişkin açıklaması
TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu olarak Türk polis teşkilatımızın

166’ncı yılını kutluyorum.
Polis teşkilatımız, asırlardan beri bu ülkede Türk milletinin güvenliği yolunda çok önemli

hizmetler yapmış ve bu uğurda yüzlerce şehit vermiştir. Şehitlerini rahmetle anıyorum, gazilerine
saygılar sunuyorum ve polis teşkilatımızın 166’ncı yılını, 10 Nisanını tekrar kutluyorum.

Bu vesileyle son mesai günümüzde bütün milletvekili arkadaşlarıma yeni yaşamlarında başarılar
diliyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akbulut.
Sayın Öz…
10.- Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl

dönümüne ilişkin açıklaması
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Sayın Başkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi güvenlikten

sorumlu İdare Amiri olarak başta Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsü ve girişlerinde her türlü
özveriyle Meclisimizin çalışmasına katkı sağlayan polis teşkilatımıza, polis mensuplarımıza teşekkür
ediyorum. Ülkemizin her yerinde canla başla ülkemizin huzuru için çalışan tüm polislerimizin polis
gününü kutluyor, şehit olan polislerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öz.
Sayın Ağırbaş…
11.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl

dönümüne ilişkin açıklaması
AYŞE JALE AĞIRBAŞ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Türk polis teşkilatının 166’ncı kuruluş yıl dönümünün vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını

temenni ediyorum.
Ülkesi uğruna gerektiğinde hayatını tehlikeye atan, görevini yerine getirmek için mücadele veren

polisimizin hakkı ödenemez. Ağır koşullar altında çalışan polisimizin özlük haklarının iyileştirilmesi
ve emeğinin hakkının verilmesi için yüce Meclisi öncelikle göreve davet etmek istiyorum.
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Aynı zamanda, polis teşkilatımızdaki gazilerimize acil şifalar, hayatını kaybeden, canını
yitirenlere de Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine tekrar başsağlığı diliyor, yüce heyeti saygıyla
selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim arkadaşlar.
VII.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in, Başkanlık Divanı olarak, Türk polis
teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl dönümünü kutladıklarına, şehit polislere Allah’tan rahmet,
gazilere hayırlı ve uzun ömür dilediklerine ilişkin konuşması

BAŞKAN – Biz de Başkanlık Divanı olarak polislerimizin polis gününü kutluyor, şehit
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömür diliyoruz.

Saygıdeğer milletvekilleri, gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına geçiyoruz.
Alınan karar gereğince, bu kısmın 1’inci sırasında yer alan Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik

Partisi Genel Başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası
ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 700 sıra sayılı
Raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha

Okay, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Kocaeli Milletvekili Nihat
Ergün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Hatay Milletvekili
Sadullah Ergin ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup
Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sivas
Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği
helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların
yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci İç Tüzük’ün
104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine
kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/333, 334, 335-3/1090) (S. Sayısı: 700) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.
Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ümüze göre Meclis Araştırması Komisyonunun Raporu

üzerindeki genel görüşmede ilk söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İç Tüzük’ümüzün 72’nci
maddesine göre siyasi parti grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir.
Ayrıca, istemleri hâlinde Komisyon ve Hükûmete de söz verilecek. Bu suretle, Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır.

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükûmet ve siyasi parti grupları için yirmişer dakika, önerge
sahipleri ve şahıslar için onar dakikadır.

Komisyon Raporu 700 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Önerge sahipleri adına söz talebi var mı? Yok.

                               
(x) 700 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Gruplar adına ilk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Tacidar
Seyhan’a aittir.

Sayın Seyhan, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA TACİDAR SEYHAN (Adana) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili
arkadaşlarım; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını
kaybettiği helikopter kazasının kurtarma çalışmaları ve bu çalışmaların tüm yönleriyle araştırılması
yönünde kurulan komisyon raporu üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle Büyük Birlik Partisinin çok değerli Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcoğlu’na ve
hayatını kaybeden diğer arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak her konuda olduğu gibi bu konuya da çok önemle baktık değerli
arkadaşlarım ancak gördüğümüz genel kanaat, maalesef Türkiye’de arama kurtarma çalışmaları
konusunda çok ciddi bir zafiyetin olduğudur, kurumsal zafiyetin olduğudur, bu sorumluluğun
taraflarının belli olmamasıdır, buradaki yetkilerin doğru belirlenmemiş olmasıdır. Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğünün bu konuda kurtarmanın başını çekmesi gereken kurum olmasına rağmen,
maalesef kriz masası içerisinde herhangi bir temsilci gibi görülmesidir. Bu nedenle Türkiye, her
kazada bu krizi yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Maalesef bölgeye gidenler arama kurtarma
çalışmasında etkili olacak şahıslar olmuyor. Bütün kazalı olaylarda bu böyle değerli arkadaşlar. Tabii
ki çok önemli siyasetçinin, bürokratın görev ve moral açısından o bölgede olması ancak eğer o
bölgeye siyasetçi ve bürokrat hizmet verecek kişiden önce gidiyorsa hizmet vermesi gerekenler,
arama kurtarmayı organize etmesi gerekenler siyasetçinin arkasında, gerisinde görev alıyorsa
hepimizin oturup düşünmesi lazım.

Bakın, incelediğimiz şeylerde “Ne yaptınız?” dediğimizde bize gelen raporların hepsi bakanların
geldiği saati, bakanların nereye gittiklerini, bürokratların, sivil kuruluşların geldikleri saati ve nereye
gittiklerini söylüyor. Oysa, gelişmiş ülkelerde bu raporlar ilgili ekiplerin ve uzmanların ne
yaptıklarıyla doludur, siyasetçinin ne yaptığıyla değil. Bu ciddi bir zafiyet. Ve hatta benim kanaatim
şu ki bölgeye giden siyasetçiler oradaki çalışma yapacak insanlara da engel oluyorlar. Oradaki vali,
belediye başkanı, bakanın, başbakanın, hatta diğer kurum yetkililerinin peşinde koşturmaktan,
saygılarıyla direktif beklemekten meselenin çözümüne katkı koyamıyorlar. Bir bakıyorsunuz, bu
kazada da aynı olmuş. Geliş gidiş saatlerinde kazanın olduğu yerde binlerce kişi bekliyor, kazaya
müdahil olan yok… İlk anda kazaya müdahil olan, dağa çıkan ekipte kaç kişi var biliyor musunuz
arkadaşlar? Bir ekipte 17 kişi. Televizyonlardan ne duyuyoruz biz? “Binlerce kişi aramalara katıldı.”
Arkadaşlar, sokakta bekleyeni, dağ yolunda bekleyeni, o acı yaşanmasın diye çırpınanı arama
kurtarmaya katılan, canla başla bu işi götüren insanlar olarak görürsek biz bu feryatları daha çok
işitiriz. Bunu kimin yapması lazım? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Bu yetkiyle gelecek, o bölgede
yetkilerini kullanacak ve uzman kuruluşları arayıp bölgeye çekecek, kurumlar arasında entegrasyonu
sağlayacak. Şimdi çıkıp birileri “Entegrasyon sağlandı.” diyebilir ama ben nasıl sağlanamadığını
madde madde size anlatacağım.

Kaza oluyor değerli arkadaşlar. Kaza olduktan sonra yirmi beş dakika içerisinde televizyonlardan
hepimiz duyuyoruz bu kazanın olduğunu ve televizyonlarda maalesef kazada yaralı olan ve şimdi
rahmete kavuşan bir arkadaşımızın sesini duyuyoruz, 112 Acille yaptığı telefon konuşmasını
duyuyoruz. Bir kere bu insanların ailelerini ciddi bir paniğe sürüklüyor, oradaki insanları paniğe
sürüklüyor. Dikkat edin, Avrupa’da bir kaza oldu, uçak iki yüz metreden yere çakıldı, hemen yayın
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yasağı koydular. Hiç birimiz “İçinde Türk yolcu var mı yok mu” onun için bile haber alamadık. Ne
zaman ki kaza yerine ulaşıldı, kaza sonuçlarına ulaşıldı, kamuoyuna kazayla ilgili haber verebildiler.
Bizim Türkiye’de bir şey olduğu anda teknik yorumlar bile televizyonda konuyla alakası olmayan
insanlar tarafından gündeme getiriliyor, bilgi kirliliğiyle vatandaş bir heyecan içerisinde tepki
koymaya başlıyor ve biz de maalesef eğilimlerimizi insanların beklentilerine göre şekillendiriyoruz.

Bakın, olaydan iki saat sonra ne oluyor: Çıkıyor, Kayseri Valisi bir açıklama yapıyor, diyor ki:
”Kaza yerine ulaşıldı, Sayın Yazıcıoğlu’nun ayağı kırık, bütün arkadaşlarımız yaralı, hastaneye
götürülüyorlar.” Olaydan yarım saat sonra bir açıklama daha geliyor, deniliyor ki: “Bu açıklama
doğru değildir. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde binlerce kişi var.”

Bakın, değerli arkadaşlarım, bu olaydan sonra benim kanaatim, arama kurtarma çalışmalarının
en az on beş dakika yavaşladığıdır.

İkinci hayret verici olay: Bunu bir istihbarat emniyet amiri dokuz ile sanıyorduk, on iki ile
bildirmiş, bulunduğunu istihbarat geçmiş. Neresi geçiyor? Kahramanmaraş istihbarat geçiyor. Sonra
-hepsini kamuoyunun dikkatine sunuyorum söylediklerimin- biz Kahramanmaraş Valisini dinledik,
dedik ki: “Böyle bir istihbarat geçmiş. Emin olmadan neden valiliklere bu istihbarat geçiyor?”
Kahramanmaraş Valisi bize “Benim bu istihbarat bilgisinden haberim yok.” dedi. Böyle bir ironi
olabilir mi? Emniyet Müdürüne soruyorsunuz “Benim de yoktu, benim de bu olaydan yeni haberim
oldu.” diyor. Haberi olduğu tarih doksan gün sonra.

Sonra Emniyet Amirini çağırıyorsunuz “Siz bu duyumu nereden aldınız, istihbaratı nereden
geçtiniz?” diyorsunuz, diyor ki: “Bizim bilgi kaynaklarımız var. İstihbaratımı açıklayamam ama ben
bu istihbaratı telefonla aldım.”

Değerli arkadaşlar, bir istihbarat teşkilatı eğer aldığı telefonla arama kurtarma faaliyetini
yönlendiriyorsa vay gele bu ülkenin hâline, vay gele bu istihbaratın hâline! Ve bir uyarıda daha
bulunmak istiyorum: “İlgili istihbarat teşkilatı bu sohbeti yasa dışı bir dinlemeyle elde etmiş.”
iddiaları var. Biz Komisyon olarak bu iddiaların üzerine gidemedik, belki vaktimiz olmadı belki
gündemimize almadık ama önemli olan şudur, buradan suç duyurusunda da bulunuyorum: Bu
istihbarat teşkilatının bu bilgiyi nereden, nasıl aldığı kamuoyuna açıklanmalıdır değerli arkadaşlar.
Orada açıklama yapan Valiye yöneldi herkes. “Neden bu açıklamayı yaptınız…” Elbette, buradan o
uyarımı da yapayım: Bu tip durumlarda, sorumluluk makamındaki insanların son derece duyarlı
davranması lazım. Bir infial yaratabilirler, gereksiz makam ve yer yargısına gidilmemelidir değerli
arkadaşlar.

İkinci önemli husus şu: Kazada denildi ki “ELT cihazı yok.” Birinci yayın yapıldı
televizyonlardan “ELT cihazı yok.” Sonra -iki gün sonra- Bakan açıkladı “var.” Kamuoyu bir ay
tartıştı “ELT var  mı, yok mu?” Arkadaşlar, o kazada Komisyonumuzun tespiti ELT cihazının
olduğudur. Yine bunu düşünmek lazım ve yapılan testler sonucunda o ELT cihazının çalışıyor olduğu,
hatta anteni kırık olsa dahi çalışabilecek durumda olduğu söylenmiştir. Peki, biz bu sinyali niye
alamadık? Niye yerini bulamadık? Niye “yok” denildi? Niye şimdi “var” deniliyor? Sivil Havacılığın
elinde o ELT cihazının olup olmadığına dair bir kayıt yok muydu? Neden anında bilgi alamadık?
Bu, arama kurtarmadaki acizliğimizi gösteriyor. Buradan bir suç çıkarmaya çalışmıyorum, özellikle
bir eksiklik çıkarmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Suç çıkarmak bizim işimiz değil. Biz eksikliği
söyleriz, ilgili savcılıklar bu işi yapar. Ama böyle bir şey olabilir mi?
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Değerli arkadaşlar, ikinci iddia GPS’in olmaması. Bakın, hepiniz bir hafta “GPS’i yok.” dediniz.
Helikopterde öyle bir GPS var ki o GPS geçtiği noktadaki haritayı, yerin konumunu, yüksekliğini,
mera mı, tarım alanı mı olduğunu, avlak mı olduğunu bile gösteriyor, o derece ciddi planlanmış, bu
yükseklikteki yer durumunu gösteriyor ve hafızaya kaydediyor. Böyle gelişmiş bir GPS cihazı var.
“Yok” denildi. Sonra fotoğraflar çekildi. Komisyonumuzda var. GPS cihazı var. Hatta oradaki
kayıtların izlenimini, izlenen kayıtları içinde tutan bir başka cihaz daha var. İkisi de GPS görevini
görüyor. Bu iki cihaz tespit ediliyor. Sonra komisyon raporumuza lütfeder bakarsanız bu iki cihazın
kayıp olduğu yazıyor. Alın size bir skandal daha! Nerede bu cihazlar arkadaşlar? Kaybedildiyse bir
skandal; o cihazlar pahalı, eğer satılmak amacıyla çalındıysa başka bir skandal. Böyle ciddi bir kazada
böyle bir ihmal nasıl olabilir arkadaşlar? Siz bu saatten sonra bu konuda tereddüdü olan kamuoyunu
nasıl ikna edeceksiniz? Böyle bir şey olabilir mi?

Bir üzüntüm şudur ki bunlarla ilgili kaygılarımı dile getirdiğimde İçişleri Bakanı bana komisyonda
dedi ki: “Ben burada ifade vermeye gelmedim, görüşlerimi söyler ve giderim.” dedi. Yani böyle bir şey
olur mu? Bir komisyon üyesi olarak beni tatmin etmeyecekse Bakanlık, bürokratlar, kimi tatmin edecek?

En önemli şeylerden biri de şudur değerli arkadaşlar: Niye bulunamadı iki buçuk yıl? Bakın,
GSM’in şöyle bir faktörü vardır: Eğer uygun çeken bir konumdaysanız bir GSM operatörü tarafından
yeriniz bundan önce 1 metreye kadar tespit edilebiliyordu ama şimdi bu mesafe 10 santime kadar
düştü arkadaşlar. Bulunduğunuz yeri, telefonunuz açık olduğu sürece, sizi 10 santime kadar tespit
etmek mümkün.

Peki, bu alan çekim alanında mı? İletişim Daire Başkanlığından bir jandarma yetkilisi Turkcell’in
kendine gönderdiği haritayı hem buradaki, Bakanlıktaki kriz masasına yolluyor hem de bölgedeki
ilgili Jandarma Komutanlığına yolluyor. Şimdi, Jandarma Komutanlığını dinledik. Ne zaman gelmiş
bu harita biliyor musunuz ellerine? Olaydan 1 saat 50 dakika sonra. Peki, bu haritada ne var? Haritada
Turkcell’in çizdiği bir yay var. Sayın Başbakan açıklamıştı “1 kilometreye 20 kilometre.” diye. Öyle
değil. Doğru, bir yay var, 1 kilometreye 20 kilometre ama o yayın içerisinde bir tek çekim alanı var
gönderilen haritada, onun da toplam uzunluğu 800 metre arkadaşlar. Kör olan biri o haritayı okur ve
gider, o 800 metrede yaralıları oradan alır. Ve bu insanların çoğu, arama kurtarmadakilerin çoğu
harita okuma eğitimi alıyorlar. Nasıl olur da böyle bir harita okunamaz?

Bakın, diğer bir eksikliğimiz şu: Şimdi, bu harita nereye gitmiş biliyor musunuz? İlgili Jandarma
Bölge Komutanlığına. Valiliğin bu haritadan haberi olmuyor o gün. “Yok.” diyor “Yok.” ifadesinde.
Kriz masası bu haritanın kendilerine ulaşmadığını söylüyor. Böyle bir yönetim anlayışı olur mu? Yazık
değil mi kaybettiğimiz insanlara? Ankara’da hani bir kriz masamız vardı. Bu kriz masası o haritadan
sorumlu değil mi? Oraya gönderilmiş. Olaydan altı saat sonra Avea da bir harita yolluyor. Avea’nın
yolladığı haritada ve raporda ikinci bir telefonun da çekiyor olduğunu gösteriyor, sinyal alındığını
gösteriyor. Çakışma noktaları yine 800 metre değerli arkadaşlar. Diğerlerini atıyorum: Bölgeye seyyar
baz istasyonu geç gitmiş, sadece konuşmaları kaydetmek için gitmiş, arama kurtarmada köylülerin
“Zamanımız az kaldı.” beyanları dikkate alınmamış, hatta köylülerin beyan ettiği yerde bulunmuş.

İşin bir tuhaf yanı da şu: Yine dikkatinizi çekiyorum, burada ne olduğunu siz düşünün. Ben onu
bulamadım. Komisyonumuz da nereye kadar gitti, hayret etti. Hani şu şeyden bahsetmiştim, bir
emniyet istihbarat raporu geliyor. O emniyet istihbarat raporunda bulunduğu ve o bulunduğu yerden
yaralı olarak hastaneye götürüldüğü söyleniyor. Orada yer de belirtiliyor. Sonra yalanlanıyor. Ne
büyük tesadüftür ki enkaz bulunduğunda, enkazın bulunduğu yerle o yalanlanan istihbarat raporunda
tanımlanan yer aynı. Bunu da kamuoyunun dikkatlerine sunuyorum. Bu da ayrı, aydınlanmayan,
hayret verici nokta.
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Burada bir şey aramak bizim görevimiz değil, ilgili kurumların görevi. Savcılık bunu arayacak
ve görecek ama şunu söyleyeyim: GSM haritasını görememek, okuyamamak, kriz masasında
bulundurmamak, orada görememiş olmak beni son derece üzmüştür. Buna erişememiş olmak
duyarsızlıktır, sorumsuzluktur, devlet yönetim prensibiyle -ahlakıyla demiyorum, bu bir ihmal olduğu
için çok ağır suçlamak istemiyorum- bağdaşmaz. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Bu ihmalin
sorumluları mutlaka hesap vermelidir değerli arkadaşlar. Savcılıklar harekete geçmeli, bu ihmali
mutlaka soruşturmalıdır. “Jandarmaya gitmiş, o bu olayı çözememiş.” diyerek bir kurumun üzerine
sorumluluğu yüklemek de ayrı bir sorumsuzluktur. Asıl sorumluları dışarıda tutmak son derece
yanlıştır ve benim kanaatim odur ki eğer biz siyasetçiysek, siyaset kurumunun temsilcisiysek, eğer
bizim yönettiğimiz kurumda bu denli ciddi bir eksiklik varsa “Bunun sorumluluğu bizdedir.” de
diyebilmeliyiz. Türkiye’de o zaman siyaset gelmesi gereken seviyeyi bulmuştur.

Değerli arkadaşlar,  Sivil Havacılık Genel Müdürünün de, İçişleri Bakanının da, Ulaştırma
Bakanının da bu olayda ciddi sorumluluğu vardır. Eğer bunlar açıklanamazsa, eğer bunlar yeterince
sorgulanamazsa siyaset kurumunu kamuoyu gözünde küçük düşürmeye devam ederiz.

Değerli arkadaşlar, bunların dışında da tabii ciddi şeyler var. Helikopterin bakım onarım
defterinde tahrifat yapıldığı görülüyor. Yani hangi birini araştıracaksınız? Bu da Sivil Havacılık
Kurumunun ciddi zafiyetlerinden biri.

Bakın, bunun dışında, mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapor var. Bir rapor hazırlanıyor,
yeterince değiştirilmiyor, ondan sonra da bu rapor konusunda, ihmali olanlar konusunda idari
soruşturma açılmasına izin verilmiyor. Siz bir rapor hazırlıyorsunuz, veriyorsunuz -hazırlayanlar o
bakanlığın yetkilileri- soruşturma açılmıyor.

Değerli arkadaşlar, bakın, olayın üzerinden ne kadar geçti? Bir yıldan fazla, bir yıldan fazla.
Soruşturmalara ne olur bakın. Daha ifadesine başvurulan, ifadesi savcılığa gelmeyen sorumlular var.
Hani adalet sistemini eleştiriyoruz ya, en çok kendimizi eleştirelim. Bu olayda gerçekten zafiyet
içerisinde olan önce siyaset kurumudur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
TACİDAR SEYHAN (Devamla) – Tamamlamama izin verin lütfen.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Seyhan.
TACİDAR SEYHAN (Devamla) – Eğer biz olayı tespit edip sorumluları meydana çıkarmak,

eksiklikleri meydana çıkarmak için gerekeni yapamıyorsak biz bu sorumluluktan pay almalıyız
değerli arkadaşlar. Benim gördüğüm, biz bu olayda gereğini yapamadık. Arama kurtarma çalışması
tam bir fiyaskodur. Bu soruların aydınlanması için ve -burada dile getiremediğim on altı şık daha
var, hepsini biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belirledik- bunu ortaya çıkarmak siyaset kurumunun
ve adli kurumların görevidir. Biz üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Herkes sorumluluğunun sahibi
olsun. Bu sorumluluğa sahip olmak yeniden kaybolacak canların hayatını kurtarmak amacı taşır.

Ben, bütün arkadaşlarımı, bir tek can da olsa hayat kurtarmak için arama kurtarma zafiyetlerini
ortadan kaldıracak çalışmalar konusunda katkı koymaya davet ediyorum. Yeniden, kaybettiğimiz
arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Seyhan.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Kürşat Atılgan, buyurun

efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
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MHP GRUBU ADINA KÜRŞAT ATILGAN (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve
beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopter kazası sonrası yüce Meclisin bütün partilerinin mutabakatıyla
kurulan araştırma komisyonunun sonuçları hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış
bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle polisimizin 166’ncı kuruluş yıl
dönümünü de kutluyorum.

Değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu belirtmek isterim ki gerek birinci komisyon esnasında gerekse
ikinci komisyon esnasında, kazanın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için, Komisyonumuzun bütün
çalışmalarına katılmak için azami özen gösterdim. Bu hassasiyetimin birinci sebebi, konunun biraz da
benim mesleğimle ilgili olması nedeniyledir. Çünkü, bu kazadaki birçok hadisenin asıl nedenlerini en
kolay anlayabilecek ve bu konuda yorum getirebilecek Komisyon üyelerinden birisi bendim. Millet
adına görev veren yüce Meclisimizin bu görevini hakkıyla yerine getirme isteği, birinci sebep olarak,
Komisyonun bütün çalışmalarına yakından katılma isteğimdi. İkincisi ise, merhum Genel Başkan
Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını vakfettiği Türk milletine karşı olan hislerinin beslendiği manevi
pınarlarla benim de duygularımın, düşüncelerimin beslendiği manevi pınarların aynı olmasıydı. Bu
büyük kaynak, Türk milletinin geleceğinin teminatı olan Ülkü Ocaklarının vermiş olduğu manevi
değerlerdi.

Bizim müşterek ülkümüz, büyük Türk milletinin ona anlam, farklılık ve değer kazandıran, tarihin
derinlerinden süzülerek getirdiği dil, gönül, ahlak, inanç, akıl ve vicdanda taşınan muhteşem değerler
manzumesinde bir kutlu emanet olarak, köklerinden kopartmadan anlayıp, kavrayıp, koruyup
geliştirerek, insanlık var oldukça milletimizi sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu yüksek değerleri temsil
etmesini hedeflediğimiz millî devletimizin Türklük, İslamlık ve insanlığın barış, huzur, adalet ve
esenliği için yeryüzünün en güçlü devleti olması için çalışmaktır. Müşterek ülkümüz, bu değerlere
baş koymuş, yüreğini ve gönlünü bu hedeflere kilitlemiş, bu değerlerle şuurlanmış millet evladının
unvanıdır, şeref payesidir, en büyük rütbedir. Müşterek ülkümüz, değişimi hiç gelmeyecek olan
sonsuz vatan nöbetidir. Müşterek ülkümüz, dalgalı denizlerde milletimizi kurtaracakların Kutup
Yıldız’dır. Müşterek ülkümüz, şerefin, haysiyetin, dik duruşun, eğilmez başın zirvesidir. Merhum
Muhsin Yazıcıoğlu Kardeşim bu sonsuz vatan nöbetinde son nefesini millet hizmetinde verdi. İşte bu
nedenle bu kazanın gerçek nedenlerine ve sonuçlarına ulaşılması benim için bir vatan hizmetiydi,
şeref payesiydi, millet yolunda hayatını verenlere karşı manevi bir görevdi. O nedenle gerek birinci
Komisyonda gerekse ikinci Komisyonda, Komisyon üyelerinin tamamının olduğu gibi, bütün
çalışmalara sonuna kadar katıldım.

Değerli arkadaşlarım, benden önceki konuşmacı Adana Milletvekili Tacidar Seyhan bu kazayla
ilgili kendisinde oluşan, grubumuzda oluşan, Komisyonun grubunda oluşan birtakım kaygıları dile
getirdi. Ben de rapor hakkında önemli açıklamalarda bulunarak fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu
kazanın oluşumundaki dolaylı etkilerden bahsedeceğim. Kaza sonrası özellikle arama kurtarma
yetersizliklerini ve Türkiye'nin arama kurtarma konusunda içine düştüğü vahim durumu sizlere
anlatmaya çalışacağım. Belki de bu kazanın Türkiye’ye sağlayacağı en büyük fayda şu anda arama
kurtarma konusunda içine düştüğümüz zafiyeti gidermeye dönük birtakım önlemler alabilirsek bu
Türkiye için kazanç olacaktır diye düşünüyorum.
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl yapılması gerektiği
konusu mevzuatta “Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği” şeklinde bütün kurumlara gönderilmiştir.
Bu Yönetmelik 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümleri gereğince 20 Eylül 2001 tarihinde
çıkarılmıştır. Bakın, 20 Eylül 2001 tarihinde. Yönetmelik’in uygulanmasından Bakanlar Kurulu
sorumludur. Bu Yönetmelik’te arama kurtarmayla ilgili görevlendirilen bütün kurumların
sorumlulukları, yetkileri ve görevleri, neyi nasıl yapacakları açık bir şekilde yazılıdır. Türk hava
sahası, iç suları, kara suları ve açık denizlerde tehlike içinde bulunan hava ve deniz vasıtalarına ait
arama kurtarma hizmetleri Yönetmelik’in 8’inci maddesine göre yapılır. Bu konuda en tepedeki
merkez Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezidir. Bu merkez de Denizcilik Müsteşarlığında
kurulur. Bu merkez vasıtasıyla Türkiye’nin dünyadaki bütün gemileri, bu merkezin bir alt merkezi
olan, kara üzerindeki faaliyetleri kontrol etmekle sorumlu olan Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezi de, -ki Sivil Havacılık bünyesinde kurulur- bütün hava faaliyetlerini kontrol, koordine eder
ve yönlendirir yani Türkiye’deki arama kurtarma faaliyetlerinden sorumlu olan Ulaştırma
Bakanlığının en önemli iki kurumudur.

“Buradaki zafiyet neden?” derseniz, “Neden bu arama kurtarma faaliyetleri iyi yürümedi?”
derseniz bunun sırrı bu merkezlerin imkân ve kabiliyetlerinde gizlidir çünkü 2001 yılında çıkan bu
Yönetmelik gereği devletin birçok kurumuna verilen, nasıl olması, neyi nasıl yapması gerektiği
noktasındaki sorumluluklar maalesef ve maalesef yerine getirilmemiştir.

Bu konuda devletin kurumları içinde kendisini bu Yönetmelik’e göre yeniden dizayn eden,
teşkilatını, personelini ve teçhizatını büyük paralarla modernize edebilen bir tek kurum vardır. Her
fırsatta yıpratmak için ve fonksiyonlarını azaltmak için, Türk devletinin bütünlüğü ve geleceğinin
garantisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratan bu iktidar bilsin ki bu konuda kendini yenileyebilen
tek kurum Türk Silahlı Kuvvetleridir. Yönetmelik’in kendisine verdiği görevi hakkıyla yapabilecek
tek kurumdur. Dolayısıyla, gerek Denizcilik Müsteşarlığındaki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezi gerekse Sivil Havacılık Genel Müdürlüğündeki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi -
ki bu olayda direkt olarak sorumlu olan genel müdürlüktür- görevlerini ve Yönetmelik’in kendilerine
vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirmemişlerdir.

Peki, onlar getirmemişler de değerli arkadaşlarım, bakanlıklar getirmiş midir? Hatırlayın o
günleri, olay olduktan sonra bölgeye giden koordinatör bakan kimdir? Sayın İçişleri Bakanı Beşir
Atalay’dır.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Açılımın mimarı!

KÜRŞAT ATILGAN (Devamla) – Hâlbuki koordinatör bakanın kim olması gerekir? Sayın
Ulaştırma Bakanı -eski- Binali Yıldırım’ın olması gerekir çünkü kanun ve yönetmelik bu görevi ona
vermiştir. Görevin kimde olduğunu bilmeyen bakanlarla karşı karşıyayız. O nedenle bunun sırrı
buradadır yani “Arama kurtarma faaliyetleri neden iyi yürümedi?” derseniz bunun sebebi buradadır.
Herhâlde Sayın Beşir Atalay, Türk milletinin parçalanmasının mimarı olan açılım koordinatörlüğündeki
görevleriyle arama kurtarma faaliyetlerindeki görevini birbirine karıştırmış gibi geliyor. O, Türk
milletine ihanetin ve parçalanmanın mimarı olan açılım projesindeki koordinatörlüğüne devam etsin.
Nedendir bu konuya bu kadar fazla sarılmıştır, o da benim açımdan çok hayrete mucip bir olaydır çünkü
Türkiye'de Sayın Beşir Atalay gibi bu açılım projesindeki mimarlığına ve koordinatörlüğüne yürekten
destekleyerek sarılan ikinci bir bakan yoktur. Onun da herhâlde tarih ileride neden olduğunu
açıklayacaktır diye düşünüyorum.
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Değerli arkadaşlarım, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bu kazadaki ihmalleri, eksiklikleri
anlatmakla bitmez. Dolayısıyla bu işin sırrını söyledim, yani Yönetmelik’teki sorumlulukların kimde
olduğunu bile bilemeyecek kadar bu işlerden bigâne bir iktidar arama kurtarma faaliyetlerini doğru
dürüst yürütebilir mi? Yürütemez. Yürütemediği için de bu arama kurtarma faaliyetlerindeki
gariplikleri hep beraber seyrettik.

Bakın, Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bu konuda nasıl görev veriyor: “Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü kara ve adalar üzerinde olabilecek kazalara dönük olarak…” -ki bu kaza kara
üzerinde olmuştur- “…uluslararası standartlara uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır.
Yirmi dört saat etkinlikle hava arama kurtarma faaliyetlerini üst düzeyde koordine eder. Hava arama
kurtarma faaliyetlerine katılması planlanan kuruluşların hava arama kurtarma koordinasyonuna
bildirdikleri birimlerin güncelliğini sağlar. Hava arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin görevlendirme,
koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim konularını içeren Hava Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezi Yönergesi’ni ilgili bakanlık ile kurum ve kuruluşlarla hazırlar ve yayınlar.” demektedir. Yani
arama kurtarma planına dönük devamlı bir faaliyet içinde bulunması gerekir Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünün. Yönetmelik böyle demesine rağmen acaba Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün teşkilat,
personel yapısını incelerseniz bu konuya dönük arama kurtarma konusunda bir tek bağlı birlik, kurum
var mıdır? Yoktur. Acaba Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün personeli içinde bir tek arama kurtarma
konusunda kurs almış uzman bir personel var mıdır? Yoktur. “Var” diyen gelsin buraya. Yani bir
yönetmelik size görev verecek, diyecek ki “Arama kurtarma faaliyetinin merkezini yirmi dört saat esasına
göre kuracaksınız, devamlı yenileyeceksiniz, bütün kurumların koordinesini sağlayacaksınız.” ve bu
konuyu takip edecek ne teşkilat yapınız içinde bir birim olacak ne de teşkilatınız içinde bir tek personel
olacak! Böyle bir şey olabilir mi değerli arkadaşlarım? Yönetmelik çıkalı on yıl olmuş. On yılda bir
kurum kendisine bir yönetmelikten bir görev çıkarmaz mı? Ondan sonra neden böyle oldu diye ah vah
ederiz. Ondan sonra neden Ulaştırma Bakanı gitmedi de, açılımın mimarı, koordinatörü, Türk milletinin
yıkım projesinin koordinatörü Sayın Beşir Atalay oraya gitti diye kafamızdan soru işaretleri geçiririz.

Ben şundan eminin ki, her iki bakan da bu konuda sorumluluğun kimde olduğunu bilmiyordu.
Ne Ulaştırma Bakanı kendinin sorumlu olduğunu biliyordu ne de İçişleri Bakanı bu sorumluluğun
kendinde olmadığını biliyordu. Birtakım arama kurtarma birliklerinin İçişleri Bakanına bağlı olması
nedeniyle en büyük sorumluluğun kendinde olduğunu zannederek Maraş’a gitmişti.

Değerli arkadaşlarım, devlet idare etmek ciddi bir iştir. Devlet idare ederken, devlet, hukuk
içinde ve kanunlar çerçevesinde idare edilir; kanunların alt unsurları da yönetmeliklerdir,
yönetmeliklerde size verilen görevleri yerine getirecek şekilde devleti idare etmezseniz bu tür
gariplikler oluşur maalesef.

Dolayısıyla, bu genel değerlendirmeyi yaptıktan sonra, Türkiye’deki arama kurtarma
sorumluluğundan asli sorumlu olan, Denizcilik Müsteşarlığında kurulu olan Ana Arama Kurtarma
Koordinasyon Merkezidir. Yani kaza olduğunda, uyduya sinyal gittiğinde, anında merkeze gelen
sinyal, Denizcilik Müsteşarlığında kurulan bu merkeze gelir. Dünyadaki bütün gemilerimiz bu
merkezden takip edilir. “Haberimiz yok.” dediğiniz Mavi Marmara baskınını saniye saniye takip
eden yine bu merkezdir. Yani o Mavi Marmara İsrail’e doğru giderken, bu merkezdeki sorumlular
saniye saniye o gemileri takip ediyorlardı. İnsanlarımızın öldürüldüğü, 10 tane insanımızın
öldürüldüğü, Akdeniz’in ortasındaki o geminin her saniyesini gene bu merkez takip ediyordu.
Dünyanın neresinde emergency bir durumda olan bir gemimiz olsa yine bu merkez takip eder.
Dolayısıyla, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi belli oranda -belli oranda söylüyorum-
teşkilatını ve personelini tamamlamış ama burada büyük zafiyet Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde,
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onun üzerine mutlaka gitmek gerekir çünkü gitmezseniz, yarın, Türk hava sahasını güvenilmez bir
saha olarak ilan ederler çünkü bu, aynı zamanda, bir uluslararası standartlar konusudur, uluslararası
anlaşmalar gereği yapmamız gereken bir konudur. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu
(ICAO) veyahut da Federation Aviation Organization dediğimiz Amerika’daki organizasyonlar falan,
yani Türkiye’ye her uçuş yapan bu konudaki büyük kuruluşlar Türkiye’nin bu konudaki yeteneklerini
yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla, bundan sonraki kazalarda ah vah etmemek için bu kazadan
çok büyük dersler çıkarmamız gerektiğini söylemek istiyorum.

Bu kadar bahsettikten sonra, raporda bahsedilen bazı öneriler üzerindeki yorumlarımı sizlerle
paylaşmak istiyorum.

Bir öneriler zinciri yapıldı. Eğer raporu dikkatli okursanız, benim, konuşmamın başlangıcında,
girişte söylemiş olduğum hususların ne kadar doğru olduğunu, ne kadar hayati olduğunu zaten
anlayacaksınız.

Bakın, rapordaki birinci öneri diyor ki… Bu birinci öneri yönetmeliğe aittir. Yönetmelik çıkalı
on yıl olmuştur. Bu zaman zarfında dünyada birtakım yeni teknolojik gelişmeler olmuştur. Türkiye’de
yönetmeliğin kapsamadığı birtakım kurumlar oluşmuştur. Dolayısıyla yönetmeliğin mutlaka bu on
yıllık süreçte yenilenip çağımızın ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edilip kurumlara da o yönetmeliği
mutlaka öğretmek gerekir yani yönetmelikler, alınıp valilikler tarafından yönetmelik odasında
saklanmak için değildir. Yönetmelikler zaman zaman devlet kurumları içinde sempozyumlarla,
seminerlerle, birtakım kriz yönetimleriyle, tatbikatlarla nasıl icra ediliyor diye denenmezse o
yönetmelik gereği yapılacak işleri kimse bilmez. İşte, arama kurtarma konusundaki büyük
zafiyetlerden biri bu. Yönetmelik çıkmış, 2001; kaza olmuş, 2009; kimse yönetmelikten haberdar
değil. Kriz yönetimi diye bir şeyler tutturmuşlar, kriz merkezi… Hayır, kriz merkezi değil, illerde
açılacak merkezlerin de adı var, başka yerlerde açılacak, arazide açılacak merkezlerin de o yönetmeliğe
göre adı var. Valilikler öğrenmiş, “Kriz merkezi açtık.” Hayır, onun adı “kriz merkezi” değil, “Yerinden
Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi”. Dolayısıyla önerilerle ilgili 1’inci madde doğrudur.

İkinci öneri, yer tespit çalışmalarındaki cep telefonları sinyallerinin değerlendirilmesine dönük
öneridir. Şimdi, genelde buradaki eksikliklerden biri, 1 kilometreye 21 kilometrelik bir alan, bir yay
üzerinde bir operatörün tespit ettiği bir hat vardır, diğer operatörünki de başka bir hattır. İkisini
kesiştirdiğiniz zaman 1 kilometreye 4 kilometrelik bir alana küçültmek mümkündü ama bu işin
koordine edilmesi için kimse kendisine görev edinmemiştir dolayısıyla yönetmeliklere bu tür
yenilikleri ve teknik gelişmeleri ithal edecek şekilde bu ikinci öneri de yerindedir.

Üçüncü öneri ise ELT cihazıdır değerli arkadaşlar. Hava kazaları çok kırıcı kazalardır. Yani,
kaza olduğu zaman bazen en büyük parça yumruk kadar olur. Yani çok şiddetli yere çarpar. Özellikle
jet uçaklarında, av bombardıman uçaklarında falan kaza olur, 3-5 kilometre alana dağılır, en büyük
parça yumruk kadardır, içinde uçanların da en büyük parçası kıyma kadardır. Bazen, biz şehitlerimizi
defnederiz, tabutun içine o kıymalardan topladıklarımızla ağırlık olsun diye başka şeyler koyarız. O
nedenle, hava şehitlerinin falan tabutları açılmaz. Dolayısıyla, ELT cihazı, kaza olduğu anda
Türkiye'nin de üye olduğu uyduya sinyal gönderir. O sinyal aynı anda Ana Arama Kurtarma
Koordinasyon Merkezi dediğimiz, Denizcilik Müsteşarlığında kurulan merkeze sinyal gönderir,
metrelerle ölçülebilecek bir hassasiyette yerini gider bulursunuz ve kaza yapanları alırsınız.
Dolayısıyla, benim şahsi kanaatim, raporda öyle dememesine rağmen, ya cihaz helikopterin üzerinde
yoktu veyahut da ehil veya uygun kişiler tarafından o helikoptere monte edilmemişti. Bu konuda
tereddütlerim devam etmektedir. ELT cihazının çalışmaması antenin kırılması nedeniyle değildir
bana göre. Bu konu gizlenmiştir.
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Diğer bir konu, cep telefonunun lokasyon bilgilerine ancak mahkeme kararıyla ulaşması gerekir
TİB’teki arkadaşların. Hâlbuki bu zamanla yarışılan bir husustur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Atılgan.

KÜRŞAT ATILGAN (Devamla) – Yani üç civarında kaza olmuştur, hava dört buçuk veya beş
civarında karartmaktadır, zaman çok önemli bir husustur. Dolayısıyla, kaza anında mahkeme kararı
gerekmeden cep telefonlarının lokasyon bilgilerine ulaşılacak şekilde mevzuatın yenilenmesi gerekir,
aksi takdirde yapılan işler hukuki olmaz. Operatörlere veyahut da o işle ilgili arkadaşlara geldiklerinde
“Hangi mevzuata göre lokasyon bilgilerine ulaşmaya çalıştınız?” diye sordum, dediler ki “Yaptığımız
suçtur aslında.” Dolayısıyla bu tür şeyleri de gidermek gerekir.

Diğer bir öneri, muharebeye dönük birtakım frekansların tahsis edilmesidir, doğrudur.

Bu konulara değindikten sonra, zaman azaldığı için, tabii, zaman çok azaldığı için kaza kırım
inceleme kuruluyla ilgili bir-iki dakikalık konuyu açıklamak zorunda kalacağım.

Sayın Başkanım, sürem ne kadar?

BAŞKAN – Buyurun efendim.

KÜRŞAT ATILGAN (Devamla) – Şimdi, bir kaza oluştuğu zaman, değerli arkadaşlarım, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü, daha doğrusu Ulaştırma Bakanlığı bir kaza kırım inceleme kurulu
oluşturur. İki tür kurul oluşturur: Bir, küçük kazalar için 3-5 kişiden oluşan; iki, büyük kazalar için
5 veya 10 kişiden oluşan kurullar oluşturur. Bütün dünyada bu kurullar bağımsızdır. Bakın, bütün
dünyada bu kurullar bağımsızdır ama Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Bu son
derece yanlıştır çünkü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün de kabahatleri olmaktadır kazalarda.
Dolayısıyla, size bağlı olan bir kurul sizin kabahatlerinizi ortaya çıkaramaz. Dolayısıyla, bunu üç
senedir dile getirmeme rağmen, bir türlü bu kurulun bağımsız olmasını sağlayacak bir girişim bu
Bakanlık tarafından, yani Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmamıştır.

Diğer bir husus ise bu kazayla ilgili oluşturulan kurul, küçük kaza değerlendirmesine sokularak
3 kişiden oluşturulmuştur. Bu kurulun asli özelliği, uzman olması gerekir. Bakın, ben şimdi bu
kuruldaki arkadaşların niteliklerini size söylüyorum. Bir: Feridun Seren, Başkan. Mesleği, kimya
mühendisi. İki: Üye Mehmet Sevdim, Kara Kuvvetlerinden emekli pilot. Üç: Kerem Mumcuoğlu,
mühendis. Yani havacılıkla ilgili bir tek şahıs var, o da Kara Kuvvetlerinden emekli olan pilot
arkadaşımız. Yanlıştır. Bir, konunun ehemmiyeti nedeniyle bunu bir büyük kaza sayıp 5-10 kişilik bir
kurul oluşturulmalıydı. İkincisi, kurulda daha uzman kişiler bulunmalıydı.

Dolayısıyla, kurulun ulaştığı netice de çok enteresandır değerli arkadaşlarım. Kurul, kesin bir
kanaate varamamış, kazanın tahminî nedenleri üzerinde bir kanaat belirtmiştir. Bakın, tahminî
nedenleri üzerinde kanaat belirtmiştir. Hâlbuki bütün dünyada, maliyeti ne olursa olsun, süresi ne
olursa olsun, yani Avrupa, Amerika gibi havacılık faaliyetlerinde gelişmiş ülkelerdeki kazaların
nedenleri mutlaka ve mutlaka çıkarılır çünkü o kazalardan, bir daha kaza olmaması için dersler
çıkarılır, prensipler çıkarılır, mevzuatlar ona göre düzenlenir. Hâlbuki bizde bu Kurul, muhtemel
kanaat üzerine bir rapor yazmıştır ve kazanın asli sebebini vertigo denen bir olaya bağlamıştır.

Komisyon Başkanı çok dikkatli dinliyor beni, ne dediğimi, gördüğüm kadarıyla.
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Vertigo denen bir olaya bağlamıştır. Vertigo demek şudur değerli arkadaşlar: His yanılmasıdır.
İnsanlar tırmanış, dönüş, her türlü aktiviteyi, orta kulağındaki ince kılcal birtakım tüyler vasıtasıyla
hissederler yani sağa yatırırsanız orta kulağın içindeki sıvılar dönüş itibarıyla o kılcal tüyler bir tarafa
yatar, siz dersiniz ben şimdi sağa yatıyorum, tırmanırken de ben şimdi tırmanıyorum ama bu durum
bulut içinde uçarken değişebilir, insanların o orta kulağındaki hisleri yanılabilir, siz, tırmanırken
alçalıyorum, alçalırken tırmanıyorum zannedersiniz, sağa yatarken sola yatıyorum zannedersiniz ve
uçağa, helikoptere düzeltici işlem verirken aslında uçağı anormal duruma sokarsınız ve uçak anormal
bir şekilde yere çarpar. Büyük oranda da eğer görüş müsait değilse 80-90 derecelik dik vuruşlarla veya
tersine vuruşlarla uçak yere çarpar. Hâlbuki buradaki helikopterin düz uçuşa yakın bir şekilde, bakın,
düz uçuşa yakın bir şekilde kanadı yere çarpmıştır ve kaza kırımı olmuştur çünkü biz kaza yerine
gittik. Dolayısıyla, kaza kırımla ilgili en önemli hususlardan biri olan bu kaza kırım raporu doğru
değildir bana göre, yeniden incelenmesi gerekirdi. Her ne kadar bu konuda ısrar ettiysek de yeniden
inceleme yapmamışlardır.

Kazanın asli nedeni, muhtemel asli nedeni vertigo değildir çünkü rahmetli İsmail’in fotoğraf
makinesinde sürekli, beş on saniye aralıklarla çekilmiştir, kazadan üç beş saniye önce de bir sise,
buluta girdikleri görülmektedir. Dolayısıyla, orada muhtemeldir ki pilot buluta girdi, sise girdi, geri
dönüş esnasında bulutların altından, dağların tepesinden geçeceğini anlayamayınca dönüş esnasında
yere vurdu. Bakın, dönüş esnasında yere vurdu, vuruş açısındaki o düz uçuşa yakın vurmuş olması
nedeniyledir ki Adli Tıp raporlarına göre o helikopterdeki, en azından, İsmail yaşıyordu. Dolayısıyla,
kaza kırım inceleme heyetinin ulaşmış olduğu sonuçlar benim açımdan çok ilmî değildir, kazanın
gerçek nedeni değildir.

Kazanın diğer bir gerçek nedeni şudur değerli arkadaşlarım: Pilot uçmaması gereken bir havada
uçmuştur. En büyük sebeplerinden biri budur. “Peki, neden uçmuştur?” diye kimse soruyor mu?
Neden pilotlar hayatını tehlikeye atıyor da uçmaması gereken bir havada uçuyor biliyor musunuz?
Bakın, bunun asli sebeplerinden biri, pilotların iş güvenceleri patronların iki dudağının arasındadır.
Attım, attım; bitti. İş sözleşmeleri öyle.

Pilotların iş kanunu bu Mecliste dört senedir bekliyor. Ben kaç sefer  -Komisyon Başkanı
arkadaşımın adını vermeyeyim, ayıp olur şimdi- çıkarmak için uğraştım çünkü bu hepimizi
ilgilendiren bir konudur. Hepimiz hayatımızı uçaklara birer saat, ikişer saat, beşer saat olsa da teslim
ediyoruz. Onların iş güvenceleri iki dudak arasında olmamalı. En azından kanunları çıkana kadar -
pilotlarla ilgili değil ama- İş Kanunu’nun yani 4857 sayılı Kanun’un güvencesi altında olacak şekilde
bir genelge yayınlamak gerekir ve bu genelge yayınlandıktan sonra bir ay içinde bütün firmaların
pilotlarla olan sözleşmelerinin yenilenmesini istemek gerekir. Dolayısıyla, pilotun uçmaması gereken
bir havada uçmasının sebebi kendi şirketinden gelebilecek tenkitler, belki de işinden olma kaygısıdır.
Bunlara da mahal vermemek için mutlaka pilotların düzenini değiştirecek, iş güvencesini sağlayacak
yasal düzenlemeler gerekir.

Vakit çok geçtiği için, değerli arkadaşlarım, ülküdaşım, aynı kaynaktan beslendiğim, Büyük
Birlik Partisinin aynı manevi kaynaktan beslendiğim ülküdaşım rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’na ve
beraberindeki 5 kişiye tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kazanın mutlaka örnek alınarak,
Türkiye’de bir daha böyle kazalardan sonra gerek arama kurtarma faaliyetlerinin daha düzgün
yürümesi için gerekse kazaların olmaması için, bu kürsüden söylediğim konulara, Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu’nda da detaylı olarak verilen önerilere dikkat edilmesini rica ediyorum. Bir de
bir konuyu dikkatlerinize getirerek sözlerimi tamamlamak istiyorum.
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Şimdi, bize bu görevi Türk milletinin adına sizler verdiniz. Bütün grupların mutabakatıyla bu
Komisyon kuruldu. Biz, 9 Haziran 2009’da, bu işlerde uzman, arama kurtarma faaliyetleri yürütmüş,
bir firmada çalışan kaptan pilot bir arkadaşımızı Komisyona çağırdık, dinledik. Kendisi de Sivaslı,
merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun hemşehrisi.

Değerli arkadaşlarım, millet adına görev yapıyoruz, sizler adına görev yapıyoruz. Bu
arkadaşımızın işine bir gün sonra son verdiler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü suçladım ben
burada, “Hayır, biz yapmadık.” dediler. Ne tesadüftür ki o arkadaşımızın işine son veren firmanın -
“operasyon kartı” dediğimiz, yani ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için her yıl yenilenen, Türk
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün imzaladığı bir kart var- operasyon kartı da 12 Haziran 2009
tarihinde imzalandı ve çıktı. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Bu İktidarın bir memuru, bu Meclisin
büyük çoğunluğunun iradesiyle bize verilen görevde dinlediğimiz bir şahsın işine son verme cüretini
ve cesaretini gösteriyorsa, bu Meclisteki arkadaşlarımın bize verdiği görevdeki samimiyeti, bize
verdiği görevdeki bu vatandaki bütün insanların dinlenmesine dönük faaliyetlerimiz esnasındaki bir
Genel Müdürün cüretini de dikkatlerinize getiriyorum. “Yapmadık.” diyorlar. İnanmak istiyorum
ama daha sonraki olan olayları anlattım size yani çok tesadüflerin, milyonda bir olması gereken
tesadüflerin böyle arka arkaya sıralanması da enteresan bir neticedir.

Ben bu Komisyonun hazırlamış olduğu rapordan çıkan sonuçların havacılığımız açısından çok
önemli neticeler olduğunu dikkatinize sunuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP
sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Atılgan.

AK PARTİ Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi Kaynak.

Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, çok
saygıdeğer milletvekilleri; Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin
Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarına ilişkin
Meclisimizce kurulan araştırma komisyonu raporu üzerinde AK PARTİ grubu adına söz almış
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Yine bu konuda sözlerime başlamadan önce bugün Türk polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı
yıl dönümü münasebetiyle Türk polis teşkilatına, bütün güvenlik güçlerimize minnet duygularımı
ifade ediyorum. Aileleriyle evlatlarıyla huzur içerisinde, refah içerisinde bir hayat temenni ediyorum.

Sayın Başkan, yine sözlerimin girişinde şunu da ifade edeyim ki benden önce komisyon raporu
üzerinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Sayın Tacidar Seyhan ve Milliyetçi
Hareket Partisi Adana Milletvekili Sayın Kürşat Atılgan komisyon çalışmalarımızda önemli
katkılarda bulundular. Hassaten bir önceki konuşmacı Kürşat Atılgan Bey’in -kendisinin de ifade
ettiği gibi- emekli bir pilot olması münasebetiyle gerçekten büyük yardımlarını gördük. Teknik
konuşmalarının büyük kısmına, hemen hemen tamamına katılmakla beraber, böyle bir günde, 23’üncü
Dönemin son çalışma gününde yapmış olduğu konuşmada girmiş olduğu siyasi polemikten dolayı
gerçekten üzüntülerimi ifade ediyorum.

AK PARTİ’nin Genel Başkanı, kurucu iradesi, bütün bakanları -eskisi, yenisi- bütün
milletvekilleri, sandık müşahitleri ve üyeleri, bütün AK PARTİ camiası defalarca ifade etmiştir ki
“Bizim ilkemiz, bizim ülkümüz tek vatandır, tek devlettir, tek bayraktır, tek millettir.”
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BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – 301’i değiştirdin ama Veysi Bey!

VEYSİ KAYNAK (Devamla) - “Yıkım projesi” gibi, insanlarımızın birliğini beraberliğini,
kardeşliğini amaçlayan, insanlarımızın sistem içerisinde aksayan yönlerin düzeltilmesini amaçlayan
bir projeye “yıkım projesi” gibi, “ihanet projesi” gibi, “O projenin koordinatörünün arazide, arama-
kurtarma çalışmalarında ne işi vardı?” gibi bir yaklaşımı, söylediğim gibi, Meclisin 23’üncü
Döneminin son gününde çok yakıştıramadığımı ifade ediyorum ancak tekrar ediyorum, teknik
kısımdaki konuşmaların tamamına katılıyorum.

Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş ili Keş
Dağı Karayakup sırtlarında meydana gelen helikopter kazasında Sivas Milletvekilimiz ve Büyük
Birlik Partisinin Muhterem Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi maalesef
hayatını kaybetti. Bu kaza üzerine, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız başta olmak üzere
devletimizin bütün birimleri, o gün âdeta seferber oldular. Muhsin Bey’in, merhumun bir milletvekili
ve bir siyasi partinin Genel Başkanı olmasının yanı sıra toplumun hemen hemen her kesiminde sevilen
ve saygı duyulan bir sima olması, milletimizin bu husustaki üzüntüsünün de büyük olmasına sebep
olmuştur.

Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasi hayatının uzun yıllarına damga vurmuş bir siyasetçiydi ve
Muhsin Yazıcıoğlu’nun bizde bıraktığı en önemli iz, Türkiye'nin buhranlı zamanlarında hep
demokrasiden yana, yiğitçe, mertçe tavır almasıydı. Muhsin Yazıcıoğlu, bütün krizlerden çıkış yolu
olarak hep milletimizi işaret etmiştir ve dik duruşuyla her zaman milletimizin takdirini kazanmıştır.
Mekânı cennet olsun.

Bu kazayla ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan üç siyasi partinin grup başkan
vekilleri, bu kazanın bütün yönleriyle araştırılması, gerek kazayla ilgili gerek arama-kurtarmayla
ilgili, varsa eksiklerin, varsa hataların, varsa ihmallerin bütün yönleriyle araştırılması için Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına araştırma önergeleri verdiler. Konuyla ilgili ilk defa kurulan
araştırma komisyonu, kaza kırım raporunun -demin Kürşat Bey’in bahsettiği raporun- bu süre
içerisinde tamamlanamaması sebebiyle çalışmalarını tamamlayamadı. Ancak, bu komisyon bu süre
zarfında önemli bilgi, belge ve bulgulara da ulaştı.

İkinci komisyon, hemen hemen aynı milletvekillerinden müteşekkildi ve birinci komisyonun
yapmış olduğu bu çalışmalardan da gerçekten önemli ölçüde istifade etti. Dolayısıyla bu komisyon
raporu sadece ikinci komisyon raporu değil, sadece onların emeğinin mahsulü değil; birinci
komisyondaki çalışmaların da önemli katkısı vardır ve onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; meydana gelen elim kazayla ilgili olarak, Komisyonumuz
kazayla ilgili tüm şüphe ve tereddütleri gidermek ve gerçeğin ortaya çıkarılması konusunda büyük
gayretler sarf ettiler. Bu bağlamda, konu hakkında bilgi edinmek üzere ilgili kamu ve özel
kuruluşlardan yetkililer, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, olayın görgü tanıklarıyla ilgili uzman
kişiler davet edilerek görüşleri alındı ve olayın meydana geldiği yerde teknik incelemelerde
bulunuldu. Özellikle yine belirtmek gerekirse, bu Komisyon çalışmaları sırasında konuyla ilgili gerek
müteveffa merhumların yakınlarının ve gerekse kamuoyu  tarafından dile getirilen her türlü iddia
ciddiye alındı ve üzerine kararlılıkla gidildi. Ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinin ve rahmetli
Yazıcıoğlu’nun ailesinin araştırılmasını istediği konular da Komisyonumuz tarafından kendilerinden
talep edildi ve kendilerinden ayrıca hem Büyük Birlik Partisinden hem rahmetli Genel Başkan
Yazıcıoğlu’nun ailesinden Komisyon çalışmalarına katkı vermeleri istendi.
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Birinci ve ikinci komisyon çalışmaları süresince toplam yirmi iki resmî toplantı gerçekleştirildi
ve 135 kişinin bilgisine başvuruldu. Ayrıca Komisyonumuz kazanın meydana gelmiş olduğu
Kahramanmaraş’a milletvekillerinin ve uzmanların katıldığı bir inceleme ziyareti, bir de helikopterin
uçuş güzergâhının belirlenmesi amacıyla teknik personellerin katıldığı keşif incelemesi yaptı.

Yapılan inceleme gezisi sırasında helikopter enkazının bulunduğu kaza mahalline gidilerek
coğrafi şartlar yerinde görüldü, yetkililer ile görgü tanıklarının arama-kurtarma faaliyetlerinin
yürütüldüğü tarihlerdeki durum hakkında bilgileri alındı. Ayrıca hazırlık soruşturması yürüten
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı da ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; Komisyon çalışmalarımız iki başlık altında
toplandı: Bunlardan birincisi helikopter kazasının oluşumu, ikincisi ise kaza sonrası yürütülen arama-
kurtarma faaliyetleridir.

Kazanın oluşumuyla ilgili olarak kaza yapan helikopterin teknik özellikleri, uçuşa elverişlilik
sertifikası, teknik bakımı ve teknik bakımı yapan teknisyenlerin yeterlilik durumları, kazada pilotaj
hatası olup olmadığı, bu bağlamda helikopter pilotunun sağlık sorunları olup olmadığı ve sağlık
kurulu raporları, pilotun uçuş yapmasına bir mâni durumunun olup olmadığı, pilotun uçmadan önce
hava durumuyla ilgili bilgiyi Kahramanmaraş Havaalanı Meteoroloji İstasyonundan alıp almadığı,
helikopter pilotunun kuleyle yaptığı görüşmeler, kaza öncesi helikopterin uçuş güzergâhı, helikopterin
radarda izlenip izlenemediği, helikopterin bir başka hava aracı tarafından veya herhangi bir dış etkiye
maruz kalıp kalmadığı, kısaca sabotaja uğrayıp uğramadığı, kazanın meydana geldiği alandaki coğrafi
ve meteorolojik şartlar, helikopterde yer alan seyrüsefer yardımcılarının uçuş sırasında var olup
olmadığı gibi tüm unsurlar incelemeye alınmıştır. Kısaca, helikopter kazasının nasıl meydana geldiği
konusunda etraflıca bir değerlendirme yapılmıştır.

Yine, Komisyonumuzca, kaza sonrası yürütülen arama-kurtarma faaliyetleriyle ilgili olarak kaza
yerinin tespit edilmesi çalışmaları, cep telefonu sinyallerinden faydalanılarak yürütülen tespit
çalışmaları, uydu yoluyla yürütülen yer tespit çalışmaları, havadan ve karadan yürütülen arama ve
kurtarma faaliyetleri, yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerinde bir kasıt veya ihmalin olup
olmadığı, yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerinde personel ve ekipman yeterliliği, helikopter
cihazında bulunan ELT cihazının çalışmaması, kriz merkezinin oluşumu, arama-kurtarma faaliyeti
yürütülürken Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği’ne ne kadar uyulduğu, kazanın öğrenilmesiyle
başlayan ve arama-kurtarma faaliyeti boyunca kamuoyuna yansıyan bilgi kirliliği, kaza yerinin
coğrafi ve meteorolojik şartları gibi konular tüm yönleriyle incelemeye tabi tutulmuştur.

Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; yapılan çalışmalar neticesinde,
Komisyonumuz, Kahramanmaraş Kızılöz köyü dağlık alanında kaza günü, Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğünden edindiğimiz haritaya göre, diyagram ve uydu görüntülerinin analizi
neticesinde özellikle öğle saatlerinden sonra çok bulutlu ve kar yağışlı bir hava olduğu ve hava
sıcaklığının eksi 5 ila eksi 7 derece civarında ölçüldüğü, kaza günü rahmetli İsmail Güneş’in çektiği
fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere bulutlanmanın yol boyunca arttığı ve buna mukabil görüş
mesafesinin gittikçe azaldığı gözlemlenmiştir.

Meteorolojik şartlarla ilgili olarak Komisyonumuzca elde edilen bilgi, doküman, fotoğraf ve
raporlar ile bilgisine başvurulan kişi ve uzmanların beyanlarından, hava aracının Kahramanmaraş ili
Merkez Kızılöz köyü dağlık alanından geçişi süresince buzlanma, rüzgâr kayması, türbülans, kar
yağışı ve bulut içi kısıtlı görüş nedenlerinden dolayı atmosferik koşulların görerek uçuş için elverişli
olmadığı görüşüne varılmıştır.
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Pilotun kuleden havaalanı çevresiyle sınırlı meteorolojik bilgiler edindiği, ancak hava aracının
muhtemel uçuş güzergâhı üzerindeki genel hava durumu ile ilgili bilgiyi Kahramanmaraş Meteoroloji
İstasyonundan almadığı tespit edilmiştir.

Helikopterin yakıt ikmali için Çağlayancerit’ten Kahramanmaraş Havaalanı’na intikali ve tekrar
Kahramanmaraş’tan Çağlayancerit’e kalkışı arasında geçen süre içerisinde helikoptere sadece yakıt
ikmalini yapmakla görevli kişilerin yaklaştığı, bunun haricinde şüphe doğurabilecek herhangi bir
durumun meydana gelmediği, incelediğimiz Kahramanmaraş Havaalanı kamera kayıtları ve tanık
ifadelerinden anlaşılmıştır.

Olayın meydana geldiği yer dik ve sarp kayalıklardan oluşan, yer yer bölgemize ait ormanlarla
kaplı dağlık bir alandır. Kaza yapan helikopterin radar kayıtlarını Komisyonumuz incelemiş,
incelemek üzere radar kayıtlarının tutulduğu Esenboğa Havalimanı’na bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Bu inceleme ziyareti çerçevesinde, yetkililer tarafından Komisyonumuza kaza yapan helikopterin
kaza günü tespit edilen radar görüntüleri, helikopterin uçuş tipiyle, Kahramanmaraş çevresindeki
mevcut radarların yükseltiye bağlı olarak belirlenen kapsama alanları hakkında bilgiler verilmiştir.
Bu kapsamda, Komisyonumuzca, kazaya konu helikopterin yakıt ikmali için geldiği Kahramanmaraş
Havaalanı’ndan kalkarak, Çağlayancerit ilçesine varıncaya kadar zaman zaman radarların kapsama
alanına girdiği, çıktığı yerler görülmüştür. Çağlayancerit kalkışından kaza anına kadar başkaca bir
radar görüntüsü alınamamıştır. Her ne kadar hava aracının transponder’ı açık olsa da görerek uçuş
şartlarına göre seyreden helikopterin bu sırada bulunduğu irtifa, yolculuğu süresince radarlar
tarafından sürekli takibine imkân vermemiştir. Bu durum, görerek uçuş kuralları ve uçuşun
niteliğinden kaynaklanmaktadır.

Öte yandan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki
yazışmalardan elde ettiğimiz bilgiler ışığında, kaza mahalli ve çevresinde AWACS türü herhangi bir
hava aracının uçuşunun mevcut olmadığı, ayrıca mevcut olsa bile AWACS tip uçakların da sinyal
göndererek başka bir hava aracının rotasını saptırmak gibi bir kabiliyetinin bulunmadığı
Komisyonumuzca tespit edilmiştir.

Komisyonumuza ulaşan belgeler, fotoğraflar ve beyanlardan kazaya konu hava aracında
seyrüsefer yardımcısı iki adet elektronik aletin kaybolduğu ilk kez Komisyonumuzca tespit edilmiştir.

Meclis Araştırma Komisyonuna gelen 4/12/2009 tarihli kaza raporunun incelenmesi sonucunda,
kaza sonrasında enkazda bulunan bir adet ARGUS kayar harita göstergesi ve bir adet sky map 3 GPS
olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu cihazların marka ve modellerine ilişkin tespit, kazada hayatını kaybeden merhum
gazeteci İsmail Güneş’in çektiği fotoğraflar ve enkazdan alınan görüntüler üzerinden yapılmıştır. Bu
görüntülerde, yani o fotoğraflarda bu cihazlar vardır ama maalesef helikopter enkazı üzerinde ve kaza
mahallinde daha sonra bu cihazlar bulunamamıştır. Bu cihazlar bulunmuş olsalardı, açık ve kayıtta
olmaları durumunda, kaza ile sonuçlanan son uçuşta helikopterin izlediği gerçek rota ve zaman bilgilerine
ulaşmak, çarpma istikametini tespit etmek ve kazayla ilgili daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak
mümkün olabilecekti. Kayıp cihazların akıbetiyle ilgili, Komisyonumuz tarafından yapılan çalışmalar
neticesinde, herhangi bir sonuç elde edilememiş olup konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir.

Helikopter pilotunun Kahramanmaraş kuleyle yaptığı konuşma dökümlerinin incelenmesi
neticesinde, uçuş emniyetini tehlikeye sokacak herhangi bir bulguya rastlanmamış ve elde edilen bilgi
ve belgeler bilgisine başvurulan kişilerin ifadeleri ile birlikte değerlendirildiğinde, helikopterin
düşmesine sebebiyet verecek, helikopter gövdesi, elektronik cihazlar ve transmisyon ekipmanı
üzerinde dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale yapıldığı izlenimini verecek bulguya ulaşılamamıştır.
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Helikopter pilotu merhum Mustafa Kaya İstektepe’nin mevzuatta belirtilen periyodik sağlık
kontrollerini süresinde yaptırdığı anlaşılmıştır.

Helikopterin teknik bakımında uluslararası havacılık kuralları ve hava aracının bakım kitabında
belirtilen birtakım kurallara aykırılık tespit edilmekle birlikte -ki Komisyonumuz önemli bulgulara
ulaşmıştır; firmanın bu hususta çok özensiz olduğu anlaşılmıştır, birçok uçuşunun kontroller
yapılmadan, yapmaları gereken teknik kontroller yapılmadan yaptırıldığı anlaşılmıştır- ancak, bu
ihmal ve eksiklerin tek başına helikopterin düşmesine sebebiyet verir nitelikte olmadığı tespit
edilmiştir. Ancak, dediğim gibi, bu hususta firmanın çok özensiz olduğu da Komisyonumuz
tarafından tespit edilmiştir.

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Raporu’nun yayınlanmasından sonra, kamuoyunda oluşan
birtakım soru işaretlerinin giderilmesi ile dile getirilen bazı iddiaların açıklığa kavuşması amacıyla
söz konusu rapor, olayı soruşturan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak
konunun uzmanı ve ülkemizde havacılık konusunda önemli otorite olarak kabul edilen İstanbul
Teknik Üniversitesine, Orta Doğu Teknik Üniversitesine ve Anadolu Üniversitesine incelenmek üzere
gönderilmiştir.

Ayrıca kurul raporunda belirtilen muhtemel kaza sebebiyle ilgili olarak Gülhane Askerî Tıp
Akademisi ve Adli Tıp Kurumundan uzmanların görüşü istenmiş, helikopterin muhtemel rotasının
tespiti amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanlarıyla keşif uçuşu yapılmıştır. Konuyla ilgili
edinilen bilgi, belge ve uzmanların görüşleri Komisyon raporumuza ayrıca yansıtılmıştır.

Nihayetinde, kazanın meydana gelişiyle ilgili…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kaynak.

VEYSİ KAYNAK (Devamla) – Sağ olun efendim.

… Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Raporu’nu da değerlendirerek son kararı verecek olan
merci ilgili cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemeler olduğundan, hâlen devam eden adli soruşturma
da dikkate alınarak bu aşamada Komisyonumuzca başka bir görüş ifade edilmemiştir.

Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; kaza sonrası yürütülen arama-kurtarma çalışmalarıyla
ilgili olarak da Komisyonumuz özetle aşağıdaki bulgulara ulaşmıştır:

Kazazede merhum İsmail Güneş’in 25/3/2009 günü saat 15.32’de 112 Acil Servisini araması
sonucunda kazanın resmî makamlar tarafından öğrenilmesiyle birlikte arama-kurtarma çalışmalarının
hemen başladığı resmî belgeler ile tanık ifadelerinden anlaşılmaktadır.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca aynı tarihte bu kazayla ilgili olarak saat 16.20’den
itibaren tespit edilen telefon numaralarından yer tespit sorgulamaları yapılmış ve elde edilen baz
istasyonu ve hedef numaralarının bulunduğu aralıkla ilgili olarak başlangıç ve bitiş açıları, baz
istasyonuna olan uzaklıkları ile koordinatları Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel
Komutanlığına ve Başbakanlığa saat 16.25’ten itibaren belirli periyotlarla iletilmiştir. TİB tarafından
yapılan çalışmalar sonucunda, helikopterde bulunan ve sinyali alınan bütün GSM hatlarının Çardak
kasabasının 4 kilometre kuzeyinde bulunan Tüllüce mevkisinde kulede bulunan baz istasyonundan
hizmet aldıkları belirlenmiş ve elde edilen koordinat verileri yukarıda isimleri sayılan birimlere anlık
olarak iletilmiştir. TİB tarafından elde edilen haritalar incelendiğinde, kaza alanının çok daraltıldığı
açıkça görülmektedir. Söz konusu açıklamalar raporumuzda genişçe yer almaktadır.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kendilerine iletilen telefon numaralarından
sinyal bilgileri elde edilerek, saat 16.25 itibarıyla, demin söylediğim gibi Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Başbakanlığa koordinatlar ulaştırılmıştır. Jandarma Genel
Komutanlığının Komisyonumuza yazdığı yazıda, TİB’deki temsilcisi aracılığıyla temin ettiği
koordinat ve haritalar ile kurumdaki teknik personel aracılığıyla ürettiği haritaları görüş analizleriyle
birlikte aynı gün saat 17.30’da ve ayrıca daha daraltılmış bir haritayı saat 22.30’da Kahramanmaraş
İl Jandarma Komutanlığına FTP üzerinden elektronik ortamda gönderdiği belirtilmiştir. Ayrıca
Emniyet Genel Müdürlüğünün Komisyonumuza yazdığı yazıda, TİB’deki temsilcileri vasıtasıyla
temin ettikleri üç adet haritayı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğüne
25/3 günü, yani kaza günü saat 22.39 sularında bilgisayar ortamında, kurumun kullandığı elektronik
ağ vasıtasıyla gönderdikleri ifade edilmiştir.

Ancak şu söylediğim önemlidir arkadaşlar, TİB tarafından elde edilen haritaların Kahramanmaraş
Jandarma Komutanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği, neredeyse nokta şeklindeki konum
bilgisinin, gerek Ankara gerekse Kahramanmaraş’taki jandarma ve emniyet görevlileri tarafından
üstlerine aktarıldığı, fakat her nasılsa bu bilginin değerlendirme dışı tutulduğu gibi, yönetmelik gereği
Ana Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezine de gönderilmediği Komisyonumuzca tespit edilmiştir
ve bu, vahim bir durumdur.

Kahramanmaraş Valiliğince Komisyonumuza ulaştırılan belgelerin incelenmesi sonucunda TİB
ve Jandarma Genel Komutanlığınca kaza günü ve sonrasında üretilen harita ve krokilerin Göksun’da
kurulan kriz merkezine ve dolayısıyla arama ve kurtarma ekiplerine ulaştırılmadığı da anlaşılmıştır.

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında telefon sinyallerinin alındığı baz istasyonunun kurulu
bulunduğu bölge olan Göksun Hacıömer köyü ve Merkez Kurucaova köyü çevresinde çalışmalar
yoğunlaştırılmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilirken her bilgi, belge, doküman ve ihbar
sağlıklı olarak değerlendirilememiş, eldeki tek teknik veri olan telefon sinyalleri ciddi bir analize
tabi tutulmadan, maalesef, sahada çalışma yapan ekiplere aktarılmıştır.

Sayın Başkanım, vaktimi çok aştım, o yüzden “öneriler” kısmına geçiyorum. Sayın Kürşat
Atılgan da bahsetti, gerçekten önemli önerilerimiz oluşmuştur. Ancak kaza günündeki olumsuz hava
koşulları da coğrafi şartlar da hiçbir zaman unutulmamalıdır. Ayrıca, helikopterde bulunan, yine
Kürşat Bey’in söylediği gibi, ELT cihazının sinyal vermemesiyle ilgili konu, verilen cevaplar, ulaşılan
neticeler Komisyonu, bizleri tatmin etmemiştir.

O gün, o günden bu yana da büyük sansasyon yapan, kaynağının Kahramanmaraş il Emniyet
Müdürlüğü olduğu Komisyonumuzca tespit edilen, helikopterin enkazına ulaşıldığı, gruptan Genel
Başkan Muhsin Yazıcıoğlu ile değer kazazedelerin yaralı olduğu ve Göksun Devlet Hastanesine
intikal ettirilmekte oldukları şeklindeki istihbari bilgi, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici kaynak
gösterilmek suretiyle kamuoyuyla paylaşılmış, teyide muhtaç olan bu istihbari bilginin ne şekilde
elde edildiği konusunda yetkililerin Komisyonumuza vermiş olduğu bilgiler arasında belirsizlikler ve
tutarsızlıklar olmuştur. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma yürümektedir.

Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki -zamanımın
kısalığından toparlıyorum- özellikle belirtmek gerekir ki, Komisyonumuzca her iddia ayrıntısına
kadar, en ince ayrıntısına kadar araştırılmakla birlikte, belgelenemeyen veya ispat edilmeyen, üçüncü
kişileri zan altında bırakacak hiçbir iddia Komisyon Raporu’muza alınmamıştır.

Helikopterin düştüğünün öğrenilmesiyle başlayan arama ve kurtarma çalışmaları, bilgilerin belli
bir merkezde toplanması ve bu bilgilerin arama ve kurtarma çalışmalarında yer alan birimlere
iletilmesinde birtakım sıkıntılar yaşanmış olması, arama-kurtarma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde
yürümesine de engel olmuştur.
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Kazanın meydana gelmesiyle ve arama-kurtarma faaliyetleri konusunda hâlen Malatya özel
yetkili Cumhuriyet Başsavcılığında adli, Başbakanlık Teftiş Kurulunca da idari soruşturmalar
yürütülmektedir. Kanaatimizce, yürütülen bu soruşturmalar çerçevesinde Komisyonumuzun
çalışmalarından ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu çalışmalarından da yararlanılacaktır.
Ancak önemine binaen bir kez daha ifade ediyorum ki, Komisyon çalışmalarımızın gerek arama-
kurtarma çalışmalarının tek elde koordinasyonu gerek 112 çağrı merkezlerinin yeniden organizasyonu
gerek Kürşat Bey’in bahsettiği hava iş yasasının çıkartılması gibi çok önemli tespitleri ve önerileri
olmuştur. İlgili makamların bu önerileri sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini de faydalı görüyoruz.

Sözlerime son verirken, bize çalışmalarımızda gerçekten önemli destekler veren Meclis
başkanlarımıza hem Köksal Toptan Bey’e hem Mehmet Ali Şahin Bey’e, Sayın Başbakanımıza,
bakanlarımıza, şu anda oturumumuzu yönetmekte olan ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun
kayınbiraderi olan Değerli Meclis Başkan Vekilimiz Kahramanmaraş Milletvekilimiz Nevzat Pakdil
Bey’e gerçekten, bütün milletvekili arkadaşlarımıza, kurumlarımızdan gelen uzman personellere,
gerçekten önemli katkılar veren Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Jandarma Genel Komutanlığına,
bizlerden hiçbir bilgiyi, belgeyi ve personeli esirgemeyen bu kuruluşlara, Büyük Birlik Partisinin
Saygıdeğer Genel Başkanı Yalçın Topçu Beyefendi’ye, Genel Sekreteri Mustafa Destici Beyefendi’ye
ve isimlerini şu anda zikredemeyeceğim Başkanlık Divanı üyeleri ile Büyük Birlik Partisi
yöneticilerine, ailenin ve partinin avukatı Kemal Yavuz Beyefendi’ye ve Kahramanmaraş’ın o
tarihteki valisi Mehmet Niyazi Tanılır Beyefendi’ye teşekkür ediyorum.

Son olarak, kazada hayatını kaybeden merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel
Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve Kaya İstektepe’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailelerine
başsağlığı diliyorum.

Sözlerimi tamamlarken 12 Haziran seçimlerinin milletimize, bizlere, sizlere hayırlı olmasını
temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kaynak.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı
merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma
çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel
görüşme tamamlanmıştır.

Muhsin Başkana ve kendisiyle beraber hayatını kaybeden 5 kardeşimize Allah’tan rahmet,
kederli ailelerine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yargıya intikal eden bu konunun,
Devlet Denetleme Kurulunca, Başbakanlıkça ve Meclisçe elde edilen bilgiler çerçevesinde bir an
önce neticelenerek, milletimize bir nebze de olsa ferahlık vermesi için çalışmaların, yargı sürecinin
hızlandırılması temennisiyle rahmete intikal edenleri tekrar rahmetle anarak bu konuyu şimdilik
Meclis aşaması içerisinde kapatıyorum.

Milletimizin de tekrar başı sağ olsun. Sabır diliyorum. (Alkışlar)

Komisyonda görev alan, çalışan ve bize bu bilgileri intikal ettiren Komisyon Başkanı Veysi
Kaynak ve Kürşat Atılgan, Tacidar Seyhan ve diğer arkadaşlarımıza da bu açıklamaları bizlere
sundukları için teşekkürlerimi de ifade ediyorum.
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Bu aşamada emeklerini esirgemeyen biraz önce Sayın Kaynak’ın da belirttiği gibi Büyük Birlik
Partisi yetkililerine de şükranlarımı ifade etmek isterim.

Sayın milletvekilleri, 2’nci sırada yer alan deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 549
sıra sayılı Raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz.

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 milletvekilinin, Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve
26 milletvekilinin, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 milletvekilinin, Yalova Milletvekili
İlhan Evcin ve 20 milletvekilinin, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 24 milletvekilinin,
İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 21 milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20
milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Oktay
Vural ve 21 milletvekilinin, Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 milletvekilinin, deprem
riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/60, 63, 99,
242, 243, 244, 245, 246, 254, 256) (S. Sayısı: 549) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet Küçük.
Sayın Küçük, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekili

arkadaşlarım, değerli yurttaşlarım; öncelikle hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Bugün Polis Günü. Ülkemizin iç güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynayan

polislerin bu önemli gününü ve haftasını kutluyor, onların mesleklerinin toplum gözünde daha saygın
bir yerde değerlendirileceği günlerin bir an önce gelmesini ve polislerimizin özlük haklarının iyileştiği
günleri görmeyi bir an önce dileyerek sevgiler saygılar sunuyorum.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi hepimizin içinde çalışmaktan, içinde
bulunmaktan, katkı vermekten onur duyduğumuz demokrasimizin en üst yapı kurumudur. Hepimizin
bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve denetim yapar, yürütmeyi de içinden çıkarır.
Türkiye'nin yönetim makinesinin motoru, kalbi burasıdır. Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin yaptığı çalışmalarla ve uygulamalarla ilgili olarak hepimizin ciddi görevleri var ve buranın
saygınlığını artırmak, demokrasiye karşı gerçekten borcumuzu ödemenin yegâne yoludur.

Değerli arkadaşlarım, yürütme içimizden çıkar. Meclis, yürütmenin çalışma alanlarını sağlayacak
yasaları çıkarır ama en önemlisi, yürütmeyi saygın kılacak denetim görevi yapar. Denetimin en önemli
araçlarından bir tanesi de araştırma önergeleridir. Özellikle muhalefet milletvekilleri, ya araştırma
önergeleriyle ya da soru önergeleriyle yürütme üzerinde denetim sağlamaya, kontrol etmeye,
yönlendirmeye, baskı oluşturmaya çalışırlar ve halkına da bu yolla hizmet etmenin çarelerini ararlar
değerli arkadaşlarım. Bu, doğal bir yoldur, olması gereken yoldur. Ama Türkiye Büyük Millet
Meclisi, bu denetim mekanizmasının saygınlığını, güvenirliğini artıracak bir yöntemi hayata
geçirmezse inanın, gerçekten o zaman biz, araştırmanın, soru önergelerinin etkisinin azaldığı bir
ortamda burasının saygınlığını yükseltemeyiz.
                               
(x) 549 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
Meclis araştırması önergesinin ön görüşmeleri 22/7/2008 tarihli 133’üncü, 5/1/2010 tarihli 43’üncü
ve 12/1/2010 tarihli 46’ncı birleşimlerde yapılmıştır.
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Bakın, bugün son gün. Bir sürü araştırma komisyonu kurulmuş, çalışmışlar ve Meclisin son
gününe getirmişiz, yasak savar, baştan savar bir anlayış içinde kalkmışız şimdi bu araştırma önergesi
raporlarını görüşüyoruz. Bundan sonra bunları kim değerlendirecek değerli arkadaşlarım? Ben, on iki
yıldır bu Parlamentoda görev yaparım, araştırma komisyonlarında görev yaptım, araştırma
komisyonlarının çalışmalarını izledim, içinde bulundum. İnanın, hiçbir araştırma komisyonu
raporunun içeriğinin, tespitlerinin ele alınarak Parlamentonun bir yasa çalışması yaptığını veyahut da
pratik olarak yürütmenin üzerinde bir otorite kurmak suretiyle bir yönlendirme içine girdiğini
görmedim. Değerli arkadaşlarım, bu bir yasak savmadır, bu baştan savmadır. Bu işten bu
Parlamentonun ne olursa olsun kurtulması lazım.

Değerli arkadaşlarım, tabii, depremle ilgili yapılan araştırma raporunu inceleme olanağı buldum,
şöyle baktım -mesleğim inşaat mühendisliği- ve yapılan çalışmanın esas olarak amacına uygun bir
çalışma olmadığı en temel tespitimdir. Bir defa, burada yapılan çalışmada Komisyona bilgi veren
kurumlar kendini tanıtmaktan ve konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları abartmaktan ve yaptıkları
çalışmalarının miktarını açıklamaktan öte hiçbir şey yapmamışlardır.

Değerli arkadaşlarım, kurumları tanımaya ihtiyacı yok bu Parlamentonun. Bu Parlamento, bu
Araştırma Komisyonu sorunları tespit etme, sorunlara parmak basma, o kurumlar da sorunlardaki
tıkanıklıkları bu Komisyona anlatarak onlara yardım etmek suretiyle Parlamentonun ve yürütmenin
önlerini açması ve sorunun minimize edilmesi anlamında çeşitli çarelerin üretildiği araç, bir kurum
olmalıdır. Hâlbuki, baktım, herkes yaptığı işi anlatmış yani bu çalışmalara ne kadar katkı verdiğini.
Ben inşaat mühendisiyim, biliyorum, bu konunun içindeyim, depremle ilgili çalışmalar, yapılanlar,
yüzde 20’si bile değil, depremsellik açısından Türkiye'de alınan tedbirler yüzde 20’si bile değil olması
gerekenlerin. Kimse yüzde 80’den bahsetmiyor. Herkes yüzde 20’de ne kadar büyük bir payı
olduğunu, kendisinin ne kadar büyük çalışma yaptığını anlatmaya çalışmış. Böyle rapor olur mu,
böyle çalışma olur mu, Meclisin önü böyle açılır mı, sorunlar böyle çözülür mü değerli arkadaşlarım?
Bu gidiş iyi gidiş değil. Bu konuya parmak basıyorum ve Parlamentonun, artık, girdiği bu yanlış
yoldan mutlaka çıkması ve bu Araştırma Komisyonu ve özellikle denetim komisyonlarının
raporlarına dikkat etmesi ve uygulamasını bu şekilde yönlendirmek gibi bir arayış içine derhâl girmesi
gerekmektedir.

Değerli arkadaşlarım, bu güzel dünyada, bu güzel coğrafyada, ülkemizde yaşamaktan keyif
almak ve yaşamı yaşanabilir hâle, kaliteli hâle getirmek bizim görevimiz, siyasetçilerin görevi. Doğal
afetler de bizim tepemizde Demokles’in kılıcı, problemlerimizin en büyüğü. Birbirimizle ortaya
çıkardığımız problemler dışında, doğanın bizim üzerimize yüklediği sorumluluklar ve problemler,
bizim, ortak, beraberce aşmamız gereken sorunlar. Doğal afetlerin türlüsü var, çeşitlisi var, bir tanesi
yok ki, birbirini çağırıyor; ama en büyüğü, hepimizin bildiği gibi, en çok kitlesel ölümlere yol açan
ve ülkelerin ekonomisini, siyasetini, sosyal yaşamını en çok etkileyen doğal afetlerin başında deprem
geliyor. Tarih boyunca yüz binlerce insanın ölümüne yol açan depremler özellikle deprem kuşağı
içindeki ülkelerin en büyük problemi. Biz de, dünyanın en önemli deprem pay hatlarının,
depremsellik hatlarının üstünde olan bir ülke olarak en büyük doğal afet problemi olan depremle
beraber yaşamak ve kendimizi ona göre tarif etmek ve yaşamımızı, ondan korunacak ve onunla
beraber yaşarken mutlu olacak şekilde şekillendirmek zorundayız. En büyük problemimiz budur.

Değerli arkadaşlarım, ben, öncelikle en son 17 Ağustos depremi ve devamında kaybettiğimiz tüm
yurttaşları bir kez de saygıyla anıyor, yakınlarına Allah’tan rahmet diliyor ve başsağlığı diliyorum.
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Değerli arkadaşlarım bu coğrafya pahalı. Güzel bir coğrafyadayız. Tarih boyunca dünyanın
bütün emperyal güçlerinin ve bütün insanlarının dikkatini çekmiş, savaş alanı olmuş, paylaşıma alet
olmuş, hesap yeri olmuş bir coğrafyanın içinde yaşıyoruz. Güzelliklerin bedeli var arkadaşlar. Bu
güzel coğrafyada yaşamak pahalı. Bu pahalılığın en büyük araçlarından bir tanesi de doğal afetler ve
deprem; bunu bileceğiz, tedbirimizi ona göre alacağız. Bu coğrafyanın yüzde 92’si ağır depremsellik
içeriyor ve bu coğrafyada yaşayan insanların yüzde 98’i de, maalesef ve maalesef, bu deprem alanları
içinde yaşamaktadır ve maalesef doğaya karşı mücadele etmek için en büyük aracımız olan
konutlarımızın yüzde 67’si kaçak bu ülkede. Tedbirsiz yapılmış, göz yumulmuş veyahut da imkânlar
dahilinde emniyetli olmayan konutların içinde yaşıyor insanlarımız.

Değerli arkadaşlarım, bakın, laf yapıyoruz iş yapmıyoruz, bir şey üretmiyoruz. Dünyanın bir
yerinde deprem olunca bir hafta depremi tartışıyoruz ama hâlâ bu ülkenin ciddi bir deprem senaryosu
yok, deprem projesi yok, millî bir politikası yok. Herkes ucundan biraz, azıcık… Böyle bir şey olur
mu! Bu konuda bir birliktelik oluşturup bir politikayı uygulama aracı hâline getiremiyorsak nereye
varacağız değerli arkadaşlarım?

Yapılacak iş şudur değerli arkadaşlarım: Bir defa altyapılarımızın, hastaneler başta olmak üzere,
kamu binalarını dayanıklı hâle getirerek güçlendirilmesini süratle tamamlamalıyız. Ne kadarı daha
kamu binalarımızın depremin tehdidi altındadır bilmiyoruz. Gene köprü, yol, viyadük, tünel gibi
kullandığımız ulaşım araçlarının depreme karşı dayanıklılığını tespit ederek, büyük enerji
yatırımlarımızı -hidroelektrik santrallerimiz, termik santrallerimiz- ve diğer önemli altyapı
yatırımlarımızı depremsellikle beraber yaşayabilir hâle getirmeliyiz.

Kentlerimizin hâlâ dışında geniş gecekondu alanları var ve nüfusumuzun büyük çoğunluğu
buralarda yaşıyor. Bunlarla ilgili kentsel dönüşüm yasası çıkardık ama bu yasadan insanlara mutluluk
değil rant çıkarmak için uğraşan belediyelerle karşı karşıyayız, zenginlik çıkarmak için uğraşan
belediyelerle uğraşıyoruz değerli arkadaşlarım. Buralardan güvenlik çıkarmalıyız, buralardan
insanlara mutluluk çıkarmalıyız. İnsanları bulundukları coğrafyanın, yaşadıkları coğrafyanın
içerisinde mutlu edecek çalışmaları bir an önce yapmalı, devlet olarak yönlendirici, teşvik edici
tedbirleri artırarak almalıyız.

Kırsal kesimde güvenli sayılabilecek bina yok denecek kadar az. Hâlâ bu ülkenin nüfusunun
yüzde 35’i kırsal kesimde yaşıyor ve ev denemeyecek ahırdan bozma yerlerde yaşıyor bu
insanlarımız. Derhâl kırsal kesimin imar çalışmalarını bitirip -ilgili kanunun gereği olarak- ilave
olarak kırsal kesimde ve kentsel dönüşüm alanlarında kullanılacak malzemeleri KDV’den yoksun
kılarak, denetimi KDV’siz yaparak ve kırsal kesimde, özellikle denetimi, devletin desteğiyle,
faturaları -denetim bürolarının desteğini- devlete ödeterek, derhâl bu konulardaki değişimi, gelişimi
sağlamak ve insanları güvenli konutlara sahip kılmak zorundayız değerli arkadaşlarım.
Güçlendirmeleri derhâl bitirmeliyiz.

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede bir TOKİ faciası yaşanıyor. TOKİ, biliyorsunuz, devletin, konut
problemini çözmesiyle ilgili oluşturduğu dev bir organizasyon. Ben bu AKP İktidarına şaşıyorum,
çok özelleştirmeci, devletin neyini bulduysa satıyor, kime sattığı belli değil, kaça sattığı belli değil,
kimin malı götürdüğü belli değil ama TOKİ devasa bir duruma geldi.

TOKİ ne yapar? Konut yapar. Türkiye’de kime sorarsanız sorun, dünya çapında rekabet edebilir,
en rekabet edebilir sektörümüz inşaat sektörü. Bu konuda yetişmiş eleman, edinilmiş deneyim,
yapılmış sermaye birikimleri en büyük. Özel sektörü doğru yönlendirerek Türkiye'nin konut ihtiyacını
bu şekilde değerlendirmek yerine neden devlet rant alanlarının tepesinde?
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Değerli arkadaşlarım, çünkü bir şey var, halk dilinde bir laf var: Bu ülkede iki yoldan zengin
olunur. Bir kaçakçılık, iki inşaatçılık. Hâlâ TOKİ, sermaye birikimi aracı yapmanın, zengin
yetiştirmenin, yeni zenginler yaratmanın aracı. Onun için devasa bir hâle geldi. Türkiye’de en iyi
yaptığımız iş inşaatçılık zaten. İki tane inşaat yapan zaten müteahhit olup çıkıyor. Gerçekten bu
konuda ciddi birikim var, ciddi bir enerji var. Ne işiniz var inşaatçılıkta? Siz, organize eden,
denetleyen, yönlendiren, teşvik eden bir kurum olmanız lazımken maalesef inşaatçının kontrolsüz
yapılaşması içerisinde köşe dönmenin, malı götürmenin, sermaye birikimi yapmanın aracı hâline
gelmişsiniz. Böyle bir şey olur mu, olmalı mı? TOKİ binalarını denetim büroları denetleyemiyor.
Kim? Kendi anlayışları çerçevesinde denetliyor.

Değerli arkadaşlarım, kamu bu kadar iyi denetliyorsa neden deprem olduğunda önce kamu
binaları yıkılıyor? Kamunun bu konuda, denetim konusunda yaptığı belli, sınıfta kalmıştır kamu.
Hâlâ bu konuda ısrar etmenin, TOKİ’nin yatırımlarını denetim dışında bırakmanın hangi mantığa
sığar tarafı var değerli arkadaşlarım? Bunun kabul edilebilir bir yönü var mı? Hangi mantığa sığar
bu? Bu, inşaatçılıktan zengin yaratmanın yoludur değerli arkadaşlarım.

Değerli arkadaşlarım, sadece deprem değil bu ülkenin başının belası. Bir Ayamama faciası yaşadık
İstanbul’da. “Çok hazırlıklıyım, milyarlarca dolar yatırım yaptım, ben depremle ilgili İstanbul’da
tedbirleri aldım.” diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kaşık suda boğulmuştur. Bu İstanbul’un
büyük depremiyle nasıl baş edecek bu yönetim? Ne çalışma yapmıştır? Bunların hepsi boştur.

Değerli arkadaşlarım, elbette depremle ilgili söylenebilecek çok teknik şeyler var ama ben
siyasetçiyim. Depremlerin çaresi bulunur. Bu coğrafya, bu dünya milyonlarca yıldır hareketli; her gün
evriliyor, kıvrılıyor, bükülüyor, bir yerlerde her gün deprem oluyor, olacak, daha milyonlarca yıl
olacak değerli arkadaşlar. Bu depremle, insanlar, en kötü şartlarda yaşadı, gene yaşayacaklar; yaraları
saracaklar, canlar gidecek, yeni canlar gelecek, yürüyecek. Önemli olan canların gidişini azaltmak,
yeni canlara mutlu bir hayat yaratmak; bizim görevimiz de bu. Ama esas bir deprem var. Biz
siyasetçiyiz. Dünyada bir de siyasal depremler var arkadaşlar. Bakın, dünya, elbette ki, siyasal, sosyal,
ekonomik açıdan her gün değişiyor, değişmesi normal. Bu değişim ve dönüşümün içinde bazen
ülkelerin kendi iç dinamikleri, dengeleri, çatışmaları rol oynuyor; bu doğaldır, olması gerekir bazen
içinden bunlar ateşlenip, hızlanıyor bazen yatışıyor bazen bütün dünyada, 68’de, 78’de olduğu gibi,
hareketlenmeler sirayet ediyor sosyal olarak bazen de değerli arkadaşlarım, dışarıdan yönlendiriliyor,
müdahale ediliyor, biçimlenmeye çalışılıyor, tarif ediliyor.

Değerli arkadaşlar, biz, Türk milletiyiz. dört bin yıldır bu dünyada ülkesi olan, bayrağı olan
ciddi bir topluluğuz. Biz, Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle Türk milletiyiz, bir ırkın adı
olarak değil. Birileri yönlendirir, birileri de yönlendirilendir. Biz, “yönlendirelim” demiyoruz ama biz
yönlendirilmemeliyiz, biz tahrif edilmemeliyiz; bize yakışmaz. Bu coğrafya, içinde yaşadığımız
coğrafya tarih boyunca hep kanlı savaşlarla ele geçirilmek için uğraşılan önemli bir coğrafyadır.
Burası Kuzey Avrupa’da Norveç, İsveç değil; burada kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli
olmadığı, hesapların üst üste yapıldığı, bayrak dalgalandırmanın bedelinin olduğu bir coğrafya bu
coğrafya; aklımızı başımıza alalım, oyunları bozmamız gerekiyor.

Bakın, arkadaşlar, çok özensiz bir dokuz yıl geçirdik AKP İktidarında. Kurumlar teker teker
arızalandırıldı, revize edilmedi, bozuldu, bozuşturuldu, yok edildi, etkisizleştirildi. Bu kurumlar elbette
revizyona tabi tutulmalıydı, elden geçirilmeliydi, yapıları demokratikleştirilmeliydi, elbette asker
yerinde durmalıydı; daha demokratik bir ülkede yaşamak herkesin hakkıdır, bizim en çok hakkımızdır.
Hâkim kültür dayatmacı olmamalı, diğer kültürler de şımarmamalıdır; oturup konuşmalıyız,
anlaşmalıyız, beraberce sorunlara çözüm bulmalıyız, oyunların aracı olmamalıyız.
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Değerli arkadaşlarım, her ülkenin bir kuruluş manifestosu var, amentüsü var, rabbiyesiri var,
besmelesi var. Bu ülkeyi kuranlar, babalar, atalarımız, Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkeyi kurarken
tıpkı Amerika, Fransa ve diğer birçok ülkede olduğu gibi bir kuruluş felsefesi ortaya koydular ve
Anayasa’ya ilk üç maddeyi yerleştirdiler: Türkiye bir cumhuriyettir.  Başkenti Ankara’dır. Türkiye
Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Değerli arkadaşlarım, bakın, bu amentüyü bozan ve bu amentüyü bozma arayışına giren ya da
bu oyunlara alet olanlar Türkiye’de yapılmak istenen, meydana getirilmek istenen ama doğal yolla
değil, bir atom bombası patlamasıyla meydana getirilmek istenen büyük depremin, yıkıcı sonuçlara
yol açabilecek büyük depremin sebebi olabilirler. Herkes aklını başına alsın, herkes. Yolda bulmadık
bu ülkeyi biz. Biz Kürt kardeşlerimizle de, diğerleriyle de oturur konuşur anlaşırız. Lütfen bu ülkenin
kurumlarını, bu ülkenin kurallarını, bu ülkenin değerlerini, başta din olmak üzere, kültürünü oyuncak
hâline getirmeyin. Biriniz bir taraftan oynarken bu değerlerle, diğeriniz diğer taraftan kurcalamayın.
Biriniz camilerde siyaset yaparken, diğeri de camileri yeni sıçrama tahtası yapmasın.

Değerli arkadaşlarım, sanki Türkçe ibadet etme hakkı var da, Kürtçeyi mi arıyoruz? Değerli
arkadaşlarım, bunlar yanlış. Gidiş iyi gidiş değildir. Bir yol bulduk yürüyoruz. O yolu bozmayalım,
o yolu yürünebilir ve sürdürülebilir kılalım. Ülkemize sahip çıkalım.

Değerli arkadaşlarım, on iki yıldır bu Parlamentoda görev yapıyorum. Öncelikle, bu
Parlamentoda görev yapmamın sebebi olan ülkemin tüm yurttaşlarına, Cumhuriyet Halk Partisinin
üyelerine ve başta eski genel başkanım Deniz Baykal ve genel sekreterim Önder Sav olmak üzere
partimin yöneticilerine ve bu Parlamentoda dokuz yıldır beni Başkanlık Divanı üyesi olarak
onurlandıran 22’nci ve 23’üncü dönemlerdeki milletvekili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
Ben görev yaptığım süre içerisinde ülkeme, partime ve memleketime yararlı olmaya çalıştım. Umarım
herkes bu onuru yaşar ve onurlu bir şekilde bu görevi tamamlar, geleceğe umutla bakar.

Değerli arkadaşlarım, bu görevi yapmam esnasında, on iki yıldır personelim olan başta
Danışmanım Türker Apaydın ve on iki yıllık sekreterim Zerrin Akkaya başta olmak üzere tüm
personelime ve tüm Meclis personeline ve benim üzerimde emeği olan tüm arkadaşlarıma çok
teşekkür ediyorum.

Bu görevleri yaptığım esnada, sorumluluğu paylaştığım zamanda bilerek ve bilmeyerek kimi
üzmüşsem, kime bir zarar vermişsem ben hepinizden bu anlamda, kırdığım kalplerden özür diliyorum
değerli arkadaşlarım.

Elbette ki siyaset birilerinin gelip birilerinin gittiği, birilerinin gelmek için tekrar uğraştığı ve
saygı duyulan bir uğraş olmalıdır, öyle devam etmelidir. Saygı duyulan bir yapı olarak o değeri
korumak hepimizin görevidir.

Değerli arkadaşlarım, burada çok güzel dostlukların ve arkadaşlıkların paylaşıldığı, yaratıldığı
bir dokuz yılı beraber yaşadık. Umarım, hayatın çeşitli alanlarında tekrar görüşürüz ve bu dostlukları
eksiltmez, çoğaltırız.

Değerli arkadaşlarım, pazartesi günü hepimiz için, hepiniz için, bu Parlamentonun yüzde 90’ı için
heyecan verici bir gün. Bugünün herkes için gönlüne göre olmasını diliyorum ama hiçbir şey son değil,
yeni bir başlangıçtır. Yeni başlangıcın heyecanını yaratmanın ben arayışı içinde olmanızı diliyorum.

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, bu vesileyle ben gene bu 12 Haziran seçimlerinin bu işaret
ettiğim çerçevede bu ülkeye yararlı sonuçlar getirmesini ve ülkemizin değerlerinin yok edilmeyip
arttırılmasını, barışın, huzurun, kardeşliğin çoğaltılmasını ve bu ülkede yaşamanın onur hâline getirdiği
bir ülkeyi tekrar yaratan bir dönem olmasını diliyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Küçük.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, sayın grup başkan vekilleri; şu ana kadar başka bir talep
intikal etmemiştir Başkanlığımıza.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Ben, Alim Işık…

BAŞKAN – Evet, doğrusunuz da Sayın Işık, Başkanlığa böyle bir talebiniz gelmiyor efendim.
Taleplerinizi iletirseniz çünkü biz olmayan talepleri okuyamayız; gönül okuyamıyoruz, niyet
okuyamıyoruz.

ALİM IŞIK (Kütahya) – O zaman talebimizi iletelim.

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Alim Işık.

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkanım, yoğun çalışmadan dolayı unutulmuş olmalı.

BAŞKAN – Efendim, yoğunsunuz da, işte konuşmayı unutmayacaksınız yani, son anda
hatırladığınız şeyi önceden hatırlayacaksınız.

Buyurun.

MHP GRUBU ADINA ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri;
öncelikle hepinizi 23’üncü Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin son mesai gününde saygıyla
selamlıyorum. Bu vesileyle, polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı yıl dönümü nedeniyle bu meslek
grubunda şimdiye kadar görev almış, bundan sonra da görev alacak tüm polis teşkilatına bu ülke için
yaptığı her türlü katkı ve hizmetten dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki günlerinin daha mutlu ve
daha sağlıklı geçmesini diliyorum.

Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup milletvekilleri tarafından
verilmiş 4, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna mensup milletvekilleri tarafından verilmiş 3, Milliyetçi
Hareket Partisi Grubuna Mensup milletvekilleri tarafından verilmiş 3 âdet olmak üzere toplam 10 adet
Meclis araştırma önergesinin birlikte değerlendirilmesi amacıyla, “deprem riskinin araştırılarak
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması
komisyonu raporu”nun görüşülmesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Bu
raporla ilgili görüşlerimizi belirtmek istiyorum.

Öncelikle, gerek bugün görüşülecek altı Meclis araştırma komisyonu raporunda gerekse 23’üncü
Dönem boyunca geçmiş yıllarda, yasama yıllarında görüşülmüş tüm araştırma komisyonu
raporlarında olmayan, ilk kez bu Rapor’da yer alan bir konuyu sizlere aktarmak istiyorum. Eğer
okuduysanız, dikkatle incelediyseniz bu Meclis Araştırma Komisyonu Raporu’nda muhalefet şerhleri
ve İktidar Partisi Grubuna mensup Değerli bir Milletvekilinin de sonradan ilave önerisi yer
almaktadır.

Değerli milletvekilleri, bu göstermektedir ki bu amaçla kurulmuş olan Meclis araştırması
komisyonu gereği gibi çalışmamış ya da çalıştırılmamış, sadece dört aylık bir süre sonunda yasak
savma anlamında bir komisyon raporunu bu yüce Meclise sevk ederek görüşülmesine aracılık
etmiştir. Eğer bu muhalefet şerhleri incelenirse çok değerli önerilerin ve çok ciddi eleştirilerin bu
şerhlerde yer aldığını görmekteyiz.
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İktidar partisine mensup Şanlıurfa Milletvekili Sayın Çağla Aktemur Özyavuz Hanımefendi de
demek ki çalışmalar sırasında görüşlerini rapora intikal ettirememiş olsa ki ilave bir raporla sonradan
burada mutlaka yer almasını istediği önerilerde bulunmuştur. Bakınız, yaptığı önerilerde maddenin
birisinde aşağıdaki şekilde maddenin değiştirilmesini öneriyor. Bir diğerinde yine maddenin
değiştirilmesini öneriyor. Teknik detaya girmeyeceğim, vaktinizi almak istemiyorum. Bir diğerinde
aşağıdaki paragrafın bu öneriler kısmına eklenmesini istiyor. Yine bir başkasında “Maddenin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep ediyorum.” diyor. Yine bir maddede değiştirme talebi var.
Yine bir başka maddede ilave bir maddenin eklenmesini ve görüşlerinin yer almasını talep ediyor.

Değerli milletvekilleri, şimdi kimi kandırıyoruz? Bu Meclisin son gününe gelmişiz. Bu Meclis
raporlarını keşke önceki günlerde görüşseydik de şunlara bir çözüm bulabilseydik. Bu değerli
arkadaşımın, iktidar partisine mensup olan bir milletvekilinin görüşleri dahi bu rapora intikal etmemiş
ve yer almamışsa o zaman neyi kandırıyoruz, neyi görüşüyoruz? Hem de Türkiye Cumhuriyeti
devletinin çok önemli bir konusunu yani deprem riskinin önlenmesiyle ilgili bir kurulmuş
komisyonun raporunu görüşürken bakıyoruz ki iktidara mensup milletvekilinin görüşü alınmamış,
muhalefet partilerinin görüşleri dikkate alınmamış! Ne olmuş? Gezilmiş, yerinde tespitler yapılmış,
bu konuda daha önce yapılmış araştırmalar, hazırlanmış raporlar ve bunları yapan arkadaşların
görüşleri dinlenmiş, bir tespit raporu çıkartılmış. Yani bu komisyon raporu, bir tespit raporundan
öteye geçemeyen ve dört ayını, değerli milletvekillerinin mesaisini harcayarak hazırlanmış bir
komisyon raporu olmaktan daha ileride olmasını beklerdik. Dolayısıyla, bu rapor bu Meclise
yakışmamıştır. Evet, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, mesaisini harcayan tüm arkadaşlarıma
ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Komisyon Başkanı Başta olmak üzere, bilgi veren tüm bürokratlara da
teşekkür ediyorum ama bu olmamalı. Dört ay boyunca emek harcanmış bir raporun içeriği maalesef
bu olmamalıydı. Ben bundan üzüntü duyduğumu, konuşmamın başında ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, dört aylık bir çalışma süreci sonunda, başta kamu kurumları, belediyeler,
üniversiteler ve meslek odaları olmak üzere, ilgili 53 birim ve 100’den fazla kişinin bilgilerine
başvurulmak suretiyle İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Sakarya, Eskişehir ve Bursa illeri de
ziyaret edilerek hazırlanmış ve kamuoyuna “korkutan deprem raporu” olarak yansıyan bir raporu
görüşüyoruz. Neden korkutan bir deprem raporu? Tespitler ve raporun içerisinde yer verilen konular
gerçekten, Türkiye gerçeğinin çok ciddi risklerle dolu olduğunu gösteriyor. Topraklarının yüzde 96’sı
deprem kuşağında olan ve bunun yüzde 66’lık bölümünün birinci ve ikinci derecede deprem bölgesi
olduğu ülkemizde, birçok zayıf noktalara ve eksikliğe vurgu yapılan böyle bir deprem raporu tabii
ki korkutucu olacak ve insanlarımızın morallerini de bozabilecektir. Ancak Türkiye Büyük Millet
Meclisi bu korkuları tekrarlama ve kamuoyuna yeniden aktarma mercii değildir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırları içerisinde yaşayan, hatta bu sınırları aşmış,
tüm dünyada yaşayan yüce milletimizin dertlerine çözüm bulma merciidir. Bu anlamda, Sayın
Komisyon Başkanı İdris Güllüce’nin de kısa süre önce kamuoyuyla paylaştığı, bu sürecin sonunda
depremle ilgili bir yol haritası oluşturulacağı düşüncesine ben de katılıyorum ama sürecin sonuna
geldik değerli milletvekilleri. İnşallah 24’üncü Dönem Meclisi, bu dönemin sonunda tartıştığımız
bu rapordaki önerileri ve bu Komisyon görüşleriyle ilgili düşünceleri dikkate alır, hiç olmazsa bundan
sonraki süreci daha iyi değerlendirebiliriz diyorum.
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Özellikle 1999 yılında iktidar ortağı olur olmaz ülkemiz tarihinin en büyük iki depremiyle
mücadele etmek zorunda kalan bir partinin mensubu olarak bu görüşe en fazla bizlerin katılmak
zorunda olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ancak iş işten geçmeden bu tedbirler mutlaka alınmalı,
maalesef, sekiz buçuk yıldır tek başına Türkiye’yi yöneten AKP İktidarının bu dönemde unuttuğu
konular hiç olmazsa bundan sonraki dönemde öncelikle ele alınmalıdır diyerek bu temennimi
iletmekten başka bir şey söyleyemiyorum.

Değerli milletvekilleri, son elli beş yıl içerisinde meydana gelen depremlerde yaklaşık 55 bin
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 90 binden fazla vatandaşımız yaralanmış ve 435 binden fazla da
binamız yıkılmıştır. Sadece 17 Ağustos 1999 depreminde, resmî rakamlara göre, 17.840 vatandaşımız
hayatını kaybetmiş, 43.953 vatandaşımız yaralanmış ve 505 vatandaşımız da sakat kalmıştır. Bu
depremde 285.211 konut, yine resmî rakamlara göre, hasar görmüş, 42.902 iş yeri de hasar görmüştür.
Resmî olmayan rakamlara göre ise depremin faturası çok daha ağır, rakamlar çok daha ürkütücüdür.
Resmî olmayan rakamlara göre ölü sayısının 50 bini, yaralı sayısının da 100 bini aştığı ifade
edilmektedir. Nitekim, deprem bilimciler İstanbul’da çok yakın bir tarihte bir deprem olabileceğine
dikkat çekmektedirler ve bu açıklamalar medyada geniş yankı bulmaktadır.

Elbette ki teknolojik imkânlara rağmen önceden tahmin edilemeyen ve hazırlıksız yakalanılan
deprem konusunda hâlâ kesin çözümler bulunabilmiş değildir. Ancak bu konuda bilgi kirliliğinin
önüne geçmek ve insanların kaliteli bilgiye ulaşmasını sağlamak hepimizin boynunun  borcudur.
Depremle yaşamayı öğrenmiş ve dünya teknoloji devlerinden birisi olan Japonya’da son yaşanan
yıkıcı deprem ve onun tetiklediği tsunami felaketi tüm dünyanın dikkatlerini bir kez daha deprem
araştırmalarına çekmiştir. Deprem riskinin en büyük etkenlerinden olan kaçak yapılaşma ve çarpık
kentleşmenin olmadığı Japonya’da, Japonların, hatırlanırsa, İstanbul’daki deprem riskiyle ilgili olarak
geçen yıl hazırladığı ve TGRT Haber’in 6 Şubat 2010 tarihinde yayına soktuğu rapor, Sayın
Komisyon Başkanının olduğu gibi, hepimizin uykularını kaçırmıştır.

Sayın milletvekilleri, her konuda olduğu gibi, deprem risklerinin önüne geçilmesinde de başta
eğitim ve bilimsel araştırmalar öne çıkmaktadır. Dolayısıyla, depremle yaşamaya alışkın olma eğitimini
daha ilköğretim aşamasından başlayıp hayatımızın her kademesinde vatandaşlarımıza aktarmak
zorunluluğumuz vardır. Nitekim, Japonya’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen “9” şiddetindeki
depremde balkondan atlayan tek kişinin bir Türk vatandaşımız olması bu tezi kanıtlayan en somut
örnektir. Dolayısıyla, bu kadar insan depremden zarar görmüş iken sadece bir vatandaşın, onun da Türk
vatandaşımız olması ve bunun balkondan atlaması düşündürücüdür. Buna karşın, Japon vatandaşlarının
ve depremzedelerinin bilinçli bir şekilde hareket etmeleri ve soğukkanlılıklarını bozmamış olmaları
orada verilen deprem eğitiminin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olsa gerek.

“Bir diğer husus bilimsel araştırmalardır” dedim. Özellikle ülkemiz gibi deprem kuşağında yer
alan ve doğal afet potansiyeli yüksek olan ülkelerde, başta üniversiteler olmak üzere bilimsel
kuruluşların bu konudaki ARGE çalışmalarının desteklenmesi ve özel sektörün de bu çalışmalara
katkı yapması kaçınılmaz olmuştur. Özellikle YÖK ve TÜBİTAK gibi resmî kuruluşların bu konuya
ağırlık vermelerinin yanında siyasi mülahazalardan ve kadrolaşmanın gölgesinden kurtarılması
kaçınılmaz hâle gelmiştir. Maalesef bu iki güzide kurumumuz, son sekiz buçuk yıllık AKP İktidarı
döneminde her gün tartışılmış, her açıklaması gündem olmuş ve birçok insanımızı üzmüştür.
Dolayısıyla, özellikle TÜBİTAK ve YÖK’ün bu konumdan acilen çıkartılması ve tarafsızlığının
yeniden kazandırılması hepimizin boynunun borcudur.
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Değerli milletvekilleri, raporda çok teknik bilgiler yer almakta. Ben bunlarla sizin vaktinizi almak
istemiyorum ancak sorunların temelini oluşturan ve çözümün büyük bir bölümünü içinde barındıran
bir konuya burada dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ülkemizin yıllardan beri kanayan yarası olan,
kırsal alandan kentlere göç ile tetiklenen ve kronikleşen çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşma sorunu
mutlaka çözülmeli ve bununla ilgili yasal tedbirler artık daha fazla zaman kaybedilmeden acilen
alınmalıdır. Toplumun sosyokültürel yapısını önemli oranda etkileyen ve kentleri merkez ve çevre
olarak ayrı iki kutup hâline getiren bu sorun, deprem risklerinin de en önemli sorunlarından birisi
hâlindedir. Özellikle nüfusu 1 milyonun üzerinde olan ve göç alan büyük illerde konu güncelliğini
hâlâ korumaya devam etmektedir. En son İstanbul’da yaşanan sel felaketinde kendini gösteren çarpık
yapılaşma, deprem konusunda da en başta gelen korkulu rüyalarımızdan birisidir.

Değerli milletvekilleri, dünyanın incisi ve ortasından deniz geçen İstanbul’umuz başta olmak
üzere birçok şehrimizde imar kirliliğine neden olan yüzde 70’e yakın kaçak yapı statüsünde yapı
bulunmaktadır. Yasal olan yapıların birçoğunda da yasal yönden eksiklikler maalesef bulunmaktadır.
Ne yazık ki bu konuda komisyon raporunda, yasal yaptırımlar ve caydırıcı tedbirler konusunda
atılacak somut adımlara ilişkin hiçbir konu yer almamaktadır. Şimdi, dört ay çalışacaksınız, bir rapor
ortaya koyacaksınız, çarpık yapılaşmayı ve kaçak yapılaşmayı bu konuda hazırlanmış bir raporun
içine dercetmeyeceksiniz. Bu, olsa olsa iyi niyete unutulmuş bir eksiklik olarak değerlendirilmesi
gereken bir konudur, aksini düşünmek istemiyorum.

Zaten herkesin bildiği ve şehir efsanesi olarak konuşulan bazı konular sadece bu raporda
resmiyete dökülmüş, yeniden tekrarlanmıştır. İmar planlaması ve yapı üretimine dair yaptırımların
ağırlaştırılmalı. Yapılacak sıkı denetimlerle bu sorunun üzerine gidilmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir
ve bunun mutlaka yasal bazda çözümü sağlanmalıdır.

Şehircilik ve kentleşme “oy kaybı” kaygısıyla hareket eden ve rant kaynaklarının paylaşım
merkezi durumuna gelen yerel yönetimlerin üzerine bırakılacak kadar küçük bir konu değildir.
Dolayısıyla, merkezî yönetim de bu konuya mutlaka el atmalı ve bununla ilgili yasal eksikliği acilen
gidermelidir.

Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmeti döneminde TOKİ tarafından yapılan binaların depreme
dayanıklı olduğu iddialarının dışında hiçbir konu derinlemesine araştırılamamıştır. İnanıyorum ve
öyle olmasını da arzu ediyorum, bu binalar depreme dayanıklı olsun. Ama bunun dışında, deprem
yönetiminde ve risklerin önlenmesinde alınması gereken hiçbir idari tedbir maalesef alınamamıştır.
TOKİ, âdeta Sayın Başbakanın miting alanlarının hazırlanmasına zemin teşkil eden ve bu toplantıların
düzenlenerek kaynağının devlet bütçesinden aktarıldığı bir gösteri alanı hâline dönüştürülmüş ve
bundan, Türk milletinin bir vatandaşı olarak hepimizin, ben de içinde olmak üzere, rahatsızlık
duyduğumuzu elbette ki sizler de biliyorsunuz. Bundan çıkarılması lazım.

17 Ağustos 1999 depreminde acı bir şekilde tecrübe ettiğimiz standart altı inşaat malzemelerinin
kullanımı konusunun mutlaka engellenmesi gerekiyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Bursa
ve Ankara gibi büyük şehirlerde siyasi ve ekonomik rant uğruna olumsuz jeolojik zemin üzerine
yerleşim izni verilmesi yönündeki uygulamalara son verilmesi gerekir. Bunlarla ilgili maalesef raporda
bir bilgi yer almamaktadır. Ancak bu konudaki yasal boşlukların doldurulması yönünde şimdiye kadar
AKP hükûmetleri tarafından somut bir adım atılmamış, ne yazık ki komisyon raporu da Hükûmeti bu
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yönde yönlendirici olmaktan uzak kalmıştır. Zaten bundan dolayı olmalıdır ki Komisyon üyesi olarak
görev yapan, bu Komisyon çalışmalarında bulunduğu hâlde düşüncelerini rapora intikal ettiremediği
gerekçesiyle muhalefet şerhi yazan milletvekilleri bundan dolayı da bu raporda ilk kez, belki de Meclis
tarihinde ilk kez bu görüşlerini bu yolla aktarabilmek zorunda kalmışlardır.

Değerli milletvekilleri, yıllarca cefalar çekmiş, yoksulluklar içinde yedi düvelle mücadele etmiş,
gelecek nesillerine iyi bir vatan emanet etmek için hayatlarından vazgeçmiş necip milletimizi
Cenabıhakk’ın bir daha deprem ve benzeri doğal afetlerle imtihan etmemesini temenni ediyor, bu
raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, yasama döneminin son mesai gününde
şimdiye kadar beraber çalışma fırsatı bulduğumuz tüm 23’üncü Dönem milletvekili arkadaşlarıma, bu
Mecliste çaycısından lokantacısına, stenografından Genel Sekreterine kadar bizlerle beraber acı tatlı
anıları paylaşmış olan tüm Meclis çalışanlarına ve özellikle de sıra dışı olayları görüntülemek için
sabahlara kadar burada bizimle beraber mesai harcayan basın mensupları başta olmak üzere tüm basın
mensuplarına ve bizleri zaman zaman uyararak, zaman zaman da hoşgörüsüne sığınıp çekmek zorunda
kalan sayın Meclis başkanvekillerimize ve Divan üyelerimize, kavas arkadaşlarımıza, hepsine ayrı ayrı
teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatlarının bugünden daha iyi olmasını diliyorum.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinin, başta ülkemize, bu seçime
girecek siyasi partilerimize ve bu siyasi partilerimizden aday adayı ya da aday olan tüm
vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyor, tekrar hepinize saygılar
sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.

Başka bir söz talebi var mı arkadaşlar? Yok.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır.

Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.46



İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.08

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Yusuf COŞKUN (Bingöl)

BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88’inci Birleşiminin
İkinci Oturumunu açıyorum.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, biraz önce Deprem Araştırma Komisyonu Raporu
üzerindeki görüşmelere devam ederken görüşmelerin tamamlandığını ifade etmiştim ama o arada
Komisyon Başkanı Sayın İdris Güllüce Bey beni ikaz etmişti fakat ara vereceğimi de ifade etmiştim.
Bu nedenle görüşmeleri Komisyonun görüşünü de alarak tamamlamak istiyorum.

Şimdi, Komisyon adına Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın İdris Güllüce’yi davet
ediyorum.

Buyurun Sayın Güllüce. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

10/60, 63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256  ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMİSYONU BAŞKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri;
hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, emektar olan, çilekeş olan, vatanperver olan,
gayretli olan polis teşkilatımızın bütün mensuplarını “Nice yıllara.” diye kutluyor, tebrik ediyorum.

Efendim, bu araştırma raporunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, herkesin emeğine
minnet borcumuz olduğunu ifade etmek istiyorum, başta bürokratlarımız olmak üzere çeşitli
kurumlardan, üniversitelerden, meslek odalarından gelen değerli konuşmacılara, bilgilerini verenlere,
bize faks ve diğer iletişim araçlarıyla bilgi gönderenlere Komisyon Başkanı olarak teşekkür ediyorum.
Bu araştırmayı bir kitap hâline getiren Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin Bey’e de teşekkür
ediyorum. Bu araştırma kitap hâline geldikten sonra akademik bir başvuru kitabı hâline gelmiştir.
Bunun da emeği geçenlerin iftihar edecekleri bir konu olduğunu belirtmek istiyorum.

Komisyonumuz, 28 Ocak 2010’da ilk toplantısını yaptı ve 25/5/2010 tarihinde de, bir aylık
uzatmayla çalışmalarını tamamladı.

Şimdi, en son konuşmacı, MHP’li milletvekili arkadaşımız Sayın Hocamız öyle bir tablo çizdi
ki, sanki bu Komisyon hiçbir çalışma yapmadı ve birçok şey eksik. Ben Değerli Hocamız, keşke bu
raporu daha bir okusaydı, baksaydı, inceleseydi, öyle bu eleştirileri yapsaydı. O zaman böyle
düşünmeyeceğini ve farklı düşüneceğini ben biliyorum çünkü bahsettiği konular var.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Nereden biliyorsun okumadığını? Ayıp ayıp, sabahtan beri saçma
sapan konuşuyorsun, kitap bastı diye Meclis Başkanına teşekkür ediyorsun!

10/60, 63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMİSYONU BAŞKANI İDRİS GÜLLÜCE (Devamla) – Dinler misiniz.

Bahsettiği konular var, yani o yok dediği konuların hepsi Komisyon raporunda var.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Nereden biliyorsun okumadığını? Şimdi, gelir size cevabını verir,
ayıp!
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10/60, 63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMİSYONU BAŞKANI İDRİS GÜLLÜCE (Devamla) – Okusa bunları söylemez, okusa onu
söylemez. Okumadığı için, iyi incelemediği için söylediği gibi iyi niyet ortaya koyuyorum ben, ama
okumuş da söylemiş diyorsanız, o onun meselesidir, ben çok iyi niyetle okumadığı kanaatimi
belirtiyorum ama okumuşsa da söylemişse o zaman farklı bir şey.

Şimdi, “Çarpık yapılaşma ve kaçak yapıyla ilgili bir şey yok.” diyor. E kitabın birçok yerinde,
bu kelimeler geçmez, kelimesi kelimesine olmaz ama bina yapım tekniğiyle ilgili, binaların
rehabilitesiyle ilgili, Türkiye’deki yapılaşmanın şartlarıyla ilgili o kadar çok yerde bu bahis var ki,
iyi incelenmesi lazım diye düşünüyorum.

Bir başka konu: Bizim iktidar partisinin muhalefet şerhiyle ilgili bir açıklaması var. Tabii, haklı
da olabilir bu noktada ama işin aslı şudur: Bu konuda şerh yazan AK PARTİ’li milletvekili kardeşimiz
de, aslında o da tekrar etmiş bir konuyu, çünkü öneriler bölümünün 13’üncü alt başlığında bu konu
var. O şerh yazdığı konu alt başlıkta var ve meslekler arası bu jeofizik mühendisleri ile jeoloji
mühendisleri arasındaki “Meslek, nerede bitiyor? Hangi mesleğin alanı nerede başlıyor?” şeklinde
Türkiye'de bir sıkıntı var. Bununla ilgili, biz, bizatihi, onun bahsettiği “Jeofizik mühendisleri çalışsın.”
falan gibi, böyle bir şey yazamazdık ama problemin ne olduğunu yazdık. “Meslekler arası yetki ve
görev anlaşmazlıklarının çözümü için gündem oluşturulmalıdır.” demişiz. “İlgili kurumların tekil
yaklaşımlarıyla değil, bir iş birliği anlayışı içerisinde çözümler getirilmeli.” demişiz. “Mesleki
sorumluluk sigortası ve yetkin mühendislik konusuyla ilgili olarak akademik, mesleki ve yargısal
olarak farklı görüşler bulunmaktadır.” demişiz. “Bu konunun dünya ülkeleriyle olan mesleki
bağlantıları da incelenerek yeniden bir model oluşturulmalıdır.” demişiz. Bu var. “Yerel
yönetimlerdeki mühendis, mimar ve şehir plancıları kadrolarının yeteri düzeye çıkarılması
gerekmektedir.” demişiz. Burada mühendis kavramıyla biz bütün mühendisleri kastediyoruz yani
jeofiziği de kastediyoruz, jeolojiyi de kastediyoruz, inşaat mühendisini de kastediyoruz ama “Sadece
jeofizik mühendislerinden bahsedilsin…” Meslek ilgisinden kaynaklanarak, o değerli vekilimizin
yazdığı bir nottur, onu belirtmek istiyorum. Yoksa, bu Komisyon raporuna, biz, çoğunlukla bilim
adamlarının ve meslek odalarının görüşlerini yazdık, burada bizim görüşlerimiz yok, bizim şahsi
görüşlerimizin hemen hemen hiçbirisi yok, hatta siyasi filan da yok çünkü 1999 depremi… Mesela,
şerhlerden bir tanesi şu: “Niçin tekrarlanmış?” Önergenin talebi bu zaten. “Ne olmuş?” diye soruluyor.
O zaman ne olduğunu anlatmamız lazım. 99 depreminden sonra neler yapıldığına sayfalarca yer
vermişiz. Hiçbir siyasi… Çünkü depremin siyaseti olmaz. Deprem bir devlet politikası olmalıdır diye
düşünenlerdenim ben. Her konuşmacı gecenin geç saatlerine kadar konuşmuştur, hepsi dinlenmiştir,
hepsinin fikirlerinden de istifade edilmiştir ve 99 dönemindeki Hükûmetin yaptıklarıyla ilgili de
sayfalarca yer ayrılmıştır. Çoğunluğunu bilim adamlarının yaptığı görüşlere, düşüncelere, farklı
düşünceler de olsa onlara da yer verilmiştir.

Tabii, çalışmalarımızda Türkiye'nin depremselliğini iki ana konuyla, biri Türkiye'nin
depremselliği, biri de zarar azaltma şeklinde ele aldık ve bunu deprem öncesi, deprem anı ve deprem
sonrası şeklinde de kategorize ettik.

Değerli arkadaşlar, on iki toplantı yaptık. Bildiğiniz gibi, o zamanlarda, o günlerde Meclis gece
gündüz çalışıyor, Anayasa oylaması var ve bir ay uzatma da yetmedi buna çünkü deprem çok ciddi,
çok büyük, çok detaylı araştırmalar isteyen, çok uzun zaman alan bir konu. Hatta, raporumuzun bir
bölümünde de Deprem Komisyonunun sürekli komisyon hâline dönüştürülmesini de önerdik.

Önümüzdeki seçim de milletimiz için hayırlı olsun, kim olacak bilmem ama bir deprem
komisyonu olmalı ve bu deprem komisyonu sürekliliği olan bir komisyon hâline gelmeli, diğer
komisyonlarımız gibi bir komisyon olmalı diye de bir teklifimiz oldu. Çok uzun zaman isteyen, çok
fazla sayıda araştırma yapılması istenen bir alan.
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Biz burada yaptığımız on iki toplantının dışında on üç ayrı ile gittik ve bu illerin her birisi zaman
aldı ama gönlümüz isterdi ki Güneydoğu’da deprem riskinin çok daha fazla olduğunu bildiğimiz
Elâzığ’a, Bingöl’e, vesaireye de gidelim, buralardaki konuları da inceleyelim ama süre çok kısa,
yapacağınız iş çok fazla uzun.

Uzmanların bütün görüşleri oldukça dikkatimizi çekmiştir ve görüşlerimiz -tekrarlıyorum-
uzmanların görüşleridir. Bu uzmanlar nereden geldi? Kamu kurumlarından geldi, belediyelerden
geldi, üniversitelerden geldi, meslek odalarından geldi. Elli üç birim davet edildi. Bu elli üç birimden
100 konuşmacı, 100 düşünür, 100 düşünce insanı geldi. Bunlar, bunları anlattılar ve biz bunların
anlattıkları bilgileri rapor hâline getirdik. Konu budur.

Ayrıca, valiliğin nezdinde yerinde incelemeler yaptığımızda o şehrin belediye başkanlığı, yerel
yöneticileri, o şehrin üniversite bilim adamları da düşüncelerini anlattılar ve bu düşünceler de bizim
Komisyon raporunu yazmamızda çok önemli bir etken oldu. Daha ilerisi, Komisyonumuza
gelemeyip, vakit bulamayıp ama bilgi ilave edebilecek olan insanların veya kurumların düşünceleri
de Komisyonumuzca ciddiye alındı ve bunlar da Komisyonumuzun raporunda ortaya konuldu.

Bu Komisyon raporu ne baz alarak yazıldı? Önergelerde talep edilen şeyler esas alındı, yoksa
deprem konusunda bu raporun 10 katı şeyler yazmak mümkün ama niçin bu şekilde yazıldı?
Önergelerde neler isteniyorsa, ne olması lazımsa, ne soruluyorsa, ne yapılması talep ediliyorsa bizim
miyarımız, ölçümüz, çıkış noktamız önergeler olmuştur ve o önergeler dikkate alınarak bu çalışma
yapılmıştır. Önergelerde talep edildiği için Marmara depremi uzun uzun anlatılmıştır, talep budur.
Deniliyor ki: “Marmara depreminde ne oldu? Ne yapıldı bundan sonra?” Biz de raporumuzda “O
günkü hükûmet, daha sonraki hükûmetler şunları şunları yaptı ve şu çalışmaları yaptı, şöyle gayretler
gösterdi.” diyerek o önergedeki sorunun cevabı hâline getirmişizdir.

Şimdi, 99 depreminden sonra neler olmuş, birkaç cümleyle bunu ifade etmek istiyorum. 99
depreminden sonra kurumlarca yapılan bazı çalışmaların başlığı şunlar:

Ne çalışmalar yapılmış? Acil yardım konusunda çalışmalar yapılmış ve acil yardımda da dersler
alınmış, neleri eksik yaptık, neleri yapmadık öğrenilmiş. Enkaz kaldırma başlı başına bir problemdi
ama 99 depremi bu milletin bir nevi okulu oldu. Allah bir daha göstermesin ama 99 depremi hem
devletin hem kurumların hem insanların “dank” ettiği bir an vardır ya, o anı oluşturdu, ondan sonra
sanki bu işin miladı oldu, her kurum bu işi daha ciddiye almaya başladı, üniversiteler bu işi daha
ciddiye almaya başladı, bilim adamlarımız bu işi daha fazla ciddiye almaya başladılar ve bir devlet
politikası hâline dönüştü, eksikleri elbette var ama 99 depreminde bilim adamlarımız bile birçok şeyi
yeni fark ettiler. Yani “enkaz kaldırma” deyince iki kelime söylüyorsunuz ama ben depremi yaşamış
bir insanım, bölgede çok emeğim vardır, Marmara Bölgesi’nde. “Enkaz kaldırma” dediğiniz şey başlı
başına bir tez konusudur. Milyonlarca metreküpü nereye kaldıracaksınız, ne zaman kaldıracaksınız,
nasıl kaldıracaksınız, nereye götüreceksiniz hepsi bir sorundur. Bu konuda çok ciddi bir bilgi birikimi
olmuştur, tecrübe olmuştur.

Hasar tespitleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Evet, bu da iki kelime ama onlarca hukuki sorun
oluşturan, onlarca problem oluşturan bir iştir bu iş. Hasar tespitini doğru yapamazsanız, tam böyle
gerekli şartlarda yapmazsanız insanların mağduriyetine, devletle insanların karşı karşıya gelmesini,
bazı mağduriyetlerin oluşmasını sağlarsınız. Hasar tespitleri noktasında aslında -gene
Komisyonumuzun raporunda var- yanlış bir bilgi var, çok deneyimli, çok tecrübeli olduğumuz
sanılıyor. Hayır, bunu da gene Komisyon çalışmalarımızda gördük. Baktık ki hasar tespiti noktasında
biz çok iyi bir noktada değiliz, her kurumun bu konuda çalışmalar yapması gerekiyor.
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Hukuki düzenlemeler gerekti 99 depreminden sonra.
Ulaşım ve haberleşme meselesi nasıl olacak deprem anında ve deprem sonrasında, onu da o

günlerde yaşadık. O günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye elbette aynı değil. Türkiye, nüfusuyla aynı
değil, ekonomisiyle aynı değil, hayat standardıyla aynı değil. Birçok şeyler değişiyor, on bir-on iki
senelik zaman uzun bir zaman. Dolayısıyla, bugünkü ulaşım ve haberleşme şartlarının çok daha iyiye
geldiğini gördük. Telefon operatörlerinin buna hazırlıklı olup olmadıklarını inceledik. Baktık ki var
ama o zamanlar, 99 depreminde bu operatörlerin buna hazır olmadığını hep birlikte yaşamıştık.
Bugün, Türkiye'nin bu noktada iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz.

Barınma ile ilgili çalışmalar yapıldı.
Altyapı, mühendislik, proje ve planlama konusunda Türkiye’de reformlar yapıldı, değişiklikler

oldu. Yani o günkü mühendislik anlayışıyla bugünkü mühendislik anlayışı artık aynı değil. Yani bir
yapı denetiminin o zaman nasıl yapıldığını meslekten olan insanlar bilirler, doğru dürüst yapı denetimi
yapılamıyordu. Türkiye'nin çok önemli bir problemidir. 1999 depreminden hemen sonra çıkarılan
Yapı Denetim Yasası’ndan önce Türkiye’de yapılan birçok bina doğru dürüst denetlenememiştir.

Başka bir hatası, problemi de şudur o günkü şartların: İstanbul gibi, Marmara Bölgesi gibi
bölgeler 1’inci derece deprem bölgesi iken o günkü teknik şartlar orayı 2’nci derece deprem bölgesi
gibi kabul etmiş. Mühendislerimiz hep 1’inci derece deprem bölgesi yerine 2’nci derece deprem
bölgesi olarak projelendirmişler. Mühendisin bir kabahati yok, inşaatı yapanın bir kabahati yok. Peki,
kimin kabahati var? İşte, böyle kimseyi de suçlamanın gereği yok, böyle bir şekilde binalar yapılmış.
Hangi binalar yapılmış? 99’dan önceki bütün binalar böyle yapılmış. Devlet demiş ki: “Bu bölge
2’nci derece deprem bölgesidir.” Sonra? Sonra bilim adamları demiş ki “Hayır efendim, 2’nci derece
değil 1’inci derece deprem bölgesidir.” ve o günkü hükûmet Yapı Denetimi Yasası’nı çıkarmış. Gayet
güzel bir şey yapmış, bir çığır açmış. Şimdi de seksen bir ilimizde Yapı Denetimi Yasası uygulanıyor
ve bundan böyle de yapı denetimiyle ilgili, Türkiye’de hukuksuz ve gayrimeşru olan işler dışında -
normali söylüyorum, gayrikanuni işler yapan her yerde her zaman bulunabilir ama- normal prosedür,
şu anda yapı denetimi oldukça iyi düzeyde gidiyor, mevzuatı gayet güzeldir ve yapı denetimiyle ilgili
de Komisyonumuzda, Bayındırlık Komisyonunda, parantez içinde söylüyorum, bir yeni yasa
gelecekti, yetişemedi ama hazırlıklar yapıldı. Nasıl bir yapı denetimi, eksikleri neydi, onlar
tamamlandı. İnşallah, önümüzdeki gelecek dönemde gelen milletvekili arkadaşlarımız, bu
Parlamento, onları düzeltir.

Eğitimle ilgili çok ciddi değişimler oldu. Daha önce bu eğitim deyince sadece “Deprem olduğu
zaman masanın altına gir, başını önüne al.” şeklinde değil, üniversiteden başlayan, üniversitede
mühendisliğin anlayışını değiştiren, üniversitede deprem mühendisliği diye birimlerin oluşturulmasını
gerektiren ve deprem ekonomisi, deprem tıbbı, deprem mühendisliği gibi alanlar açıldı, açılması
daha da gerekiyor, böylesi değişimler oluşturdu.

Tabii, yardımların dağıtımı, bu bile başlı başına bir olaydır. O ara bir kaos olur, kim ne alır, kim
ne verir, nereye toplanır, gelen mallar çürür, kimisi on tane alır, birisi hiç alamaz. Bu konuda da
birikim oldu, bilgi oldu, şimdi yeni sistemler oluşturuluyor. Mesela Kızılay, tespit ettiğimiz şey şu,
ben ikisini de biliyorum: 99 dönemindeki Kızılayımızla bugünkü Kızılayımız aynı düzeyde değil,
depolarıyla aynı değil, yönetimiyle aynı değil, organizasyonuyla aynı değil, durumuyla aynı değil.
Bu, sevindirici ve oldukça hoş bir şeydir. O günkü Kızılayı kınamak için söylemiyorum, o gün
öyleydi. Bütün bunlar suçlama maksadıyla değildir ama Türkiye gelişiyor ve güzelleşiyor. İşte
Kızılay, 2011’in Kızılayı 1999’un Kızılayından çok daha iyi.
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Milli Savunmanın çok güzel şeyleri olduğunu bu Komisyonda fark ettik. Bu konuda bir tabur
komutanlığı var ve bu tabur komutanlığında “Deprem olan bölgeye biz bir buçuk saat içerisinde
uçabiliriz, ulaşabiliriz ve orada kurtarma faaliyetinde bulunabiliriz.” şeklinde bir organizasyon
yapılmış. Ülkemiz adına bizi keyiflendiren, zevk aldığımız, hoşumuza giden, mutlu eden bir hadisedir.

Bir şey fark edildi, ulusal sismik ağımızın yetersizliği fark edildi. Hâlâ yeterli mi bilmiyorum
ama ulusal sismik ağımızın geliştirilmesiyle ilgili ciddi bir çaba olduğunu biliyoruz.

Bütünleşik afet haritalarının yapılması anlayışına dönüldü. Yani bir plan yapılırken o bütünleşik
afet haritalarına bakılarak o plan bölgesindeki yerleşim yerlerinin, plana açılacak yerlerin nasıl bir
tavır alacağının, hangi afetlerle muhatap olacağının ortaya konulması gerektiği anlayışı ortaya çıktı.

Deprem davranışı kayıt şebekesi oluşturuldu.

Ulusal Arşiv Sistemi oluştu. Yani daha önce bu depremler oluyordu, kaç kişi öldüğünden başka
bir şey olmuyordu ama bugün Türkiye bu Ulusal Arşiv Sistemi’ni oluşturan bir Türkiye hâline döndü.

Raporun “Üçüncü Bölüm”ünde “sorunlar” var. Bu sorunlar da nelerdir? Oldukça uzun, sürem
yetmiyor diye kısa geçiyorum.

Bu raporda daha önceki raporlarda olan şeyler de var, doğru ama başlık aynı olsa da güncellendi
konu. 1999’un, 2000’in, 2005’in, 2009’un, 2010’un, 2011’in Türkiyesi’nin farklılıkları var. Dolayısıyla,
daha önce de “Yapı stokunun çıkarılması gerekiyor.” deniliyordu, şimdi başka cümlelerle nerede
olduğumuz da bu rapora konuldu. Ayrıca, bugüne kadar depremle ilgili olan raporlarda sadece deprem
ele alınmıştı. Biz bu raporda özellikle plancıların dikkat etmesi gerektiğini, çevre planı, nazım planı
yapanların özellikle dikkat etmesi gerektiğini, depremi ve diğer afetleri de nazarıitibara alan planlar
yapılması gerektiğini ortaya koyduk, bunu teşvik ettik, tavsiye ettik. Nedir o? Yani bir bölgede deprem
riski var ama aynı zamanda heyelan tehlikesi var, aynı zamanda kayma tehlikesi var, başka riskler var,
taşkın tehlikesi var. Planların bunun da göz önüne alınarak yapılması gerektiğini burada tavsiye ettik.

Ayrıca, iklim değişikliğinin de -bugüne kadar hiç olmayan bir konudur- bir afet olarak kabul
edilmesi ve iklim değişikliğiyle dünyanın ısınmaya doğru gittiğinden dolayı, Türkiye'nin hangi
şartlarla karşılaşacağının tespitlerinin yapılıp, haritalar ve planlar yapılırken bu iklim değişikliğinin
de göz önüne alınması üzerinde yarım sayfadan fazla yer verdik. Direkt Deprem Araştırma
Komisyonunun alanı olmamasına rağmen buna da yer verdik.

Raporumuzun “Beşinci Bölüm”ünde de depremle beraber diğer afetleri nasıl anlattıksa, bir
vizyon geliştirmenin gerekli olduğunu ortaya koyduk. Eğitimle ilgili sayfalarca… Bu eğitimde -süre
yetmediği için söylüyorum- özellikle akademinin önemini vurguladık ve öneriler temenni değil…
Yani efendim, “Bütün binalar yıkılmalı ve yeniden yapılmalı.” Bu bir temennidir arkadaşlar,
mühendislik sözü değildir. Bütün binaları yık ve hemen yap! Bu dediğinizi bir çarpıp böleceksiniz,
kaç milyon konut var, bir tanesi kaça çıkıyor, kaç tane köprü var, kaç tane… Yani mühendisçe
konuşmak gerekir diye düşünüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Güllüce, konuşmanızı tamamlayınız, son cümlenizi alayım.

10/60, 63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMİSYONU BAŞKANI İDRİS GÜLLÜCE (Devamla) – Tamamlıyorum Sayın Başkanım.

Temenni değil, kesin önerilerdir ve teknik çözümlerdir; yapısal, yönetsel, teknik ve finansal
birçok hususa da yer verilmiştir.
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Muhalefet şerhlerinde yer alan konuların hemen hemen tamamı vardır. Değerli Hocam, bakınız,
bana hak vereceksiniz, hemen hemen, muhalefet eden arkadaşlarımızın bahsettiği, eksik gördüğü
şeyler, aynı cümlelerle belki değil, aynı kelimelerle belki değil ama vardır. O yüzden, o şekilde
bakılırsa ben inanıyorum ki bana hak vereceksiniz.

Ben tekrar bu Komisyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 12 Haziran
seçimlerinin milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize önümüzdeki hayatta
başarılar diliyorum.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Güllüce.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, Sayın Konuşmacı şahsımı kastederek sataşmada
bulunmuştur.

BAŞKAN – Evet Sayın Işık, hatırlıyorum, “İyi  niyetle okumamış olabilir Sayın Milletvekilimiz,
okusaydı daha iyi olurdu.” diye bir niyet beyan etti.

Buyurun açıklayın efendim, siz de okuduğunuzu söyleyeceksiniz herhâlde, diğer hususları…

İki dakika süre veriyorum.

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nun
görüşmeleri esnasında İstanbul Milletvekili İdris Güllüce’nin, şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, tabii bu Meclisin son mesai gününde bir değerli
milletvekili arkadaşımla böyle bir konudan dolayı bu kürsüde konuşmayı gerçekten kendim için bir
şanssızlık addediyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Grubu içerisinde yer alan hiçbir arkadaşım
kendisine verilen görevle ilgili hiçbir dokümanı okumadan buraya çıkmaz.

Sayın Başkan, bu 154 sayfanın 154 sayfasını okudum ben. Ben sadece şunu söyledim, dedim ki:
Bu Meclis tarihinde belki bir ilki görüyoruz, iktidar partisine mensup bir komisyon üyesi dahi buraya
şerh bildiriyor. O zaman bu Komisyon doğru çalışmadı. Bu Komisyonu doğru yönetemediniz.
Dolayısıyla, bunu şahsınıza yapılmış bir eleştiri olarak algılamayınız. Dolayısıyla, burada çalışan
arkadaşlarım dertlerini size doğru anlatamamış olabilirler veya siz bunları duymak istememiş
olabilirsiniz. Bu Komisyon raporu bu kadar, adı geçen, milletvekilimizin birlikte hazırlamış olduğu
bir rapor olarak bu Meclise yakışmamıştır. Çünkü bu Komisyon raporunda çok daha farklı konulara
değinilmeliydi. Özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna
ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup milletvekillerinden şerh düşülmüş olması bu Meclis
için bir tarihî noktadır. Bunu dikkatinize sundum.

Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.

Evet, saygıdeğer arkadaşlarım, komisyon çalışmalarında böyle hususlar olur. Şerh konulması
arkadaşlarımızın demokratik haklarıdır, komisyonda çalışmıştır, yüzde 100 mutabakat da olmayabilir
ama bu konuyu bugün hoşlukla bitireceğiz, seçimden önceki son gün çünkü bugün.

Bütün emeği geçenlere bizler de canıgönülden teşekkür ediyoruz, bu konuda, Başkan ve
üyelerine, Sayın Alim Işık Hocama, İdris Güllüce Bey’e, diğer arkadaşlara.
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VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 milletvekilinin, Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve

26 milletvekilinin, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 milletvekilinin, Yalova Milletvekili
İlhan Evcin ve 20 milletvekilinin, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 24 milletvekilinin,
İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 21 milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20
milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Oktay
Vural ve 21 milletvekilinin, Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 milletvekilinin, deprem
riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/60, 63, 99,
242, 243, 244, 245, 246, 254, 256) (S. Sayısı: 549) (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki
genel görüşme tamamlanmıştır.

Saygıdeğer milletvekilleri, 3’üncü sırada yer alan, kayıp çocuklar başta olmak üzere çocukların
mağdur olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan
Meclis Araştırması Komisyonunun 589 sıra sayılı Raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz.

3.- Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 20 milletvekilinin, Adana Milletvekili Hulusi Güvel
ve 34 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 milletvekilinin, Niğde Milletvekili
Mümin İnan ve 25 milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 milletvekilinin, Mardin
Milletvekili Emine Ayna ve 19 milletvekilinin, Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 19
milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 24 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Çetin
Soysal ve 28 milletvekilinin, Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 milletvekilinin, Kütahya
Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 milletvekilinin,
Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 29 milletvekilinin, Muş Milletvekili  M. Nuri Yaman ve 19
milletvekilinin, İzmir Milletvekili  Canan Arıtman ve 21 milletvekilinin, Denizli  Milletvekili Ali Rıza
Ertemür ve 25 milletvekilinin, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 27 milletvekilinin, Gaziantep
Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19
milletvekilinin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 28 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Çetin
Soysal ve 27 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 milletvekilinin, Adana
Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 24 milletvekilinin, Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 23
milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ve 21 milletvekilinin, kayıp çocuklar başta olmak
üzere çocukların mağdur olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
(10/90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 466, 474, 496, 531, 539, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569,
570, 571, 572, 573, 574)  (S. Sayısı: 589) (x)

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde.
Hükûmet? Yerinde.
Komisyon raporu 589 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

                               
(x) 589 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
Meclis araştırması önergesinin ön görüşmeleri 16/2/2010 tarihli 61’inci Birleşimde yapılmıştır.
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Bu çalışmalar üzerinde ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili
Mehmet Sevigen’e aittir.

Sayın Sevigen, buyurun efendim.
CHP GRUBU ADINA MEHMET SEVİGEN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekili

arkadaşlarım; Meclisin bu son günü, dönemin de son günü. Meclisin son günü değil tabii, bundan
sonra yeni arkadaşlarımız gelecek inşallah. Allah herkese nasip etsin namuslu, şerefli çalışmayı.
Buralardan millete dönerken namuslu, şerefli dönmeyi de nasip etsin, boynu bükük döndürmesin.

Bu bakımdan, şimdiye kadar emek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum bir vatandaş
olarak, bir millet olarak. O bakımdan, çok hizmet eden, gece gündüz çalışan bütün arkadaşlarımı da
yürekten kutluyorum. Buralar, Hakk’a hizmet etmek gibi bir şeydir, halka hizmet etme kapılarıdır.
Bu bakımdan hepsine teşekkür ediyorum.

Bugün polis teşkilatının 166’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz galiba. Bazı zaman kızıyoruz,
bazı zaman öfkeleniyoruz, bazı zaman itişiyoruz, tartışıyoruz, onlar bizi itiyorlar, biz onları itiyoruz.
Bizim yaptığımız hep millet adına oluyor. İstiyoruz ki daha rahat olsunlar, daha düzgün davransınlar,
çocuklarımızı dövmesinler, sövmesinler, onlara hoşgörüyle davransınlar. Devlet kapısını açınca insan
hemen polisi görüyor kapıda, devlet olarak onu görüyor. İşte “Kahrolsun devlet” diye bağırıyor
veyahut da alkışlarken, devleti alkışlarken hep polisin yaptıklarından dolayı ya alkışlıyor ya kötülüyor.

Bu bakımdan, oralarda görev yapan memur arkadaşlarım, eğer siyasi güç de… Tabii “At sahibine
göre kişner.” derler ya, yani bakanlıktan aldığı talimatlar doğrultusunda, onlar ne kadar kötü talimat
da verse… Zannetmiyorum ki -onlar da analar, babalar- o kadar ağır talimatlar vermezler ama devletle
barışık olmamız için polisin de insanlara hoşgörüyle davranması gerekir diye düşünüyorum. Buradan,
sitem etmeden, onların da bu güzel gününü kutluyorum. Nice yüz altmış altı yıllara ulaşsınlar,
erişsinler diye düşünüyorum.

Bugün komisyonlar üzerinde konuşuyoruz. Hep sona kalıyor çocuklarımız. Önemli konular
böyle son gün… Bakın, Meclisin son günü, Parlamentonun son günü ve çocuklarımız gündemde.
Hep arkaya bırakmışız onları, kaderleriyle baş başa bırakmışız. Terk etmişiz, başlarına ne gelirse
gelsin, çok önemsememişiz. Çok sahip çıkmamışız devlet olarak, Parlamento olarak çocuklarımıza.
Onları koruyamamışız, kollayamamışız. Onları böyle, bağrımıza basarak sıcak bir yuva –çoğuna-
temin edememişiz. Sokakta yaşayanları, hor görülenleri, taş atanları mahkûm etmişiz, hapislere
atmışız. Karnı doysun diye baklava çaldığı için çocukları yıllarca mahkemelerde bırakmışız.
Parlamento kalkıp onları koruyamamış, kollayamamış.

İzin verirseniz, ben bugün bir özür olarak onlara şöyle, Yavuz Bülent Bakiler’in yazdığı şiirden
kısa bir iki dörtlük okumak istiyorum:

“Sivas’ta Ulu Camii avlusunda çocuklar
Yalvaran gözlerle etrafa baka baka
Açıyorlar küçücük esmer avuçlarını:
–  Emmilerim sadaka! Emmilerim sadaka!
Hükûmet konağının yanında biri
Bir kemik kalmış bir deri
‘Boya cila yimbeş, boya cila yimbeş’ diye ağlıyor
Ve daha fırça bile tutamıyor elleri.
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Garipler Pazarı’nda körpe çocuklar
Yorgunluktan güzelim yüzleri al al
Öldüren bir çığlık dudaklarında:
– Boş hamal! Boş hamal! Boş hamal!
…
Ve günahkâr çocuklar, suçlu çocuklar
Mahkeme salonunda, bakarım, dizi dizi
Bu suç bizim suçumuz, bu günah bizim
Affedin bizi.
…
Alın bu gözleri benden, alın bu yüreği artık
Utanıyorum yaşamaktan.”
diye çok güzel bir şiir yazmış.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Güzel bir şiir, devamını getir istersen, varsa oku.
MEHMET SEVİGEN (Devamla) – Çabuk çabuk geçtim ki… Sona atladım ben, aradaki

boşlukları bıraktım.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Sevigen, okuyun isterseniz.
MEHMET SEVİGEN (Devamla) – “Nane satan, su satan yetim çocuklar
Şarkı söylemediler güneşe, aya…
Biliyorum ne masal dinlemeye doydular
Ne oyun oynamaya…”
Yani böylesine, şairlerimizin, sanatçılarımızın, babaların, annelerin yüreğine böylesine büyük kor

koyan işte bu çocuklarımıza biz Parlamento olarak, sevgili arkadaşlarım, yeteri kadar sahip
çıkamadığımızı ifade etmek istiyorum ve  son güne bıraktık. Son yasama yılının son günü ve
çocukları hatırlıyoruz, buna da şükür.

Kayıp çocuklarımız, sokak çocuklarımız, anneleri babaları şehit olan, onlara sahip çıkamadığımız
çocuklarımız, Güneydoğu’da ölen babaların garip, yetim kalan çocukları, hapishanedeki çocuklarımız,
işsiz çocuklarımız, taş atan çocuklarımız, pankart asan, astırılan çocuklarımız, üniversitede imtihandan
dolayı mağdur olacak ama bunun yanında sırf bildirilerini vermek için dayak yiyen, ifadelerini,
düşüncelerini dile getirmek için hor görülen çocuklarımız, karnını doyurmak için baklava çalıp
hapishanede yatan çocuklarımız, tacize, tecavüze, işkenceye uğrayan çocuklarımız, küçük kadınlarımız.
Benim annem on üç yaşında evlenmiş  köyde ama şimdi, daha ileri gideceğimize, moda oldu,
okullarımızda küçük anneler var çocuklarımız, küçük çocuklarımız, küçük annelerimiz. 20’nci yüzyılda,
Avrupa’ya girdiğimiz yüzyılda çocuklarımız okullarda, hamile, çocukları kucaklarında gidiyorlar
Ankara’nın göbeğinde. Sahip çıkamadığımız çocuklarımız, üvey anne ellerinde perişan olan
çocuklarımız, Gazi Mahallesi’nde katledilen ailelerden sonra kalan çocuklarımız, yıllardır hep perişan,
çoğu sahipsiz, kimsesiz, annesi babası hakkını aradıkları için yıllarca hapishanelerde sürünen, onların
günahlarını kat kat daha ağır çeken dışarıda kalmış çocuklarımız, taşeronların elinde yurtlarda perişan
olan, dövülen, sövülen, hor görülen, yıkanmayan, bitlerin pirenin içerisinde kalan, yurtlarda, Çocuk
Esirgeme Kurumunda kalan çocuklarımız.
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Öyle değil mi Sayın Başkanım? Biz bunları çok yaşadık.

10/90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 466, 474, 496, 531, 539, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 568,
569, 570, 571, 572, 573, 574 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Siz daha iyi bilirsiniz efendim.

MEHMET SEVİGEN (Devamla) – Sen de biliyorsun Başkanım. Sen de isyan ettin, sen de
anasın, senin de ağladığını gördüm Mecliste.

Tabii, bunlar hepimizin başında böyle büyük bir dertti. Parlamentoda komisyonlar kuruldu. Ama
bir şeyi itiraf etmek istiyorum: Son dönemde burada çalışan arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet
Meclisinde bir komisyon kurduk. Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği, biliyorsunuz. O dernek
sahipsizdi İstanbul’da, kimsesi yoktu; böyle fakir fukara, bir iş hanının katında. Bunları böyle süt
şişelerine yapıştırmışlar -kayıp çocukların resimlerini- kibritlere yapıştırmışlar, kibrit kutularına.
Bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, her duyarlı insan gibi. Milletvekillerimizin çoğu bunu
yapıyorlardır muhakkak, inanıyorum.

Bunlar bana geldiler ilk olarak. Ben bunları aldım, önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna
gittim, sonra Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna gittim, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna gittim.
Hem Cumhuriyet Halk Partisi Grubu grup başkan vekili, Genel Başkanı, yöneticileri hem Adalet ve
Kalkınma Partisinin grup başkan vekili, grubu, yöneticileri hem Milliyetçi Hareket Partisinin grubu,
grup yöneticileri o kadar çok duyarlı davrandılar ki arkadaşlar, hatırlarsınız, bir gözyaşıydı,
televizyonlarda bir seldi böyle. Bütün milletvekillerimizin hepsi ana baba olduğu için çok duyarlı
davrandık, o Komisyonu kurdurduk. O gelenlerle, o baskıyla Komisyon kuruldu, öncelikle o
Komisyon kuruldu.  Burada Komisyon Başkanımızla, arkadaşlarımızla beraber görev yaptık. Bu
görevi yaparken mesela Komisyon Başkanımız Halide İncekara vardı, Necdet Ünüvar arkadaşımız,
Gönül Bekin Şahkulubey, Mehmet Emin Ekmen, İlknur İnceöz, Aşkın Asan, Ali Koyuncu, Ahmet
Bukan, Akif Ekici, Süleyman Turan Çirkin, ben Mehmet Sevigen, Canan Arıtman, Ahmet
Öksüzkaya, Çağla Aktemur Özyavuz, Sevahir Bayındır, Kerem Altun. Bu arkadaşlarımız, inanın,
böyle değişik gruplardan olmalarına rağmen Sayın Bakanım, çok ciddi bir çalışma yaptılar.

Biz bu çalışmayı yaparken aklınıza hayalinize gelmeyen olaylar yaşadık Türkiye’nin her
tarafında. Bir vali kendisine son model bir araba alıyor. Yurdun penceresi yok, kapısı yok, ranzası yok,
çerçevesi yok ama kendine son model bir Mercedes satın alabiliyor, makam arabası alabiliyor.

MOBESE kameraları yok yurtlarda. Ölen çocuklar… Gidiyor, ölüyor çocuklarımız, o okulun
müdürlerine o vali yaptırım yapmıyor ama Başkanımız başta olmak üzere Komisyondaki bütün
yönetici arkadaşlarımız büyük tepki gösterdiler o valiye. Biz o okulun yurdundan aldık, işte Eşme’den
aldık, onu götürdük, Karadeniz’de özel bir tatil yapar gibi başka bir sayfiye yerine gönderdik. Yani,
onu cezalandırma yerine, sistemin dışına bırakma yerine onu başka bir okulda mükafatlandırdık.

Yine bir başka… Siirt’e gittik Komisyon olarak. Siirt’te Türkiye'nin bir gerçeğini gördük.
Giderseniz görebiliyorsunuz, oradaki çocuklarımıza yapılan, öğretmenlerin yaptıkları tacizleri…
Devlet eliyle… Devletin görevlilerinin nasıl onları koruduğunu, nasıl bir şehirde, küçük bir şehirde
iş birliği yaptıklarını bazı insanların, 3-5 insanın, 10 insanın ve o çocukları nasıl sömürdüklerini,
birbirlerini nasıl koruduklarını, nasıl o aşağılık çemberi kurduklarını gözlerimizle gördük Komisyon
üyeleri olarak. Onlara önlem aldık, yaptırım yaptırdık ve bu olayları bütün Türkiye’ye duyurdu bu
Komisyon.
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Dedik ya, Türkiye’de, buralarda, YİBO’larda, okullarda çocuklarımıza karşı cinsel istismar var,
baskı var, zulüm var. Bu çocuklara lütfen sahip çıkın. Bu Komisyon gerçekten bunu yaptı. Ve ondan
sonra, bir yurt müdürüyle, yönetici arkadaşların bir tanesiyle konuşuyorum “Gerçekten biz bu
Komisyon raporunu yaparken rafta mı kalacak diye yaptık bunu, yani bunu ciddi izleyenler,
gözleyenler var mı, bundan bir ders alıyor musunuz, bir şey çıkardınız mı diyoruz.” dedim. Bir tanesi
dedi ki: “Sayın Bakanım, en azından korkuyoruz her an gelip denetleyeceksiniz diye. Her an bir
milletvekili gelecek, kapıyı çalacak…” İşte, Parlamentonun gücü burada ortaya çıkıyor. “Çocukları
şimdi daha çok evlerine, annelerinin babalarının yanlarına gönderiyoruz, gece bırakmıyoruz yatılıya.”
dedi. “15-20 çocuğa 1 görevli dururken gece, 3-4 tane görevli birden alıyoruz, personel sayısını
çoğalttık.” dedi.

Bazı yerlerde gerçekten -biliyorsunuz o taşeronu- taşerona veriyorsunuz hizmeti, Ne olduğu
belli değil, odacısı da giriyor, çaycısı da giriyor, başka hizmetlerde giriyor, iş bulamayan insanlar da
giriyor. Bunun içinde sapıklar da var. İnceleme yaptık okullarımızda, okulların servislerini çekenlerin
GBT’lerine baktık, onların 15 tanesinin çocuklara taciz suçlarından arananlar olduğu çıktı ortaya,
biliyorsunuz, elimizde bilgiler var. İşte, bu Komisyon bunları da dengeledi. Yani gitti...

Diyeceksiniz ki: Komisyon, tabii, bizim elimiz kolumuz, polisimiz, bekçimiz ama
Parlamentonun gücü, yani milletin gücü, milletvekillerinin böyle yaptırım gücü... “Biz bu işe sahip
çıkıyoruz arkadaşlar, biz Komisyon olarak Türkiye’de yapılan bütün bu zulme, bütün bu ezilenlere,
çocuklarımıza yapılanlara meydan okuyoruz, başkaldırıyoruz.” dedik, diyebildik en azından, en
azından bu konuda anlaştık, ortak noktalarımız oldu bu konularda. Ve Türkiye'de, belki de
önümüzdeki günlerde çocuklarımızın bir kısmının da olsa, 1 tanesinin bile olsa kaderini değiştirdik.
Ben, o bakımdan, biraz önce, bu Komisyonda görev yapan arkadaşlarımın hepsini yürekten kutladım,
hepsine teker teker teşekkür ettim.

Biliyorsunuz, Kayseri’de 3 tane çocuğumuz kaçırıldı, yıllardır bulamadık. Cumhurbaşkanımız
devreye girdi, arkadaşlarımız devreye girdi. Bütün Türkiye'nin gözü oradaydı, kulakları oradaydı,
ağzı oradaydı, bütün herkes oraya bakıyordu ki bir haber gelsin. “Yeter ki ölüsü olsun, yeter ki
duyalım.” diyor analar. Diyorlar ki: “Mehmet Bey – Komisyondakilere- acaba bugün yağmur yağdığı
zaman çocuğum nerede? Acaba ben ekmek yerken ekmek yiyor mu, ağlıyor mu, elini tutanı var mı?
Bugün dövüyorlar mı? Bugün bir tarafını mı kırdılar? Bugün dilendiriyorlar mı? Bugün organ
mafyasının eline mi düştü? Bugün böbreklerini mi söküyorlar?” Bütün kaybolan çocukların aileleri
böyle feryat ediyorlardı.

Emniyet Müdürlüğünü –bugün de kendi günleri- kutluyorum, ciddi bir araştırma yaptılar. Ciddi
bir uzman ekiple çocuklarımızı bulduk. Şimdi, o kayıp annelere gittik pazar günü. Bütün bunlara
şimdi diyorlar ki: “Elimizde böyle bir imkân varsa, eğer buradaki çocukları bulan devlet, burada
böyle bir imkân varsa, teknolojiyi böyle kullanabiliyorsa kaybolan çocuklarımızı da bulma
umudumuz doğdu.” Ve bu bakımdan “güncelleştirme” diye...

Türkiye’de on yıl evvel kaybolmuş beş yaşındaki çocuk, on yıl geçmiş, bugün yirmi yaşında, on
beş yaşında ama birbirine benzemiyor. İşte, burada bir tanesinde vardı. Mesela çocuk 5 yaşında
kaybolmuş, bugün 20 yaşında, on beş yıl geçmiş aradan, e şimdi nasıl benzeyecek? Bunu
bulamıyorsun. Para yok. Adli Tıp yapıyor bunu tek. Ama bizim bu Komisyon raporuyla -biraz sonra
Başkan geniş geniş açıklayacak diye düşünüyorum- şimdi, biz -bunu devletten- inanıyorum ki,
önümüzdeki günlerde bakanlıklar da, İçişleri Bakanlığı da bunu ücretsiz olarak, annesine bakarak,
DNA testiyle, saç testiyle, yüz testiyle, ağabeyine bakarak, ailesine bakarak, onların şekillerini
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görerek, kemik yapılarını inceleyerek, o 5 yaşında kaybolan çocuğumuzun bugünkü hâliyle arama
şansını elde edeceğiz. Yani, boşuna böyle, kürek çekmeyeceğiz, onu demeye çalışıyorum. Hani,
“Ölüsü gelsin.” diye bekleyenler vardı ya, bu sefer de diyecek ki: “Çocuğum 15 yaşında, dirisini de
bulabileceğim.” umuduyla yaşayacak insanlar. Bu Komisyonun bunun için büyük faydası oldu sevgili
arkadaşlar. Yani, onun bir parçası olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. İnanın, çok
komisyonlarda görev aldık, çaba sarf ettik, mücadele ettik ama bana göre en büyük zevk aldığım,
severek çalıştığım komisyonların bir tanesi de budur, Kayıp Çocuklar Komisyonu. Allah kimseyi
düşürmesin, Allah kimsenin çocuğunu… Bir gün bile okuldan geç geldiği zaman içimiz yanıyor,
ağlıyoruz diye düşünüyorum, onlar neler yapmaz.

Arkasından, İstanbul’da, Fırat’ı  biliyorsunuz, üvey annesi tarafından, sahipsiz kalınca katledildi.
Burada da -Millî Eğitim Bakanına söylemiştim- Fırat’ın nüfus kâğıdı var. Eğer o nüfus kâğıdı -annesi
izin vermediği için tam nüfus kâğıdı çıkmıyor, tanıtım nüfus kâğıdı olarak isimlendiriliyor- eğer o
tanıtım nüfus kâğıdıyla çocuk okula gidebilseydi belki de çocuk katledilmeyecekti, böyle parça parça
hâline getirilmeyecekti. O bölgedeki bütün millî eğitim müdürleri -polisler gelmişler, yine bir şey
yapmamışlar- o çocuğu oraya yazmayan arkadaşlarım, İlçe Millî Eğitim Müdürü, okul müdürü, ona
yol göstermeyen, oraya gelen emniyetteki arkadaşlarım da, bu konuda, bana göre, akşam başını
yastığa koydukları zaman rahat uyuyamayacaklar diye düşünüyorum.

Ağrı Tutak’ta kaybolan, Çeşme’de kaybolan, Malatya’da yurtlarda dövülen, Polatlı YİBO’larda
işkence gören, dövülen, sövülen, okuldan atılan çocuklarımız, Şırnak’ta tacize uğrayan çocuklarımız,
Siirt’teki çocuklarımız, bütün çocuklarımız… Ve bütün bu çocuklarım için Meclis Araştırma
Komisyonu, sevgili arkadaşlarım, şöyle kocaman -sizin gözünüzü korkutmasın- 742 sayfalık bir
komisyon raporu hazırladık. Bu Komisyon raporu da umarım Mecliste bugün arkadaşlar teşekkür
edip raflarda kalmaz. Bakanlıklar bunları incelediği zaman, 14-15 tane, çocuklarla ilgili, İçişleri
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik, Spor Bakanlığı, bakanlıklar bunları inceledikleri zaman…
Bu çocukların başlarına bu olaylar gelmesin diye, Türkiye'deki çeşitli uzmanlardan görüş alarak,
günlerce bütün bu milletvekilleri hem şehir şehir gezerek, Türkiye’yi dolaşarak çok ciddi bilgiler,
belgeler elde ettiler. Annelere babalara söylenecek tavsiyeler, Kayıp Çocuklar Derneğinden tutun da
eğitimcilere, üniversiteye kadar gelen bütün uzmanların hazırladığı ve Meclis komisyonunda görev
yapan bizim uzmanların hazırladığı ciddi bir rapor elde ettik.

Umut ediyorum bu raporu ciddiye alırlar, dikkate alırlar ve bundan faydalanırlar diye
düşünüyorum çünkü bu çocuklar gündeme geldikten sonra biz kanun teklifleri vermeye başladık, -9
tane milletvekili arkadaşım, burada  bulunan arkadaşlarım, bu çocukların başına gelen olaylarla ilgili,
tacizle ilgili, içinde, bir tanesinde ben de varım, İsa Gök, Canan Arıtman, Aşkın Asan, Alev Dedegil,
Ali Rıza Öztürk, Sebahat Tuncel, bütün bu milletvekili arkadaşlarım da burada- bunlarla ilgili kanun
teklifleri verdik Meclisten. İşte, komisyonda oylanıyor, Anayasa Komisyonundan geçti galiba, alt
komisyon kuruldu değil mi? Geçti Anayasa Komisyonundan, şimdi komisyona gelecek ama günümüz
yetmedi, yine arkaya kaldı çocuklarımız, yine unutuldu.

Sevgili Başkanım, inşallah, önümüzdeki dönem, bütün bu yaptıklarımızdan dolayı… Ben
buradan, size sahip çıkamadığımız için -bütün çocuklara sesleniyorum bir baba olarak- size layık
olamadığımız için, hepinizin o kara gözlerinden, mavi gözlerinizden, yanaklarınızdan öpüyor, yeşil
gözlerinizden öpüyorum, şansınız, kaderiniz açık olsun diyorum ve hepinizden size sahip
çıkamadığımız için özür diliyorum sevgili çocuklarım.

Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sevigen.

Halide Hanım, konuşurken ağlamak falan yok ha.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Behiç Çelik.

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle
duygusal bir Genel Kurul toplantısında ben de hissiyatımı benden önceki hatiplerin konuşmaları
doğrultusunda ifade etmek istiyorum.

Özellikle, konuşmama başlamadan önce dört yıla yakın süredir Türkiye Büyük Millet Meclisinde
yasama ve denetim faaliyetlerini hakkıyla yürütmeye çalışan çok değerli milletvekillerimizin etkin
ve verimli çalışmasına vesile olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bütün personeline yürekten
teşekkür ediyorum.

10 Nisan Polis Günü münasebetiyle düşüncelerimi arz etmiştim. Polis teşkilatımız her türlü
takdirin üzerindedir ve onlar için de sağlık ve başarı dolu nice yıllar diliyorum.

Değerli arkadaşlar, kısaca “Kayıp Çocuklar” başlığıyla ifade edilen Meclis Araştırma
Komisyonunun yapmış olduğu çalışmayı ben de dikkatlice inceledim ve 589 sıra sayısıyla bastırılan
bu kitabın, bu konuda çalışma yapacak olan çevrelere, kişilere ve akademik organlara da büyük bir
yol gösterici olacağına inanıyorum.

Aslında kayıp çocuk deyince biz kaybolan çocuk şeklinde anlıyoruz, ama kaçırılan çocuklar
veya mağdur ya da mahrum duruma sokulan çocuklar da bu kapsam içerisinde mütalaa edilmelidir.

Şimdi, çocuk nasıl kaybolur, onu araştırmak lazım. Çocuktan haber alamayan veli, vasi veya
ilgili herhangi bir şahıs önce polise ya da jandarmaya başvurur. Eğer kaybolan çocuğun durumu ceza
ve suç kapsamı içerisinde görülüyorsa yani adli vaka kapsamındaysa o zaman adli işlemler
otomatikman yürütülmeye başlıyor ve cumhuriyet savcılığı marifetiyle adli kolluk devreye giriyor ve
bir süreç başlıyor. Bu, şunu göstermiyor, hiç kimse bu konuda farklı düşünceye sahip olmasın: Çocuk
kayboluyor ya da kaçırılıyor, ortada, cumhuriyet savcısına durum intikal ediyor, intikal ettikten sonra
çocuk anında bulunuyor diye bir şey yok. Bu uzun ve netameli bir süreç. Çocuk yine bulunamıyor
ve kayıp.

Diğer yönden, suç ihbarında bulunulmadan kayıp durumu bildirilebiliyor. O zaman mülki
kolluğun devreye girdiğini görüyoruz. Mülki kolluk, tabiatıyla, biliyorsunuz, polis ve jandarmanın
yürüttüğü idari zabıta hizmetlerini ifade eder.

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Yasası’nda “Polis, asayişi amme -yani kamunun asayişini-
şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini -konut dokunulmazlığını- korur. Halkın ırz, can ve
malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.” dedikten sonra şöyle devam ediyor: “Yardım
isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet  –yani yardım- eder.” hükmünü
içeriyor ve bu konuda “Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.” Polis bunu
yapıyor yani çocuklarla, alil ve acizlerle ilgili, polis bu görevi yapıyor.

2803 sayılı ve 1983 tarihli Jandarma Teşkilat Kanunu var, ona istinaden çıkarılan yönetmelik,
Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği de, bu özellikle çocuklarla ilgili, korunmaya
muhtaç çocuklarla ilgili bir düzenleme getiriyor. Diyor ki: “Korunmaya muhtaç çocuklarla, yardım
gereken küçüklere yapılacak yardım jandarmanın mülki görevlerinin esaslarındandır.” Demek ki
jandarma, yönetmelikle bu görevi mülki görev olarak tanımlamış ve 63’üncü maddede devam ediyor:
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Çocukların kanuni temsilcilerini araştırıp, bulmak ve kendilerine teslim etmekle yine jandarma
görevli ve kanuni temsilcileri olmayanları ise ilgili sosyal yardım kuruluşlarına ya da belediyelere
teslim etme görevi yine jandarmanın. Gerek sokaklarda serseri gibi dolaşan çocukların gerekse
düşkün durumda bulunanların kanuni temsilcileri, bu gibileri teslim almaktan kaçındıklarında, durum
jandarmaca bir tutanakla saptanır ve kanuni işleme girişilir.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre
beden, ruh ve ahlaki gelişmeleri tehlikede bulunan ve korunmaya muhtaç çocukları saptamak, ilgili
makamların gerekli önlemlerini almalarını sağlamak da jandarmanın görevidir.

Jandarma, bir küçüğün yani çocuğun gözetim altında ıslahı ya da yetkili merci önüne çıkarılması
için verilen bir kararı yerine getirmek amacıyla gerekli tedbirleri alır.

Böylece, mülki ve adli yönden gerek polisin gerekse jandarmanın nasıl görev ifa edeceği
hususunu burada bu şekilde arz etmiş oluyorum. Demek ki kayıp çocuklarla ilgili, kaçırılan, mağdur
ve mahrum bırakılan çocuklarla ilgili idarede bir boşluk var. Yani özellikle bir mevzuat boşluğunun
olduğunu burada hatırlatmak istiyorum. Bir usul mevzuatına ihtiyaç var bu konuda. Çocuklarımızı,
biz, kolluğa kayıp başvurusu yapacak olan veli, vasi veya ilgili şahısların müracaatından sonra
çocukların bulunabileceği yönünde iyimser bir bakış açısıyla bu hususa eğilemeyiz. Burada özellikle
kayıp çocuklar konusunda bir usul mevzuatının bugüne kadar yapılamaması, iktidar partisinin bu
konudaki basiretsizliğinin en önemli göstergesidir.

Değerli arkadaşlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocukların kendi
iradeleriyle yurdu terk etmesi… Şimdi, yurtları terk ettikleri zaman ne yapıyor idare? Hemen bir
kayıp işlemi yapıyor ve kayıp ihbarında bulunuyor kolluğa. Burada, kolluk güçleri yani polis ve
jandarma kendi rolünü oynuyor ve ondan sonra, belli bir mevkide veya yerde bu çocukları bulduğu
zaman yurda getiriyor, yurttan bu çocuklar tekrar kaçıyor. Buna ilişkin herhangi bir düzenleme de söz
konusu değil, idarenin bu konuda yetkilendirilmesi yönünde en ufak bir çalışma da söz konusu değil.

Kayseri’de meydana gelen kayıp çocuk olayı, 3 çocuğun feci bir şekilde öldürülmesi gerçekten
içler acısı bir durum ama bakınız, burada dikkatinizi çekiyorum: Bu çocukları öldüren katil, önce
kaçıran ve sonra öldüren katil, çocukların evine 70 metre mesafedeydi. Bir buçuk yılı aşkın bir süre…
Sayın Cumhurbaşkanının özel talimatıyla Kayseri’ye bir ekip gidiyor ve 70 metre ötedeki katili bir
buçuk yıl sonra yakalıyor ve “kolluğun başarısı” diye bunu basına veriyorlar ve bu şekilde buradan
prim yapmaya çalışılıyor.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Yüz karası!

BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesinin İnternet sitesine
girdiğiniz zaman ne görürsünüz? Derler ki: “2.900 tane kayıp çocuk var.” Peki, bu çocukların akıbeti
nedir? O belli değil. Hangi kolluk kuvveti bu çocukların bulunması yönünde faaliyet gösteriyor ve
nasıl gösteriyor? Bunu bizler biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu çocuklar öldürüldü mü, sakat mı
bırakıldı, organları mı alındı, satıldı mı veya başka kötü istismar vasıtası olarak kullanıldı mı? Bunlar
da belli değil. O hâlde burada Kayseri’deki bir tane örnek ele alınarak bunun üzerinden siyasal rant
devşirmek siyasal iktidar için ve hatta Cumhurbaşkanlığı makamı için hiç de uygun olmamıştır. Eğer
gücünüz yetiyorsa kayıp çocukların tümünü bulmaya matuf ekipler kurun ve bunları bulun.

Değerli arkadaşlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Türk Medeni Kanunu’ndaki
velayet müessesesini düzenleyen kısımla ilgili yetki vermek gerekiyor. Çünkü bu yetkiyi verirsek o
zaman yurdu kendi iradesiyle terk eden çocukları rahatlıkla bulma konusunda Kurum daha etkin olur
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diye düşünüyorum ve kayıp çocuk bulma olayını bizim mutlaka ve mutlaka mülki kolluk görevi
içerisinde tanımlayarak o alana monte etmemiz gerekiyor. Çünkü Ceza Muhakemeleri Kanunu’nu
çıkardınız. Burada idarenin kamu üzerindeki, toplum kesimi üzerindeki etkinliğini azalttınız. Bu
azaltmadan ötürü mülki kolluk aramalarının kısıtlanması söz konusu. Şimdi, sulh ceza hâkimine
gidiyorsunuz ve arama yetkisi talebinde bulunuyorsunuz. Evet, şimdi, burada mülki kolluğun ceza
hukukuyla ilgili olmayıp bir idare hukuku alanı olduğunu unutmamamız gerekir. Adli kolluk ise ceza
hukukuyla ilgilidir. Burada sulh ceza hâkimi herhangi bir aramada neyi arar? Makul şüphe kıstasına
göre hareket eder hâkim ama mülki kolluk makul sebebe göre hareket eder. Makul şüphe. Şimdi
kayıp çocuk olayını siz… Mülki makam olarak eskiden, bizim görev yaptığımız zamanda arama
yaptırıyorduk, kayıp çocuğu buluyorduk. Şimdi, yeni CMK’dan dolayı bunu yapmamız mümkün
değil. Hâkim bu aramaya da izin vermez. İzin vermeyince bu çocukları bulmak da mümkün olmuyor.
O zaman, bunu makul sebebe dönüştürmemiz sanırım en uygunu olacaktır. Mülki kolluk aramalarına
işlevsellik kazandırmak ve yasalarda buna dönük düzenlemeler yapmak gerekiyor. İşte geldi geçti
sekiz buçuk yıl, yine bu konuda en ufak bir çalışma söz konusu değil. O yüzden, bu zorlukların
aşılması, çocuklarımızın, kaybolan çocukların anında bulunabilmesini sağlayıcı bu arzlarımı burada
ifade ediyorum. Mülki makamların idari tedbir olarak kolluk üzerinde bu konuda emir yetkilerini
geliştirmemiz gerekir.

Başka bir yasadan bahsetmek isterim. O da 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu. Şimdi, bir
çocuk kaybolduğu ya da kaçırıldığı zaman bu çocuk eğer umuma mahsus bir yerde barınıyorsa derhâl
zabıtaya bildirilme zorunluluğu var, başka yerlerde ise örneğin bir meskende ise bir ay içinde
bildirilme zorunluluğu var ve bu Yasa’nın da güncellenmesi -eski bir yasa bu- ve işlevselliğinin
artırılması gerekiyor.

Yine İçişleri Bakanlığına bağlı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi var.
Burada adli işlemlerle ilgili kayıtlar tutulur ama kayıp çocuklarla ilgili kayıtların tutulmasına yasal
bir zemin hazırlamamız gerekir. Yani KİHBİ’ye bu konuda yetki vermemiz lazım. Belki KİHBİ
Dairesinde fiilen böyle bir kayıt vardır ama bunun yasal yönünün tamamlanması gerekir.

Bir de 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu var ve bir de 2828 sayılı Kanun var. Bu iki kanunun
birbiriyle çelişen hükümleri var. Tabii, hâkim koruma tedbiri alıyor herhangi bir çocuk hakkında,
danışmanlık tedbiri, eğitim, bakım, sağlık, barınma gibi tedbirleri alıyor ama bu kararlar… 2828
sayılı Yasa’da “Mülki idare amirinin onayı alınmak suretiyle bakım altına alınır.” diyor. Hâkimin
verdiği koruma kararı ile mülki idare amirinin vermiş olduğu bakım kararı arasında uyum yok. Bunun
da düzeltilmesi gerekir. Bu da büyük bir eksiklik. Onun için, 5395 sayılı Kanun hâkim kararı getirdiği
için hâkim süratli karar veremediğinden dolayı uzun zaman geçmekte, çocuklar ortada kalmakta ve
çocukların mağduriyeti katbekat artmaktadır. O sebeple, Çocuk Koruma Kanunu’na bir yazar -ismini
de vereyim Nihat Tarımeri- “çocuk korumama kanunu” diyor. O zaman, koruma kararını derhâl vali
versin, böyle bir düzenleme yapılsın, karar çocuk mahkemesine sunulsun. En uygun düzenleme, en
pratik olanı budur.

Eğitim tedbiri konusunda, çocukların iyi eğitilmesi yönünde mutlaka düzenlemeler yapılması
gerekiyor. Sürem de oldukça kısıtlı. O sebeple, eğitim tedbirinin süratle alınması, çocuklarımızın
korunması gerekir ve yine 5395 sayılı Kanun’a uygun çıkarılan yönetmelikte yeni düzenleme
yapılması lazım. Şöyle: Bir komisyon kuruluyor biliyorsunuz, bu konuda tedbir alınması için.
Komisyonda -sayıyor- il müdürü, millî eğitim müdürü, sosyal hizmetler müdürü gibi müdürleri
sayarken, vali veya vali yardımcısı başkanlığında komisyonu sayarken “veya vekili” dediği zaman,
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her müdürlüğün memuru bu komisyona geliyor. Yani, aslında asaleten müdür gelmiyorsa o toplantıya,
onun mutlaka vekilinin, müdür vekilinin gelmesi gerekiyor. Memur geliyor, bu sefer memurların
aldığı kararı müdürler veya emniyet, jandarma, uygulamıyorum diyor. Onun için, bu statünün
yükseltilmesi gerekiyor. Bu konuda bir genelge çıkarılabilir, genelgeyle çözülebilir.

Üstün zekâlı çocuklarla ilgili… Bu çocuklarımız bizim devletimizin, milletimizin millî gücüdür.
Onun için, yukarıda da ifade ettiğim gibi, binlerce öğrencimizi, özellikle kız öğrencimizi biz
ilköğretimden mahrum bırakıyorsak, onlara çözüm bulamıyorsak, üstün zekâlı çocuklarımıza da el
atamıyor, onları değerlendiremiyorsak biz, büyük bir millî kayıp içerisindeyiz demektir. O yüzden,
kadına pozitif ayrımcılık Anayasa değişikliğinde yapıldı ama bunu, üstün zekâlı çocuklarımız için de
bir pozitif ayrımcılık şeklinde değerlendirerek bunlardan yararlanmayı sağlamamız gerekiyor.

Diğer yönden, iç göç itibarıyla özellikle büyük kentlere kırsaldan gelen insanlarımızın
çocuklarının ne büyük zorluklar ve büyük kültür erozyonu içerisinde, büyük kent anaforu içerisinde
kaybolup gittiklerini hep birlikte basından, medyadan öğreniyoruz ama özellikle tarımda geçici olarak
çalıştırılan çocuk işçilerin durumunu da dikkatlerinize sunuyorum. Bu itibarla, özellikle bu
çocuklarımızın geleceğini karartmadan bunlara sahip çıkarak onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
yapmanın yolunu açmamız ve bu konuda her türlü tedbiri almamız hem devletimizin hem de Türkiye
Büyük Millet Meclisinin en önemli görevidir diye düşünüyorum.

İç göç olgusu, aynı zamanda ailenin parçalanmasını da beraber getiriyor ve bunun sonucunda da
çocuklarımızın çok büyük yoksunluklar içerisine düşmesine sebep oluyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BEHİÇ ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, birkaç dakika daha devam edebilir miyim izin

verirseniz?
BAŞKAN – Buyurun.
BEHİÇ ÇELİK (Devamla) – Dünya Sağlık Örgütü, özellikle çocuklara dönük şiddet olaylarını

ifade ederken “Şiddet, sahip olunan güç ve kudretin yaralanma veya kayıpla sonlanan veya sonlanma
olasılığı yüksek bir biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba veya bir topluma tehdit yoluyla ya
da bizzat uygulanmasıdır.” diye tarif ediyor ve çocuklara dönük şiddette özellikle cinsel taciz, fiziksel
şiddet ve temel ihtiyaçları karşılanmayarak açlık ve benzeri yollarla şiddeti de çocuklar üzerinde
görüyoruz. Çocuk aç kalıyor, ısınamıyor, hasta oluyor, doktora gidemiyor, eğitimini yarım bırakıyor
ve Dünya Sağlık Örgütü bunu da şiddet tanımı içerisinde mütalaa ediyor.

Türkiye’de fertlerin yüzde 18,08’i, yani 12 milyonu aşkın insan yoksulluk sınırının altında ve
tarımda bu oran yüzde 38,69’a çıkıyor 2009 yılı itibarıyla. Bu, çocuklara yönelik iktidar şiddetinin
de göstergesidir, bu ekonomik tablo.

İstismar edilen çocuklar, alkol, uyuşturucu ve cinsel suçlar şeklinde istismar ediliyor ve tamamen
çocuk dışa kapanıyor ve daha sonra tavır olarak şiddeti deniyor ya da fuhuş batağına batıyor. Burada
devletin yine istismar edilen çocuklarla ilgili sıkı, güçlü tedbir alması ve bu konuda özel birimler
oluşturması gerekiyor.

Boşanmalara baktığımız zaman, Türkiye’de 2010 yılında 116.369 boşanma olayı meydana
gelmiş, yani 232 bini aşkın insan boşanmış. Aile mahkemelerinde 130 bin dava devam ediyor ve
boşanma olmadan parçalanmış aileler var. Bir de resmî nikâhı olmayan ve bu nedenle istatistiklere
yansımayan boşanmalar var. Şimdi, 2006’dan itibaren Devlet İstatistiğin rakamlarına bakarsak,
boşanmaların bugüne kadar çok süratli bir şekilde arttığını görüyoruz.



TBMM B: 88 7 . 4 . 2011 O: 2

188–192GÖKHAN-88

– 74 –

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısı ise 119 bin, son rakam, 119.082 ve çocuk tutuklu ve
hükümlü sayısı 2.629.

Adli sicil verilerine göre, Türkiye’de on sekiz yaş altında yargılanan çocuk sayısı 110 bine
varıyor. Bu şunu gösteriyor: Çocuklarımızla biz, Hükûmet olarak, devlet olarak ve yasama organı
olarak -özellikle iktidar partisinin sorumluluğunda da bunu söylüyorum- hiç ilgilenmemişiz
diyebilirim. O sebeple Komisyonun bu çalışmasını çok anlamlı görüyorum.

Dileğim odur ki 24’üncü Dönemde belki de en önemli ilk iş olarak çocuklarımızın geleceğine,
çocuklarımızın yaşamına, fiziksel bütünlüğüne, ruh bütünlüğüne sahip çıkacak her türlü düzenlemeyi
yapmamız gerektiğini sizlere hatırlatıyorum.

Ben de 23’üncü Dönemin bu son konuşmamda, burada yine kalbini kırmışsam bütün değerli
milletvekillerimden özür dilerim kalbini kırdıklarımdan.

Bizim sinirimizi yatıştırmak suretiyle dört yıl idare eden Değerli Başkana, Başkanlık Heyetine,
grup başkan vekillerimize ve Parlamentonun değerli mensuplarına, herkese çok teşekkür ediyor, en
derin saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çelik.

AK PARTİ Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Halide İncekara, buyurun efendim. (AK
PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Sayın Başkanım, başlatmayın
vakti de ben bir yerleşeyim şöyle.

BAŞKAN – Merak etmeyin efendim, istediğiniz kadar konuşabilirsiniz, zaman sınırlaması yok.
Halide isimli hanımefendiler zaten çok konuşuyor biliyorsunuz tarihten bu yana.

AK PARTİ GRUBU ADINA HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Sayın Başkanım, değerli
milletvekili arkadaşlarım -bu cümleyi de herhâlde bir dönemde kaç bin kere kullanıp, duyuyoruz
bilmiyorum- hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum.

Hafif mahzun, hafif tedirgin, hafif kızgın bir duruş esnasında aslında bu kadar derin, felsefesi,
fiziği, kimyası olan bir konuyu konuşmak gerçekten çok zor. Lakin her iki konuşmacı arkadaşım da
raporun içinden alıntılar yaparak hem çalışmaya ait notlar verdiler hem de detaylara vakıf olmamızı
sağladılar ama ben Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan        –tabii ki grup adına konuştuğu için
herhangi bir arkadaş olabilir ama- keşke komisyon içinde çalışan arkadaşlardan birisi burada
konuşsaydı çünkü onlarla birlikte yaşadık, onlarla birlikte seyahatlere gittik, onlarla birlikte kayıp
çocukların ailelerini dinledik. O zaman, bize, rapor içinde alıntılardan ziyade, komisyon sürecinde
yaşadıklarımızı ve şahit olduklarımızı paylaşmak daha doğru olurdu diye gönlümden geçiyor.

Öncelikle, tabii ki herkesin andığı 2009’da kaybolan, hunharca öldürülen Kayseri’deki 3
çocuğumuzu ve İstanbul’da üvey annesi tarafından öldürülen Fırat çocuğumuzu rahmetle anmak
istiyorum ve çocuklarımıza zarar veren, her türlü zarar veren kişi ve olayları da -affınıza sığınarak-
bu kürsüden lanetliyorum.

Çocuk, geçen dönem de… Yine Behiç Bey’in alıntılar verdiği -sağ olsun- Şiddet Araştırma
Komisyonu bu dönemde gerçekten şanslıdır. Geçen dönemin komisyonu da son gün görüşülmüştü,
bu dönemin komisyonu da son gün görüşüldü ama hayırlara vesile olsun istiyorum.
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Biz “çocuk” dediğimiz zaman neyi çalıştık? 0-18 yaş grubunu çalıştık. Bir ara kayıp çocuklar
en hızlı, en çok konuşulan konu hâline geldi ve bu Kayserili çocuklarımızla da daha çok konuşulur
oldu. Akabinde daha başka olaylar üst üste gelince dört parti grubundan arkadaşlar “çalışan çocuklar”,
“çalıştırılan çocuklar”, “kaçırılan çocuklar”, “kayıp çocuklar” başlığı altında bir sürü önerge vermiş.
Daha sonra, aslında bu gruplar altında on tane kitap yazabileceğiniz ama üç ayda çalışmak zorunda
bırakılan, başta kayıp çocuklar olmak üzere “Çocukların mağduriyetine yol açan nedenler” diye biz
de 10 Mart 2010’da komisyon çalışmasına başladık. Başladıktan sonra bir başka şansımız da -
komisyon için şanssızlığımız, millet için şansımız olan-Anayasa oylamaları geldi ve biz komisyon
çalışmasının ancak yarısını yapabildik, yarısını gece veya sabahlara karşı bütün komisyon üyesi
arkadaşlarımızla çalışarak yaptık.

Peki, bu kadar kısa sürede ne yaptık? Hatırlarsınız -aslında hatırlamasak daha iyi ama-
yaşadığımız olaylar Eşme’de çocuğumuzun lağım çukuruna ölü ya da diri düştüğünü aradık ve
bulduk.

Yine aynı süreçte, hatırlarsınız, sanki olaylar üst üste birbirini takip etti, Siirt’te öğrenci olan ve
aynı zamanda okulundan mezun olan çocuklarımıza, iddia edilen, öğretmenleri tarafından yapılan
tacizdi.

Yine aynı komisyon çalışmaları sırasında Manisa Alaşehir vakaları yaşadık, hatırlarsınız. Neydi
oradaki başlığımız da? 2 tane küçük kız çocuğumuzla 1 erkek çocuğumuzun fuhuş maksatlı satılıyor
olmasıydı.

İşte, bütün bunları yerinde incelemek üzere kurulan ekipler ve milletvekili arkadaşlarımız, uzman
arkadaşlarımızla birlikte şehirlere gittiler, yerlerinde inceleme yaptılar. Bu Komisyonu övünerek
söyleyeyim ki… Tabii ben bütün bu övünmelerde bütün partilerden katılan Komisyon üyesi
arkadaşlarım adına övüneceğim. Çünkü öyle bir araştırma komisyonu ki kitabın sonunda “tespitler,
sorunlar ve öneriler” diye yazdığımız kısmın neredeyse yüzde 90’ı hayata geçmiş durumda.
Önermişiz kayıp çocuk için: “Çocuklar beş yaşında kayboluyorlar, on yaşında çocuk arıyoruz beş
yaşındaki resmiyle. Değiştirilmeli” demişiz. Bakmışız ki kriminal, bir eğitimci eğitimi almak üzere
yurt dışına kıdemli bir çalışanını göndermiş, teçhizatını almış, hayata geçirmiş. “Polis teşkilatı ve
yargı arasında tanımlar ve hareket birlikteliği standardınız yok.” demişiz. Hemen akabinde bir rehber
hazırlanmış ve bütün polis teşkilatına dağıtılmış, eğitim birimleri ve sayıları daha da artar hâle
gelmiştir. Buna benzer ne demişiz? “SHÇEK, sen ‘kayıp’ diyorsun çocuğa, polis ‘kayıp’ demiyor ya
da polis ‘kayıp’ demiyor, sen ‘kayıp’ diyorsun.” demişiz. Hemen SHÇEK ile emniyet ve jandarma
bir araya gelmişler, kayıp sayılarını tek kalemde göreceğimiz bir protokol hazırlamışlar. Yine tam
Komisyon çalışırken şunu demişiz bütün arkadaşlar: “Hey bakanlıklar, illerde ve ilçelerde
bürokratlarınız yerelleştikçe disiplini kaybediyorsunuz. Aranızda çok konuşup, görüşüp ve bir iş
birliği yapmadığınız için çocukların bulunması gecikiyor, eziyeti gecikiyor.” demişiz ve haziran
ayında Ulaştırma Bakanlığı, iki devlet bakanlığı, sosyal hizmetlerden, kadın ve aileden sorumlu
Bakanımız bir araya gelmişler ve beş yıllık bir protokol imzalamışlar. Bu protokol de kayıp çocukların
bulunması, kaybolduktan sonraki aşamalar, daha önce engellenmesini sağlamak için bir protokol.
Bu da gösteriyor ki bu Komisyon gerçekten iyi çalıştı.

Bu arada komisyon çalışmaları sürerken 25 Mayıs -yanlış hatırlamıyorsam, evet 25 Mayıs-
“Dünya Kayıp Çocuklar Günü”ydü, bizim araştırma komisyonu çalışmaları sürecine denk geliyordu
ve o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tiyatro, şiir, afiş çalışmaları yapıldı.
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Bu Komisyon farklı bir şey daha yaptı, çok da etkili oldu. Üç beş dakikalık fragmanlar hazırlattı
sokağın hassasiyetini, duyarlılığını, farkındalığını artırmak için. Bunu TRT iş birliğiyle yaptı çünkü
biliyorsunuz, araştırma komisyonlarının herhangi bir bütçesi yok ancak yapacaklarınızı iş birlikleriyle
yapabiliyorsunuz. TRT’yle bir iş birliği yaptı ve bütün ulusal kanallarda komisyonumuz çalıştığı süre
içinde bu fragman dönmeye devam etti.

Diğer yandan, yine iki araştırma komisyonunda -övünerek söyleyeceğimiz- Türkiye’de ilk defa,
kaybolan çocuklarımızla ilgili saha araştırması yapıldı. Önümüzdeki günlerde sanırım onlar da
matbaadan basılarak sizlere teslim edilecek.

Biraz rapordan bahsetmek istiyorum “Raporu nasıl hazırladık, ne demek istedik?” Raporumuzu
hazırlarken önce… Türkiye’deki, biliyorsunuz her 10 çocuğumuzdan 3 tanesi 0-14 yaş grubu, 18
yaş altı da neredeyse nüfusumuzun yarısı. Yani konuştuğumuz konu çoluk çocuk meselesi değil, çok
ciddi bir mesele ve “Çocuklarımız geleceğimizdir.” ifadesini şahsen ben reddediyorum. Aklımızı
başımıza toplayalım, çocukları geleceğe ertelemeden, çocukların iyi bir sosyal sermaye olduğunu
bilip ve çocuklarımızı bu yaşlarda yakalamamız gerektiğine inanmalıyız.

Ne yapmışız? Türkiye’deki çocuklarımızın sosyodemografik yapılarını, dağılımlarını, yaş
gruplarını, eğitim gruplarını, ailelerini incelemişiz. Akabinde devam etmişiz, “Türkiye’de çocuk
politikası var mı yok mu?” bunu irdelemişiz.

Şunu paylaşmak isterim ki evet, bakanlıklar, illerde yürütülen projeler, bir sürü birbirinden
bağımsız, parça parça yapılan çalışmalar… Lakin, ne kadar iyi niyetli olursa olsun makro planı
olmayan, temel felsefesi olmayan hiçbir çalışmanın sonuca ulaşması ya da verimli olması mümkün
değil. Bir bakıyorsunuz SHÇEK’te ayrı bir proje, bir bakıyorsunuz emniyette ayrı bir proje, bir
bakıyorsunuz valilikte ayrı bir proje, birbirine benzeyen, ayrı kaynak -ayrı insan kaynağı, ayrı mali
kaynak- kullandırılan, aslında bir arada olsa daha iyi sonuç alabileceğimiz projelerin çok dağınık,
dağınık olduğunu… Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü, Türkiye'nin, ısrarla söylediğimiz gibi,
makro bir çocuk politikası, genç politikası maalesef yok.

Efendim, Çocuk Koruma Kanunu’muz var, doğru. Efendim, biz Uluslararası Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne imza attık, bu da doğru. Lakin, bu kanunların olmuş olması tabii ki bir sürü eksiği
tamamlar ama bunların hiçbirisi bir çocuk politikası anlamına gelmez çünkü politikalarınızın her bir
şeyi kanunla düzenlenecek anlamına gelmiyor.

Daha sonra, geçmişiz, kayıp çocuklarımızı ayrı bir başlık altında incelemişiz, durum analizi
yapmışız, kaybolma nedenlerini irdelemişiz, kaybolma durumunda yaşanan aksaklıkları irdelemişiz
ki o konuların Behiç Bey detaylarına girdi, söyledikleri de doğruydu, raporun içinde de bütün
detayıyla bulabilirsiniz. Kayıp çocuğun aranması sırasında yaşanan sorunları gördük ve daha sonra
önerilerimiz…

Arkadan, bir de Komisyonumuzun “mağdur çocuklar” diye bir ifadesi var, “mağdur.” Bakın,
ihmal edip ihtiyacını karşılamadığınız her çocuğu da mağdur etmiş olursunuz. Bunlar için örnek
vereyim: Üstün yetenekli çocuklar bunlardan birisidir. Kulaklarımızı açalım ve şu rakama dikkat
edelim: Türkiye'nin üstün yetenekli çocuklarının nüfusu kadar en az Avrupa’da beş tane ülke vardır.
Biz bu ülkelerden silah satın alırız, biz bu ülkelerden kimyasal madde satın alırız. Bu ülkelerin
nüfusuyla bizim üstün yetenekli çocuklarımızın nüfusu aynıdır. Ne demek istiyorum buradan? Biz,
artık, üstün zekâlarımızın ve yeteneklerimizin farkına varalım. Her ihmal ettiğimiz üstün yetenekli
çocuk kendi için bir mağduriyet yaşamakta, ülke için de bir kayıp söz konusudur.
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Sokakta yaşayan, çalışan çocuklarımız var ve biz hâlâ onlardan mendiller almaya devam
ediyoruz. “Almayın.” dediğimiz zaman da “Ama aç!” deniliyor. Hayır, böyle bir şey yok. Sokakta
hiçbir çocuktan bir şey satın almamayı öğrenmeliyiz. Her merhamet gösterdiğimiz, avucuna her para
koyduğumuz çocuğun arkasında bir çetenin olduğunu unutmayalım ve her mendil aldığımız çocuğun
aslında evinden kaçmış, anası ağlayan çocuklardan birisi olabileceğini de düşünelim.

Bir de çalıştırılan çocuklarımız var yani doğurulurken dahi bir sermaye olarak... Bu sermayeden
kastım şudur: Zaman zaman küçük yaşta fuhşa sürüklenen, annesi babası tarafından dahi fuhşa
sürüklenen ya da dilendirilen ya da sokakta mendil sattırılan çocuklar. Biz eğer “Ama anası var ne
yapalım! Ama babası var ne yapalım!” derseniz kapalı kapıların arkasında babasından hamile kalan
genç kızlarımız olduğunu; dayısından, amcasından hamile kalan genç kızlarımız olduğunu ve bunun
için katil olan çocuklarımız olduğunu hepimiz bilmemiz gerekiyor. Birtakım şeyleri “Ayıp olur!”,
birtakım şeyleri “Aaa söylenir mi!” diye kapatarak o yaşanan ızdırapları örtmemiz mümkün değildir.

Bir de tabii ki bunların içinde suça sürüklenen çocuklarımız var. Eline silah verilip kan davasının
peşinde koşturulan çocuklarımız var, eline silah verilip terör için kullanılan çocuklarımız var; bunları
çoğaltabiliriz. Ama hiç kimse çocuğu dünyaya getirdi diye, anne ve baba sıfatı olmasıyla, ağabey ve
dayı olması sıfatıyla çocuğun üzerinde sınırsız haklara sahip değildir. Çocuğun yaradılıştan gelen
kendi hakları vardır; yaşam hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı ve devlet bütün bunları karşılamakla
yükümlüdür. Kime rağmen? Buna direnen ailesi dahi olsa ailesine rağmen.

Evet, devam etmişiz ve sonuçta, “Sonuç, öneriler” kısmına gelmişiz, kayıp çocuklarımızı
irdelemişiz, cinsel istismara gelmişiz. Cinsel istismar konusu, son günlerde Alev Hanım ile Aşkın
Hanım’ın verdiği kanun teklifiyle, gündemi hepimizin farkındalığını artıran, “Ne oluyoruz, ne bitiyor,
neler yapılmaya çalışılıyor?” dedikçe yeni şeyler öğrendiğimiz ama inşallah, zaman içinde olgunlaşıp,
en kısa sürede Meclise geleceğine inandığımız yasayla birlikte, cinsel taciz suçlarının özellikle vaka
meydana gelmeden engellenmesini sağlayacak, hastalıklı ve zararlı tiplerin tedavisini ya da
engellenmesini sağlayacak düzenlemelerin bu yasalarla olacağına inanıyorum.

Diğer yandan, çocuklarımız suça itildikten sonra -yine Behiç Bey detaylarına girdiği için onlara
girmeyeceğim- mahkeme sırasında, karakol sırasında çocuklarımızın yaşadıkları vardı.

Şunu söyleyeyim: Uzun yıllar siyasetçilerin konusu altına gelmemiş çocuklar çünkü çocuklar oy
kullanmıyorlar. Eğitimi konuşurken, eğitimi sadece öğretmenler üzerinden konuşuyoruz çünkü
öğretmenler oy veriyorlar. Hâlbuki öğretmen olmanın tek nedeni vardır, 17,5 milyon talebeye hizmet
etmek. 17,5 milyon öğrencinin eğer hukukunu, hakkını, üstün menfaatini ve önceliğini
düşünmediğiniz zaman, biraz sonra sayacağım yaş grubunda çocukların mağduriyetleri artmakta.

Biz nasıl bakmışız meseleye? Konu başlıklı bakmayalım demişiz. Çocuk ana rahmine düştü.
Ana rahmine düştüğü andan itibaren, devlet, çocuğun sağlıklı doğum yapma imkânını sağlamak
zorunda demişiz. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Doğdu çocuk. Sağlıklı beslenme, aşılarının takibi,
evde şiddet görüp görmediği… Yapıyor mu şu anda? Devlet yapıyor. Ha, birileri yapmıyorsa, aynı
İstanbul’daki gibi -demin milletvekili arkadaşlarımdan biri de söyledi- seçilen muhtar görevini
yapmıyor, oraya atanan millî eğitim müdürü görevini yapmıyor, orada görev yapan kaymakam,
sokaklarını gezmiyor ve sokaklarda aç yatan o çocuğu görmüyor ama nihayetinde yasaları ve
kanunları onların eliyle sokağa ulaştıracaksınız. Ayakkabısını eskitmeyen, koltuklarını eskiten
kaymakamların olduğu yerlerde bu çocuklarımızın ölüm sayısının artmasından ben çok endişe
ediyorum.
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0-6 yaş -0-3 yaş grubu özellikle- arası, çocuklarımızın zekâsının, kişiliğinin, erdemlerinin
oluştuğu bir yaş. Eğer 0-3 yaş ya da 0-6 yaşlarda –yanılıyorsam Canan Hocam düzelt oradan-
çocuklara ulaşamıyorsanız daha sonra karşımıza gelip de şöyle demeyin: “Her şeyin başı eğitim
kardeşim.” Yok ya! Her şeyin başı eğitim. Çocuğun yüzde 80’i tamamını aldı altı yaşına kadar. Peki
altı yaşına kadar çocuk neredeydi? Evde, anne yanında. Aile kimlerden oluşur çocuğum, say
bakayım? Fatoş Hanım, say bakayım aile kimlerden oluşur? “Anne, baba, çocuklar...” -yok ya- derler
yine. Artık aileler sadece anne, baba, çocuklardan oluşmuyorlar. Evimizin köşelerinde, bizi kocaman
aile yapan, dünyayla buluşturan 37 ekran, 42 ekran, 60 ekran bir görüntü alanları var. Bunlar aile
bireyidir. Artık onun girdiği yerde sizin anne ve baba olarak rol model olma şansınız bitmiştir. Çünkü
çocuk hareketlerle öğrenir, gördüğünü taklit eder. Bakın, evvelsi gün ikiz kardeşlerden biri diğerini
öldürdü. Kimin silahıyla öldürdü? Gafil babanın silahıyla öldürdü. Niye öldürdü? Çünkü o baba aynı
zamanda o çocuğa televizyonda birbirini öldüren adamların sahnelerini izletti. Çünkü kardeşine diyor
ki: “Şimdi ben seni vuracağım.” Çocuk, vuracağım kısmını anlar ama kardeşinin öleceği kısmını
anlamaz. Adam da ağlıyor arkasından evladının. Şunu demek istiyorum: Hiçbir yayıncı kötü yayın
yaparak çocuklarımızı zehirleme hakkına sahip değildir. Bu konuda verdiğim mücadeleyi
biliyorsunuz. Hiç kimsenin, hiçbir senaristin ya da hiçbir dizinin adını anmadan -ama çok ciddi
söylüyorum- çocuklarımızı zehirleyen her yayın organına gövdemi koyarak mücadele etmeye devam
edeceğim, onlar da bana durmadan dava açmaya devam edebilirler.

Yine, buralardan sesleniyorum: Ailemizin bir bireyi olan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Otuz altı dakika istiyorum Başkan.

BAŞKAN – Halide Hanım, dava filan açılınca bir yardım talebinde falan bulunmuyorsunuz
değil mi?

HALİDE İNCEKARA (Devamla) – ...çocukların yüzde 74’ü vaktini çocuk filmlerinin dışında
o dizileri izleyerek geçiriyorlar. Tabii ki anne-baba çocuklarını vaktinde yatıracak ama reklam
izliyorsunuz. Reklamda çocuk şöyle diyor: “Çok yakışıklı. Ben büyüyünce onunla evleneceğim.”
Burada bunu izliyorsunuz, burada böyle bir cinsel objede çocuğu kullanıyorsunuz, böyle bir yerde
dillendiriyorsunuz; sonra da geçip haber programlarınızı zenginleştirmek, tartışma programlarını
zenginleştirmek için bir sürü insanlar çağırıp timsah gözyaşları döküyorsunuz. Bunları art niyetli
yapmadığımıza eminim ama kabul edelim ki bir sürü konuda cahiliz, özellikle çocuk konusunda
cahiliz. Annem diyor ki: “Bu keratalar neredeyse dişleriyle birlikte gelecekler, sakallarıyla birlikte
gelecekler.” Evet, çocuklar erken gelişiyorlar, zekâları, duyguları... Bizim bilgi ve kapasitemizin
onların zekâsına gerçekten ulaşma şansı yok. Durmadan, biz de onlarla nasıl yaşamamız gerektiğini
öğrenmek zorundayız.

Farkındaysanız sizi çok rakamlara boğmak istemedim ama tabanda yapılan alan çalışmasıyla
ilgili birkaç başlığı sizlerle paylaşmayı uygun görüyorum. Kim bu kayıp çocuklar? Her gün bir çocuk
mu kayboluyor? O kaybolan çocuklarımızın sayısı artıyor mu? Hadi, bilmeyeni anlarım ama yıllarını
devletin içinde, kamuda görevli geçirmiş insanların her gördüğü rakam üzerinden bir yorum
yapmasını benim anlamam mümkün değil. Çünkü “yorum” dediğiniz şey mukayese edilen bir şeydir.
Ben bir şey artıyor diyorsam kasımda, demek ki eylül, ekimde de benim bir şeyi ölçüyor olmam
gerekiyor. Eylülde, ekimde ölçmediğin bir şeyi kasımda ölçmeye başlarsan kasımda aldığın sonuç size
“Uu, arttı.” dedirtmez, “Yeni saymaya başladık.” dedirtir.
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Şimdi, kayıp çocuklarla, biz daha araştırma komisyonunda çalışırken -bütün arkadaşlarımız
şahit- kayıp çocuk sayısı istiyorduk, yargıdan ayrı geliyordu, savcıdan ayrı geliyor, emniyetten ayrı
geliyor, jandarmadan ayrı geliyor. Böyle bir komedi olabilir mi? Sonra bakıyoruz, koşa koşa insanlar
ekranlara çıkıp “Biliyor musunuz, vallahi kaybolan sayısı bu kadarmış.” diyor. Hayır kardeşim, o
kadar değil. Üstelik dün de saymamışsın. Dün karakolunda kayıtların “kayıp” diye geçmemiş, “kız
kaçırma” diye geçmiş, bugün “kayıp” diye geçiyor. Dünkü tanımlarla bugünkü tanımların değişmiş.
Dün saymadıklarını bugün sayar duruma gelmişsin. Üstüne üstlük de bu dördü birbirini tanımayan
kurumlarını da tek kalemde birleştirmişsin.

Daha biz komisyon çalışmaları yaparken sadece polisten aldığımız kayıtlar 1.700-1.800
rakamlarını verirken -daha net rakam vermek istemiyorum, çünkü kayıp rakamları anında değiştiği
için çok sağlıklı bir şey değil fakat- son on yılların, dört kurumun bilgisi biriktiği hâlde kayıp
oranlarında büyük bir düşüş yaşıyoruz. Bir, kaybolan çocukların ya da kaçan çocukların bulunma
oranları çok hızlanmış durumda. İkincisi, kayıp mı, komşuya mı gitti, artık polis daha ciddi soruyor
karşıdaki ek soruyu. Karakollara gittim. Şunu söylemek isterim: “Çocuğum kayıp” diye geliyor baba
koşa koşa. “Kayıp!” diyor, “Kayıp, kızım kayıp, Naciye kayıp!” Resim yok, profil yok, tarif yok,
tanım yok. “Amca, git resim getir.” diyorsun, iki saat geçiyor. Hâlbuki çocuğun bulunmasında ilk iki
saat çok önemli. Eğer ilk iki saatte polis sağlıklı ihbarını alır, tanımını alırsa yüzde 99 bulur, ondan
sonra yirmi dört saat. Ama bizim amca hâlâ evde çocuğun maalesef resmini aramaya devam ediyor.
Demek ki bizim bunu hızlandırmamız için diğer taraftan da aileleri bilinçlendirmemiz gerekiyor.

Kayıpların bulunma oranları genelde yüzde 95. Yalnız acı olanı şudur ki yedi yaşının altındaki
gruplarda kaybolmalarda bulunma oranları hem düşük hem de bulunduklarında maalesef Kayseri’de
yaşadığımız gibi sonuçlar alıyoruz.

Büyükler iz bırakıyorlar yani ya sevdiğine kaçıyor ya hayal ettiğine kaçıyor ya evdeki dayaktan
kaçıyor. Fakat bu yapılan ankette çok ilginç bir sonuç var ki, aynı evde erkek kardeşiyle ya da kız
kardeşiyle yatan çocukların kaybolduktan sonra bulunma oranları, tek yatan çocuklardan daha düşük
biliyor musunuz? Bizi nereye götürüyor bu? Biz “kardeştir nasıl olsa” diye odaya atıp yatırdığımız
çocuklardan kız çocuğu kaçıyor evden, çünkü kardeşinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu
kimseyle paylaşamıyor ya da dayısının. “Dayıdır ne olacak, amcadır ne olacak?” diye… Çünkü bize
anket veriyor bunu. Dönmüyor. Evde eğer çocuk cinsel taciz, şiddet, dayak görmüşse, özellikle aile
bireylerinden, kaçtıktan sonra, ölümü pahasına kendini buldurmamaya gayret gösteriyor.

Kayıptan önceki bir yıl içinde aile terör ya da eğitim sebebiyle göç ettiğinde, göçtüğü şehirlerde
çocuklar kayboluyor ya da kaçırılıyorlar ama bulunma oranları çok düşük. Yine herkes şunu söylüyor:
“Bu organ mı?” Ya ben bu “organ” diyenlerin elinde bir tek veri var mı, bilmiyorum. Bizim Araştırma
Komisyonu boyunca önümüze hiçbir şey çıkmadı. Çocuk fuhşu gördük, çocukların satılması,
kaçırılması bunların hepsi olabilir ama organ görmedik. Bir organ ticaretidir, aldı başını gidiyor. Bu
konuyla ilgili ihbarlar aldık. Bazısını arkadaşlarımızla bile paylaşmadan, ben Komisyondan uzman
arkadaşlarımı alarak, emniyetten arkadaşlar alarak “Ben organ mafyası tarafından kaçırıldım.”
diyenlerin evine ziyarete gittim, araştırmalar yaptım. Sonuç hiç. Kız çocuğu “Sevdiğime kaçtım.”
diyemediği için “Beni organ mafyası kaçırdı.” diyor ya da diğeri niye kaçtığını anlatamadığı için
daha popüler olan bir söylem… Ama nihayetinde bizim elimize geçen böyle bir bulgu yok, eğer
varsa da bunu ben şahsen bilmeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı arzu ederim.
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Nihayetinde çok iyi bir çalışmaydı, hem CHP Grubundaki arkadaşlara hem MHP Grubundaki
arkadaşlara hem -şimdi herhâlde yatıyor- Sevahir Hanım’a hem de kendi ekip arkadaşlarıma… Bu
arada şunu söyleyeyim: Bu Komisyonda biz sadece Komisyon üyeleriyle çalışmadık. O sıralarda bir
Anayasa değişikliği vardı ve o Anayasa değişikliğindeki en güzel maddelerden birisi de benim için
çocuğun üstün menfaatiydi, herkese ve her şeye rağmen çocuğun üstün menfaati. Çocuğun menfaati
kiminle çelişirse çelişsin, anneyle babayla çelişiyorsa önce çocuk, çocuğun menfaati öğretmeniyle
çelişiyorsa önce çocuk, çocuğun menfaati devletle çelişiyorsa önce çocuk. Bu çalışmayı biz bütün
parlamenter arkadaşlarımızla yaptık, basın mensuplarıyla yaptık, kamuoyuyla yaptık ve çalışmamızın
bir sloganı vardı: “Neşemiz kaçmasın, umudumuz kaybolmasın.”

Vakit ayırıp bu son günde beni dinlediğiniz için, hatta dikkatli dinlediğiniz için, burayı
kalabalıklaştırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum efendim. (Alkışlar)

Hayırlı dönemler; gitmek var, dönmek olmayabilir, dönüp görmek olmayabilir, hakkımızı
birbirimize helal edelim. Kırdıksa, üzdükse benden yana helal olsun, bir hakkım yoktur ama sizler
de bana helal ediniz lütfen. Allah’a emanet olunuz. (Alkışlar)

BAŞKAN – Halide Hanım’a çok teşekkür ederiz.
Komisyon üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah Komisyonumuzun

hazırladığı rapor doğrultusunda gereken işler ilgililer tarafından yerine getirilir.
Sayın Şandır, buyurun efendim.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Aslında her raporun sonunda bu konuşmayı yapmayı arzu ederdim ama imkân olmadı. Sonunda

tekrar bu imkânı yakalamaya çalışacağız, Grup Başkan Vekili olarak teşekkür edeceğim ama fırsat
olmayabilir endişesiyle teşekkür etmek istiyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Meclisimizin kurduğu bu araştırma komisyonlarına ayrı
ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle şimdi görüştüğümüz kayıp çocuklar başta olmak üzere çocukların
mağdur olduğu sorunları araştıran bu Komisyona, bu Komisyonun değerli üyeleri ve başta Sayın
Başkanı Halide İncekara Hanımefendi’ye, emeği geçen tüm bürokratlara Milliyetçi Hareket Partisi
Grubu olarak çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir çalışma yapmışlar, çok da değerli bir çalışma
yapmışlar; ümit ediyorum ki devletimizi yöneten siyasetçiler, bürokratlar bu çalışmadan azami ölçüde
faydalanırlar ve göz bebeğimiz olan, en değerli varlığımız olan, geleceğimiz olan çocuklarımıza her
türlü ihtimamı göstermek konusunda bu kitap, bu rapor, bu çalışma yol gösterici olur.

Tekrar, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, bizim de 2 değerli üyemizin üyesi bulunduğu
bu Komisyona bu çalışmadan dolayı, yine başta Halide İncekara Hanımefendi olmak üzere, tüm
yönetim kuruluna, tüm kurul üyelerine teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şandır nezaketinize.
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, kayıp çocuklar başta olmak üzere çocukların mağdur

olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis
Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır.

Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, 4’üncü sırada yer alan, kanser hastalığı konusunun araştırılarak

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 648
sıra sayılı Raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz.
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4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 milletvekilinin, Tokat Milletvekili Reşat
Doğru ve 20 milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin,
Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 21 milletvekilinin, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 23
milletvekilinin, kanser hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
(10/348, 551, 666, 667, 668) (S. Sayısı: 648) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.
Komisyon raporu 648 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Önerge sahipleri adına bir arkadaşımızın söz talebi var bu komisyon raporu için, Sayın Mehmet

Serdaroğlu, Kastamonu Milletvekili.
Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Kanser

Araştırma Komisyonunun Raporu hakkında önerge sahibi olarak söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle
selamlıyorum.

Bu arada, Türk polis teşkilatının 166’ncı kuruluş yılını ve 10 Nisan Polis Bayramı’nı tebrik
ediyorum. Emniyet teşkilatımız sadece adi suçlularla değil, vatan hainleriyle de canları pahasına
mücadele etmektedir. Bu vesileyle, ülkemizin birliği, vatandaşımızın dirliği için görev yaparken şehit
olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm teşkilat mensuplarının ve polislerimizin 10 Nisan
Polis Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum, kutsal görevlerinde başarılar diliyorum.

Değerli milletvekilleri, öncelikle şunu ifade etmeliyim ki: Milliyetçi Hareket Partisi, kanser
hastalığının araştırılması için ilk önergeyi vermiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuz
da diğer önergeleri de bununla birleştirerek komisyon kurulmasına karar vermiştir. Şu an
görüştüğümüz bu raporun oluşturulmasında öncelikle ve özellikle, komisyon kurulması kararını veren
değerli milletvekillerimize huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca, emeği geçen herkese,
tüm grupların başkanlarına, Komisyon üyelerine ve çalışanlarına, Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım
adına ayrı ayrı teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Değerli milletvekilleri, kanser konusunu araştırmak ve çözüm yollarını önermek amacıyla
kurulan Komisyonun hazırlamış olduğu bu raporun, başta kanser hastalarına, hasta yakınlarına,
doktorlara, araştırma kurumlarına, üniversitelere ve tüm halkımıza bu konudaki sorunların çözümü
için bir katkı sağlayacağını ummaktayız.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık problemlerinin başında gelen
kanser hastalığı her yıl artarak yayılmaktadır. Ülkemizde her yıl kansere yakalanan hasta sayısı
artarken, hastaneler de dolup taşmaktadır. İlim Kastamonu’dan her gün 10-15 kişi Demetevler’deki
Onkoloji Hastanesine hasta ziyaretine gelmektedir. Bu bile bu hastalığın ne kadar ileri seviyede
olduğunun en basit göstergesidir.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde kanser tedavi hizmetlerinin organizasyonunda en çarpıcı ve
önemli nokta, ülkemizdeki tıbbi onkolog ve hematologların sayısal yetersizliğidir. Şu an sayıları
milyonlara yaklaşan kanserli hastaların tedavi ve takibinin yetersiz sayıdaki tıbbi onkolog ve
hematologlarla götürülemediği ve sıkıntıların varlığı açıkça ortadadır.
                               
(x) 648 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
[Meclis araştırması önergesinin ön görüşmeleri 13/04/2010 tarihli 85’inci Birleşimde yapılmıştır.]
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Raporda da tespit edildiği gibi ülkemizde en sık görülen iki kanser türü akciğer ve meme
kanseridir. Akciğer kanserine yılda 50 bin kişi, meme kanserine ise 16 bin kişi yakalanırken, yine
ülkemizde 50 bini aşkın lösemi hastası takip edilmektedir. Yılda 15 bini aşkın lenfoma ve 10 bini
aşkın yeni lösemi olgusu saptanmaktadır.

Bu durumda gerekli uzman ihtiyacının karşılanması için üniversiteler ve tıp fakülteleriyle birlikte
ortak çalışmaların bir an önce yapılarak çözümlerin belirlenmesi gerekmektedir. Erken teşhis ile
kanserle savaş politikasına yön verilmesi ve nüfus tabanlı kanser kayıt sistemlerinin kurulması ve
daha sağlıklı veri toplanması bir an önce hayata geçirilmelidir.

Değerli milletvekilleri, medikal onkolog konusunda uzmanın yetişmesi seneleri almaktadır. 11
milyon nüfuslu Yunanistan’da bile medikal onkolog sayısı bizden fazladır. Bu konudaki uzman
sayımız gerçekten ama gerçekten yetersizdir. Üstelik sadece onkolog yetiştirmek de yeterli
olmamaktadır. Patolojide uzmanımız yok ise yeterli onkolog olması da bir mana ifade etmemektedir.
O nedenle, radyolog, sitolog ve patologların yetiştirilmesine önem verilmeli ve insan kaynakları
yetersizliğini öncelikle gidermeliyiz. Bir medikal onkolog ve hematolog, tıp fakültesini bitirdikten
sonra on dört, on beş yıl daha eğitim alarak ancak kırk yaşında göreve başlayabilmektedir, bu durum
ise bu uzmanlıkların tercih edilmemesine neden olmaktadır. Bu yüzden, bu uzmanların yetiştirilmesi
konusunda yeni idari ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu da aşikârdır.

Değerli milletvekilleri, iktidarın, muhalefete bakış açısına ve haksız eleştirilerine de değinmeden
geçemeyeceğim.

Üzülerek ifade etmeliyim ki Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı, muhalefetin, her şeye muhalefet
ettiğini ve çözüm üretmediğini iddia ederek, Türk siyasetine, muhalefete muhalefet anlayışını
yerleştirmiştir; muhalefetin önerileri, kanun teklifleri, araştırma önergeleri hep bu anlayışla
değerlendirildi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu kürsüden gündeme getirdiğimiz hemen hemen
her konu, bu ülkenin ve insanlarının gerçek sorunlarıdır, bu sorunlara çözüm önerileridir, yaratılan
sanal gündemlerle değil, vatandaşımızın bizden beklediği gerçek ama gerçek gündemlerdir. Bu
konudaki en güzel ve en son örnek de önümüzdeki bu kanser raporudur.

Değerli milletvekilleri, milyonlarca insanımızın bugününü ve geleceğini yakından ilgilendiren
kanser konusundaki verdiğimiz araştırma önergemizin kabul edilmesi ve raporlaştırılması nedeniyle
emeği geçen herkese Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyor, yüce
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Tekin Bingöl.

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA TEKİN BİNGÖL (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Duygusal konuşmaların yapıldığı duygu yüklü bir atmosferde maalesef çok sevimsiz bir konu
üzerine konuşmak durumundayız. Parlamentomuzun almış olduğu kararla kurulan Kanser Hastalığını
Araştırma Komisyonu, son derece sağlıklı ve bir o kadar da bilimsel bir çalışma sergileyerek önemli
bir ürün ortaya çıkardı. Umut ediyorum ki Kanser Hastalığını Araştırma Komisyonunun hazırlamış
olduğu bu rapor, kanserle ilgili bundan sonraki çalışmalara ışık tutacaktır, yön verecektir ve katkı
koyacaktır.
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Konuşmamda bu hastalığın sevimsiz bir hastalık olduğunu söyledim çünkü bu hastalık çağın
hastalığı. Ülkemiz dâhil dünyanın hemen tamamında hızla artan bir hastalık. Örneğin, ülkemizde
bundan on-on beş yıl öncesine kadar hastalıklar sıralamasında kanser 4’üncü sırada iken bugün kalp
ve damar hastalıklarından sonra 2’nci sırada. Kalp ve damar hastalıklarındaki gelişmeler,
vatandaşların bu konuda daha bilinçli davranmaları neticesinde, bu hızlı artış trendiyle… Maalesef,
bir süre sonra ülkemizde de -birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi- kanser, hastalıklar sıralamasında
1’inci sıraya yükselecek gibi duruyor. Yapılan araştırmalara göre, Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu
yeni düzenlemeyle -kanser kayıt sisteminin henüz tüm Türkiye’ye yayılmamış olmasına rağmen-
yıllık ortalama artışın 150 bin civarında olduğu dikkate alındığında, az önce bahsettiğim bu yükseliş
eğrisiyle, maalesef kanser her geçen gün daha da artarak ülkemizde de hastalık sıralamasında 1’inci
sırayı alacak gibi duruyor.

Tabii kanserin bilinen nedenleri var; genetik faktörler var ve hiç kuşkusuz herkesin kabul ettiği
tütün ve tütün mamullerinin bu hastalıkta öncelikli nedenlerden biri olduğu da bir vakıa ama onun
ötesinde, teknolojik gelişmelerin getirdiği sonuçlar var. Bunlara baktığımızda: Evimizde, iş
yerimizde, tarımda, kozmetikte kullanılan kimyasallar, yine gıda ürünlerinin üretimindeki çeşitlilikler
ve teknolojik gelişmelerin hayatımızın her alanına sokmuş olduğu cihazların yarattığı olumsuzluklar,
her geçen gün kanser hastalığını tetikleyen, altlık oluşturan yeni nedenler olarak önümüzde duruyor.
Hatırlayınız, son dönemlerde çok yoğun bir şekilde GDO’lu ürünler konuşuluyordu. Bu ürünlerin, bu
gıda maddelerinin çevreye, bitkilere ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu sıklıkla
vurgulanmaya başlandı. Elbette çok kesin sonuçlar henüz elimizde yok ama bu ürünler, ihtiyatla
yaklaşılması gereken ürünler olarak karşımızda duruyor ve bunlarla ilgili yapılacak olan çalışmalar,
bilimsel araştırma ve sonuçlar, umut ediyorum ki kısa süre içerisinde sonuçlanır ve GDO’lu ürünlerle
ilgili düşünce netliğiyle yaklaşımlarımız daha da berraklaşır.

Değerli milletvekilleri, ben ve arkadaşlarım 2008 yılında Parlamentoya bir kanun teklifi
sunmuştuk. O kanun teklifini maalesef 23’üncü Dönemde görüşme fırsatını bulamadık. O kanun
teklifini gerçekten önemsediğimi ama çok önemsediğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamda
belirttiğim gibi, teknolojideki hızlı gelişmeler hayatımıza yeni alışkanlıklar ve yeni ürünler kattı. Biz
bu ürünlerle birlikte yaşıyoruz ve komplike bir hayat sürüyoruz. Elimizde cep telefonları, evimizde
çeşit çeşit küçük ev aletleri, keza, cep telefonlarının ve televizyonların kullanımını sağlayan baz
istasyonları ve vericiler, kısacası bütün bunlar yaymış oldukları elektromanyetik dalgalarla hayatımızı,
çevremizi âdeta tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır. Artık hiç kimseye “Bu cihazları kullanmayın.” deme
şansımız yok. Elbette, bunlar hayatımızın bir parçası, hayatımızın renkleri. Bunları kullanacağız ama
bunları kullanırken bilinçli kullanmanın, bu cihazların neler getirip neler götürdüğünün mutlaka
farkında olma zorunluluğumuz var. İşte bundan hareketle biz o kanun teklifini vermiştik.

Bildiğiniz gibi, ülkemizde -kısaca bu konuda birkaç tespit yapmak istiyorum- 1995 yılında cep
telefonları kullanılmaya başlandı ve 2000 yılından itibaren çok yaygınlaşmaya başladı. Tabii, cep
telefonuyla birlikte onu kullanmamızı sağlayan baz istasyonları da ülkenin her tarafında âdeta mantar
gibi bitti. Bu baz istasyonları ve vericiler, maalesef 2000 yılına kadar, kuralsız, denetimsiz bir şekilde,
GSM operatörlerinin istedikleri bölgelere, istedikleri binalara rahatlıkla kurulabilen bir anlayışla
kurulmuştu. Nihayet 2000 yılında yayınlanan genelgeyle bir miktar kontrollü hâle getirildi ama bugün
bile hâlâ istediğimiz düzeyde değil. Hepinizin bildiği gibi, bu cihazlar elektromanyetik dalgalar
yayıyorlar. Kullandığımız bu cep telefonları, bir baz istasyonu kadar, yakın, âdeta bir baz istasyonunu
cebimizde, evimizde, masamızda bulunduruyoruz. Onun için, bu kanun teklifini çok önemsiyorduk
ve bunun mutlaka bu Genel Kurulda değerlendirilmesi zorunluluğunu ifade etmiştik.
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Avrupa’nın birçok ülkesinde, Amerika’da, radyasyondan korunma kurulları vardır ve bunların
tamamının bağlı olduğu uluslararası iyonize olmayan radyasyondan korunma kurulları, birçok konuda
araştırmalar yapar, bu cihazların kullanımlarını denetler, ölçümlerini yapar ve değerler çıkarırlar.
Ülkemizde maalesef böyle bir kurul yok. Biz, bugün bu ülkede kurulan baz istasyonlarının, radyo-
televizyon vericilerinin ve birçok cihazı, o kurulların ortaya koyduğu değerlerden faydalanarak
kullanabiliyoruz ama ülkemizde acilen böyle bir kurulun kurulma zorunluluğu var, çünkü son yıllarda
yapılan araştırmaların sonuçları gösteriyor ki bu elektromanyetik dalga yayan baz istasyonları ve cep
telefonları artık o kadar da masum değil. Elbette çok kesin bir şekilde, tütün mamulleri gibi net bir
şekilde kanser yapıcı özelliğinin olduğunu şu aşamada ifade etmemiz güç ama son yıllarda yayınlanan
araştırma sonuçları gösteriyor ki artık, bu cihazların yaydıkları elektromanyetik dalgalar, maruziyet
süresine bağlı olmak üzere, yani kullanım süresine bağlı olmak üzere olumsuzluklar çıkarmaya başladı.

Bir örnek vermek istiyorum: En son 2007 yılında İsveç’te yapılan bir araştırma sonucuna göre,
on yıldan fazla cep telefonu kullananlarda “glioma” diye nitelendirilen beyin tümörü ile “akustik
nörinom” denilen işitme siniri tümörlerinin ciddi artış gösterdiği çok net bir şekilde ifade edilmeye
başlandı.

Dolayısıyla, değerli milletvekilleri, bizim de ülkemizde böyle bir kurulun kurulması son derece
önemli. Bu kurul birçok fonksiyonu bir arada götürmek durumunda.

Bugün ülkemizde kurulan baz istasyonlarını Bilgi Teknolojileri Kurulu denetliyor, müsaade
ediyor ama o Kurul sadece teknik boyutuna bakıyor. Oysa, bu konuyla ilgili bilimsel araştırmaların,
vatandaşların bilgilendirilmesinin, denetlemelerin yapılması gibi birçok konunun tek elden, tıpkı
RTÜK gibi, tıpkı Enerji Piyasası Kurulu gibi, SPK’lar gibi, tek elden tüm bunları denetleyen,
kontrolünü yapan bir kurulun olmasında son derece yarar olduğunu düşünmekteyiz.

Bakınız, Avrupa’nın birçok ülkesinde artık bu kurullar kesin kararlar almaya başladılar. Örneğin
İngiltere’de ilköğretim okullarına sadece öğrenciler değil, veliler, öğretmenler ve çalışanlar da cep
telefonu sokamıyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde sağlık tesislerine ve hastanelere cep telefonuyla
girmek kesinlikle yasaklandı. Bütün bunlar önceden tedbir almanın gerekliliği sonunda ortaya çıkan
koşullar. O açıdan, bizim de ülkemizde tez elden, çok daha geç kalmadan bu kurulu kurarak
önlemlerimizi almamızı, vatandaşları bilgilendirmemizi… En azından, vatandaşlarımızın bilgilenme
adına başvurabilecekleri bir kurulun mutlaka kurulma zorunluluğu var.

Değerli milletvekilleri, bu kurul ülkemizde sadece bu işlevleri yürütmeyecek. Bunun yanı sıra,
maalesef, hâlen ülkemizde bu konuda çok ciddi bilimsel araştırmaların yapılmadığı da bir gerçek. İşte
bu kurul bir de böyle bir fonksiyon üstlenecek ve bu tür bilimsel araştırmaların yapılmasında öncülük
edecektir. Bu kurulun, bahsettiğimiz uluslararası kurullarla olan dayanışması, bilgi paylaşımı ve
benzerleriyle de ülkemize çok ciddi zenginlikler katacağı aşikâr.

Hepiniz çocukluğunuzda yaşadınız değerli milletvekilleri. Bizim çocukluğumuzda, çocuklar
ödüllendirilirken bisiklet alınırdı çocuklara, futbol topuyla ödüllendirilirdik, kitaplarla ödüllendirilirdik
ama şimdi, daha ilkokul çağındaki çocuklarımıza bile, ödül olarak, ne getirdiğini çok fazla bilmediğimiz
cep telefonları hediye ediyoruz. Biz o telefonları hediye ederken çocuklarımız bize markalarla,
modellerle taleplerini bildiriyorlar ama onun, çocuk yaşta onlara çok daha fazla zarar vereceğini
düşünmüyoruz. Sırf çocuklarımız mutlu olsun diye, onlara zarar verdiğimizi dahi düşünemiyoruz.

Evimizde, artık, oturma odamızda, salonlarımızda akşam bir araya geldiğimizde birden fazla
cep telefonunu bir arada bulunduruyoruz. Çocuklardan bir tanesinin ya da ebeveynlerden bir tanesinin
önünde laptop, kablosuz İnternet  erişimi aynı ortamda; o ortamda yaşıyoruz, o ortamda ailemizle
hoşça vakit geçiriyoruz ama orada bir elektromanyetik kirlenmeyi kendi elimizle yaratıyoruz. Bütün
bu nedenlerle bizim bu konuda duyarlı davranma zorunluluğumuz var.
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Biz bu kanun teklifini vermeden önce, yaklaşık 700 civarında insanla görüşürken birkaç soru
yöneltiyordum. Siz değerli arkadaşlarımla da bunu paylaşmış olabilirim. Çok basit bir soru
soruyordum “Cep telefonu alırken hangi özelliklerine bakarsınız?” diye, konuştuğum arkadaşlarımın
tamamına yakını bana cep telefonunun inceliğinden, Mp3’ünün olup olmamasından, kamerasından
ve benzerlerinden bahsettiler ama hiç kimse, hatta cep telefonu satan birkaç bayiye dahi gittiğimde,
oradaki satış elemanlarıyla konuştuğumda onlar bile, bana asıl önemli olan, asıl bakmamız gereken
özelliklerinden bahsetmedi. Oysa, örneğin, cep telefonu alırken bakmamız gereken en önemli husus,
cep telefonunun “SAR değeri” diye nitelendirilen “özgül soğurma hızı” diye telaffuz edebileceğimiz
değeri. Buna hiç kimse bakmadan, irdelemeden ya da farkında olmadan rahatlıkla o cep telefonunun
başka özelliklerine bakarak cep telefonu alma yoluna gidiyor. İşte bu kurulun yapması gereken
çalışmalardan bir tanesi de vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek. Ülkemizde maalesef bu konularda
sadece cep telefonu değil diğer tüm cihazlarda, televizyonlarda ve benzerlerinde çok ciddi bilgi
kirlilikleri var.

Vatandaşlar kendi yaşadıkları alanlarda baz istasyonu kurulduğunda hemen tepki göstermek
durumunda hissediyorlar kendilerini ya da davalar açıyorlar ama inanınız ki değerli milletvekilleri,
o açılan davalarda bilirkişi raporları bile farklılıklar gösteriyor. Oysa konu çok net, tek elden açılan
bir dava ama farklı bilirkişi sonuçları çıkabiliyor. Bunlar ülkemizde çok ciddi sorunların olduğunu,
özellikle kanser gibi, çağın hastalığı diye nitelendirdiğimiz hastalıklar için önemli sorunlar
yaratabilecek hususlar. O  açıdan mutlaka bunların dikkate alınması ve evvelemirde bizim
Komisyonumuzun raporuna da sirayet eden bu kurulun kurulmasının tez elden sağlanması ülkemiz
açısından, vatandaşlarımız açısından büyük önem taşıyacaktır diye düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün 23’üncü Dönemin son günü, birkaç saat sonra çalışmalarımız
sonlanacak. Dört yıllık süre içerisinde yoğun çalışmalar sergiledik. Zaman zaman gece yarılarına
kadar, sabahlara kadar çalışmalar sergilendi. O ortamda gerginlikler yaşandı, birtakım kırgınlıklar
oluşabildi ama ben bütün onların o an anlık olduğunu ve orada kaldığını umut ediyorum. Hiçbir
milletvekili arkadaşımın o tartışmaları, o gerginlikleri içselleştirmediğini düşünüyorum. Zira tüm
milletvekili arkadaşlarımız, Parlamento çatısı altında, büyük yurtseverlik duyguları içerisinde,
ülkemize ve insanlarımıza yararlı olmak, ülkemiz sorunlarını gidermek adına büyük bir gayret sarf
ettiler. Bu çalışmalar sırasında Başkanlık Divanı gerçekten çok ciddi katkılar koydu. Divandaki
bürokrat arkadaşlarımıza, sabırla bizi izleyen stenograflara, koşturarak bize katkı koyan görevli
arkadaşlarımıza, Parlamentodaki bütün çalışanlara, siz değerli milletvekili arkadaşlarıma şahsım ve
milletvekili arkadaşlarım adına huzurlu, mutlu, sağlıklı ve kanserden uzak bir yaşam diliyor, hepinize
sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Bingöl, çok teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kırıkkale Milletvekili Sayın Osman Durmuş… (MHP
sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
24’üncü Döneme gitmeden evvel, Kanser Araştırma Komisyonu, çok ciddi bir mesai gösterdi, çok
ciddi uluslararası araştırmalar da yaptı, böyle bir raporu hazırladı. Kanser konusuyla ilgili yükü
24’üncü Döneme bırakıyoruz. Biz gidiyoruz, hep birlikte gidiyoruz. 24’üncü Dönemde gelecekler var,
gelemeyecekler var.



TBMM B: 88 7 . 4 . 2011 O: 2

233–239GÖKHAN-88

– 86 –

Şimdi, ciddi bir envanter çalışmasının yapılması lazım sayın milletvekilleri. Birinci Körfez
Savaşı sırasında Bağdat’ta müşahede ettiğim şey, Bağdat hastanelerinde birçok lösemili çocuk vardı.
Özellikle tanksavar ve uçaksavar mermilerinin içerdiği uranyum-235 nedeniyle o çöller uranyumla
kirlenmişti. Uranyumun yarılanma ömrünü düşünürseniz -geçenlerde bir televizyon programında,
zannediyorum Urfa’ydı, Güneydoğu’da, toz bulutları bütünüyle şehrin üzerine yerleşmişti- uranyum
içeren o toz bulutları sadece Irak’a zarar vermeyecek, Anadolu toprağına düşen o bulutlar eğer
uranyum partikülleri içeriyorsa aynı şekilde bizim ülkemize de verecektir.

Hatırlayın, geçenlerde tsunami nedeniyle Japonya’da yıkılan santrallerin oluşturduğu bulutlar
Kuzey Amerika üzerinden, Atlas Okyanusu üzerinden İspanya ve Avrupa Kıtası’na geldi, ülkemize
kadar geldi. E, dünyada bu radyasyonlar bu tür kazalarla yayılıyor, Çernobil de yakında yayıldı.
Ancak oradaki radyoaktif madde stronsiyum ve sezyumun beş yüz senelik bir yarılanma ömrünü
düşünürsek, Allah’tan yağmurlar var, Allah’tan gökyüzüne yayılırken dilüsyonel olarak miktarı
azalıyor da “musâbiyyet” dediğimiz maruz kalış süremiz daha az olacak.

Şimdi, Karadeniz Bölgesi’nin muhatap olduğu bu radyoaktivite yağmurlarla denize taşınabilir,
toprağın derinliklerine gidebilir ama çölde yağmur da yok, pek yağmur da düşmüyor. O yüzeyde
kalan radyasyon orada doğan bebekleri lösemi yapacak, yapıyor, yapmaya devam ediyor ve bizim
ülkemize de zarar verecek. Bunun envanterinin tutulması lazım. Karadeniz Bölgesi’nin, Çernobil’den
etkilenen bölgenin otuz yıllık, elli yıllık patoloji takiplerinin yapılması lazım. Hastanelerimizde
yapılan tiroit cerrahileri sonrası, ne kadar tiroit kanseri var, bunlar bir artış gösteriyor mu, göstermiyor
mu, yoksa dilüsyonel olarak azalmış da hastalık ilerlemiyor mu, bunu görmemiz lazım.

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinin içme suyu boruları asbesttir. Türkiye’de birçok vilayette hâlâ
asbestli borularla halkımız su içiyor. O hâlde İller Bankamızın bir master program hazırlaması lazım.
Türkiye’de asbestli borudan su içen kaç ilçemiz, kaç beldemiz, kaç vilayetimiz var, bunların hepsinin
gözden geçirilip o su şebekelerinin hepsinin yenilenmesi lazım.

Değerli arkadaşlarım, sizin elinizde olmayan nedenlerle kanserojenlerle muhatap olabiliyorsunuz,
biraz evvel söyledim, Çernobil ya da Japonya’daki örnek ama bizim elimizde olan şeyler var. Eğitim
düzeyimizi artıramazsak… Bugün hastaneleri bir nevi hipermarketlere çevirdik. İnsanlar koşarak
gidiyor her gelene check-up yapılıyor, herkese tomografi çekiliyor, herkese MR çekiliyor. Benim
oradaki görevli arkadaşım, MR’daki dokuz tonluk manyetik alanın üç ay evvel stent takılan vatandaşın
kalp damarındaki stendi söküp alacağını düşünemiyor. “Hayır kardeşim, ben sana yapamam, bir üç ay
geçsin.” demesi gerekirken işe para açısından bakıyor. Benim hastam hastaneye gidiyor beyin
tomografisi çekilmiş “Bir de akciğer çekilsin.” deniyor, o da çekiliyor. Altı ay geçmemiş, altı aylık
radyasyon yükünü almış, hadi, altı ayın içinde ikinci bir tomografi yapılıyor. “Hayır kardeşim, dur.”
diyen yok.

Röntgen muayenehanelerine izin veriyoruz. Apartman katlarında izin veriyoruz. Alt katta oturan
vatandaşın tepesinden röntgeni şutluyoruz. Orada Atom Enerjisinin kontrol yaptığından emin değilim,
o ruhsatların denetlendiğinden emin değilim, benim zamanımda da o durumda binalar vardı, ısrarla
söylüyordum, ne kadarını denetleyebildiğimi de bilmiyorum, açık söyleyeyim.

Meclise geliyoruz, “Üzerinizde herhangi bir şey var mı?” Hipermarkete giriyoruz, “Bir şey var
mı?” Bir röntgen türbininden geçiyoruz, hepimizin röntgenleri çekiliyor, silah var mı yok mu diye.
Orada da radyasyon alıyoruz.
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Benim evimde bir küçük odam var, oturma odası. Sabaha kadar televizyon açık, uyuyoruz açık,
havalandırma iyi değil. O röntgen şuasıyla kirlenen alanın bir aspiratörünün olması lazım. Pencereyi
açtığınız zaman… Nasıl doğal gaz kirliliği olduğunda pencereyi açıp süpürgeyle süpürüyorsanız aynı
şekilde süpürmemiz lazım. Penceremizi açmıyoruz, havalandırmıyoruz. Sabaha kadar o radyasyonu
alıyoruz. Sabah kalktığımızda her yerimiz kırılıyor, yorgun, isteksiz kalkıyoruz. Bu bizden doğan,
kendi davranış biçimimizden doğan bir hadise.

Değerli parlamenterler, gıda ambalajlarında birçok kanserojen var. Gıda boyalarının çoğu anilin
türevleri, maalesef kanser içeriyorlar. Bir önceki Cumhurbaşkanından rica ettim, yazı yazdım. Bu
Gıda Kanunu’nu, Sağlık Bakanlığının içinden söküp attınız, bu yanlış. Gıdanın fabrika üretimini,
tarla, bağ, bahçe üretimini Tarım Bakanlığı kontrol eder. Restoranda, sunumda Sağlık Bakanlığının
çevre ve sağlık elemanları, gıda mühendislerinin kontrol etmesi lazım. Hâlâ bizim gıda
mühendislerinin kadrosu yoktur, kadrolarını vermiyor Maliye Bakanlığı.

Dolayısıyla, hepinizi karamsarlığa sevk etmek istemiyorum, bizi izleyen vatandaşları da uyarmak
istiyorum, bu yolla tedbir almamız için söylüyorum.

Bakın, bir arkadaşım vardı, hatırlayacaksınız; kaçıncı dönem milletvekili oldu, bilemiyorum.
Zannediyorum, Anavatan Partisinden “Mehmet Ali Altın” diye, Gazi Üniversitesinin Başhekimliğini
yapan bir arkadaşım. Milletvekili olmak onun için büyük bir tutkuydu. Epey uğraştı, sonunda oldu,
nasip oldu ama tutkusu o kadar yüksekti ki bir de illa bakan olacak. Ya, olmuyor işte bu işler. Allah
sizi inandırsın, altı ay sonra pankreas kanserinden öldü. Ben hâlâ ona üzülürüm.

Arkadaşlar, milletvekili olduk, millet seçti geldik. Şimdi bir çoğunuz gideceksiniz, iktidar
grubundan daha fazlası, bizden daha azı… Bu her şey demek değildir. Sağlığımız her şeyin
üstündedir. Bizim bu kitapçığa, arkadaşlarımız Hükûmete zarar gelir diye stresi koymamışlar. Stres
kanserojenler içinde çok büyük bir etkendir. İstirham ediyorum, yaşanacak ömrünüz var, önünüzde
güzel günler var, torunlar var, geleceğiniz var. Biraz da burada seçmen baskısı, lider baskısı, itiraz
edemediniz… Hükûmet tarafı hiç edemedi. Maşallah, iyi ki bizim bir…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Şikâyetin mi var Osman?
OSMAN DURMUŞ (Devamla) – Şikâyet de kabul edebilirsin Başkanım.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Kayda geçiyor.
OSMAN DURMUŞ (Devamla) – Şimdi, iyi ki sizde görme özürlü kardeşim vardı da o itiraz

hakkını kullandı da, oh, rahatça gidecek o ama birçoğunuz burada her şeye parmak kaldırdınız. Biz
burada çırpındık, didindik ama parmağımız yetmedi. Biz orada stresli, siz burada sakin… Ama bu
stresleri atma fırsatı doğdu önünüze. Gittiğiniz yerde, Allah’ınızı severseniz, seçilirseniz ne âlâ,
seçilemezseniz gülün, oynayın, yaşayın. Hayat, milletvekili olmak demek değildir. İlla vekil olmak
zorunda değilsiniz, asil olun, hayatınızı yaşayın ve…

AHMET TAN (İstanbul) – Genel başkanlara vekâleten konuşuyorsun.
OSMAN DURMUŞ (Devamla) – Genel başkanlar da kendilerini bir odaya hapsetmesinler, sakin

olsunlar; bunlar da insanlar, bunlara da hak tanısınlar canım, bu kadar da olmaz yani.
Şimdi, bu hafta Giresun’daydım değerli arkadaşlar. Kalkandere, İkizdere ve Doğankent,

HES’lerin kurulduğu yer. Doğankent en eski HES’in kurulduğu yer, çok güzel bir vadi, harika.
Yenileri de kuruluyor. Vadiler dik. Şimdi, elektriği elde ediyor, vadinin üzerinden o gerilim hatları
gidiyor. Arkadaşlar, orada rüzgâr yok, orada kanser olayları, o güzelim Doğankent Vadisi’nde kanser
olayları yüksek. Niçin? Bir hava trafiği yok, radyasyon tepelerinde duruyor. Ne yapıp yapıp…
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Erdöl bana bakıyor, o da görevini yapmadı Sağlık Komisyonu Başkanı olarak. Ben de onun
üyesiyim, demek ki ben de yapmamışım.

Şimdi, HES’i veriyorsunuz, doğayı kirletiyor, şu ediyor, bu ediyor, vazgeçtim. Ya, hiç değilse o
vadiden çıkana kadar yer altından gitsin, yüksek gerilim hattı havadan gitmesin, bu insanlar kanser
olmasın, bırakalım biraz daha yaşasınlar.

Kendim için bir şey istiyorsam namerdim, ben hepimiz için istiyorum.

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Süleyman Demirel de öyle diyor.

OSMAN DURMUŞ (Devamla) – O artık ayrıldı, elini eteğini çekti. Hâlâ onunla mı
uğraşıyorsun? Bırak ya, stres etme.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Kim elini eteğini çekti!

OSMAN DURMUŞ (Devamla) – Süleyman Bey çekti.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yok canım, neyi çekti ya!

OSMAN DURMUŞ (Devamla) – Yapmayın ya!

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Kimin vekil olacağını o kararlaştırıyor.

OSMAN DURMUŞ (Devamla) – Ya, geri dönmesi yakın, yapmayın ya, dokunmayın.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Bir şey demedik, dokunmadık canım.

OSMAN DURMUŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, gerçekten, son zamanlarda sosyal
çevremde, özellikle beyin sapında, beyinle beyincik arasında, beyin zarları tümörleri portakal
büyüklüğünde, yakınlarımda, milletvekili arkadaşlarımda olanlar oldu. Neden? Kulağımızı seçmene
kaptırmışız, telefon burada. Abdülkadir Akcan burada mı? Aman, takip ettirsin kendisini, o hiç
ayırmıyor.

Arkadaşlar, gerçekten, ilk defa basın beni sıkıştırmıştı bu cep telefonları konusunda, Bakanlığım
süresinde, “Cep telefonu İngiltere’de zararlı diyorlar, ne diyorsunuz?” diye. Dedim ki: “Çok faydalı.”
Demek ki benim de zamana ihtiyacım var. Dedim ki: “Çok faydalı.” “Niye?” dediler. “Ya, 112’ye
basarsın, Kızılay’da kalp krizi geçirdiğinde, ambulans ve doktor sana yetişir.” dedim.

“İkinci şık -sabit telefonu bulamazsın orada- doktorunu tanıyorsan onu çevirirsin, hemen sana
telefonla bilgi verir, bu avantajı var.” dedim. Israr ettiler, illa da başlık arıyorlar, o kadar da tembeller
ki, bir de haberin başlığını arıyorlar. “Ne yani, Kızılderililer gibi dumanla mı anlaşacağız?” dedim.
Başlık o oldu. Keşke dumanla anlaşsak, kanseri artırıyor, kulaklığı takalım, onu bir yere sarkıtalım.
Kalbin üzerine koyup, ameliyata girerse cerrah kalbin ritmini bozuyor. Ben yaşadığım için hiç şu
cebimde taşımadım, taşımamanızı tavsiye ederim.

Değerli arkadaşlarım, işte geldik gidiyoruz, bari doğru şeyler söyleyelim de aklınızda kalsın
istiyorum, bizi dinleyenler de takip etsin istiyorum.

Burada, bir bitki reklamı propagandası yasası RTÜK Yasası’yla çıktı. Değerli arkadaşlarım,
dedim ki: “Akşam iki bardak nar suyu içerseniz sabaha kadar tuvalete taşınırsınız, diüretik etkisi
var.” Bizim insanımız bilmez. Gider kazanla kaynatır, kepçeyle içer. Dolayısıyla ciddi sıkıntılar olur.
Değerli arkadaşlarım, birçok ARGE çalışması yapılarak yapılmış ilaçlar varken televizyonlarımızda
“şu ilaç kansere iyi geliyor, bu ilaç, şu bitki kansere iyi geliyor” reklamları yapılıyor. Zakkumcu
Ziyalar arttı. Yapmayın, dünya bu kadar parayı boşuna vermiyor.
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Dolayısıyla kanseri önlemek için İller Bankası yer altı şebekesindeki asbest boruları çıkarmalı.
Kanseri önlemek için… Karadeniz’de çöp dökecek yer yok arkadaşlar. Giresun “Çöpümü nereye
dökeceğim?” diyor, Ordu diyor ki: “Sen dök de ben de oraya dökeyim.” Of’ta mı, bir yerde bir yer
yapılmış, herkes oraya biniyor ama çöp dağları oluşuyor. O çöplerin içinde birçok kanserojen var.
Gelin, katı atıkları bir yerde halledecek mekanizmaları, teknolojileri kuralım, ülkemizi koruyalım.

HES’lerin örneğini söyledim. Nükleer enerjiyi ben savundum arkadaşlar, geçen dönem “Temiz
enerji, Fransa’da plajlarda bile var.” diye savundum. Bu kömür santralleriyle elde edilen, o hava
kirliliğini yapan santrallere göre daha iyi dedim ama yani Japonlara da Allah herhâlde dedi ki: “Sen
Hiroşima’dan, Nagazaki’den daha akıl almadın mı?” O çelik bariyerleri yıktı geçti ve çok zor
durumdalar. O hâlde fay hattının üzerine yapmayalım. Ankara Tıp Fakültesinin nükleer atıkları çöp
tenekesinde bulundu. Küçükçekmece’nin nükleer atığı hurdacıda bulundu. Arkadaşlar, çok
vurdumduymaz bir toplumuz ve sorumlu olan kişiler gerekli tedbirleri almıyorlar.

Mehmet Şandır da şimdi, “Bahçeli’ye söyleyeyim, Osman Durmuş’u çizdireyim, liderlere çattı.”
diyor, gözüme bakıp duruyor. Valla, Devlet Bahçeli’ye ben kendim de gider söylerim!

Değerli arkadaşlarım, kanseri önlemek birinci görevimiz. Kanser olduktan sonra, erken teşhis
konulduğu zaman birçok şey yapılabilir. Adam doktor olmuş, otuz yaşındaki kadına mamografi
çekiyor. Yanlış. Kırkını doldurmadan çekmeyecek. Normal röntgenle mamografi çekiyor. Suç, günah.
Ee, cezası yok. Hani Malpraktis Kanunu?

Bu ülkede -Sayın Erdöl, Danıştay Tam Gün’ü durdurdu, Performans’ı durdurmadı- “performans”
diye her geleni kesiyorlar! Meslektaşlarımızın ahlakı bozuluyor, paragöz olmaya başladılar. İğne
batıracak… Kuaföre gittim, dedi ki: “Benim hanıma ‘tiroit ameliyatı ol’ dediler.” “Yahu, şu tetkiki bir
getir, neymiş” dedim. Dedi ki: “3 santim, 5 santim nodül varmış.” Ben bir baktım, 3 milim, 4 milim!

Arkadaşlar, 3 milim, 4 milim nodülde ameliyat olmaz. Tiroit kalmayacak. Bir zaman Kırşehir
Devlet Hastanesinde apandis ve safra kesesi kalmamıştı, önüne geleni ameliyat ediyorlardı, ben kavga
ettim de sonra beni kovdular oradan!

Değerli arkadaşlarım doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar, onuncu köyde de dövüyorlar.
Valla, ben bu Parlamentoya geldiğim günden beri doğruları söylüyorum. Başka yerde de doğruları
söylüyorum. Niye, ben ölmeyecek miyim? Öte dünya kavramına inanmıyor muyuz?

O hâlde değerli arkadaşlarım…

SONER AKSOY (Kütahya) – İnanıyor musun!

OSMAN DURMUŞ (Devamla) – Yahu, sen çatma şimdi, günaha giriyorsun, bak! Benim gibi
bir masuma çatıyorsun, ayıp oluyor!

Değerli arkadaşım, senden öte dünyada davacı olmayacağım, ben benim yükümün bana yettiğini
düşünüyorum. Gelin, siyasal olarak bu toplumu germeyin. Liderler Anayasa dayatmasın. Toplumu
bölmeyelim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi savunalım, aile bütünlüğünü savunalım.
Geleceğimiz olan çocuklar için bu ülkeyi kirletmeyelim. Radyasyonla kirletmeyelim, kanserojenlerle
kirletmeyelim ve temiz sularımızı koruyalım. Küresel gücün gözü içme sularımızda, içme sularımıza
sahip çıkalım.

Nükleer santral yapacak isek de güvenli alana yapalım ama Rus teknolojisi, Çin teknolojisi
olmamalı.

RASİM ÇAKIR (Edirne) – Hiç yapmayalım Sayın Bakan, hiç yapmayalım.
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OSMAN DURMUŞ (Devamla) – O da doğru. Ama alternatif enerjiye de ihtiyaç var,
kalkınmamız lazım.

RASİM ÇAKIR (Edirne) – Var, alternatif enerji kaynakları çok.
OSMAN DURMUŞ (Devamla) – Olabilir.
Efendim, bizim zamanımızda 10 milyar dolardı, siz şimdi 20’ye çıkardınız. O niye çıktı,

bilmiyorum. Bizim zamanımızda da sıkıntılar vardı o ihalede. Biz itiraz etmiştik, siz de edin artık
diyorum ama gidiyorsunuz, zamanınız kalmadı!

Sayın Başkan, çok kahrımı çektin. Ben, burada, zaman zaman ses tonumu artırdım kulaklarımın
zarı patlak olduğu için, özür dilerim. Hucurat Suresi görgü kurallarında ses tonunun yükseltilmesinin
doğru olmadığını söylüyor. Ama benim kulaklarımın iki zarı da patlak olduğu için, duyamayınca
size duyurmak için, orada sohbet eden, laf atan arkadaşım da duysun diye sesimi yükselttim.
Hepinizden, sesimi yükselttiğim için af diliyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
OSMAN DURMUŞ (Devamla) – Başkanım, tamamlayabilir miyim?
BAŞKAN – Sayın Durmuş, buyurun efendim.
OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Bu dünya geçici, kalıcı olan yaptığımız iyiliklerdir, onlar

bizimle gidecek.
Bu dünyada benim Müslüman olup olmadığımı sorguladı basın yayın organlarınız, benim ateist

ya da Şaman olduğumu sorguladı. Vallahi, billahi televizyonlarda da söyledim, Kelimei Şahadet
getirince meseleyi çözüyorsunuz imanla, ihlasla. Onun için, bir defa Kelimei Şahadet getirip
aranızdan ayrılacağım. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah –Bu kürsüde suç mu- ve eşhedü enne
Muhammeden Abdûhu ve resûluhu” dediğim zaman siz de buna itiraz ederseniz en büyük
günahkârlar olursunuz.

Hakkınızı helal edin, hakkımı helal ediyorum. Allah’a emanet olun. Bu millet var olsun, sağ
olsun, ebediyen yaşasın, tüm hastalıklardan, musibetler uzak dursun diyor, saygılar sunuyorum.
(MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Durmuş, çok teşekkür ediyorum.
Saygıdeğer arkadaşlar, hocalarımızın böylece ilminden istifade ediyoruz yani böyle güzel

ortamlarda; bu da güzel.
Cevdet Bey, sizi görmeyecek miyiz kürsüde? Siz kürsüde bizi bilgilendirmeyecek misiniz?
CEVDET ERDÖL (Trabzon) – Kemalettin Bey konuşacak.
BAŞKAN – Kemalettin Bey konuşacak o ayrı; onunki saklı, baki.
Evet, AK PARTİ Grubu adına Gümüşhane Milletvekili Sayın Kemalettin Aydın.
Evet, bir akademisyen, öğretim üyesi hocamız daha geldi. İlimlerinin zekâtlarından istifade

edeceğiz yani.
Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
AK PARTİ GRUBU ADINA KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Sayın Başkan, değerli

milletvekili arkadaşlarım; bu dört yılın sonundaki bugünde ve bu saatlerde burada durmanızın
üzerimde büyük bir sorumluluğu oldu. Konuşmamı daha dikkatli, daha itinalı ve sizlere katkı
sağlayacak bir biçimde yapma yükümlülüğü geldi üzerime.
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Bir de Sayın Durmuş’tan sonraki, o güzel, sizleri mutlu eden ve herkesten alkış aldığı
konuşmadan sonra kürsüye gelmek ayrı bir zorluk oldu. Tabii ki, bizim grup biraz daha fazla, biraz
daha alkışı sonunda bekliyorum açıkçası. Sayın Durmuş’u geçmek istiyorum.

Bugün, aynı zamanda bu hafta Ulusal Kanser Haftası. Böyle bir haftaya da Kanser Araştırma
Komisyonu raporunun tartışılmasının denk gelmesi de iyi bir tesadüf oldu. 1970’den beri her yıl
kutlanan, kutlanırken de toplumsal bilgilendirmeyi artırma amaçlı birçok çalışmalar yapılan hafta.

Aynı zamanda da polis teşkilatının kuruluşunun 166’ncı haftası. Hem yaşadığımız alanlarda ve
her noktada güvenliğimize katkı sağlayan tüm polis teşkilatının da bu güzel haftasını tebrik ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 arkadaşının,
Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekili arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Selahattin
Demirtaş ve 19 milletvekili arkadaşının, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 21 milletvekili
arkadaşıyla beraber, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 23 milletvekili arkadaşıyla beraber vermiş
oldukları Meclis araştırma önergeleri doğrultusunda, sizlerin onaylarıyla beraber, 26 Mayıs 2010
tarihinde, kanser hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergelerle, (10/348, 551, 666, 667, 668)  esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
kuruldu ve bizlerin yaptığı çalışmalar sonucunda da, dört aylık bir çalışma sonucunda ellerinizdeki
araştırma sonuçlarına ulaştık. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Araştırma önergesi veren arkadaşlarımız:

Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun önergesi, ana hatlarıyla, ülkemizde onkolog ve
hematolog yetersizliğini, kayıt sistemlerini ve Ulusal Kanser Kurumunu ele aldı.

Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve arkadaşlarının verdiğinde de yüksek gerilim hatlarının olduğu
250 kilometrelik bölgede kanser vakalarının arttığına dair bir makale vardı -Tahsin Yomralıoğlu ve
arkadaşlarının- o makale doğrultusunda bir araştırma arzu etmişti.

Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının verdiği araştırma önergesinde de Doğu ve Güneydoğu’yu
özellikle belirterek -ülkemizin güzel bölgesinde- kanser vakalarının artıp artmadığını sordu. “Teşhis
ediliyorlar mı?” diye sordu. Mide kanserinin fazlalığı sordu.

Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve arkadaşları, kanser vakalarının arttığını, çevresel
faktörlerin etken olduğunu, yine, yüksek gerilim hatlarının etken olduğunu, elektromanyetik
dalgaların etken olup olmadığını, yanlış beslenme ve obezitenin kanserde rol alıp almadığını, alkol
tüketimini ve fiziksel aktivitenin kanserle bağının araştırılmasını istediler.

Tekin Bingöl ve arkadaşları da “Uzman doktor sayısının azlığı araştırılmalı, merkez sayısı
incelenmeli, sosyal sorunlar ve önleyici çalışmalar nasıl yapılmalı.” diye araştırma önergesi verdiler.

Bu araştırma önergesinde, ben, öncelikle Komisyonumuzun tüm çalışmalarına katkı sağlayan,
Komisyon kurulduğu andan itibaren belki de en fazla katılımla sürdürülen Komisyonun üyesi
arkadaşlarıma bir teşekkür etmek istiyorum.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç Başkan Vekili olarak, AK PARTİ Mardin
Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey Sözcü olarak, CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış Kâtip
olarak, AK PARTİ’den Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, AK PARTİ’den Antalya Milletvekili
Abdurrahman Arıcı, yine AK PARTİ’den Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak, AK PARTİ’den
Kahramanmaraş Milletvekili Cafer Tatlıbal, AK PARTİ’den Kilis Milletvekili Hüseyin Devecioğlu,
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AK PARTİ’den Rize Milletvekili Lütfi Çırakoğlu, AK PARTİ’den Yozgat Milletvekili Osman
Coşkun, CHP’den Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP’den İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız,
MHP’den Karaman Milletvekili Hasan Çalış, MHP’den Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş,
BDP’den Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’den oluşan Komisyonumuz mayıs ayından itibaren 16
toplantı yapıp, yaklaşık 40’a yakın akademisyen arkadaşı dinleyip 50 saate yakın çalışmış, 670
sayfalık tutanakla belki de Meclis tarihindeki en geniş 752 sayfalık Meclis Araştırması Komisyonu
Raporu’nu oluşturmuştur.

Bu arada da bu Komisyonumuz da gelip bizi bilgilendiren bilim adamlarına, kamu yöneticilerine,
sivil toplum örgütlerine tek tek teşekkür etmek istiyoruz.

Komisyonumuz bu dinlemelerin aşamasının bir noktasında Ankara’da iki onkoloji hastanesini
ziyaret etmiş, yerinde incelemede bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalını
ve yine Demetevler’deki Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesini yerinde ziyaret etmiştir.

Ayrıca, yine Komisyonumuz Nevşehir ilinde, Doğu Karadeniz’de, Rize, Trabzon ve Gümüşhane
illerinde incelemelerde bulunmuş, bir de Amerika Birleşik Devletleri’nde incelemelerde bulunarak
uluslararası durumda ne olduğu konusunda bir değerlendirme yapmıştır ve bunların sonuçlarını da
raporunda belirtmiştir. Özellikle burada Amerika Birleşik Devletleri’nde, Washington’da, Amerikan
Ulusal Sağlık Merkezinde Ulusal Kanser Araştırma Merkezini ziyaretimiz sonrasında –
arkadaşlarımız da burada başka cümleleri de söyleyebilirler tabii ki- muhalefet milletvekilleri ve
iktidar milletvekilleri olarak oradaydık. Orada Ulusal Sağlık Merkezindeki Kanser Enstitüsünde,
ayrıca Georgetown Üniversitesi Palyatif Bakım Merkezinde yaptığımız incelemelerden çıktığımızda,
akşam bulunduğumuz otel lobisinde oturduğumuzda herkes şu cümleyi gururla söylüyordu: Bunun
tarihsel tanımlamasını yapmak istemiyorum ama “Türkiye, sağlık altyapısında ve sağlık hizmetlerinde
Amerika’nın çok çok önünde.” Kayıt sistemlerinde dahi, eksiklerimiz olmasına rağmen, Amerikan
Ulusal Sağlık Merkezindeki kayıt sistemlerinden daha önde olduğunu; hastane fiziksel altyapısının,
hekim-hasta ilişkisinin ve hastanın hastaneden almış olduğu sosyal güvenlik eksikliğine bağlı olarak
eksik sağlık hizmetlerinden dolayı Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri’nin çok çok önünde
olduğu tespitlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ayrıca, Araştırma Komisyonu Başkanı olarak da Dünya Kanser Kongresi’nde Dünya Kanser
Liderleri Konferansı’na katıldık Sağlık Bakanlığından arkadaşlarla ve ülkemizi orada da temsil ettik.
Ayrıca, otuz dokuz kurumdan da yazılı bilgi aldık.

Kanser konusuna gelecek olursak; gelecek yıllar içerisinde, özellikle 2030’lu yıllarda birinci
ölüm nedeni olacağını bugün artık bilimsel verilerin analizleriyle tahmin etmek çok zor değil.
Ülkemizde de bugün ikinci ölüm sırası içerisinde kanser hastalığı söz konusu. Hepimizin ailesinde
artık bir kanser vakasına rastlamak, hepimizin çevresinde, apartmanında bir kanser vakasına
rastlamak mümkün duruma geldi. Araştırma Komisyonunun kurulmasına neden önergelerde de zaten
kanser vakalarındaki artışın irdelenmesi diye bu zikredildi. Bu pencereden bakmak gerekiyor. Acaba
ülkemizde ve dünyada kanser vakalarının artış insidansı tehlike arz edici bir durumda mı, bunun için
ne yapmalıyız? Evet, ülkemizde de, dünyada da kanser vakaları artıyor. Artmasının temel
nedenlerinin de irdelendiği bu çalışmanın sonucunda onları da konuşacağız, ama öncelikle şunu
söylemek lazım: Ülkemizdeki ortalama yaşam süresi uzuyor. 70’li yıllarda ortalama yaşam süremiz
50 iken bugün erkeklerde 70, kadınlarda 74 yaşına kadar ortalama yaşam süresi var. Doğal olarak da
50’yle 70 yaş arasında kanser vakalarının ortaya çıkması doğal bir süreç.
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Ayrıca da, daha eski yıllarda enfeksiyon hastalıklarından ölümler ana nedendi ve son yıllarda,
aşılamalar, sosyal ve diğer alt yapıların yapılması, belediye ve yaşam alanlarının daha kaliteli hâle
gelmesi, birçok enfeksiyon hastalığından ölümleri azaltmakla beraber, ilerleyen yaşta da kanser
vakalarındaki artış dikkat çekici oluyor. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak da, gittikçe azalan
enfeksiyon vakalarından dolayı acaba biz meslekte açlık ya da işsizlik çeker miyiz diye düşünüyoruz,
ama kanser vakalarının da yüzde 20’si enfeksiyon hastalıkları etkenlerine bağlı, onu da söyleyeyim.

Ayrıca da, kanseri biz hep yıllarca, genetik ve ailesel nedenler ön planda diyerek biraz uzak
tuttuk veya çok ilgilenmedik, bilgilenmedik. Oysa, bütün kanser kitaplarına el attığımız zaman
görüyoruz ki, kanserin yüzde 5 ve 10’u ancak genetik faktörler, yüzde 90-95’i de harici faktörler ve
engellenebilir faktörler. Yüzde 5-10 genetik faktörlerin dışında, üçte 1 oranında kanserin nedeni
diyetteki uygunsuz diyet ya da beslenmedeki problemlerimiz, üçte 1 oranında da sigara ve kanser
ilişkisi ve kanser vakalarını -hemen hemen bütün organlarda sigara kansere neden olduğu için-
topladığınız zaman yüzde 70’e yakın sigarayla ilişkili. Enfeksiyon hastalıkları etkenleri var ki, onlar,
hepimizin bildiği hepatit B, hepatit C ya da mide mikrobu gibi mikroplar ya da rahim mikrobu gibi
mikroplar, bunlar da yüzde 20 oranında, kilo yüzde 20 oranında, alkol yüzde 6, yüzde 10 civarında
ulaşan oranda kanser nedeni, bir de yüzde 10 nedeni diğerleridir.

Kısaca bunlara baktığımız zaman, hem beslenme alışkanlığı hem fiziksel aktivite eksikliklerimiz
hem aşırı kilo hem enfeksiyon hastalıkları hem alkol, bunları biz yaşam kalitemizi düzenleyerek
engelleyebileceğiz ve kanseri, sigara başta olmak üzere kontrol ettiğimiz zaman üçte 2 oranında
engelleyebileceğimiz gerçeğiyle karşı karşıya kaldık ve ülkemizde yılda yaklaşık 150 bin yeni kanser
vakası oluşuyor. O zaman, biz bu yüzde 70-80 oranında engelleyebileceğimiz faktörlerle kanseri
engellersek, yaklaşık 100 binini engellemiş oluruz anlamına geliyor ve yıllık maliyet olarak da 2,5
milyar euro maliyeti var ortalama ülkemize. Bu anlamda da yüzde 70 oranında engellersek, yaklaşık
1,5 milyar euro kansere harcadığımız ekonomik yükü de engellemiş oluruz diye düşünüyoruz.

Tabii ki, ağırlıklı olarak, erkeklerdeki kanserlerin yüzde 70-75’inin sigarayla ilişkili olduğunun,
kadınlardaki kanserlerin de yüzde 40-45’inin sigarayla ilişkili olduğunun altını çizmemiz gerekiyor
ve bu konuda -biraz sonra “son öneriler” kısmımızda da geleceğiz- sigara konusunda ve diğer
konulardaki önerilerimizi de getireceğiz.

Ülkemizde her yıl 100 bin kişinin yaklaşık 250’si kansere yakalanmaktadır ve bu gittikçe de
artacaktır. 2030’lu yıllarda 100 bin kişinin 400’ü ve bugünkü 150 bin kanser vakası, ileriki yıllarda
-2030’lu yıllarda- her yıl 400 bin yeni kanser vakası olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer önceki
paragraflarda söylediğim önleyici tedbirleri yerine getirmezsek bu sorunla karşı karşıya kalacağız.

Yine ülkemizin Batı toplumlarından bir farkı var. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Maalesef
ülkemizde kanser vakalarında ileri dönemde doktora gidiyoruz ve tanı konuluyor, Batı toplumlarında
da erken dönemlerinde “Evre 1” dediğimiz dönemde. Bunun farkı ne? Evre 1 döneminde erken
bulgularla eğer hekime gidip tanı koydurursak, o zaman yüzde 70, yüzde 80 yani 5 vakanın 4’ünü
tam tedavi edebiliyoruz ama bizim ülkemizdeki gibi geç dönemde, diğer organlara atlamış ya da
başka sağlık problemleri ortaya çıkmış kişi olarak hekime gittiğimiz zaman da, o zaman, yüzde
50’lere kadar iniyor tam tedavi. Bu nedenle de erken tanı bizim için çok önemli ve erken tanı
açısından da çocukluk dönemimizden beri okullarımızda “sekiz bulgu” diye tanımladığımız bu
bulguyu benliğimize işlemek ve benliğimize işletmiş olduğumuz bu erken bulguları üzerimizde
rastladığımız veya hissettiğimiz zaman da bir an önce kanser tarama merkezlerine gitmemiz
gerekiyor.
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Kanser kayıt sistemi içerisinde bugün on aktif kayıt merkezi var ama bütün illerde de pasif kayıt
sistemimiz söz konusu ve bu açıdan da bir problem söz konusu değil. Bütün illerde aktif kayıt sistemi
olması da zaten dünyanın beklediği bir hadise değil.

Yine, kanser raporumuzda ortaya çıkan hadiselerden birisi de özellikle uzman hekim sayısındaki
azlık. Bunun bir an önce giderilmesi gerekiyor.

Ülkemizde de 1947’de sivil inisiyatif olarak kurulan Kanser Yönetimi, 1955’te hastanesine
başlayıp, 1962’de hastanesini Bakanlığa teslim etmiş ve Kanser Savaş Müdürlüğü 1970 ile 1983
yılları arasında çalışmış. Kanserle Savaş Daire Başkanlığı da 1983’ten bugüne kadar çalışıyor. Bu
kurumlarda hizmet etmiş, rahmete ulaşmış herkese rahmet diliyor, sağ olanlara da uzun ömürler
diliyorum. 2001’den itibaren de bu Daire Başkanlığını yürüten ve son verilerin, bilimsel verilerin
güzelce derlenmesine, toparlanmasına çok büyük katkı sağlayan Daire Başkanı Prof. Dr. Murat
Tuncer Beyefendi hocamıza ve arkadaşlarına da teşekkür etmek istiyoruz.

Diğer taraftan, kanser raporumuzun sonlarına doğru gelmeden, özellikle toplumsal bilgilendirmeyi
artırmak ve kamuoyunda birçok sorunu ortadan kaldırmak adına Komisyon raporumuzun önerilerini
sizlerle sırayla paylaşmak istiyorum.

Öneriler kısmımızda, bütün arkadaşlarımın, bu kitapla vedalaşmadan ya da kütüphanelerine
kaldırmadan önce son on bir sayfasını tekrar okumasını hassaten temenni ediyorum.

Önerilerimizde de kanser kayıtçılığı, önleme çalışmaları, kanser erken teşhis ve tarama
çalışmaları, tedaviye yönelik hizmetler, destekleyici bakım hizmetleri, hasta ve hasta yakınları
savunucularının sorunları ve Türkiye’de hastalığın kamusal yönetimi konusunda önerilerimiz var.
Özellikle kanser kayıtçılığı konusunda aktif kayıt merkezlerimizin hedeflenen noktaya ulaşmasını
arzu ediyoruz. Bugün dokuz aktif, üç de hızlıca o noktaya gelmek konusu var.

Ayrıca pasif kayıtçılık sistemlerinin personel desteğiyle desteklenmesini arzu ediyoruz.

Aile hekimliğine geçiş sistemindeki, özellikle, aile hekimlerinin bu konuda eğitilerek, ölüm
raporlarının düzgün tutulması ve aileler ile yaptıkları birlikteliklerinde kanserin mutlaka ön planda
tutulması, belirli yaştan sonraki tarama gruplarında mutlaka onlarla iyi iletişim kurulmasını arzu ediyoruz.

Önleme çalışmaları olarak; sigara ve tütün ile mücadelenin kesintisiz ve kuralların daha
sıklaştırılarak devam edilmesini istiyoruz. Yasanın daha başarılı yönetilmesini istiyoruz ve bu konuda
da, geçtiğimiz günlerde, torba kanunu aşamasında, belediyelerin bu konuyu, çok, belki de istediğimiz
düzeyde yönetememesinden dolayı, mülki idareye devredilmesinin de iyi olduğunu düşünüyoruz.

Yasanın tüm toplumca sahiplenilmesini arzu ediyoruz çünkü kanserin hemen hemen yüzde 70
nedenini sigarayla ilişkili buluyoruz ve Türk erkeklerinin en önemli kanser nedeni de akciğer kanseri.
Akciğer kanserinin en önemli nedeni de sigara.

Ek tedbirler, gerektiği anda, mutlaka, bu yüce Meclis tarafından alınmalı ve desteklenmeli.

Ayrıca, nargile gibi ortamlarda, tütün değil de başka mamul diye tanımlanan mamullerin
tanımları yeniden gözden geçirilmeli ve bunun içerisine alınmalı.

Temel eğitim içerisinde kanser konusu ve sigara ilişkisi mutlaka kullandırılmalı.

Obezitenin… Ülkemiz nüfusunun yüzde 35’inin ileri kilolu olduğunu, yüzde 35’inin de normal
kilonun üzerinde olduğunu kabul edecek olursak, ülkemiz nüfusunun yüzde 70’i sağlıksız kiloda.
Bunun da kanserle üçte 1 oranında ilişkisi olduğunu düşünürsek, Sağlık Bakanlığımızın başlatmış
olduğu obezite kontrol programlarına mutlaka uyulmalı.
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Okul çocuklarımızın aşırı kalorili fast food beslenmelerinden mutlaka uzaklaştırma yöntemleri
denenmeli.

Sebze ve meyve ile beslenmenin ve kantinlerdeki besinlerin kontrol edilmesinin altını özellikle
çiziyoruz.

Ama bir şeyin de altını çiziyoruz ki, geleneksel ürün saklama metotlarımız içerisinde aşırı
tuzlama yöntemlerini kullanıyoruz ve tuzun da kanserle direkt ilişkisinin altını bütün birimler
çizdiğine göre, o zaman bu geleneksel saklama yöntemlerimizden buzdolabı, dipfriz gibi saklama
yöntemlerine geçişin kanseri önlemede önemli olduğunu düşünüyoruz.

Alkolle mücadelede toplum duyarlı kılınmalı ve alkolün bilinen kanserojenlerden biri olduğu
konusunda toplum bilgilendirilmeli.

Başta çocuk ve gençler olmak üzere insanların alkole özenmesinin önüne geçilmesi için gerekli
tedbirler alınmalı.

Fiziksel aktivite, günde otuz dakika bile, kanserle mücadelede çok önemli.
Enfeksiyonlarla mücadelede aşılamalar son derece iyi gidiyor. Uygun şartlar oluştuğunda rahim

ağzı kanserlilerin aşılanmasına da ülkemizde geçilmeli bütün ulusun.
Güneş ışınlarıyla çalışanlar ve elektromanyetik dalgalar konusunda da söylenecekler var. Bugün

için ihtiyati tedbirler doğrultusunda net kanserojen olduğunu söyleyemiyoruz ama ileride kanserojen
olduğu ortaya çıkarsa kalabalık bir topluluğun etkilenmesinden dolayı aşırı yük getireceği mantığıyla
mutlaka tedbirli…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun Sayın Aydın.
KEMALETTİN AYDIN (Devamla) - Özellikle cep telefonlarının kablolu kullanılmasını ısrarla

tavsiye ediyoruz. Çocukların en ileri yaşta, 16-17’den sonra cep telefonları kullanmasını tavsiye
ediyoruz rapor olarak.

Bir başka şey daha: Evdeki kablolu telefonlarımızın “cordless” dediğimiz kablosuz hâli yerine,
kablolu hâlinin kullanılmasını öneriyoruz çünkü o telefonların çok daha fazla radyasyon yaydığını
bu rapor çalışması aşamasında öğrendik.

Sayın Bingöl’ün ısrarla üzerinde durduğu ulusal non-iyonize radyasyondan korunma kurulu
kurulması için yasa çıkarılmasını 24’üncü Döneme öneriyoruz ve bu konuda Bilgi Teknoloji
Başkanlığının yaptığı çalışmalara ek olarak bu çalışmanın da yapılmasını istiyoruz.

Bölgesel önlemeler konusunda komisyon olarak Nevşehir’deki Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır
bölgelerine gittik. O bölgelerde “erionit” dediğimiz akciğer ve karın zarı kanserine neden olan bir
maddenin olduğunu biliyoruz ve Karain bölgesinin taşınması çalışmaları tamamlandı, TOKİ il
merkezine yakın bir yerde bunlara ev yapacak. Sarıhıdır bölgesi, daha önce sel olmuş, derenin
karşısına geçmişler, zaten onlar doğal bir çözüm olmuş.

Tuzköy beldesinde de devletin 70’ten beri bilinen bu gerçeği -bazen maalesef burada da onu
görüyoruz- yöresel baskının siyasetçiyi istemeyen bir noktaya sevk etmesi sonucunda, afet alanı ilan
edilen bölgenin daha sonra afet alanından çıkarılmış olması… Sonra 2004 yılında yeniden afet alanı
ilan edilerek orada 250 civarında konut yapıldı. Şimdi de 190 konut daha yapılarak bütün belde
taşınıyor. Buna bağlı olarak da Komisyon olarak “Sağlığı etkileyecek afet alanı ilan edilen bölgeler
bir an önce özel afet statüsü doğrultusunda yapılmalı ve taşınmalı.” dedik.
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Tedaviye yönelik hizmetlerle ilgili bir yanlış bilgilenmeyi de burada düzeltmek istiyorum. Çok
söylenen bir ezber var, maalesef onu çalışmalarımızda da gördük; “Kanser ilaçlarına ulaşmakta
problem var.” gibi bir söylem var. Ama biz şu anda biliyoruz ki dünyada var olan ruhsatlanmış kanser
ilaçlarının yüzde 96’sı ülkemizde ruhsatlı ve var, ulaşmakta bir problem söz konusu değil.
Ulaşılamayan yüzde 4 de Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılıkta ruhsatlandırmadaki onay ve arkasından
Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla getiriliyor. Hiçbir hastanın kanser ilacına ulaşma problemi söz
konusu değil.

Ama önerilerimiz içerisinde, hasta ve hasta yakınlarına yönelik bunların hastanelerde VIP statüsü
görmesini istiyoruz. Özellikle il dışından gelen hastaların randevu beklemeden kontrolleri ve
rutinlerinin yapılmasını arzu ediyoruz.

KETEM merkezlerinin bütçesinin global bütçeden çıkarılmasını ve KETEM merkezlerindeki
taramaların ısrarla devam etmesini, oradaki taramalar konusunda toplumsal algılamanın ve toplumun
oraya ulaşmasının -bugün yüzde 20’lerde- daha da yükseğe ulaşması açısından da tanıtım
çalışmalarının sürdürülmesini istiyoruz. Bu anlamda da Sağlık Bakanlığımızın Kanserle Savaş Dairesi
Başkanlığı aracılığıyla yürüttüğü “Farkındayız, Kanseri Yeneceğiz” bilgilendirme çalışmalarının,
televizyon spot bilgilendirme çalışmalarının da devam etmesini istiyoruz.

Hep söylendiği gibi, biz de raporumuzda onu gördük. Özellikle uzman hekim sayısı konusunda
problemlerimiz var. Bunun temeline gittiğimiz zaman, 12 Eylülden sonra azaltılmaya başlanan tıp
hekimleri kontenjanlarının daha sonra da son birkaç yıla kadar hep savunulmuş olması, şimdi artan
kontenjanlarla beraber on beş-on altı yıl gibi bir süre içerisinde bu anlamda kanser uzmanları
açısından bir artış olacaktır.

Palyatif bakım merkezlerinin artırılması: Evde bakım merkezleri başlatıldı, evde bakım
hizmetleri başlatıldı, bunun yaygınlaştırılması ve ulaşılmayacak hiç kimsenin kalmamasını arzu
ediyoruz. Ayrıca da yeni başlatılmış olan, bu kanser hastalarının evden hastaneye geliş-gidişlerinin
de yine devlet tarafından karşılanmasını, ambulans ya da başka bir servis hizmetiyle kontrole gelen
hastanın devlet tarafından getirilmesini, hasta sahiplerinin sevkle giden hastanın yanında gidişlerinin
yine sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılanmasını arzu ediyoruz, bu konuda da yine Sosyal
Güvenlik Kurumuna da bazı sorumluluklar yüklüyoruz.

Türkiye’de kanser hastalığı konusunun kamusal yönetimine gelecek olursak: Tüm ülkeyi bölge
bölge, hatta kanser temelli takip edecek, gerekli bilimsel araştırmaları yapıp kamuoyunu
bilgilendirecek ve ortadaki bilgi kirliliklerini ortadan kaldıracak ulusal kanser kurumu kurulmasını
son derece önemli buluyoruz ve öneriyoruz. Bununla ilgili de bir kanun teklifi hazırlayıp Sağlık
Bakanlığıyla görüştüğümüzde, Sağlık Bakanlığının yeni teşkilat yapılanması içerisinde bu kurumun
kurulma arzusu olduğunu öğrendik, bundan da memnun olduk.

Ulusal politikaların oluşturulması, kanser kontrol programlarının düzenlenmesi, koordinasyonu,
kansere yol açan bireysel ve çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi, bu konuda kamuoyunun
bilgilendirilmesi gibi çalışmalar da ulusal kanser kurumunun kurulması ve çalışması, kadrosunun ve
ekonomik olarak hamlesinin, hareketlerinin güçlendirilmesini arzu ediyoruz.

Yine, kanser çalışmaları konusunda da bir miktar özerkliği olması, ARGE çalışmaları
yapabilmesi, öğretim üyeleri ile ilaç endüstrisi arasında bir bağ kurması açısından da ulusal kanser
enstitüsünü önemsiyoruz.

Avrupa Birliği kanser önleme önergeleri ve ulusal kanser tarama standartları konusunda da birkaç
cümleyle sizleri bilgilendirmek istiyorum, sabrınızı da fazla zorlamak istemiyorum. Kısacası, kanserin
yüzde 70 en az nedeninin sigarayla ilişkili olduğunu -akciğer kanserlerinin- kanserin yüzde 90-95
nedeninin genetik nedenler dışında olduğunu düşündüğümüzde ve bunu bildiğimizde:
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O zaman sigara içmeyin, içiyorsanız bırakın, diyoruz.

Yine, aşırı kilodan ve obeziteden kaçının, diyoruz.

Her gün orta düzeyde fiziksel egzersiz yapın, diyoruz.

Günlük değişik türlerden sebze ve meyve tüketiminizi artırın, diyoruz.

Alkol içmekten sakının, diyoruz.

Aşırı güneşe maruziyetten kaçının, diyoruz ve otuz beş yaşına kadar her kadın en az bir kez
simir aldırmalı, ilk simirden sonra da altmış beş yaşına kadar her beş yılda bir bunu tekrarlamalı,
özellikle rahim ağzı kanserleri açısından.

Elli yaşından sonra her kadın, yetmiş yaşına kadar iki yılda bir “meme radyolojisi” dediğimiz
mamografi çektirmeli. Elli yaşından sonra her kadın ve erkek yetmiş yaşına değin iki yılda bir dışkıda
gizli kan testiyle bağırsak kanseri taraması yaptırmalı. Tüm sonuçlar negatif de olsa her on yılda bir
de “kolonoskopi” dediğimiz tetkiki yaptırmalı.

SACİD YILDIZ (İstanbul) – Prostat muayenesi de yaptırmalı.

KEMALETTİN AYDIN (Devamla) – Geliyoruz, geliyoruz.

Hepatit B virüsüne karşı herkes aşılanmalı. Elli yaşını geçen her erkeğin prostat muayenesi ve
prostat kanseri tarama testini yaptırmasının gerekli olduğunu söylüyoruz. Bunu söylüyoruz ama
“Kamu yönetimi bu konuda ne yapıyor?” diye bakacak olursak: Her ilde olmak kaydıyla bugün
ülkemizde 23 tane kanser erken tarama merkezi söz konusu. Bu kanser erken tarama merkezlerinde
bunların hepsi ücretsiz yapılmaktadır ve ileri tetkikler de ücretsiz yapılmaktadır.

Ayrıca, bir bilgiyi daha burada sizlerle paylaşarak kamuoyunun bilmesini istiyorum: Kanser
hastaları, özel hastanelerde, özel polikliniklerde veya her nerede olursa olsun her müracaatlarında
birinci hasta grubu olarak kabul edilmek zorundadırlar ve üzerine ek ücret almamak durumundadır
bu hastaneler. Eğer kanser hastasından ek bir ücret talep eden hastane varsa Sosyal Güvenlik
Kurumuna şikâyet edilmeli ve bunun sözleşmesi sonlandırılmalıdır diye düşünüyoruz.

Biz bu çalışmaları yaparken Sağlık Bakanlığımız bize paralel olarak -özellikle sigara bıraktırma
açısından- 2011 yılında -Bakanlığımız aracılığıyla- 250 bin kişiye sigara, nikotin ve replasman
tedavisi verecek ve bu başladı.

Yine, ücretsiz tedavi alma kararı aldı. Obezite mücadelesi başlattı. Elektromanyetik dalgalarla
ilgili bir danışma kurulu oluşturuldu. Nevşehir yöresindeki Mezotelyoma’nın incelenmesi açısından
Amerika Birleşik Devletleriyle beraber ortak genetik çalışma başlattı. Doğu Karadeniz, Doğu
Anadolu bölgelerindeki yüksek mide kanserlerinin araştırılması için TÜBİTAK’a bir proje verdi.
Dilovası’ndaki sorunları incelemek için de 130 kişilik bir bilimsel kurul kurduğunu biliyoruz ve
KETEM sayılarını da her gün artırdığını biliyoruz.

Sonuç olarak, değerli arkadaşlar, Sayın Başkan -sabrınız için de teşekkür ediyorum- Komisyon
çalışmalarımızda bize çok büyük katkıları sağlayan Doktor Murat Bey’e, Doktor Bedia Hanım’a ve
Doktor Mümine Hanım’a da teşekkür etmekten ve komisyon uzmanımız olan Korkut Bey’e de
teşekkür etmeden sözlerimi bitirmekten kaçındım. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü uzun
yıllar akademik hayatta çalışan bir kişi olarak da hayatımın en yoğun zamanının geçtiği ve içinde
emeğim olan en anlamlı kitabı olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum.
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Sonuç olarak da bu güzel görevin, bu yüce çatının altındaki bu güzel görevi  tamamlamamıza
birkaç saat kala, bu görevin burada dört yıl boyunca özellikle Gümüşhane ilinin vermiş olduğu
vekâleti onların namusu ve şerefi olarak taşımış olmanın gururuyla, tekrar onların huzuruna ak bir
alınla gideceğim mutluluğuyla, bana bu görevi, hem onların vekâletini hem de bu görevin bana
verilmesinde yüreğinden ve sevgisinden esirgemeyerek bizi bu göreve tevdi eden herkese saygı ve
şükranlarımı sunuyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Saygılarımla. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aydın.

Sayın Coşkun, buyurun efendim.

OSMAN COŞKUN (Yozgat) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; ben kanser komisyonu üyesi
ve elektrik-elektronik mühendisi öğretim üyesi olarak bir bilgiyi paylaşmak istiyorum bu vesileyle.

Genel Kurul salonumuzun ses düzeninin ve akustiğinin sağlık açısından pek uygun olmadığı
kanaatindeyim. Özellikle hoparlörlerin çoğunun tavanda olması sebebiyle enerji yüklü ses dalgaları
başımıza tavandan gelmekte, bu da insan sağlığını önemli ölçüde rahatsız etmektedir.

Umarım bir sonraki döneme bu olumsuzluk düzeltilir diye düşünüyorum. Çünkü insanın kulağı
yandadır; yandan sesin gelmesi ve hoparlörlerin tavanda değil, yanlarda olması daha sağlıklıdır.

Bu vesileyle de, bize vekâlet veren, bizi izleyen tüm milletimize saygılar sunup, haklarını helal
etmelerini ve arkadaşlarımdan da helallik diliyorum. Benden yana da helali hoş olsun diyor, hepinize
saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Coşkun.

Demek ki, mühendis arkadaşlarımız -sizin tezleriniz doğruysa- mühendislik hizmetini yeterince
yapamamışlar demektir o. Mühendislere duyurulur, bir daha görevlerini iyi yapsınlar.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
üzerindeki genel görüşmeler tamamlanmıştır.

Ümit ediyoruz ki bu, hakikaten elem verici, amansız hastalık memleketimize, milletimize, hatta
bütün bir insanlığa uğramasın; insanlarımız, bütün dünya insanlığı sağlıklı bir şekilde yaşasın diyor
ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.11



ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.28

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88’inci Birleşiminin Üçüncü
Oturumunu açıyorum.

5’inci sırada yer alan, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürülebilir çevre
politikası için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması
Komisyonunun 352 sıra sayılı Raporu üzerindeki görüşmeye başlıyoruz.

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 milletvekilinin, Tekirdağ Milletvekili Enis
Tütüncü ve 38 milletvekilinin, Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 milletvekilinin, Adana
Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 23 milletvekilinin, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya
ve 22 milletvekilinin, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22 milletvekilinin, Konya Milletvekili
Hasan Angı ve 19 milletvekilinin, Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 milletvekilinin, Çanakkale
Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 milletvekilinin, Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21
milletvekilinin, İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili
Halil Ünlütepe ve 23 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 milletvekilinin,
Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam
ve 29 milletvekilinin, Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 milletvekilinin, İzmir Milletvekili
Bülent Baratalı ve 26 milletvekilinin, Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 23 Milletvekilinin,
Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 21 milletvekilinin, Van Milletvekili Kayhan
Türkmenoğlu ve 19 milletvekilinin, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23
milletvekilinin, Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 25 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet
Ersin ve 22 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 39 milletvekilinin, Van
Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23
milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürülebilir çevre politikası
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve
105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71,
84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146) (S. Sayısı: 352) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.
Komisyon raporu 352 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır.
İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Edirne Milletvekili Rasim Çakır’a aittir.
Sayın Çakır, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA RASİM ÇAKIR (Edirne) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 23’üncü Dönem Parlamentosu çalışma

döneminde kurulmuş olan Türkiye’deki çevre sorunlarının araştırılmasına yönelik, benim de görev
yaptığım Komisyonun raporu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Yüce
heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
                               
(x) 352 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
Meclis araştırması önergesinin ön görüşmeleri 11/3/2008 tarihli 75’inci, 18/3/2008 tarihli 78’inci,
25/3/2008 tarihli 81’inci, 8/4/2008 tarihli 87’nci, 22/4/2008 tarihli 93’üncü, 6/5/2008 tarihli 99’uncu
Birleşimlerde yapılmıştır.
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Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki az önce görüştüğümüz kanserle ilgili komisyon raporu burada
konuşulurken Türkiye’de kanser vakalarının artması ile ilgili, işte, sigara sayıldı, alkol sayıldı, başka
etkenler sayıldı, tavsiyelerde bulunuldu ama çevresel etkilerden kaynaklanan kanser vakalarının
artması maalesef söylenmedi ama bütün dünya biliyor, bizler de biliyoruz ki dünyada suların, yer
altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmesi, havanın kirlenmesi, toprağın kirlenmesi yani
insanoğlunun yaşadığı çevrenin kirlenmesi insanlarda kanser vakalarının artmasında en önemli
sebeplerden birini teşkil ediyor.

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuz, gerçekten, 24 milletvekili arkadaşımızın  ve ona bağlı
arkadaşların bölgelerindeki çevre sorunları ile ilgili araştırma yapılmak üzere Meclis Başkanlığına
vermiş oldukları önergelerin neticesinde bir komisyon oluşturuldu. Bu Komisyon, gerek Komisyonda
görev alan milletvekili arkadaşlarımız gerekse bürokrat ve akademisyen arkadaşlarımız gerçekten
yoğun bir çalışma ile bütün Türkiye’deki çevresel sorunları bizzat yerine giderek, oradaki ilgililerle
görüşerek, halkla görüşerek, bilim adamlarının görüşlerini de alarak bu sorunları yerinde izledi, gördü
ve sorunların çözümüne yönelik de şöyle çok güzel bir kitap yani bir rapor yayınladı. Bu raporun
hazırlanmasında emeği geçen bürokrat arkadaşlarımıza, akademisyenlere sonsuz şükranlarımı
sunuyorum öncelikle.

Ama bugün bu mesele görüşülmeseydi ne olacaktı? Yani bu Komisyon raporunu bugün
görüşmeseydik ne olacaktı? Bu Komisyon raporu kadük hâle gelecekti. Peki, görüştük de ne oldu?
Yani kadük olmadı da ne oldu? Ona bakıp en azından önümüzdeki dönem parlamentosuna bir görev
veya bir ışık olması anlamında birkaç bir şey söylemek istiyorum.

Şimdi, arkadaşlarımız demişler ki... Kahramanmaraş Milletvekilimiz Durdu Özbolat,
Kahramanmaraş’taki termik santralin baca gazlarıyla ilgili şikâyette bulunmuş. Gittik, inceledik ve
gördük; sıkıntıyı, çevredeki değişikliği, tavuğun, horozun yetişmesi, fasulyenin artık o bölgede
yetişmemiş olduğunu gördük. Bunun önerilerini de çalışmamızın içerisine koyduk. Sonuç? Sonuç,
bugün için sorduğunda, bu santralin baca gazlarıyla ilgili ciddi anlamda herhangi bir değişikliğin
olmadığı yönünde.

Tekirdağ Milletvekilimiz Enis Tütüncü, TRAKAP çalışmaları ile ilgili önerge vermiş.
TRAKAP’la ilgili çalışmaları hepiniz yakinen takip ediyorsunuz. Zaman zaman kürsüden bizler de
dile getirdik.

Adana Milletvekilimiz Nevingaye Erbatur, lagün göllerinin durumu ile ilgili sorunu gündeme
getirmiş. Gittik, lagün göllerini gördük, sorunun ne olduğunu tespit ettik, çözüm önerilerimizi ortaya
koyduk ama bugüne kadar o günkü durumdan farklı bir şeyin olmadığını da biliyoruz.

Rıza Yalçınkaya, Bartın Milletvekilimiz, Amasra’daki termik santralle ilgili bir önerge vermiş
ama bu termik santralle ilgili, olmaması yönünde herhangi bir ciddi adım atılmadığını da biliyoruz.

Ahmet Küçük, Kaz Dağlarında altın aramadan şikâyetçi olmuş ama hızla Kaz Dağlarındaki altın
arama ve Kaz Dağlarının ormanlarının yok edilmesi, doğal hayatın tahrip edilmesi devam ediyor,
Ahmet Küçük de orada izliyor.

Hasan Angı, Konya’da yer altı su kaynaklarının gittikçe yok olmakta olduğundan söz etmiş ve
büyük çukurlar oluştuğundan bahsetmiş ve hakikaten de Konya Ovası’nda yer altı su kaynaklarının
hızla daha derine inmekte olduğunu, yok olmakta olduğunu ve binlerce su kuyusunun ruhsatsız
olduğunu tespit ettik. Çözüme yönelik önerilerimizi söyledik ama Konya Ovası’nda binlerce su
kuyusu hâlâ ruhsatsız ve siyaset adına Hükûmet bu konuda bir çözüm üretme, bir baskı unsuru olma
gücü ortaya koyamıyor.
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Orhan Erdem, yine Konya Milletvekilimiz, Eber ve Akşehir, Beyşehir göllerinin sularının
kirlendiğinden ve su potansiyelinin azaldığından şikâyetle bir araştırma istemiş. Gittik, Beyşehir,
Akşehir ve Eber göllerinin durumunu gördük, kirlenmenin ve sularının azalmasının sebeplerini ortaya
koyduk, havzalar arası su kavgalarının, su savaşlarının artık başlayacağını ifade ettik. Ama o günden
bugüne şu kitapçıkta önerdiğimiz çözümler noktasında ilgili bakanlıkların herhangi bir şey
yapmadığını, yapamadığını hep birlikte yaşıyoruz.

Aynı şekilde, Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk’ün Büyük Menderes kirliliği, İzmir Milletvekili
Selçuk Ayhan’ın balık çiftlikleri, Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin Eber Gölü, Adıyaman
Milletvekili Şevket Köse’nin Van Gölü ve Atatürk Barajı’nın kirliliği, Arifağoğlu’nun Cerattepe,
Kafkasör altın madeni ile ilgili şikâyetlerini, Isparta Milletvekilinin Eğirdir Gölü’yle ilgili
şikâyetlerini ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın siyanürlü altın aramayla ilgili şikâyetlerini
Komisyon olarak gittik, yerinde gördük. Öyle değil mi Haydar Ağabey?

HAYDAR KEMAL KURT (Isparta) – Evet, öyle.

RASİM ÇAKIR (Devamla) – Hep beraber çalıştık, Başkanımızla beraber çok güzel bir raporla
getirdik sizin önünüze.

Şimdi, akılda kalan ne biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Bu güzel çalışmanın ötesinde
kamuoyunda akılda kalan bir tek şey var: O balık çiftliklerinden Meclisin arabasının bagajına
yüklenen balıklar. Yani kamuoyunun aklında bir tek, değeri 3-5 lirayı bile geçmeyen, bizim de
yemeye kısmetimiz olmayan, apar topar da kaçırılan o balıklar kaldı. Onun dışında, şu güzel
çalışmanın hiçbir somut faydası olmadı.

Peki, ne öneriyorsun? Şunu öneriyorum, bugün değil önümüzdeki dönem Parlamentosuna: Eğer
bu Meclis bir Meclis araştırması komisyonu kuruyorsa, bir sorunu ele alıyorsa, bu komisyon görev
yapıyorsa, o komisyonun konusuyla ilgili olan bakan hangi bakansa, hiç olmazsa ayda bir veya üç
ayda bir veya altı ayda bir şu kürsüye gelip, o komisyona ve Meclise o konu ile ilgili, komisyonun
önermiş olduğu konular noktasında neler yapamadığını veya neler yapabildiğini gelip şu Meclise, şu
Parlamentoya bir hesap vermeli. Yani Meclis İçtüzüğü’nde yapılacak bir değişiklikle Parlamento
adına yürütme görevi alan Bakanlar Kurulu, Parlamentonun bu denetleme görevini yapması
noktasında neleri yapabildiğini veya neleri yapamadığını hiç olmazsa belirli periyotlarla şu kürsüye
gelip şu yüce Meclise hesap verebilmeli. Eğer öyle olursa o zaman kurduğumuz komisyonların bir
anlamı olur, eğer öyle olursa o komisyonların yapmış olduğu çalışmaların, emeğin, alın terinin ve
masrafın bir karşılığı olur, bir anlamı olur. Bunun ötesinde, yapılmış olan çalışmaların maalesef
milletimize ve memleketimize çok ciddi bir katkı sağladığını söyleyebilmek mümkün değil.

Aynı şekilde Ergene Nehri’yle ilgili dokuz yıldır burada indik çıktık kürsüye, “Ergene” dedik.
Komisyonlar kuruldu, her türlü çalışmalar, her türlü baskılar… Ergene’nin suyunda ağır metal var.
Ağır metal ne yapar Sayın Sağlık Bakanım? İnsanı kanser yapar, değil mi? Ergene Nehri’nin suyunda
ağır metal var ama Ergene Nehri’yle ilgili Meclisin bu kadar cansiparane bir şekilde gayret etmesine
rağmen, istemesine rağmen en küçük bir yol alabildik mi? Sayın Necdet Budak, alabildik mi?
Alamadık değil mi Arkadaşım? Sen de elinden geleni yapmaya çalıştın, ben de yapmaya çalıştım
ama maalesef alamadık. Neden alamadık? Çünkü Meclis İçtüzüğü, Meclis araştırma komisyonlarının
getirmiş oldukları raporların sonucunda gelip de bu Meclise hesap verme gibi bir sorumlulukları,
yükümlülükleri yok.
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Şimdi, sevgili arkadaşlarım, Türkiye’de benim az önce ifade etmeye çalıştığım çevresel
sorunların ötesinde bence çok daha önemli olan bir başka çevresel konu var, o da nükleer santral.
Japonya’da önemli bir felaket yaşanıyor. Bu işi en iyi bilen Japonlar ciddi bir tabiat felaketiyle, bir
tsunamiyle karşı karşıya, her şeyi düşünmüşler, 9 şiddetindeki bir depremi düşünmüşler ama
tsunamiyi hesaba katamamışlar ve şu anda nükleer santraldeki içinde nükleer atık barındıran suyu
okyanusa boşaltmak zorundalar. Bütün dünya bu konuyla ilgili, ciddi bir dikkat içerisinde olayı izliyor
ve bu kötü neticenin ne zaman gelip kendisini vuracağını da endişeyle bekliyor.

Daha önce olan Sovyetlerdeki nükleer kazanın neticelerini bizler, Trakyalılar, Karadenizliler
hızla hissetmeye ve görmeye başladık. O günlerde bir Bakan çıktı çay içti, dedi ki: “Bakın, çay
içilebilinir.” Ama bilim adamları, bu işi bilen insanlar “Zaman gelecek Trakya’dan, Karadeniz’den
kamyonlarla ölüleri götürmek durumunda kalacaksınız.” dedi ve bölgemizdeki kanser vakalarındaki
artışlar o günlerde bize söylenenlerin ne kadar doğru olduğunu ve haklı olduğunu göstermeye başladı
ne yazık ki.

Şimdi, ben Türkiye’me bakıyorum, Türkiye’min siyaset adamına bakıyorum, Türkiye’min
televizyoncusuna bakıyorum, gazetecisine bakıyorum, köşe yazarına bakıyorum, sivil toplum
örgütlerine bakıyorum ve halka bakıyorum, dünyada büyük bir nükleer tehlike var ve insanoğlunun
hâlâ bilimsel anlamda baş edemediği ve baş etmesinin de mümkün olmadığı bir tehlike var ama şu
Parlamentoda “Ben nükleer santrale karşıyım.” diyen bir tane parti yok. Bakıyorum, “Ben nükleer
santrale kesinlikle karşıyım.” diyen milletvekili sayısı belki çok az, bir elin parmakları kadar.
Gazetelere bakıyorum, “Ben nükleer enerjiye, nükleer santrale her koşulda karşıyım.” diyen köşe
yazarı bulmak neredeyse imkânsız hâle geldi. E, televizyonları izliyorum, yorumculara bakıyorum,
nükleer enerjiye ve santrale böyle dimdik karşı duran bir televizyon yayıncısına, yapımcısına hiç
rastlamıyorum. Sadece ve sadece bu ülkede çok küçük bir azınlık nükleer santrallerin ve nükleer
enerjinin hâlâ tehlikeli olduğu, hâlâ yanlış olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar, onun karşılığında
Başbakan “Evinizdeki tüp gaz da tehlikeli, evinizdeki televizyon ve elektrikli aletlerin de radyoaktif
sonucu var sizlere karşı…” Hatta Bakan çıkıyor, diyor ki: “Bir evlenmeyen erkek nükleer tehlikeden
çok daha fazla tehlike altında.” Çünkü evlenmeyen bir erkeğin, bekâr bir erkeğin altı yıl ömrü
kısalıyormuş, nükleer tehlikeye maruz kalan bir erkeğin altı yıldan çok daha az ömrü kısalıyormuş.

Bakınız arkadaşlar, bu korkunç bir tablodur dünyada insanoğlunun karşı karşıya kaldığı.
Hepimizin vazgeçemeyeceğimiz en önemli hakkımız yaşam hakkıdır. Yaşam hakkımızdan ödün
vermemiz, yaşam hakkımızı riske sokmamız, yaşam hakkımızı tehlike içerisine sokmamız mümkün
değildir; çünkü niçin varız, niçin çalışıyoruz, niçin mücadele ediyoruz? İnsan gibi yaşamak için.

ŞEVKET GÜRSOY (Adıyaman) – Sigarayı bıraktın mı?

RASİM ÇAKIR (Devamla) – Bıraktım, sigarayı da bıraktım, hepsini bıraktım Şevket. (AK
PARTİ sıralarından alkışlar)

İnsan gibi yaşamak için, sağlıklı yaşamak için, kendimizin, çocuklarımızın ve torunlarımızın
sağlıklı bir insan gibi yaşayabilmesi için mücadele ediyoruz. Mum ışığında yaşamımızı devam
ettirebiliriz ama nükleer bir tehdit altında yaşamımızı devam ettirebilmemiz mümkün değil. Diyorlar
ki: “Herkes ‘Nükleere karşıyız.’ diyor ama hiç kimse 2 ampulden 1’ini kapatmayı kabul etmiyor.”
Hayır arkadaşlar, öyle değil.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ampulü toptan kapatacağız, fişini çekeceğiz.

RASİM ÇAKIR (Devamla) – Evet, ampulü.
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Şimdi, bakınız, Almanya’da bizden çok uzun yıllar önce nükleer santraller kurmuş, nükleer
enerjiden yararlanmış Almanya’da Yeşiller Partisi sadece ve sadece nükleer santrallere karşı olduğu
için, sadece ve sadece nükleer enerjiye karşı olduğu için, Angela Merker’e kök söktürüyor ve onun
yanından sollayıp ileriye doğru gidiyor. Neden? Çünkü Almanlar, Alman halkı nükleer santralin ve
nükleer enerjinin kendi yaşamını ne kadar tehdit ettiğini görmüş ve bu konuda dik duran siyasal
organizasyonlara da sahip çıkıyor. İşte, şimdi benim biraz da şikâyetim yüce Türk milletine.
Siyasetçilere, gazetecilere, televizyonculara, yazarlara, köşe yazarlarına ama benim biraz da şikâyetim
yüce Türk milletine. Neden? Çünkü bu millet “Ben çevresel değerlere hassasiyet gösteriyorum.” diyen
siyaset adamına iltifat etmiyor. “Aferin bak, yürü ben de arkandayım.” demiyor. “Ben nükleer enerjiye,
nükleer santrale karşıyım.” diyen sivil toplum örgütlerine gidip sahiplenip kucak açıp arkasında
yürümüyor. “Ben nükleer enerjiye karşıyım.” diyen siyaset adamlarına gidip “Helal olsun sana ben de
arkandayım, doğru yoldasın, doğru iş yapıyorsun.” demiyor. Eğer bir siyaset adamı, siyasetle uğraşan
bir insan da arkasında milletin böyle bir desteğini görmüyorsa, göremiyorsa onun da o yolda
yürümedeki azmi kırılıyor ama bu millet “Ey arkadaş, bana geliyorsun, etnik kimliğinle benden oy
isteme, milliyetçi-maneviyatçı duruşunla benden oy isteme, benden oy isterken söyle bakayım bana,
nükleer santralin yanında mısın, karşısında mısın?” derse işte o zaman siyasi partiler ve siyaset
adamları kendilerine çekidüzen verecekler ve siyasetlerini söylemlerini ona göre dizayn edeceklerdir.

Biz çok iyi biliyoruz ki, bu memlekette nükleer santrali bu millete kabul ettirmek için, kasıtlı bir
biçimde elektrik kesintisinin yapıldığını, bu milletin karanlığa boğulduğunu, bunu da siyasetçilerin
yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'de nükleer enerjinin dışında, Türkiye’ye yetecek, yenilenebilir
ve temiz enerji kaynakları çok yüksek. Zannetmeyin ki Kuzey Afrika’da ve Orta Doğu’daki
gelişmelerin sebebi petroldür, kesinlikle petrol değildir. Kuzey Afrika’daki ve Orta Doğu’daki
gelişmelerin sebebi, o bölgedeki, o çöllerdeki güneş enerji kaynağı potansiyelidir. Kuzey Afrika’daki
güneş enerji kaynağı potansiyeli, Avrupa Birliği ülkelerinin yılda tükettiği elektriğin 3 katı, 4 katı
fazlası elektrik üretme kapasitesine sahip çöllerdir o çöller ve bugünkü iç karışıklığın sebebi de oradaki
petrol rezervi değil, oranın geleceğe yönelik, güneş enerji kaynağı üretebilme potansiyelidir, gücüdür.

Değerli arkadaşlarım sözlerimi tamamlarken, dokuz yıldır beraber görev yapıyoruz. Bugüne
kadar siyasi yaşamımda bana yürek veren, bana mutluluk veren, bana destek veren “Rasim yürü,
arkandayız.” diyen, elimden tutan parti büyüklerime ve Edirneli dostlarıma, hemşehrilerime ve örgüt
elemanlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum, minnetlerimi sunuyorum. Ben almış olduğum bayrağı
bir toz zerreciği getirmeden, lekesiz ve tertemiz, Edirne örgütü…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
RASİM ÇAKIR (Devamla) – Bitiriyorum Başkanım.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Çakır.
RASİM ÇAKIR (Devamla) – Ben, dokuz yıl önce, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne örgütünün

bana teslim etmiş olduğu bayrağı alıp, en küçük bir toz zerreciği getirmeden, hiçbir leke getirmeden
Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne teslim ettim ve onların iradesiyle de aktif siyasi yaşamıma
Parlamentoda değil de Parlamento dışında görev alarak devam edeceğim.

Bana siyasette emeği geçen, başta, çok sevgili, önceki Genel Başkanım Deniz Baykal olmak
üzere, partimde bugüne kadar görev yapan ve bana emek veren çok değerli parti büyüklerime, siyasette
benimle beraber yürüyen sevgili yol arkadaşlarıma ve otuz yıldır emek verdiğim Cumhuriyet Halk
Partisi camiasına sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ben, vermiş olduğum bütün emeklerin
doğru, yerinde ve haklı olduğuna inanıyorum, bana verilen emeklerin de helal edilmesini diliyorum.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
Başkanım, teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çakır, sağ olun efendim.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın.
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekili

arkadaşlarım; ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürebilir çevre politikası için
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Konuşmamın başında yüce
Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, ben de konuşmama birçok önceki konuşmacı gibi 166’ncı kuruluş yıl
dönümünü kutladığımız Türk polis teşkilatının Polis Haftası’nı kutlayarak başlamak istiyorum. Yüz
altmış altı yıldır milletimizin can ve mal güvenliğini temin eden polis camiasına -içinde benim de çok
sayıda akrabam ve arkadaşım olan polis camiasına- nice mutlu yıllar temenni ediyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün 23’üncü Dönemin son günü. Gerçekten, bu kürsüde bugün çok
anlamlı, duygulu, bilgi dolu konuşmalar yapıldı ve hatta Meclisin her günü acaba son günü gibi mi
olsa diyesi geliyor insanın buradaki konuşmaların güzelliğini dinleyince. Tabii, bu dönem içerisinde
milletvekili olmuş, farklı sebeplerle aramızdan ayrılmış arkadaşlarımız var, Sayın Hamza Yanılmaz,
Sayın Osman Yağmurdereli, Sayın Mustafa Kuş, maalesef yemin bile edemeden hayatını kaybetmiş
Sayın Cihat Özönder, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve Gündüz Suphi Aktan Bey’e ben Allah’tan
rahmet diliyorum, ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, ben bu Komisyonun üyesi değilim. Bizim grubumuzdan 3 değerli
arkadaşımızın, maalesef hâlen tedavisi devam eden Çanakkale Milletvekilimiz, Afyon
Milletvekilimiz ve Maraş Milletvekilimizin riyasetinde bu Komisyon çalışmalarını tamamladı.
Hemen şunu ifade edeyim: Tamamını inceleme fırsatı bulamadıysam da önemli bir kısmını iki gündür
inceliyorum. Gerçekten, bilimsel yönüyle, pratik önerileriyle Parlamentoya yol gösterecek, ışık
tutacak önemde bir rapor hazırlanmış. Ben, emeği geçen bütün arkadaşlarımı ve Meclis dışında katkı
sağlayan bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum, dilerim işe yarar.

Değerli arkadaşlar, 23’üncü Dönem içerisinde, Milliyetçi Hareket Partisi olarak önemli bir
misyonu yerine getirdiğimiz kanaatindeyim. Bugün istatistikler de göstermektedir ki Meclisin en
aktif grubu Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Biz, bu dönem içerisinde “İktidar ne diyorsa ben
tersini söylemeliyim.” koşullanmışlığı yerine, hem komisyonlarda hem Genel Kurul faaliyetleri
içerisinde milletimizin hayatını kolaylaştıracak, refah ortamını artıracak öneriler geliştirmeye gayret
ettik ve iktidardan geliyor kompleksi taşımadan, milletimizin hayrına olan, milletimizin yararına olan
kanunlarda iktidara yol gösterici olduk, destek olduk ve çıkan kanunlara katkı sağlayarak daha iyi
çıkması, daha mükemmel çıkması için de katkı sağlayan bir anlayış içerisinde olduk. Ben, gerçekten,
ayrıca en genç üyesi olarak da içinde olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna
da bu anlamda teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum.

Değerli milletvekilleri, bu dönem içerisinde, bugünlerde bir başkanlık tartışmasını tekrar
yaşıyoruz. Hatta, aslında Türkiye’deki işleyişe baktığımızda hayretler içerisinde de kaldığımı ifade
etmeliyim. Eğer Sayın Başbakan başkanlık sistemini bir yetki azlığı sebebiyle talep ediyorsa burada
bir bilgi eksikliği olması gerekir. Bugün, Sayın Başbakan Kabinenin Başkanıdır ve maalesef “İstediğim
bakanı kapının önüne koyarım.” diyecek kadar da orada bir hâkim güç taşımaktadır. Meclise geliyoruz,
Mecliste de bir ezici parmak çoğunluğunuz, sayısal çoğunluğunuz var. Bir şekilde, Meclis çoğunluğunu
da Sayın Başbakan yönetiyor, yönlendiriyor ve şimdi, Sayın Başbakan, bir de -dikkat eder misiniz- son
günlerde “Biz, yargının işine karışmıyoruz, yargı da bizim işimize karışmasın.” diye ifade ediyor.
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Değerli milletvekilleri, yargının işi aslında iktidarın işine karışmaktır, yani yargı bununla
görevlendirilmiştir, yargının anayasal görevi bunu öngörmektedir. Bu doğru bir cümle değildir fakat
öyle anlaşılıyor ki yapılan değişikliklerle artık yargı da iktidarın işine karışmaz, karışamaz hâle
getirilmiştir. Şimdi, bu çerçevedeki bir yönetim anlayışı içerisinde değerlendirdiğimizde, başkanlık
sistemi özlemlerinin bir yetki azlığına dayanmayıp belki bir federatif yapı arzusuna dayandığını
söylemek hiç de abartılı bir yorum olmaz.

Değerli milletvekilleri, üzülerek ifade ediyorum ki iktidar grubu bu dönem içerisinde Meclisin
yönetilmesi hususunda da bana göre demokratik teamüllerin çok gerisinde kalmıştır. Elbette, Meclis
Başkanlık Divanımızı tenzih ediyorum ama zaman zaman bu Meclis baskıcı anlayışlarla yönetilmiştir.

Arkadaşlar, biz, millî iradeyi birlikte temsil ediyoruz. Siz, millî iradeye çok vurgu yapan bir
partisiniz ama bu parti, bu Meclis bütün unsurlarıyla, buradaki bütün gruplarıyla, bağımsız üyeleriyle
millî iradeyi birlikte temsil etmektedir. Millî iradeyi birlikte temsil ediyoruz ama millî iradeden
aldığımız yetkileri hep siz kullandınız. Bunun çok somut örneği var: Bir soru önergeme –daha önce
de bu kürsüde ifade ettim- Meclis Başkanlığımızın verdiği cevaba göre muhalefetin yedi yüz civarı
kanun teklifi olmuş ve bu yedi yüz kanun teklifinden bir teki, bir tanesi, arkadaşlar, görüşülmeye,
müzakere edilmeye değer bulunmamış. Şimdi, yedi yüz tane kanun teklifini muhalefet milletvekilleri
“iş olsun”, “laf olsun” diye mi vermiştir, hiçbiri mi müzakereye değer bulunmamıştır? Böyle bir
anlayışı ben, kusura bakmayın, hiç demokratik bulmuyorum, hiç millet iradesinin yansıması olarak
kabul edemiyorum.

Değerli milletvekilleri, maalesef, soru önergelerimize ya cevap verilmiyor ya da anlamsız,
uydurma, geçiştirme şeklinde cevaplar veriliyor. Bu Mecliste, on-on beş maddelik kanunların temel
kanun olarak görüşüldüğüne çok şahit olduk. Her defasında itiraz ettim, gene itiraz ediyorum. İç
Tüzük’teki tanımına aykırı olarak temel kanun vasfı taşımayan kanunların, özellikle onlarca kanunda
değişiklik yapan kanunların burada temel kanun olarak görüşülmesini dayatmayı yine demokratik
ilkelere uygun bulmadığı tekrar ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, belki iktidar grubunun hoşuna giden bir tablodur ama dört yüzden fazla
kanun geçti bu Meclisten Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde ve Sayın
Cumhurbaşkanımız, bunun sadece üç adedini Meclise tekrar görüşülmek üzere iade etti. Bu belki
iktidarla Cumhurbaşkanı arasındaki uyumun ifadesi olabilir ama aynı zamanda, parlamenter sistemin,
parlamenter demokratik sistemin bir fren organizasyonunun çalışmadığına da delalet eder diye
düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, elbette bu Meclis doğru işler de yaptı, güzel işler de yaptı fakat iktidarın
buradan Meclisteki çalışmaları gibi toplum üzerinde toplumu ötekileştiren politikalarına bu dönemde
çok sayıda şahit olduk. Muhalefeti de ötekileştirme çalışmalarına çok sayıda şahit olduk.

Değerli milletvekilleri, bütün milletvekillerine olduğu gibi bana da hemşehri derneklerimizden
ya da belediyelerimizden, faaliyetlerine davetiyeler gelmiştir. Üzülerek müşahede ettim, her gittiğim
şenlik gibi ya da bir özel gece gibi organizasyonların, bir iktidar partisinin şovuna dönüştürülme
arzusuna şahit oldum ve Sayın Başbakanın, en son İstanbul’da Ordulular şöleninde, çok yakın
izlediğim Sinoplular gecesinde de sanki orası partisinin bir ilçe kongresiymiş gibi, il kongresiymiş
gibi, muhalefeti, hatta kendi partisiyle aynı frekansta düşünmeyen bütün insanları dışlayıcı bir anlayış
içerisinde hitap ettiğini, klasik bir parti kongresindeki taraftarları gaza getirmek için yapılan tarzda
konuşmalarına şahit olmak açıkçası beni çok üzmüştür, milletimizi de üzdüğü kanaatindeyim.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ama oradaki herkes Başbakanın geleceğini bilerek geldi.
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RIDVAN YALÇIN (Devamla) – Değerli milletvekilleri…
Olabilir Beyefendi, aynı yere bir partinin milletvekili de gidebilir.
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Güzel bir organizasyon…
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Gelmesinler mi?
RIDVAN YALÇIN (Devamla) – Biz aynı anda bütün milletvekilleri olarak bir ortamda

bulunamayacak mıyız?
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Güzel bir organizasyon, dinlemeye gelmişler.
RIDVAN YALÇIN (Devamla) – Buralar milletimizin varlığının, birliğinin, güzelliğinin ifade

edilmesi gereken makamlar. Üstelik Sayın Başbakan milletimizin birliğini temsil ediyor, oraya sadece
“AKP’nin Genel Başkanı” sıfatıyla gitmiyor. Rica ediyorum, istirham ediyorum, sözlerime lütfen
farklı anlamlar yüklemeyiniz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Birliğe aykırı hiçbir şey yoktur.
RIDVAN YALÇIN (Devamla) – Değerli milletvekilleri, bu dönemde… Geçmişte sizin

hareketinize karşı da medyadan uygunsuz yaklaşımlar olabilir. Yine, daha önce ifade ettim, her siyasi
ekol Türkiye’de ciddi sıkıntılar yaşamıştır, en ağırını belki Milliyetçi Hareket Partisi yaşamıştır. Ama
bunları bir intikam vesilesinin motivasyonuna dönüştürmemek gerekirken, maalesef, bugün sahip
olduğunuz iktidar gücüyle çok yanlış işler yaptınız. Medyanın toplumu sağlıklı bilgilendirme imkânı
dün aleyhinize yürürken, bugün imkân bulduğunuzda bunun etik kurallarını koymak yerine “Nasılsa
güç bizde.” deyip bunu kendi lehinize âdeta bir silaha çevirdiniz.

Türkiye’deki insanların iş hürriyetini, iş imkânlarına eşit ulaşma fırsatlarını sağlamak yerine,
iktidar olmanın gücüyle kendi yandaş grubunuza avantajlar sağlayan bir anlayış içerisinde oldunuz.

Şimdi, değerli milletvekilleri, en son üniversite sınavı üzerinden yaşanan polemiğe de bir
cümleyle işaret etmek istiyorum. Bazı şeylerin şüyuu vukuundan beterdir. Bugün siz ne kadar aksini
söylerseniz söyleyin, gerçekten de ÖSYM Başkanının dediği gibi bile olsa, bu sınavda hiçbir
usulsüzlük yapılmamış bile olsa bugün Türk toplumunun vicdanında ÖSYM mahkûm olmuştur, o
sınav mahkûm olmuştur değerli milletvekilleri. Bugün 1 milyon 700 bin gencimizin kafasında o sınava
ilişkin çok derin bir şaibe kuşkusu vardır ve maalesef, bu kuşku, bu tedirginlik giderilememiştir.

Değerli milletvekilleri, bu dönemde, maalesef, Türk milletinin göz bebeği olan, Türk milletinin
varlığının, birliğinin, devamının teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bu süreçten yara alarak
çıkmıştır. Sayın Genel Başkanımızın da birçok fırsatta ifade ettiği gibi, her kurum içerisinde yanlış
yapan, suç işleyen insanlar olacaktır. Böyle çok büyük bir camianın içerisinde elbette bu durumda
insanlar vardır ama bu durumdaki insanları o kurumlara zarar vermeden ayıklamak yerine, bir
toptancı anlayış içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin gözündeki saygınlığı
gölgelenmiştir. Bundan sizin partinizin siyasi çıkarı olması hadisenin daha kötü bir boyutunu
gösteriyor. İsterdim ki biz bu süreci o kurumlar zarar görmeden, milletimizin gözündeki saygınlıkları
zedelenmeden tamamlamış olabilseydik; öyle ümit ediyorum.

Değerli milletvekilleri, bir diğer husus: Ta il başkanlığı döneminden bu yana TOKİ açılışlarında
ya da diğer kurumların açılış törenlerinde bize davetiye gelir şehir protokolü olarak. Ta o zamanlar
da bunu şikâyet ettim. Şimdi, bakıyorsunuz toplu açılış törenlerine, bir devlet merasimi yapılıyor
orada. O davetiyeler bize ya valilikten gelir ya ilgili genel müdürlükten gelir ama o törene gittiğinizde
yapılan işin bir parti mitingi olduğuna şahit oluyorsunuz, yani devletin kesesinden bir parti mitingi
yapıldığına şahit oluyorsunuz.
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Arkadaşlar, belki bunları yapmaya imkânınız var ama bunlar asla toplum vicdanında olumlu
bulunmayan şeyler. Siz, bu devletin kesesinden, devletin parasıyla, devletin araçlarıyla, devletin
imkânlarıyla, bütün masrafların devlet kesesinden ödendiği bir töreni, bir devlet törenini bir parti
mitingine dönüştüremezsiniz. Bu suçtur sayın milletvekilleri ve üstelik, Sayın Başbakan ve kendisine
nezaret eden bütün ekip, bütün milletvekilleri ve bürokrasi, bir de resmî göreve gitmiş olmaları
sebebiyle devlet kesesinden harcırah almaktadır. O paralarda 73 milyonun hakkının olduğunu sizlere
bir kez daha hatırlatıyorum.

Değerli milletvekilleri, döneminiz, toplumsal şiddet bakımından da iyi örneklerin yaşanmadığı
bir dönem oldu. Bakıyorum, 57’nci Hükûmet döneminde krizin simgesi olarak Başbakanın önüne
atılan bir yazar kasa hafızalarda kalmıştı. Sizin döneminizde yaşanan infialleri, intiharları, cinnetleri
görünce “Ne kadar masum bir eylemmiş.” diyesim geliyor. Maalesef, döneminizde hunharca
cinayetlerin, hunharca tecavüzlerin işlendiği, hunharca kapkaç olaylarının yaşandığı bir Türkiye’ye
döndük. Oturup bu meseleyi sadece “Bunları yapanları hadım edelim mi etmeyelim mi? İdam edelim
mi etmeyelim mi?” şeklinde tartışmanın neticede bize kazandıracağı çok bir şey yok.  Ama acaba bu
atmosfer neden oluşmaktadır; neden insanlar eşini boğazlamaktadır, çocuğunu boğmaktadır ya da
kendi evine bayram şekeri almak kadar masum bir taleple gelen 1 çocuğun ırzına geçip 3 tanesini
boğabilmektedir; bu nasıl bir toplumsal psikolojidir diye sizleri sorgulamaya davet ediyorum ve
acaba bu toplumsal cinnet hâlinde her gün tırmandırdığınız politik gerilimin de insanlar üzerinde bir
etkisi var mıdır diye bir, vicdanınızı sorgulamanızı talep ediyorum.

Değerli milletvekilleri, millî gelirin 10 bin dolar olduğunu, 10 bin doları aştığını ifade
ediyorsunuz ve gazete reklamlarıyla bir önceki hükûmet döneminde bunun 3.500 dolar olduğunu
ifade ediyorsunuz. Siz de biliyorsunuz ki, bütün rakamları doğru okumayı bilen insanlar bilir ki bu
işin dürüst cevabı 57’nci Hükûmet döneminde bırakılan millî gelirin de 8 bin dolarlara yakın
olduğudur bugünkü hesaplanan yöntemlerle ve üzülerek söylüyorum, üzülerek söylüyorum…

AHMET YENİ (Samsun) – Millî gelirin artışı çevreyi rahatsız mı ediyor?
RIDVAN YALÇIN (Devamla) – Türkiye elbette büyüyecektir, inşallah daha çok büyür fakat

gelir dağılımında yaşattığınız adaletsizlikleri sorgulamayacak mıyız arkadaşlar? Artık, toplumdan
tecrit olmuş bir zengin mahalle kültürünün başladığına, yaşandığına şahit olmuyor musunuz?
İnsanların, güvenli olmayan bir sitede, dairede oturmak istemediğine şahit olmuyor musunuz? Bir
bakıyorsunuz, yıllık geliri milyon dolarlarla ifade edilenlerin mahallesi; bir bakıyorsunuz, sadece
yoksulluğunu bir fileyle geçiştirmeye çalıştırdığınız yoksul insanların oluşturduğu mahallelerden
ibaret bir Türkiye’ye maalesef bizi getirdiniz.

Değerli milletvekilleri, açılım safsatasıyla da bin yıllık kardeşliğin içerisine nifak soktunuz bu
dönem içerisinde. Maalesef, bugün, milletimiz, tıraş olduğu berberi, yemek yediği lokantayı,
çocuğunun okul arkadaşının ailesini merak eder oldu, memleketini, etnik kökenini. Bu milletin
içerisine öyle bir nifak düşürdünüz ki belki on yıllarca tamiri zor olacak bir nifak soktunuz ve bugün,
değerli milletvekilleri, 166’ncı yılını kutladığımız polis teşkilatımızın Polis Akademisinde bu açılım,
yıkım projesini başlattınız ve o proje bugün bir emniyet görevlimizin yüzüne bir tokat olarak patladı,
bizim de yüzümüzü acıtan bir tokat olarak patladı.

Maalesef Sayın Genel Başkanımızı çok ağır sözlerle itham eden Sayın Başbakanın dolaylı
yollarla terör örgütü lideriyle müzakere ettiğine şahit olduk bu dönemde ve en çok ağırıma giden, en
çok üzüldüğüm şey, Türkiye’de belli odaklara, terörle de sonuç alınıyormuş duygusunu yaşattınız ve
bugün maalesef bu gruplar kendi bayramlarını kutluyorlar.
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Değerli milletvekilleri, Meclis, güzel örnekler de gösterdi Türk milletine, doğru yöntemler
kullanıldığında, iletişim kanalları doğru işletildiğinde güzel örnekler de gösterdi. Nerede gösterdi?
Borçlar Kanunu’nda gösterdi, Ticaret Kanunu’nda gösterdi, Hukuk Usulü Kanunu’nda gösterdi.
Muhalefet milletvekilleri arzu etmeseydi belki yıllarca sürecek bu kanunların müzakereleri asla
yapılamayacaktı ama milletimizin beklentilerine uygun olarak biz bu kanunlarda destek verdik. Ama
biliyorum ki bir Vakıflar Kanunu görüşülürken, bir Mayınlı Araziler Kanunu görüşülürken,
milletimizin yüreğini kanatan 301’inci maddenin değişikliği görüşülürken, Anayasa değişiklikleri
görüşülürken, en son yetki yasası görüşülürken, hatta bir önce, görevi kötüye kullananların cezalarını
indiren kanun teklifleri, tasarıları görüşülürken, özel sohbetlerimizde bizimle aynı kanaati paylaşan
birçok arkadaşınız olduğunu, içinizden birçok arkadaşımız olduğunu bilmenin mutluluğunu
yaşıyorum ama maalesef bu sohbetleri yapıp, gelip burada, Meclis kürsüsünde yine inanmadığınız,
reddettiğiniz bu kanunlara oy vermekten de geri kalmadınız.

Ümit ediyorum, inanıyorum, Türkiye’deki demokratik iklim sizlerin de inanmadığı yasalara oy
verme mecburiyetinin olmadığı bir Meclise bizi ulaştırır.

Değerli milletvekilleri, tabii, çevre konusuna zamanım kalmadı. Dediğim gibi çok uzmanı
olduğum bir alan da değil. Sadece şunu ifade etmek isterim ki Karadeniz’de, benim de Ordu
Milletvekili olarak sevdiğim, canımdan çok sevdiğim Karadeniz’de çok ciddi bir çöp meselesi
yaşanıyor. Bugün memleketimizin en güzel yaylaları maalesef birer çöplük hâline dönüştü ve hâlâ
bütün Karadeniz’de kimi çöpünü denize döküyor, kimi şehrin en güzel yerlerine vahşi depolama
yöntemleriyle bu işi geçiştiriyor. Mutlaka merkezî yönetimin bu konuda belirleyici olması, kaynak
ayırıcı olması gerektiğine inanıyorum, ifade ediyorum ve son olarak şunu…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
RIDVAN YALÇIN (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan.
AHMET YENİ (Samsun) – Son, bir çevreden bahsetseniz de şu çevreyi temizlesek Sayın Vekilim.
RIDVAN YALÇIN (Devamla) – Şimdi, Ahmet Bey, çevre meselesi her şeyden evvel bir duyarlılık

meselesidir.
AHMET YENİ (Samsun) – Yani 10 bin dolar çevreyi rahatsız mı etti?
RIDVAN YALÇIN (Devamla) - Şöyle söyleyeyim: Bugün, biraz önce, Rasim Bey doğru bir tespit

yaptı. Evet, çevre konusunda duyarlı olan milletvekillerine halkımız itibar etmiyor. Bunun sebebi,
halkımızın öncelikleri meselesinde, bana göre, gizli. Siz, karnını doyuramayan, çocuğunu okula
gönderemeyen, gıdasını karşılayamayan, ısınmasını sağlayamayan bir insandan evinin sıva yapması
hassasiyetini bekleyemezsiniz ya da çevrenin temiz olması hassasiyetini bekleyemezsiniz. Maalesef
sizin, Türkiye’yi getirdiğiniz bu tablo insanlarımızın çevreye olan duyarlılığını da azaltmıştır.

Sayın milletvekilleri, biraz önce ifade ettim. Allahım bana Milliyetçi Hareket Partisinin en genç
milletvekili olmayı nasip etti. Ben de kendi yeteneklerim çerçevesinde partimi ve temsil ettiğim
yörenin haklarını bu kürsüde ifade etmeye çalıştım; umarım yapabilmişizdir.

Şunu ifade etmek istiyorum özellikle: Değerli arkadaşlar, herkesin oyunu alamazsınız. Bu, hiçbir
parti için söylenebilecek bir iddia değildir ama oy alamadıklarınızın da saygısını kazanmayı
başarabilirsiniz. İşte, o zaman Türkiye’de demokrasi daha iyi işliyor demektir.

Ben bu düşüncelerle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Seçimlerin hayırlara vesile olmasını
diliyorum.

İyi akşamlar diliyorum. (MHP, CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.13



DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 19.17

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88’inci Birleşiminin
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

352 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz.
Komisyon ve Hükûmet yerinde.
Şimdi, AK PARTİ Grubu adına Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş.
Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
23’üncü Dönem Parlamentosunun son çalışma gününde son konuşmalarımızı yapıyoruz. Bu

hafta sonu itibarıyla, bu haftanın başından itibaren, siyasi parti gruplarıyla anlaştığımız üzere
programımızı belirledik. Bugün de -en son gün, perşembe günü- değerli milletvekili arkadaşlarımızın,
siyasi parti gruplarının birlikte verdiği, Türkiye'nin önemli bulduğu meseleleri, tüm siyasi partilerin
belirli konularda, bu görüştüğümüz konularda milletvekillerinin çeşitli, bir değil, birden fazla
önergelerinin var olduğu araştırma komisyonu raporlarını görüşüyoruz.

Yedi araştırma komisyonu raporlarını tamamladı. Bugün altı araştırma komisyonunun raporunu
kamuoyuyla paylaşmak adına, değerli arkadaşlarımızın, tüm siyasi parti gruplarının verdikleri
temsilci çerçevesinde paylaşmak adına, kamuoyuna mal olması adına güzel bir çalışmanın yapıldığını
ve bu çalışma içerisinde muhakkak ki neticenin tam olarak alınamadığı ama almak için büyük bir
samimiyetle gayret gösterildiği bir süreci yaşıyoruz.

Siyasi parti gruplarıyla yaptığımız anlaşma çerçevesinde, her bir araştırma komisyonu
kurulmasıyla ilgili önergede milletvekili arkadaşlarımızın görüşme, konuşma hakları varken, siyasi
parti gruplarımızla anlaştık, dedik ki her siyasi parti, grubu adına yirmişer dakika konuşsun, şahsı
adına da hiç kimse konuşma almasın ve bugün 23’üncü Dönemi bu şekilde kapatalım diye arzuladık.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan arkadaşlarımız çıktılar, tamamen araştırma komisyonu
raporu içeriğinde, duygularını da paylaşarak, olması gerekeni, nelerde eksik yapıldı, nerelerde hata
yapıldı, o konuyla ilgili konuşmalarını yaptılar ve genelde de alkışladık. Özellikle kayıp çocuklarla
ilgili İstanbul Milletvekili Sayın Sevigen’in yaptığı konuşmaları ve yaptığı katkıları, gerçekten
hepimizin duygularına hitap eden konuşması, araştırarak bulduğu şiirler ve paylaştığı o duygusal
anları büyük bir sevgiyle izledik, takdir ettik. Arkasından, en son, Sayın Rasim Çakır’ın yaptığı
konuşmayı, çevreyle ilgili yaptığı konuşmayı izledik. AK PARTİ Grubunu eleştirdi, şunları şunları
yaptınız, hatalar yaptınız diye eleştiri yaptı ama genel anlamıyla baktığımızda, yirmi dakikalık
konuşmasının en az on dokuz dakikalık kısmı tamamen konuyla ilgili ve yaptığı çalışmalarla alakalı
bir konuşma izledik. Ama, üzülerek ifade ediyorum ki, biraz önce konuşan değerli arkadaşımız, on
dokuz buçuk dakika, AK PARTİ icraatlarıyla ilgili, hiç aslı astarı olmayan, hiç doğruyu ifade etmeyen
konuları gündeme getirdi. Son otuz saniye kala “Vaktim kalmadı ama biraz da çevre konusuyla ilgili
bir şeyler söyleyeyim.” dedi. Otuz saniyesi bitmek üzereyken cümlesini tamamlayacaktı. “Çevre
konusunu da pek anlamam ama biraz da bu konuyla ilgili değineyim.” dedi son otuz saniyede.
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Değerli arkadaşlar, bakınız, milletvekili arkadaşlarımızın -ki özellikle çevre konusuyla ilgili- en
yoğun şekilde verdikleri önergeler burada. Her birinde otuzar milletvekilinin imzası var. Nasıl bir
duyarsızlık ki, nasıl bir ilgisizlik ki çevreye karşı hiç de alakası olmayan bir milletvekili
arkadaşımızın, böylesine önemli bir konuda -büyük de bir rapor hazırlamışlar, çok önemli olduğunu
bildiğim, inandığım bir rapor konusunda- hiç konuya değinmeden “Benim de pek ilgi alanım değil
ama otuz saniye içerisinde de şunları ifade edeyim.” demek, bana göre, kusura bakmayın, tamamen
bir çevre kirliliğidir.

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Sizin yaptığınız kirliliğin yanında benimki hiçbir şey.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, söylenilen rakamlar…

Ben bugün son konuşmayı yapmayı arzu ediyordum ki grup başkan vekili arkadaşlarımızla
yaptığımız konuşma da, yaptığımız anlaşma da oydu. Biz Değerli Başkanımızdan rica edelim, kapanış
konuşmasını yapalım. Kapanış konuşmasında iyi dileklerimizi birbirimize sunalım diye istemiştik.
Hatta, Sayın Şandır, az önce, 60’ıncı maddeye göre yerinden kısa bir açıklama yapmak için tuşa
bastığında, bunu bu anda konuşmak istemiyordum ama Başkanım herhâlde bir formül bulup bize de
son konuşmaları yaptıracak diye bir iyi niyet beyanında bulunmuştu, tahmin ediyorum Başkan da bizi
toplayacak, bununla ilgili İç Tüzük’te hangi hüküm var veya yerimizden mi ya da buradan mı bir
konuşma verecek diye düşünüyorduk, onu ayarlamıştık, onu planlamıştık.

Biz, dört yıl boyunca, tam dört yıldan bir ay eksik süreyle veya kırk gün eksik süreyle iyi
günümüz geçti, kötü günümüz geçti, birbirimizi kırmamak için gayret gösterdik, birbirimizi üzmemek
için AK PARTİ Grubu adına gayret gösterdik, hiçbir tahrike kapılmadık, biz arkadaşlarımızı teskin
etmeye, sakinleştirmeye gayret gösterdik ama şimdi, olmayan bir şeyi, rüyasında bile göremeyeceği
bir konuyla ilgili, “Sayın Başbakan teröristbaşıyla müzakere yapıyor.” diye bir ifadeyi kullanmasını
ben bir talihsizlik olarak görüyorum.

Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı dönemde, teröristbaşının avukatlığını yapmış
bir kişinin elini sıkarak, bir grup başkan vekilini yanından kaldırıp “Sayın Kaplan, buraya getirin.”
diyen bir siyasi parti genel başkanının temsil ettiği bir partinin mensubu bir arkadaşımızın…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Çevreyi kirletmekten de öte geçti Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …bu konuyla ilgili yaptığı hayal ürünü olan ama tamamen
gerçek tokalaşması, İmralı’daki caninin avukatlığını yapan birinin tokalaşmasını yapan bir kişiyle
Sayın Milletvekili Arkadaşımız bu konuyu ifade etmeye çalışıyor.

Değerli arkadaşlar, artık bugünlerde, 11 Nisan tarihinde listede kimin olup olmayacağıyla ilgili,
listede yer kapabilmek adına 333 kişilik siyasi parti grubunu son gün kırmanın, incitmenin bir manası,
anlamı var mı? Bizim hatalarımız olabilir, yanlışlarımız olabilir, belki burada oturduğumuz zaman
bilmeden, istemeden kalp kırmış da olabiliriz ama biraz sonra hepimiz helalleşeceğiz. Ben, yarın
Ordu’ya gittiğim zaman, Rıdvan Yalçın listede var veya yok ya da Rıdvan Yalçın, ben listede yoksam,
Kayseri’ye geldiği zaman “Ya, burada bizim bir milletvekili arkadaşımız vardı, onun iş yerine
uğrasam, merhaba desem, birlikte pastırma yesek, birlikte mantı yesek, çayını, kahvesini içsem.”
desek daha uygun, daha şık olmaz mı? Ben Mersin’e gittiğimde Sayın Şandır’a uğrasam şık olmaz
mı? Antalya’ya gittiğimde Sayın Günal’a gitsem, varsam, şık olmaz mı? Ne olur, şu 333 kişilik
grubun kalbini kırmak size ne kazandırabilir?
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Helallik mi istiyorsun Sayın Elitaş, helallik mi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sadece kazandırabilecek tek şey olabilir, 11 Nisan tarihinde
açıklanacak listede belki yer bulmak için bir fırsat yaratabilir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Elitaş, helallik mi istiyorsun? Ben helal
etmiyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Meseleyi büyütmeyin, meseleyi kapatalım.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ama değerli arkadaşlar, bakınız, bu koltukların tamamı gelip

geçici.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Elitaş, çayımızı rahat içelim, kapat bu konuyu.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bugüne kadar 23 seçim yapılmış, 24’üncü seçim de 12 Haziran

tarihinde yapılıyor; 12 Haziran tarihinde 24’üncü seçim yapılacak. Bu süreç içerisinde çok insanlar
gelmiş geçmiş, çok kişi, belki 10 bin kişi burada milletvekili olmuş olabilir ama kalp kırmadan,
incitmeden ve incinmeden ayrılmayı başarabilmek herhâlde 23’üncü Dönem Parlamentosunun en
önemli unsurlarından olacak diye bir düşünce içerisindeyim ama maalesef…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ben incindim.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Aslanoğlu, seni incitmeyi hiç arzu etmem, hiçbir

arkadaşımı incitmeyi arzu etmem ve şu anda da cümlelerimi, kelimelerimi seçerek kullanmaya
çalışıyorum ki kimseyi incitmemek adına yapmaya çalışıyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yeter, söylediklerin anlaşılmıştır…
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Acaba, söylediğim bir şey içerisinde alınganlık gösterir mi

arkadaşlarım diye de şurada otururken, dinlerken “Sayın Yalçın ne zaman konuya gelecek acaba”
diye konuşmasının son on iki saniyesine kadar sabırla bekledik ve pürdikkat dinlemeye çalıştık. Hatta
bazı kısımlarını dinlememe ihtiyacını hissettim ki son günde Sayın Yalçın’a acaba cevap verir miyim
diye. Vermeyi de arzu etmedim. Şahsım adına konuşma alacaktım ama “Grubumu itham eden,
grubumu hakikaten yaralayan bir şekilde yapılan bir konuşma şahsı adına olmaz, grup adına konuşma
alınır.” diye Sayın Başkana rica ettim.

Bakınız, bütün rakamlar çarpıtılıyor. Değerli Milletvekilim, 23’üncü Dönemde 491 birleşim
yapmışız. Bunun 2.081’ini oturum olarak gerçekleştirmişiz. 23’üncü Dönemde 2.355 soru önergesi
verilmiş -sözlü soru önergesi- bunlardan 1.705’ine cevap verilmiş. Yani yüzde 73, yüzde 72,5 cevap
verilmiş.

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Ben size cevapları göndereyim, verdiğim önergelere verilen
cevapları.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, 21’inci Dönemde bakın ne olmuş? 1.980 tane sözlü
soru verilmiş, bunun ancak 467’si cevaplanmış. Cevaplanma oranı yüzde 23,6.

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – İki yıldır cevaplandırılmayan sorularım var Sayın Elitaş.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın değerli arkadaşlar, 21’inci Dönemde yüzde 23.6,

sorulara, cevap verilmiş ama 23’üncü Dönemde 2.355 sorudan 1.705’ine cevap verilmiş, yüzde 72.4,
sözlü sorulara, cevap verilmiş. Parlamentoda milleti temsil eden milletvekillerine ne kadar büyük
ehemmiyet verildiği, sorulan sorulara ne kadar büyük bir ciddiyetle yaklaşıldığı ortada. Ha, bu, sizi
tatmin etmiyor olabilir, sizin istediğiniz cevabı da vermemiş olabilir. Siz gönlünüzden geçen her
cevabı almak mecburiyetinde değilsiniz, alamazsınız da. Ama gerçekleri, cevap olarak aldığınızda da,
kabullenmek mecburiyetindesiniz.
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Bakınız değerli milletvekilleri, “TÜİK’in verdiği rakamlar çerçevesinde, bizim dönemimizdeki…”
dedi… 57’nci Hükûmet dönemindeki kişi başına millî gelirin 3.529 dolar olduğunu söyledi, “Şimdi de
10 bin dolarları geçiyor. Bu rakamların nereden çıktığını anlamıyorum.” dedi.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Hesap sisteminizi mi değiştirdiniz?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakınız, değerli arkadaşlar, 2002 yılı sonu itibarıyla Devlet

İstatistik Enstitüsünün… (MHP sıralarından gürültüler)

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Aynı yöntemle hesaplandı.

TUĞRUL YEMİŞCİ (İzmir) – Müdahale etmeyin lan!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …gayrisafi millî hasıla rakamı 181 milyar dolardır, kişi başına
millî gelir de 2.500 dolardır. Ama son rakamlara göre, Türkiye, bütün dünyada olduğu gibi, gayrisafi
yurt içi hasıla sistemine döndüğü andan itibaren TÜİK’in rakamları revize edilmiş ve 2002 yılı sonu
itibarıyla gayrisafi yurt içi hasıla 181’den 231 milyar dolara çıkmıştır ve aynı şekilde kişi başına gelir
de 2.500 dolarlardan 3.529 dolara revize edilmiştir. 2002 yılındaki gayrisafi yurt içi hasıla
rakamlarıyla 2010 yılındaki gayrisafi yurt içi hasıla rakamları aynı sistem içerisinde, aynı ölçü
içerisinde değerlendirilmiştir.

Bakın, sizinle, Türkiye'nin, 1998 yılından 2010 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasıla rakamlarını
paylaşmak istiyorum: 1998 yılı gayrisafi yurt içi hasıla 271 milyar dolar, yani 56’ncı Hükûmetten
57’nci Hükûmete devredilen rakam. 1999 yılında -57’nci Hükûmetin iktidara geldiği ilk yıl- 271;
247,5 milyar  dolara düşmüş. Arkasından 2000 yılı 265,5 milyar dolar olmuş. 2001 yılı, çıkmış.
Müthiş bir zikzak… İstikrar hiç yok. Millet niye kasa atıyor biliyor musun? Yarınını bilmediği için.
“Bugün büyüyeceğim, yarın ne olacağım, soğan ve ekmek de bulamaz mıyım?” kaygısıyla gidiyor,
“Sayın Başbakan, benim hâlim ne olacak?” diyor, “Bu dengesizliğin sonu nereye varacak?” diyor.

İşte burada, rakamlar gösteriyor. 98: 270,947. 99: 247,544. 2000: 265,384. 2001: 196,736.
Zikzak… Yüzde 5-yüzde 10 dolar cinsinden artış eksiliş var. 2002’de nasıl devretmişler? 230 milyar
494 milyon dolarla devretmişler. Hiç sürekli büyümenin olmadığı bir yılı yaşamışız. Biz 2002 yılında
almışız, 230 milyar 494 milyon dolarla almışız. 304’e, 390’a, 481, 526, 468, 742, 616 ve 730. En son
TÜİK’in açıkladığı rakama göre 735 milyar dolar. Dünyanın en büyük küresel krizinin olduğu bir
dönemde, ilkinin 1929 yılındaki yapılan küresel krizde, tüm dünyanın iflas ettiği bir dönemdeki krize
yakın bir krizin olduğu süreçte gayrisafi millî hasıla 2008 yılındaki krizin en çok hissedildiği sürece
yakın olarak geçmiş. Bizim dönemimizde küresel krizin yaşandığı, tüm dünyanın kırılıp geçirdiği,
tsunami etkisiyle bütün ülkelerin bu etkiden zarar gördüğü bir süreçte ancak krizle bir yıl yaşamışız.
Ama siz 1998 yılındaki Uzak Doğu krizinin Rusya’ya yansıması ve arkasından Türkiye’ye gelen
süreci sürekli zikzaklar hâline getirmişsiniz ve 2001 yılındaki krizin telafisini iki yılda bile
gerçekleştirememişsiniz ve millet o zamanki Parlamentoda iktidarı oluşturan ve yüzde 55 çoğunluğu
oluşturan siyasi grubu, üç grubu…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Üç yıldır 2008 seviyesine gelemedi vatandaşın durumu.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Demiş ki yüzde 55 iktidarın çoğunluğunu oluşturan gruba,
aynen o Başbakanlığın önüne kasa atan vatandaş gibi “Bizim hâlimiz ne olacak? Siz bizi bu hâle
getirdiniz.” demiş ve Sayın Bahçeli’nin söylediği gibi, müthiş bir Osmanlı tokadı vurarak sandığın
içine gömmüştür.
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RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Sıra sizde.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, bakın değerli arkadaşlar, rakamlarla ilgili konuları
çarpıtmanın, milleti yanıltmanın bir manası yok.

BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Kasa atan yok, intihar eden var şimdi bol miktarda.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – İnsanlar kendini yakıyor, Elitaş.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – 500 milyar borç yok yani.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın milletvekilim, şu anda, en son açıklanan, özel sektör de
dâhil olmak üzere 500 milyar dolar borcumuz var.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Ee, daha ne olacak?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Doğru söylüyorsunuz ama Türkiye’nin gayri safî millî hâsılası

2010 yılı itibarıyla…
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – İşsizlik ne âlemde?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – 11,3 işsizlik oranı. Sizin aldığınız dönemde 6,6’ydı, 10,3’te

devrettiniz Sayın Durmuş. Siz de o dönemde Bakandınız. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
içerisinde 2011 yılına kadar Türkiye’deki işsizlik oranının ortalama 10,5 olacağıyla ilgili karar aldınız
ve altında muhtemelen de sizin imzanız var.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sizin 28 Şubatın yükünü biz düzelttik.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, ne diyorum: Sizin de 57’nci Hükûmet döneminde

içinde bulunduğunuz Parlamentoda, o Hükûmetin hazırladığı kalkınma planlarında, 2010 yılında,
2011 yılındaki işsizlik oranlarının yüzde 10,5 olacağıyla ilgili kararda, altında imzanız var ama biz,
2008 yılında Türkiye ekonomisini istikrar içerisinde, gelecekle ilgili baktığı ve temsil ettiği, seçtiği
hükûmetine duyduğu güven çerçevesinde 9,8’e düşürdük ama küresel krizin etkileriyle birlikte, bakın,
29 Mart seçimlerinde işsizlik oranının yüzde 17’ye ulaştığı, genç işsiz oranının yüzde 29’a ulaştığı
bir süreçte dahi, Adalet ve Kalkınma Partisi yerel idarelerde yüzde 39 civarında bir oy almayı
başarmıştır. Niye? Çünkü millet bu partiye güveniyor, millet bu partinin kadrolarına güveniyor, millet
bu partinin Genel Başkanına güveniyor. Diyor ki: “Durmak yok, yola devam.” diyor. (AK PARTİ
sıralarından alkışlar)

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Yolmaya devam.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – İnşallah, 12 Haziran tarihinde yine, “Durmak yok, yola

devam.” diyecek.
Şimdi, Sayın Milletvekili “Kanun tasarı ve teklifleri görüşülürken muhalefetin hiçbir önerisini

ciddiye almadınız.” dedi.
Değerli arkadaşlar, muhalefetin o kadar çok önergelerini dikkate aldık ki… Bakın, en son

verdiğiniz, konuşulan kanun tasarı ve tekliflerinde hiçbir önermeniz yok. Önerme bilmeyen insan
“Vazgeçelim bu işten.” der. Bütün önergelerinize bakın, çıkarma önergesi.

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Kanun tekliflerimizden bahset.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - “744 sayılı Kanun Tasarısı’nın 13’üncü maddesinin madde

metninden çıkarılması.” Bütün önergeleriniz bu.
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Yalan söylüyorsun. Hepsi o olur mu, binlerce önerge var.
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Türk Ticaret Kanunu’yla ilgili yaptığımız işlerde Sayın
Şandır’a teşekkür ediyorum, Sayın Hamzaçebi’ye teşekkür ediyorum. O süreç içerisinde Sayın
Şandır’ın konuyla ilgili yaklaşımı, Sayın Hamzaçebi’nin konuyla ilgili yaklaşımı ve AK PARTİ
Grubunun da bu konuya ehemmiyet vermesi, ciddiyetle üzerinde durması ve bizden önceki dönemde
de hazırlanıp altyapısı oluşturulan bir kanun tasarısının, 3 bin maddelik kanun tasarısının üç günde
çıkarılması başarısını, basiretini gösterdik. İşte, biz bugünleri bunlarla kapatmalıydık, bugünleri
bunlarla yapabilmeliydik. Millet bizi alkışlayıp… Birbirimizi eleştirerek değil, hatalarımızı görüp
en azından öz eleştiri yaparak bugünü kapatıp 24’üncü Döneme bir örnek teşkil etmeliydik ama
yaptığımız meselelerin, iyi noktadaki olan şeylerin… Değişiklik önergelerinin tamamı çıkarma
önergesi, “İktidar grubu bu konuyla ilgili bizim önerilerimizi dikkate almıyor.”

Sayın Yalçın, eğer siz geçen haftaki yaptığımız kanun tasarısında, incelemiş olsaydınız, en az on
tane önergeyi kabul ettiğimizi görürdünüz. O önergeyi kabul ettiğimizi görürdünüz.

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Bir tane müstakil kanun var mı yasalaşmış?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Yalçın, 57’nci Hükûmet döneminde, Allah aşkına bir
örnek verebilir misiniz, muhalefet milletvekillerinin kanun teklifleriyle ilgili hangisinde olduğunu
gösterebilir misiniz?

Bakın, Sayın Yalçın siz bu konulara çevre konusundaki uzak olduğunuz kadar uzaksınız. Bazı
konularda, mesela görüştüğümüz kanun tasarıları içerisinde komisyonlarda birleştirilerek getirilmiş
kanun tekliflerinin…

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Bir tane müstakil, muhalefetin, kanun teklifi var mı yasalaşmış?
Yedi yüz  tane kanun teklifi verdik.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Yalçın, biraz çevre konusunda, herhâlde, çalışırsanız
çünkü konuştuğunuz konu oydu. Siz komisyonlardaki yapılan işlerle alakalı milletvekili…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sen ne söyledin çevreyle ilgili Elitaş?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bizim Sayın Şandır’la beraber, Sayın Vural’la beraber
verdiğimiz kanun teklifleri var, birleştirildi. Bakın, bizim “Torba Yasa” diye ifade ettiğimiz iki yüz
kırk yedi maddelik kanun teklifinde, kanun tasarısında Sayın Şandır’ın da imzası vardı. Sayın
Şandır’ın imzasının olduğu...

RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Yedi yüz tane kanun teklifi var. Müstakilen yasalaşmış bir tane
kanun teklifi söyleyebilir misiniz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Yani kusura bakmayın, bizim düşündüğümüz bir şeyi sizin
düşünmek de hakkınız tabii. Ama biz sizin düşündüğünüz şeylerin uygun olanlarını zaten kabul
ediyoruz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Çevreye gel. Biraz çevreden bahset.

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – 40 milyar doları ne yaptınız özelleştirdiğiniz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, her şeye rağmen 23’üncü Dönem
içerisinde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun efendim.
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...belki günün anlamına, son günün özelliğine uygun konuşma
yapmayan arkadaşlarımız olabilir ama şunu ifade etmek istiyorum ki bu kürsüye bugün 7 Nisan
Perşembe günü çıkan bütün arkadaşlarımızın 550 kişiyle temsil edilen Parlamento içerisinde
incitmeden, kırmadan ama hepsinin yüreğini mest ederek, içine su dökerek, yüreğine su dökerek
alkış alabilecek konuşmayı yapmasını arzu ederdim, dilerdim.

Öncelikle, ben, Sayın Sevigen’e teşekkür ediyorum yaptığı çok güzel konuşmadan dolayı. Raşim
Çakır Bey kardeşimiz eleştirdi, öz eleştiri yaptı ve konuşmasında da alkış aldı.

Ben, bu duygularla, 23’üncü Dönem Parlamentosunun yaptığı çalışmalardan dolayı, özellikle
grup başkan vekili arkadaşlarıma...

ERKAN AKÇAY (Manisa) – MHP acıttı mı sizi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...Sayın Oktay Vural’a, Sayın Şandır’a, daha önceki
çalıştığımız, şimdi Sayın Genel Başkan olan Cumhuriyet Halk  Partisi Genel Başkanı Sayın
Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akif Hamzaçebi’ye, Sayın Muharrem İnce’ye, Sayın Hakkı Suha Okay’a,
Sayın Kemal Anadol’a ve Plan ve Bütçe Komisyonunda beraber çalıştığımız değerli arkadaşlarımıza,
incitmeden, üzmeden, üzmemeye gayret göstererek, birbirimize karşı yapıcı olmaya çalışarak ki
kırmadan, incitmeden yaptığımız konuşmaları ve milletvekili arkadaşlarımızı da incitmemek üzere
buraya gönderen grup başkan vekili arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Ama şu anda son bir sitemimi Sayın Şandır’a yapacağım: Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan
Vekili olarak arkadaşımızı en azından bugünün anlamına binaen Sayın Yalçın’ı bir notla uyarıp “Ne
olur konuya gel.” demesini arzu ederdim, beklerdim.

Hepinizi, bu son günde, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Komisyon adına Sayın Nuri Uslu, Uşak Milletvekili.

Buyurun Sayın Uslu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Uşak) –
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Polis Günü ve haftası dolayısıyla Polis Günü’nü ve haftasını kutluyorum. Ayrıca polis
kardeşlerimize de sağlıklı, başarılı bir yaşam diliyorum.

Şimdi, bizim komisyonumuz, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılması, sürdürülebilir
bir çevre politikasının oluşturulabilmesi için alınması gereken önlemlerdir.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, çevre sorunları o kadar çok, o kadar değişik ki Çevre Sorunları
Araştırma Komisyonu Başkanı olarak bir tespiti de ben yapmak istiyorum müsaade ederseniz. O da
şu: Şimdi, bizim komisyonumuzda üye olmayan değerli arkadaşımız, Çevre Komisyonunda üye
olmayan değerli arkadaşımız, üzülerek söyleyeyim ki… Şimdi, bir türküyü, şarkıyı dinlersiniz, uygun
seste, uygun yerde dinlersiniz, çok hoşunuza gider, zevk alırsınız, eğlenirsiniz; aynı şarkıyı, aynı
türküyü farklı bir ortamda yüksek sesle, daha yüksek sesle söylerseniz, dinlerseniz o zaman oradan
rahatsız olursunuz. İşte o gürültü kirliliği, yani çevresel sorunlardan birini oluşturur, gürültü kirliliğini
oluşturur. Şimdi, bu değerli arkadaşımız...
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ERKAN AKÇAY (Manisa) – Hâlâ daha ne diyor!

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– ...çevreyle ilgili şeyler söylememesine rağmen, bu Parlamento, bu dört yılda, burada yüzlerce kanun
çıkardı, yayınlanmasına sebep oldu, vesile oldu.

BAŞKAN – Nuri Bey, şunu hoşlukla tamamlayalım. O konuya Sayın Elitaş değindi, siz çevreden
bahsedin lütfen Nuri Bey. Sayın Uslu...

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Nuri Bey, çevreyi konuşun lütfen. Grup Başkan
Vekiliniz cevap verdi ama siz çevreyi konuşun.

ERKAN AKÇAY  (Manisa) – Grup Başkan Vekili yirmi dakika cevap verdi, yeter.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Nuri Bey, siz çevreyi konuşun artık.

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Şimdi, müsaade buyurun...

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Siz çevreyi konuşun lütfen.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, lütfen...

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Bir çevre sorununu...

BAŞKAN – Sayın Uslu... Sayın Uslu...

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Çevreyi konuşun.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, lütfen sakin olun.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Yeter artık, Grup Başkan Vekili cevap vermiş.

BAŞKAN – Sayın Uslu... Sayın Uslu...

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Arkadaşlar, bak, arkadaşımızı...

ALİM IŞIK (Kütahya) – Yirmi dakika Grup Başkan Vekili konuştu. Çevreyi konuşun artık.

BAŞKAN – Sayın Uslu... Nuri Bey...

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Arkadaşımızı rencide etmek istemiyorum.

BAŞKAN – Sayın Uslu... Nuri Bey...

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Sadece söylemek istediğim şu...
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MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Söyledin ama, yeter artık. İşine bak. Kalkıp ben de konuşayım
o zaman.

BAŞKAN – Nuri Bey, bir şey söyleyeyim ya. Sayın Uslu…

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Söylemek istediğim şu: Şimdi, olmayan bir şeyleri...

BAŞKAN – Sayın Uslu…Sayın Uslu, sesimi duymuyor musunuz?

ALİM IŞIK (Kütahya) – Raporu konuşacaksan konuş.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Raporu konuşacaksan konuş. Grup Başkan Vekiliniz cevap
verdi, tamam.

BAŞKAN – Nuri Bey…Sayın Uslu…

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Pardon.

BAŞKAN – Mikrofonu kesmek zorunda kalacağım.

Arkadaşlar, bakınız, bu konu talihliydi, talihsizdi, neyse, bir konuşuldu. Grup Başkan Vekili
yirmi dakika devam etti. Yani Meclis oturumunu yöneten arkadaşınızı zorla “Gündeme gelin, sadede
gelin.” demek mecburiyetinde bırakmayın. O konu kapandı arkadaş. Siz de çevreden bahsedin,
bitirelim şu işi.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Yeter artık ya! Grup Başkan Vekili cevabı verdi. Konuya gel Hatip!

BAŞKAN – Hoşlukla bitirelim Sayın Uslu, lütfen, istirham ediyorum. O konuyu kapattık
arkadaşlar, o konu kapandı. Sen çevreden bahset Nuri Bey.

Buyurun.

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Şunu söylemek istiyorum: İşte bu da bir siyasi çevre sorunudur. Onu tespit etmek istiyorum,
onun için söyledim.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Aynen senin yaptığın gibi.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Hâlâ ısrar ediyorsun.

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Yaran var da gocunuyorsun, başka bir şey
yapmıyorsun!

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Değerli arkadaşlarım, şimdi, bizim Komisyonumuz, yirmi dört tane ayrı konuda verilmiş olan
önergelerden oluşmuş ve 21 tane milletvekilimizin katılımıyla oluşmuş ve ciddi bir çalışma meydana
getirmiştir.
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Sayın Rasim Çakır Bey kardeşim, arkadaşımız, önergelerin isimlerini ve önerge verenleri saydı.
Ben de bir vefa olarak Komisyonumuzdaki üye arkadaşlarımızın ismini saymak istiyorum:

Başkanı olarak Nuri Uslu, AK PARTİ Uşak Milletvekili; Başkan Vekili, Recep Yıldırım, AK
PARTİ Sakarya Milletvekili; Sözcü, Kayhan Türkmenoğlu, AK PARTİ Van Milletvekili; Kâtip,
Binnur Şahinoğlu, AK PARTİ Samsun Milletvekili; Mehmet Erdoğan, AK PARTİ Adıyaman
Milletvekili; Şevket Köse, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili; Abdülkadir Akcan,
Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili; Zekeriya Aslan, AK PARTİ Afyonkarahisar
Milletvekili; Mehmet Hanifi Alır, AK PARTİ Ağrı Milletvekili; İlknur İnceöz, AK PARTİ Aksaray
Milletvekili; Muhammet Rıza Yalçınkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili; Mehmet
Nezir Karabaş, BDP Bitlis Milletvekili; Mustafa Kemal Cengiz, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale
Milletvekili -buradan değerli arkadaşıma şifa da diliyorum, Cenabı Allah şifa versin- Mithat Ekici,
AK PARTİ Denizli Milletvekili; Rasim Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili; Özlem
Müftüoğlu, AK PARTİ Gaziantep Milletvekili; Haydar Kemal Kurt, AK PARTİ Isparta Milletvekili;
Mehmet Akif Paksoy, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili; Mahmut Esat Güven,
AK PARTİ Kars Milletvekili; Hikmet Erenkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili; Çağla
Aktemur Özyavuz, AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili.

Değerli arkadaşlarım, bu Komisyon gerçekten çok ciddi ve çok uzun bir çalışma yaptı. Bu
çalışmanın neticesinde şu gördüğünüz komisyon raporunu oluşturdu ve bu komisyon raporunu
basarak tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdik.

Şimdi, tabii ki “çevre sorunu” denince çevreyle ilgili, çevre sorunuyla ilgili olmayan hiçbir
kurum, kuruluş, ilgili kişi kalmıyor. Onun için biz öncelikle konuyla ilgili olarak tüm sivil toplum
kuruluşlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, yazılı, basılı, görsel bütün yayınları,
bunların hepsini komisyon olarak Komisyonumuzda değerlendirdik, inceledik ve daha sonra, bu
özellikle önergelerle gündeme getirilen çevresel sorunları yerlerinde görebilmek için on dokuz tane
ilimize ve çevresine seyahat yaptık. Tabii, burada çevre sorunlarının oluşması ve hangi bölgeleri,
kimleri etkilediği de bizim için önemliydi. Bir kere yaşamın olmazsa olmazları diye kabul ettiğimiz
toprak, su, hava ve doğal kaynakların kirlenmesi, tahrip edilmesi, yok edilmesi, kullanılamaz hâle
getirilmesi en önemli çevre sorunlarından birini oluşturuyordu.

Çevre sorunları hemen akşamdan sabaha oluşmuyor, uzun yıllar, doğalına aykırı, uygun olmayan
faaliyetlerin yapılması ve tekrarlanması sonucunda çevre sorunları meydana geliyor. Çevre
sorunlarının büyümeye, yayılmaya ve genişlemeye açık sorunlar olduğu görülüyor. Çevre sorunları
sınır tanımıyor, zaman ve mekânla sınırlandırılması da mümkün olmuyor. Çevre sorunları sonucu
kirlenen toprakların, suyun, havanın ve tahrip olan doğanın geri kazanılması hem çok pahalı hem de
çok uzun yıllar alıyor.

Peki, bu çevre sorunları daha çok kimi etkiliyor? Çevre sorunu, olduğu bölgede, görüldüğü
alanda, her alanda, zaman ve mekân tanımadan, o bölgede yaşayan tüm canlıları, insanları, hayvanatı
ve bitkileri olumsuzca etkiliyor.

Şimdi, Anayasa’mızın 56’ncı maddesindeki “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir.” düsturuna bağlı olarak Komisyonumuz, 21 milletvekilimiz gruplar hâlinde farklı
bölgelere seyahatler yapmıştır. Bu seyahatlerimiz esnasında… Tabii, Komisyonumuz aslında 2008
yılında çalışmasını tamamladı yani üzerinden iki yıl gibi bir zaman geçti. Şimdi, o dönemde
gittiğimizde o bölgelerde tespit ettiğimiz çevresel sorunların belki birkaçı veyahut da birçoğu şu anda
sorun olmaktan da kalkmış olabilir.
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RASİM ÇAKIR (Edirne) – Hangisi, bir tane söyle?

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Ama o döneme göre tespit ettiğimiz çevresel sorunları da açıklamak istiyorum: Adana, Adıyaman,
Gaziantep, Şanlıurfa bölgesine yaptığımız seyahatte özellikle Harran ve Çukurova’da aşırı ve bilinçsiz
bir biçimde su ve gübre kullanımı olduğunu gördük. O bölgede, Karakaya, Atatürk Barajı, Keban
Barajı, Birecik Barajı ve Karkamış Barajı’nın olduğu bölgede özellikle bu barajlara akıntısı olan
yerleşim yerlerinden atık suların maalesef bazı barajlarımıza kirli bir şekilde ileri anlamda deşarj
edildiğini tespit ettik.

Kahramanmaraş-Elbistan ve Muğla-Yatağan’a yaptığımız seyahatte ise özellikle Kahramanmaraş
Elbistan Termik Santrali’nin bir ünitesinde desülfürizasyon ünitesinin kurulmadığını, elektrofiltrelerin
takılmadığını ve devamlı çalıştırılmadığını, bunun sonucu olarak da o bölgede bitki ölümlerinin
olduğunu, toprak kirlenmesinin olduğunu ve asit yağmurları ile toprağın kirlendiğini gördük ama
bunun aksi olarak Muğla-Yatağan’daki Termik Santral’de yaptığımız incelemede ise tamamen bu
söylediğimiz tedbirlerin alındığını ve Yatağan Termik Santrali’nden çevreye hiçbir zararlı etkenin
yayılmadığını tespit ettik.

Komisyonumuzla yine Trakya, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ’a yaptığımız seyahatte -biraz önce
Rasim Bey arkadaşımızın da söylediği gibi- gerçekten Trakya’da hem sulamada hem su kullanımında,
özellikle Ergene Nehri’nin ve Ergene’ye bağlı çay ve kollarının da maalesef kirli aktığını Komisyon
olarak tespit ettik, yerinde gördük.

İzmir, Aydın, Muğla bölgesine yaptığımız seyahatte ise Menderes Ovası’nda Küçük ve Büyük
Menderes nehirlerinde kirliliklerin olduğunu, bu sulardan tarımsal alanlarda sulamada kullanılmasından
dolayı topraklarda da kirlenmenin olduğunu gördük ve Muğla bölgesinde özellikle koylardaki balık
çiftliklerinin, her ne kadar basında balık çiftlikleriyle ilgili yanlış konular anlatıldıysa da balık
çiftliklerinin koylardan belli bir mesafede, ileride olmasından dolayı ve uygun noktalarda
konuşlandırılmalarından dolayı balık çiftliklerinin de orada kirlilik oluşturmadığını tespit ettik.

Van, Ağrı, Iğdır, Kars bölgesine yaptığımız seyahatte özellikle Van Gölü ve civarında yaptığımız
incelemelerde Vanlıların “mavi deniz”, hatta Van’ın mavisinin, Van Gölü’nün mavisinin başka hiçbir
gölde olmadığını söyledikleri Van Gölü’nde maalesef o yıllardan geriki yıllara doğru baktığımızda
Van Gölü ve çevresinde oraya yine yerleşim alanlarından kirliliklerin aktığını… Çünkü Van Gölü
korunan bir havza, çukur bir havza olduğu için orada Van Gölü’nün etrafında da kirliliklerin olduğunu
hep birlikte tespit ettik ama daha sonra öğrendiğim kadarıyla Van ve çevresi, koruma kurulunun
kurulmasıyla ve oralardaki yerleşim alanlarında kanalizasyonların ve arıtma tesislerinin yapılması
neticesinde bu kirliliklerin bir derece engellendiğini ve ortadan kaldırıldığını gördük.

RASİM ÇAKIR (Edirne) – Gevenler kurtulmuş mu?
10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146

ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Ege, Çukurova, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki hasat sonunda anız yakmanın
son derece çevresel bir sorun oluşturduğunu, toprağın verimliliğini ortadan kaldırdığını gördük ve bu
çevresel sorunun mutlaka önlenmesi gerektiği konusunda aynı fikre vardık.
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Türkiye’nin her tarafında az çok oranda erozyonun devam ettiğini tespit ettik. Van, Ağrı, Kars,
Artvin ve Adıyaman illerindeki özellikle erozyonu önleyen ve benim tabirimle “doğunun dağlarının
örtüsü, battaniyesi” dediğimiz geven bitkisinin, maalesef, bilinçsiz bir şekilde yakmak için, yakıt
olarak ve yem olarak, hayvan yem bitkisi olarak kesildiğini, söküldüğünü, köklendiğini gördük.
Bunun da -bir orman mühendisi olarak- son derece yanlış olduğunu, mutlaka önlenmesi gerektiğini
hep birlikte tespit ettik.

Özellikle, Artvin’e ve Çanakkale’ye yaptığımız seyahatlerde de Artvin Cerattepe’deki
madencilik faaliyetlerinin, Kazdağlarındaki madencilik faaliyetlerinin de daha dikkatli, daha yeni
teknolojiler kullanılarak doğaya zarar vermeden, görsel zarar vermeden yapılması konusunda da
hemfikir olduk.

Aydın, Afyon, Kütahya, Denizli ve Uşak illerine yaptığımız seyahatler neticesinde de özellikle
jeotermal su kaynaklarının kullanıldıktan sonra reenjekte edilmediğini tespit ettik. Bu jeotermal
suların reenjekte edilmediği durumlarda toprakta kirlenmeye sebep olduğunu belirledik. Özellikle
Uşak ilinde yaptığımız tespitte de Uşak hem Gediz Nehri’nin hem de Küçük, Büyük Menderes
nehirlerinin, Banaz Çayı’nın doğum bölgesinde olduğu için, oradaki iki tane büyük sanayi
kuruluşunun -organize sanayinin ve karma organizenin- her ikisinde de arıtmaların yapıldığını,
faaliyete geçtiğini, Gediz’in, Büyük Menderes’in ve Adıgüzel Barajı’nın da bu konudan, arıtmalar
çalışmaya başladıktan sonra olumlu bir şekilde etkilendiğini gördük.

Muğla, Aydın, Kocaeli, İstanbul, Mersin ve Antalya illerinde, madencilik faaliyetlerinin çevresel
kirlilikler oluşturduğunu da tespit ettik.

Şimdi, ben, bu tespitlerden sonra, süratle, alınması gereken tedbirler nelerdir, onları Kurulumuza
arz etmek istiyorum.

En önemlisi şu: Hava kirliliği, toprak kirliliği özellikle enerjiden kaynaklanmıyor, endüstriyel
faaliyetlerden kaynaklanıyor. Onun için, yenilenebilir enerji kaynakları mutlaka desteklenmeli.

Verimli tarım alanları, meralar, sulak alanlar ve orman alanlarının amaç dışı kullanılması mutlaka
engellenmeli.

Sulama, gübre ve ilaç kullanımı daha bilinçli yapılmalı.

Endüstriyel ve kentsel atık sularla kirlenmiş sular, sulamada, tarımsal sulamada kullanılmamalı.

İyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalı, damlama sulamaya geçilmesi de daha kuvvetli bir
şekilde desteklenmeli.

Arazi sınıflamasının tamamlanamamasından dolayı arazilerin kullanımında amaç dışı
kullanımlar olmaktadır, bu engellenmeli.

Çukurova, Ege ve Trakya ovalarında birinci sınıf tarım arazileri amaç dışı alanlarda
kullandırılmamalı ve kullanımı bundan sonra mutlaka engellenmeli.

Tarım alanlarında anız yakımına kesinlikle izin verilmemeli.

Erozyon önlenmeli.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde yakıt ve yem bitkisi amacıyla kesilen, sökülen geven
bitkisinin sökülmesi ve koparılması mutlaka engellenmeli.

Ormanlar, sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin zengin olduğu alanlar, doğal alanlar tüm zararlı
etkenlere karşı korunmalı.
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Yüzyılımızda su en önemli etkenlerden birisidir. Diyoruz ki sürdürülebilir su yönetimi mutlaka
sağlanmalı. Bunun için su bakanlığı kurulmalı, yerel yönetimler bakanlığı ayrıca kurulmalı, orman
bakanlığı veya doğal kaynaklar bakanlığı ayrıca kurulmalı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Evet, buyurun.

10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146
ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI NURİ USLU (Devamla)
– Bitiriyorum Sayın Başkan.

Endüstride çevreye duyarlı yeni teknolojiler kullanılmalı ve teşvik edilmeli.

Seyhan, Ceyhan, Küçük ve Büyük Menderes, Fırat, Dicle ve Ergene havzalarının su temin
kaynağı olarak bölgelerinin can damarı olduğu dikkate alınmalı ve bu alanlara atık suların arıtılmadan
deşarj edilmesi kesinlikle engellenmeli.

Arıtma tesislerinin sürekli çalıştırılması mutlaka sağlanmalı, bunun için devlet enerji desteği
vermeli ve nitekim, enerji desteği şu anda veriliyor.

Kullanılan termal sular reenjekte edilmeli.

Madencilik faaliyetleri çevresel sorun oluşturmayacak metotlarla üretim yapmaya devam etmeli.

Doğal kaynaklarımızı, tertemiz akan akarsularımızı, göletlerimizi, barajlarımızı ve denizlerimizi
korumalıyız.

Tarım arazilerimizi, ormanlarımızı, meralarımızı, biyolojik çeşitliliğin kaynağı olan sulak
alanlarımızı koruma-kullanma dengesi içinde, mutlaka sürdürülebilir bir yönetimle yönetmeliyiz.

Şunu iyi bilelim ki: Gideceğimiz başka Türkiye, gideceğimiz başka yerküre yok değerli
arkadaşlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Ben de bu duygularla tüm milletvekillerimize 24’üncü Dönemde… Veya şöyle söyleyeyim: Bu
dönemin sonunda ve bundan sonra, sağlıklı, hayırlı bir yaşam diliyorum. Hepinize başarılar
diliyorum. Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürülebilir çevre
politikası için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır.

Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.01
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 20.17

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Fatih METİN (Bolu), Yusuf COŞKUN (Bingöl)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88’inci Birleşiminin Beşinci
Oturumunu açıyorum.

6’ncı sırada yer alan, spor kulüplerinin sorunları ile sporda şiddet sorununun araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 733
sıra sayılı Raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz.

6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 milletvekilinin, Aydın Milletvekili Ali
Uzunırmak ve 25 milletvekilinin, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 milletvekilinin, Edirne
Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27
milletvekilinin, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 milletvekilinin, Malatya Milletvekili
Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 milletvekilinin, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Adına Grup Başkan
Vekilleri Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız’ın, Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı
ve 21 milletvekilinin, Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 19 milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali
Rıza Öztürk ve 22 milletvekilinin, Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 24 milletvekilinin,
spor kulüplerinin sorunları ile sporda şiddet sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
(10/80, 91, 267, 674, 714, 737, 739, 876, 877, 878, 879, 880) (S. Sayısı: 733) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet? Yerinde.
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bu arada, şahısları adına da konuşma sayıları artmıştır.

Onun için, daha öncekilerde olduğu gibi önü açık olarak, “ne zaman bitirirse” üslubunu
takınmayacağız. Bütün arkadaşlarımızın konuşmalarını ona göre ayarlamalarını rica ediyorum, yoksa
arkadaşlarımızı çok geç vakte kadar bekletmiş oluruz.

Önerge sahipleri adına Yaşar Tüzün, Bilecik Milletvekili.
Yaşar Bey yok mu burada? Neyse, belki gelir.
Mehmet Günal, Antalya Milletvekili.
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri ve yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu, sporda şiddetin araştırılmasıyla ilgili rapor üzerine söz aldım ama

öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki az önce hem Sayın Elitaş “Çevreyle ilgili konuşulmadı.” dedi
hem de Sayın İncekara “Keşke arkadaşlardan Komisyon üyeleri olsaydı, daha iyi olurdu.” dedi. Ben
burada kendi adıma sporu bir yaşam biçimi olarak gören ve burada da…

SAADETTİN AYDIN (Erzurum) – Artık antrenmanlara gelmiyorsun.
                               
(x) 733 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
(10/80, 91, 267, 674, 714, 737, 739, 876, 877, 878, 879, 880) esas numaralı Meclis Araştırması
önergelerinin ön görüşmeleri 19/10/2010 tarihli 8’inci Birleşimde yapılmıştır.
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MEHMET GÜNAL (Devamla) – Evet, antrenmanlara gelmiyorum, söylerim birazdan nedenini.
Madem burada Kardeşim söyledi, onu da belirteyim: TBMMspor’un bütün branşlarında Meclisi
temsil eden ve ilkokul yıllarından itibaren de bütün branşlarda amatör kümelerde faaliyet göstermiş
bir arkadaşınız olarak kendimi bu konuda konuşmaya mezun görüyorum. Öncelikle, onu belirterek
başlamak istedim. Dolayısıyla, bunu bir yaşam tarzı olarak değerlendiriyorum.

Burada çok fazla anlatmaya gerek yok çünkü Komisyon Raporu’nun “Sonuç” kısmında da çok
güzel bir şekilde sporun temel amacı belirtilmiş: “İnsanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, iradesini
güçlü kılmak ve toplumda barış, kardeşlik ve dayanışma duygusunu yaygın hâle getirmektir.” diyor.
Onun için biz sporu yaşam tarzı olarak belirledik; hem mücadeleyi içeriyor hem yenmeyi içeriyor hem
yenilmeyi içeriyor hem de bunları sindirmeyi içeriyor. Hepimizin, burada, bu anlamda, sporu
hayatımızın bir düsturu olarak görmemiz gerekiyor.

Biz de az önce burada takım arkadaşlarımın söylediği gibi, o anlayış içerisinde, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin takımlarında da değişik branşlarda faaliyetlerde bulunduk. Ben bir yıldır
bulunmuyorum. Arkadaşlarım sitem ediyor ama onun da nedeni, az önce söylediğim amaçtan
çıktığını düşündüğüm için. Onlar beni haksız bulsa da ben, Sayın Başbakan sporcularla “açılım”
toplantısı yaptığından beri katılmıyorum çünkü o benim söylediğim amaca uymaktan çıktı gibi geldiği
için. Arkadaşlarım devam ediyorlar, onların takdiridir.

Dolayısıyla, hakikaten, spor bugünün meselesi değil. Geçmişten bugüne Türkiye’de ciddi sporcular
da yetişmiş, kendi imkânlarıyla, kıt şartlarda önemli sporcular yetişmiş ve cumhuriyetin kuruluşundan
önce hatta, Atatürk kendisi, önemli ölçüde, sporcuların yetişmesine, yetiştirilmesine katkıda bulunmuş,
bugün faaliyette bulunan birçok kuruma katkıda bulunmuş ve kendi talimatıyla, “Gazi Eğitim”
dediğimiz, bugün Gazi Üniversitesinin binası olarak kullanılan binada ilk eğitimi başlatmış.

Değerli arkadaşlarım, burada, hakikaten, o veciz sözün içerisinde deminki, baştan vurguladığım
konuya tekrar dönmek istiyorum. Atatürk diyor ki: “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda
ahlaklısını severim.” Burada “şiddet” kısmı sporun taraftarıyla ilgili olsa da, öyle gibi algılanıyor olsa
da sporun bütün sorunları ayrıntılı olarak taraflar açısından -kulüpler açısından, yöneticiler açısından,
sporcular açısından- tartışılmış ama bir de bir garabet var ki spor deyince herkes önce futbolu
düşündüğü için, baktım raporda da genel olarak futbol ağırlıklı bir düzenleme olmuş. Dolayısıyla burada,
değerli arkadaşlarım, futbolun dışında bütün branşların dikkate alınması gerekirdi diye düşünüyorum.

Neden şiddet? Yani “Şiddeti önlerken ayrıntılı bir analiz yapılsın.” denilmiş ama buraya baktığım
zaman “İşin arka planında bu insanları şiddete iten şey nedir?” analizi fazla yapılmamış. Yani madde
madde sayılmış ama bunların çözüm önerileriyle ilgili “Neden şiddete gider…” Bazı maddelerde
spor tesislerinin yetersizliği, ona göre uygun olmaması, işte eğitimsizlik ama bunların hepsinden
daha önemlisi insanların sürekli çatışma ve gerilimin yaşandığı bir ortamda yaşıyor olması,
sinirlerinin sürekli yıpranıyor olması ve işsizlik ve yoksulluğun sonucunda bir dışlanmışlık duygusu
içerisinde belli kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın maça gittiği zaman daha agresif olmasına yol
açan bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin de hususların buraya dercedilmesi ve bundan da
önemlisi buna ilişkin önlemlerin alınması gerekirdi diye düşünüyorum çünkü her şeyden önce
zihniyet dönüşümü burada önemlidir. O zihniyet dönüşümünü, baştan beri  söylediğimiz spor ahlakını
yerleştiremediğimiz zaman suçu sadece seyircilere atarak işin içinden kurtulmak veya sadece sporda
şiddetin önlenmesine ilişkin  bir yasa tasarısını çıkararak bunun uygulanabilirliğine bakmadan,
altyapısını, teknik altyapısını, eğitim altyapısını hazırlamadan sadece kanunla bunu düzenlemek
maalesef mümkün değil. Bunun arkasında işin eğitimi yatıyor. Eğitim denilince de sadece beden
eğitimi ve spor değil, ilkokuldan itibaren başlayarak sporun önemini ve bu çerçevede ahlaklı olmanın
önemini, sporcu olmanın önemini anlatmak gerekiyor.
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Bu çerçevede defalarca ilgili bakanlarla, federasyon başkanlarımızla da konuştuk ama henüz o
konuda -bu yasalar çıkmasına rağmen- bir adım atılamadı. Öncelikle okullar liginin ciddi bir şekilde
faaliyete geçmesi gerekiyor, şu anda turnuva şeklinde. Bir kültür olarak ortaokullardan başlayarak
-şimdi turnuvalar olarak yapıyorlar- kalıcı bir şekilde lig hâline getirilmesi ve bunun bir hazırlık ligi
gibi yetiştirilmesi -sporcuların- gerekiyor. O süreçte de işte arkadaş olmayı demin raporda da belirtilen
amaç olarak, sporun temel amacı arasında ahlaklı olmayı, birey olarak gelişmeyi, iradesini
güçlendirmeyi içeren hususların dikkate alınması ve bunların da çözülmesi gerekiyor. Yoksa biz burada
kanunu çıkardık, sürekli olarak kanun çıkarıyoruz, uygulamadığımız zaman bunun bir sonucu olmaz.

Değerli arkadaşlarım, kısaca… Bu dönemin son raporu ve son görüşmesi olması hasebiyle az
önce arkadaşlarımızın kaygılarını dinledik. Ben, kısaca, Yunus’un sözleriyle sözlerimi bağlayarak
birkaç şey daha söylemek istiyorum.

“Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım,
Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.” diyor.
Bir taraftan özür dilerken sonra özrümüz kabahatimizden büyük olmasın. Bizler, burada çok şeyler

konuştuk. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, her zaman, Sayın Elitaş’ın dediği gibi, yapıcı, yol
gösterici, uzlaşmacı bir muhalefet anlayışına sahibiz. Yeri geldiğinde en sert sözleri ben arkadaşlarıma
sarf ettim hem komisyonda hem burada çünkü haklıydım, haklı olduğumu düşünüyordum. Ancak ve
ancak bana haklı olduğum siyasi mülahazalarla değil, önüme belge getirilirse özür dilediğim de olmuştur
ama belge gelirse. Ben, burada muhalefet ediyorum ve doğru olan konusunda sizi uyarmak zorundayım,
gördüğüm yanlışı… “Ben” derken muhalefet partisi olarak söylüyorum. Biz, hep bunu yapmaya çalıştık.
Tabii, bu arada karşıdan siyasi taassupla bir tepki gelirse bizim tepkimizin de sert olduğu olmuştur ama
insani ilişkilerimiz devam eder. Siyaseten sert olmak zorundayız. Siz burada parmak çoğunluğuyla
“indirin, kaldırın” yaparken biz tabii ki başka türlü, bağırmadığımız zaman… Sayın Başkanım bile
zaman zaman kızdı bize “Duyamadım” dedi sonra. Demek ki bağırmazsak bazı şeyler duyulmuyor.
Yani kendisi de burada, bir oturumda kendisi vardı çünkü.

Bu vesileyle, değerli arkadaşlarım, bu tartıştığımız konular, çıkardığımız kanunlarda yukarıda,
arkadaşlarımız biliyor, ne kadar düzeltmeler yaptığımızı Plan ve Bütçe Komisyonunda. Ona rağmen
hâlâ onların bile çoğu kanunların içlerine sinmediğini hepimiz biliyoruz. O nedenle, bunu yapıcı bir
muhalefet anlayışı olarak görmeniz gerekiyor. Muhalefet muhalefetliğini yapacak, iktidar da
iktidarlığını yapacak. Ortalamada, demokraside de bir denge bulunacak. Bu söylediklerimizin hiç
birisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyümesini engellemek üzere, sizin dediğiniz gibi sizin
icraatlarınızı engellemek üzere değil, tam tersine doğru icraatlar yapılarak Türkiye’nin ilerlemesini
sağlamak içindir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak “Önce ülkem ve milletim, sonra partim” diyen
bir anlayışa mensubuz.

Sonuç olarak, Türk milleti büyük millettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük devlettir. Şimdiye
kadar da onlarca devlet yeniden kurulmuştur, tarih sahnesinde yerini almıştır. Biz milliyetçi hareket
olarak, yeniden bu küresel gelişmelere karşı, sosyal boyutu olan, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet
projesinin inşa edilmesiyle lider ülke olabileceğimizi düşünüyoruz. Size uyarılarımız da bundandır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan, bir cümleyle.
Bu konuları istismar etmeden, sizlerin de, Sayın Başbakanın da son dönemde söylediği gibi ve

hatta Sayın Kılıçdaroğlu’nun  da geçen bir toplantısında söylediği gibi, milli bir hedef olarak “2023
lider ülke” vizyonuna hepimizin kilitlenmesi, bütün kurumların kilitlenmesi, siyasi mülahazalardan
uzak bir şekilde o lider ülkeyi inşa edecek çalışmaların yapılması gerekir.
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Çözüm önerilerimiz farklı olabilir değerli arkadaşlar, ama hedefimiz hepimizin aynı olması
gerekir. 2023’te lider ülke ve 2053’te fethin 1.600’üncü yıl dönümünde süper güç olma vizyonunu
hepimizin, burada bulunan 550 kişinin benimsemesi gerekir. Ha, çözüm yollarını tartışabiliriz. Onun
için biz diyoruz ki, siz onları söylüyorsunuz, bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Biz, inşallah 13
Hazirandan itibaren üç dönem arka arkaya tek başına iktidar olarak, bu lider ülke olma yolunda biz
kendi bildiklerimizi uygulamaya çalışacağız diyoruz.

Bu duygularla ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmaların hepsi
doğruyu bulma yolundadır. Türk milletine güvenimiz tamdır, inancımız tamdır. Zaman zaman fetret
devri yaşansa da Türk milleti büyük olmaya devam etmiştir, yine de edecektir diyor, sizleri ve yüce
Türk milletini saygıyla selamlıyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Günal.
Evet, önerge sahipleri adına Sayın Yaşar Tüzün, Bilecek Milletvekili.
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
YAŞAR TÜZÜN (Bilecik) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; spor kulüplerinin

sorunları ile sporda şiddet sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
kurulan Komisyon Raporu’yla ilgili söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan sevgili milletvekili
arkadaşlarımızın büyük çoğunluğunun sporla iç içe olduğunu, ilişkisi olduğunu biliyoruz. Ancak, bu
rapor üç ay önce hazırlandı, bu konuda 16 değerli milletvekili arkadaşımız bu Komisyonda görev aldı;
10 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisinden, 3 Cumhuriyet Halk Partisinden, 2 Milliyetçi Hareket
Partisinden, 1 tanesi de Barış ve Demokrasi Partisinden. Bu arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar,
hem yurt içi hem de yurt dışı çalışmalarda bulundular, güzel bir tespitte bulundular. Bu Komisyon
Raporu inşallah önümüzdeki süreçte de dikkate alınır da bu rapordan faydalanılır ve şiddetin
önlenebilmesi adına herkese düşen ortak sorumluluk yerine getirilir.

Ancak, sevgili arkadaşlarım, 31 Mart, yani geçtiğimiz hafta perşembe günü –bugün- bu konuyla ilgili
bir yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Biz, geçtiğimiz hafta da Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu olarak şu sözlere değinmiştik: Hükûmet bir tasarı hazırladı, bu tasarı Türkiye Büyük
Millet Meclisine sevk edildi. 15 Ocakta Arena Stadı’nın açılışında o vahim tabloyla karşılaşıldıktan sonra
hemen oldubittiye getirilmesi, hemen alt komisyona sevk edilmesi, alt komisyondan sonra normal
komisyona sevk edilmesinin doğru olmadığını, etik olmadığını söylemeye çalıştık ve dedik ki: “Yüce
Meclis bu konuda bir araştırma yapacak, bu araştırma raporunu tamamladı, tamamladıktan sonra bu
kanun tasarısıyla da örtüşseydi, o komisyonda alınan kararlar, yapılan çalışmalar bu kanun tasarısının
içerisinde yer alsaydı çok daha doğru olurdu, çok daha güzel olurdu, niye oldubittiye getirip de sporda
şiddetin önlenmesiyle ilgili bu kanun tasarısını kabul ediyoruz ve şu anda görüşüyoruz?” dedik. Çok
değil, bir hafta sonra işte Komisyon Raporu yayınlandı, bugün görüşmesini gerçekleştiriyoruz.

Sevgili arkadaşlarım, Komisyon Raporu’nun özetine bakacak olursak, tabii, devletin diğer
idarelerinin de sporda rolü ve bu alanda politika ve strateji geliştirme gibi bir görevi olduğunu bu
rapordan öğreniyoruz. Yine Millî Eğitimin sporu desteklemesini, hizmet içi eğitimi ve istihdamın da
gerçekleşmesi gerektiğini bu raporda görüyoruz. Tesisleşmenin çok önemli olduğunu, amatör spor
kulüplerinin ve profesyonel spor kulüplerinin tesisleşmede yaşadığı sorunların neler olduğunu bu
raporda görüyoruz. Spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, toplumda yaygınlaştırılması ve spor
bilincinin de yaratılması konusunda bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. Spor kulüpleri ile
federasyonlara ilişkin tedbirlerin ne olduğunu yine görüyoruz. Finansman açığını ve finansmanın ne
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şekilde yaratılacağını yine bu raporda görüyoruz. Kuşkusuz uluslararası organizasyonlar ve
uluslararası ilişkilerin de ne olduğunu bu raporda görüyoruz. Sporcu sağlığı ve sosyal güvenlik
haklarının da ne olduğunu görüyoruz. Kuşkusuz profesyonel spor kulüplerini profesyonelleştiren
amatör spor kulüplerinin de desteklenmesi gerektiğini, bugün gerek futbolda gerekse diğer branşlarda
oynayan oyuncuların her birinin geçmişte, çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında amatör spor
kulüplerinde yetişip daha sonra profesyonel olduğunu, amatör spor kulüplerimizin desteklenmesi
gerektiğini defalarca söylememize rağmen bu eksikliğin de olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Yine
spor malzemelerinin üretimi ve temini konusunda yaşanan sorunlar bu raporda yer aldı. Başta Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğünün, çalışan bütün personelinin, federasyonlarımızın, -spor bakanlığının
diyelim, artık Devlet Bakanlığı değil- spor bakanlığımızın da bu rapordan ciddi bir şekilde
faydalanacağını umut ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta bu yasa tasarısını yüce Meclis kabul etti, Sayın
Cumhurbaşkanı da onayladı, Resmî Gazete’de de ilan edildi ve yayımlandı. Ama inanıyorum ki
geçtiğimiz hafta kabul ettiğimiz bu kanun tasarısı, içerisine bu rapordan da alıntı edilerek öyle
kanunlaşmış olsaydı çok daha faydalı, çok daha sağlıklı bir kanun çıkarmış olacaktık.

Değerli arkadaşlarım, tabii, 23’üncü Yasama Döneminin bugün son gününü gerçekleştiriyoruz.
Bu son günde, ülkemiz adına, milletimiz adına, vatandaşlarımız adına 23’üncü Dönemde hep birlikte
görev yaptık. Bu görev yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Ancak iktidar partisinin gerek Hükûmetince gerekse parti grubunca, muhalefet partisi
milletvekillerinden gelen gerek yasa tekliflerinin gerekse Meclis araştırma önergelerinin münferit
olarak kabul edilmediğini de gözlemlemiş bulunuyoruz. Yani, iktidar partisi grubunun dışında, bu
Mecliste, bireysel olarak, gerek seçim bölgesiyle ilgili gerekse toplumun genelini ilgilendiren birçok
sayıda teklif verildi ama münferit olarak verilen hiçbir teklif Mecliste görüşülmedi, kabul edilmedi.
Toplumun menfaatine veya seçim bölgesinin menfaatine verilen bir teklife dahi illa ki iktidar partisi
milletvekillerinin de örtüşen bir teklif verdiğini, aynı şekilde bir Meclis araştırma önergesi verdiğini
ve muhalefet partisi milletvekillerinin isteklerinin, taleplerinin münferit olarak TBMM’de
kanunlaşmadığını görüyoruz ve tespit ediyoruz.

Bugüne kadarki kanun tekliflerini ve araştırma önergelerini bir incelediğimizde, gerçekten,
muhalefet partisi milletvekillerinin teklifleri, burada, münferit olarak görüşülmedi ve kabul edilmedi.

Yine, vermiş olduğumuz yazılı ve sözlü soru önergelerinde, gerçekten, yasama ve denetim
görevini yerine getirecek bir milletvekili olarak büyük hüsrana uğradığımızı, özellikle, iktidar
partisine bağlı ve o anlamda görev yapan bürokratların denetim hakkımızı kullanmakta bize sıkıntı
çıkarttıklarını, özellikle, yazılı soru önergelerimize -hiç ciddiye almadan, geçiştirilerek- işte âdet
yerini bulsun anlayışıyla cevap verdiklerini gözlemliyoruz. TBMM’de en fazla yazılı ve sözlü soru
önergesi veren bir milletvekili olarak bu rahatsızlığımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

İktidar partisi milletvekilleri, inanıyorum ki 24’üncü Dönemde bu tarafta oturacağınız için size
de aynı cevapların verileceğini ve o gün görevde olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının da,
bakanlarının ve bürokratlarının da aynı şekilde size, böyle yazılı soru önergenize cevap verdiğinde,
aynı rahatsızlığı sizlerin de hissedeceğine inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım, tabii, 23’üncü Dönem Parlamentosunda gerçekten çok sayıda kanun
teklifini, tasarısını kabul ettik, görüştük, Meclis araştırma önergelerini kabul ettik ve görüştük. Bunun
dışında, bir Anayasa değişikliği süreci yaşadık. Bu süreç içerisinde yaşanan olumsuzlukları, Genel
Kurulda yapılan oylamaları hepimiz biliyoruz. Hakikaten, Türkiye Büyük Millet Meclisine
yakışmayan tablolarla karşı karşıya geldik. Bu çok hoş olmadı. Yüce Meclise yakışmadı. Milletvekili
arkadaşlarımıza yakışmadı. Ama, bir uzlaşma kültürünün hâlâ oluşmadığını… Toplumun, milletimizin
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ve ülkemizin menfaatine verilecek bir yasa değişikliği teklifinde hepimizin ortak noktada buluşması
gerektiğine inanan bir partinin mensubu olarak söylüyorum, hiçbir zaman iktidar partisi buna
yanaşmadı. “Parlamentoda bizim çoğunluğumuz var, bu çoğunluğa güvenerek biz istediğimiz kanun
teklifini, tasarısını ve Anayasa değişikliğini yaparız.” diyerek bir diretme anlayışını, bir dayatma
anlayışını Meclise getirdi ve kuşkusuz, AKP milletvekilleri içerisinden de rahatsız olan
arkadaşlarımız da vardı ama grup kararına veyahut Genel Başkanın kararına veyahut kendi içlerinden
oluşan Hükûmet kararına uymak durumunda ve zorunda bırakıldı ve olumlu oy kullandı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun Sayın Tüzün.
YAŞAR TÜZÜN (Devamla) – Evet, bu Komisyon Raporu’nun bütün spor camiasına hayırlı ve

uğurlu olmasını temenni ediyorum ve ben de Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22’nci ve 23’üncü
Dönemde milletvekilliği yapan bir arkadaşınız olarak, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlık Divanı görevini üstlendik, burada bu görevi yaptığımız sırada kuşkusuz milletvekili
arkadaşlarımızla ilişkilerimiz oldu; bir hatamız, bir eksikliğimiz, bir suçumuz olduysa affola diyorum
ve 24’üncü Parlamento Döneminin yani 12 Haziran seçimlerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı ve
uğurlu olmasını temenni ediyor, Genel Kurulu, yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tüzün.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu,

buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, çok değerli

milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum.
Değerli arkadaşlar, spor kulüplerinin sorunları, sporda şiddetle ilgili bir araştırma komisyonu

kuruldu. Ben, başta Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Ekren ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Ayrıca, Komisyonda görev yapan diğer Meclis bürokratlarına yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerimi
iletmeyi bir görev sayıyorum.

Değerli arkadaşlarım, tabii, bu rapor çok önce çıksaydı bu rapordan hepimiz ve Türk sporu
büyük feyiz alacaktı. Diliyorum ki 24’üncü Dönemde gelen iktidar ve 24’üncü Dönem milletvekilleri
bu rapordan feyzalır, Türk sporunun içinde olduğu sorunlara biraz daha derinlemesine girer.

En büyük şansızlık şu: Bu raporun Meclisin kapandığı son gün, son dakika ele alınmasını bir
talihsizlik olarak addediyorum, büyük bir talihsizlik olarak addediyorum çünkü burada Türk sporunun
ders çıkaracağı, Türk sporu için alınacak çok büyük önlemlerin olduğu kanaatindeyim ama maalesef,
bugüne kaldı.

Ama şuna seviniyorum: Meclisin son günü. Son gününde -spor sevgidir, barıştır, dostluktur- en son
konunun da spor olmasından ayrıca haz duyuyorum çünkü spor insanları sevdiren, insanları birleştiren,
insanlara birlikte olmayı aşılayan bir olgudur. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin, herkesin birlik,
beraberlik ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet var olmasında
sevginin, dostluğun mutlak olması gerekir. Yani bu nedenle, sporun hepimize verdiği bir feyizle bunu
son gün konuşmanın da, son gün de olsa kapanışta konuşmanın da bir huzurunu yaşıyorum.

Değerli arkadaşlarım, tabii, ben önce Türkiye’de spor kulüplerinin sorunları ve spor kulüplerinin
içinde olduğu sorunları görüşmeye, iletmeye çalışacağım, ancak bu raporun içeriğinde olan -Komisyon
çalışmaları sırasında gerek Sayın Başkanın gerekse diğer tüm gruplardaki arkadaşların- o gün
konuşulan konulardan bazılarının -çok eksik kısmının da olsa- burada yasalaşmasının da hazzını
yaşıyorum. Bu nedenle, bu raporda olan bir iki konunun yasalaşması yönünde Komisyonumuzun diğer
komisyonlara verdiği destekten dolayı, başta Komisyon Başkanına ve arkadaşlara teşekkür ediyorum.
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Ne oldu? Bu raporda olup da alınması gereken önlemler olarak söylenen neler yapıldı? Ben,
dokuz yıldır… Türkiye’de özellikle profesyonel liglerde 154 takımımız var, yani “Türkiye Süper
Ligi” dediğimiz, “Bank Asya Ligi” dediğimiz ikinci, üçüncü liglerde 154 takımımız var. Bunların
hepsi büyük bir borç batağının altındaydı, ister kötü yönetimden ister mali imkânsızlıktan çok büyük
sorunları vardı. Bu borç batağı özellikle devlete karşıydı, vergi ve sigorta borçları vardı. Türkiye
profesyonel spor ligindeki kulüplerin şu an kamuya 330 milyon borçları var, önemli bir rakam.

Torba yasa çalışmalarımız sırasında -o sırada- Plan ve Bütçe Komisyonu devam ediyordu. Ben,
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olduğum için, orada bu sorunun bu Komisyonumuzda da
görüşüldüğünü, büyük bir yara olduğunu hep söyledik. Ben, buradan, Sayın Arıcı’ya teşekkür
ediyorum, spordan gelen bir kişi olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna defalarca davet ettik. Diğer
arkadaşlarımıza bunun büyük bir sorun olduğunu, bunun mutlaka çözüme kavuşması gerektiğini
söylediğimde, Sayın Komisyon Başkanı da… Plan ve Bütçenin alt komisyonu ve Sayın Berber’e de
teşekkür ediyorum, arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Biz CHP’li üyeler olarak inandığımız bir şeyi hep savunduk. Sayın sözcümüz Özyürek tarafından
defalarca dile getirildi. Ben bu konuyu dokuz senedir dile getiriyorum. Bu olayın çözülmesinin
mutluluğunu yaşıyorum. Tam bir çözüm müydü? Değil, ama en azından şu oldu: Kulüplerin yıllardan
beri gelen çok yüksek gecikme faiz oranıyla çok yüksek meblağa ulaşan borçları, örneğin -kulüp
ismi vermeyeceğim- 30 milyon, 20 milyon, 15 milyon olan birçok kulübümüz var. Yönetimler gitmiş
ama çok eskiden, belki, tabii biliyorsunuz, son beş yıl, müruruzamana uğramayan, yani diyelim ki
son beş yılda oluşan, taa eskilerden gelen bir sürü borç vardı. Tabii torba yasadaki yeniden
yapılandırmadaki TÜFE-TEFE faiz oranlarından dolayı, başından beri böyle alınmasından dolayı
önemli bir yara aşağı doğru çekildi ve seksen dört ay gibi bir süreye, yani yedi yıla yayılacak bir
şekilde kulüplere önemli, doğru bir şey yapıldı.

Tabii ben burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum: Tabii burada kulüplerin sorunu ama
kulüplere yıllarca dürüstçe, namusluca o ilde hizmet veren insanlarımız var. O ilin aidiyet duygusu,
o ildeki görev yapan birçok arkadaşımız, ilin ileri gelenleri, örneğin bir tıp fakültesi dekanı, çok ünlü
bir cerrah, işte, bilmem turizm müdürü, kültür müdürü bilmem yani ilde görev yapan bir sürü
bürokrat, sadece ilin aidiyet duygusuyla, birlik beraberliğiyle o ildeki kulübe destek vermek amacıyla
bunların hepsi yönetici olmuş zamanında, ama biliyorsunuz ki Amme Alacakları Kanunu uyarınca
tüm borçtan dolayı hepsi müşterek borçlu, müteselsil kefil arkadaşlar. En çok sevindiğim olay bu.
Yani, bu arkadaşlarımız son derece güç durumdaydı. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye haciz
göndermişti, 8 milyon, 10 milyon. Bu arkadaşlarımız bunu yüz sene de geçse ödeyemezlerdi. Tabii
Sosyal Güvenlik Kurumu bir incelik daha yaptı. Buradan teşekkür ediyorum Sosyal Güvenlik
Kurumuna. Hangi dönemde hangi yönetici varsa, ilgili dönemin borcunu, ilgili yönetim gelip taahhüt
ettiği zaman borcu ödenmiş saydı. Ben aynı uygulamayı -Sayın Başkan, henüz Maliye yapamadı-
sizden istirham ediyorum. Maliyenin de hangi dönemde, ne kadar, kimin borcu doğmuşsa, ilgili
yönetim gelip borcunu taahhüt ettiği zaman -Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı, teşekkür ediyorum-
Maliye de hangi dönemde, hangi yönetim görev yaptıysa, kendi dönemini taahhüt ediyorsa, bunu bu
şekilde kabul edersek, bu insanlara çok büyük hizmet yapmış oluruz.

Sadece bir kulüpte -bir kulüp, ismini vermeyeceğim- son, bu şekilde haciz giden 350 kişi var
arkadaşlar. Bunlar hep şehrin ileri gelenleri. Bu hepimizin yarasıydı. Ben bu uğurda dokuz yıldır
verdiğim mücadele… Daha önce, biliyorsunuz, bir on yıllık yapılanma yapmıştık ama bu kadar ciddi
olacağına inanmamıştı yöneticiler. Ancak ne zaman Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Maliyeden
haciz gidince, herkes şapkasını önüne koydu, “Ömrümüzün sonuna kadar bu borç bizim borcumuz,
biz ölsek bile vârislerimiz bu borçtan sorumlu.” dediler. Bu nedenle, bu uygulamada emeği geçen Plan
ve Bütçe Komisyonunun tüm üyelerine teşekkür ediyorum.
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Tabii, bir başka konu vardı yine kulüplerimizle ilgili. Tabii, kulüplerimizde geliyordu bir
yönetici, bilerek bilmeyerek kötü bir yönetim gösteriyordu. Kulübü -para da veriyordu ama- öyle bir
borç batağına sürüklüyordu ki, kulübün geleceği ipotek altına alınıyordu. En kolay yolu, gidip
kulübün Spor Toto’daki, gelecekteki tüm gelirlerine temlik koyuyordu. Yani kulüpler ipotek
altındaydı. Yani şu anda Spor Toto’da temlikli ve bu kulüp yaşasa bile on yılda borcunu
ödeyemeyecek kulüplerimiz var.

Ben yine komisyonda dile getirmiştim, kulüplerin ekonomik bağımsızlığının çok önemli bir
parçasıydı ve yine burada geçen haftalarda çıkardığımız bir yasaya bir ek madde yaptık, sporda
şiddetle ilgili yasada, artık bundan böyle hiç kimse, hiçbir yönetici, hiçbir kurum, kulüplerin geleceği
için, Spor Toto’daki alacaklarına haciz koyamayacak, ipotek koyamayacak. Bu, kulüplerin
bağımsızlığı için çok önemliydi. Ben yani bu raporda belirtilen önemli bir sorunu da çözmenin
mutluluğunu yaşıyorum.

Değerli arkadaşlarım, kulüplerin en büyük sorunlarından biri olan, tabii, ekonomik özgürlük.
Burada bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim: Spor Toto Teşkilatı kulüplere isim hakkı altında belli
bir ödeme yapıyor. Elde ettiği gelirin… Kulüpler koşuyor, kulüpleri at gibi koşturuyor Spor Toto
Teşkilatı. Hep onları koşturuyor ama bu kulüpler üzerinden bir gelir elde ediyor ama şuna… Ben
burada Spor Toto Teşkilatına asla tek kelime söyleyemem. Yasaları böyle olduğu için onların bir
suçu yok ama suç bizim. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Hepimiz her şehrin spor kulüplerinin çok önemli
sorunu olduğunu biliyoruz ama sesimizi çıkarmıyoruz, sessiz kalıyoruz.

Arkadaşlar, 100 lira gelir elde ediyor Spor Toto Teşkilatı, spor kulüplerinden sağlıyor, sadece
verdiği, kulüplere, 7 lira. 100 lira gelir topluyor, kulüplere verdiği para 7 lira. Ha, buradan aslan
payını kim alıyor biliyor musun? Maliye. Ya Maliye, senin ne işin var kardeşim? Sen spor
kulüplerinin üzerinden vergi almaya… Hayır arkadaş, böyle bir şey olmaz. Önce kulüpleri yaşat.
100 lira gelirin 7 lirasını kulüplere veriyor, kendi 30 lira alıyor.

Arkadaşlar, biz, eğer... 24’üncü Dönemdeki gelecek arkadaşlara sesleniyorum: Eğer ilinizdeki
spor kulüplerinin özgür olmasını istiyorsanız, onların hiç kimsenin ipoteği altında olmasını
istemiyorsanız, özgürce, dürüstçe mücadelesini istiyorsanız, gelin, Spor Toto Teşkilat Kanunu’ndaki
kulüplere verilen yüzde 7’lik oranı yüzde 15’e çıkaralım. O zaman... Üçüncü Lig’deki bir kulüp
bugün aşağı yukarı 400 bin lira alıyor yılda. Bu kulüp 1 milyon aldığı zaman bu kulübün kimseye
ihtiyacı kalmaz arkadaşlar, ne valiye ne ildeki sanayiciye ne kimseye ne belediyeye. İkinci Lig’deki
bir kulüp 800 bin lira alıyor şu anda. 1 milyon 500 bin lira aldığı zaman kulüplerin hepsi bu paralarla
ekonomik özgürlüğe kavuşur.

Değerli arkadaşlarım, burada Spor Toto Teşkilatının Türkiye’de tesisleşme yaptığı... Teşekkür
ediyorum. Hata teşkilatın değil, altını çiziyorum, hata bizim. Bu kanun değişmeli. Değişmediği zaman
gerçek rekabet olmaz. Siz, batıda ekonomik olanağı olan bir kulüple hiçbir ekonomik olanağı olmayan
illerdeki kulüpleri aynı kefeye koyamazsınız. Artık sanayiciler de, batıda da olsa, para vermiyorlar.
Hele kulüplerin yöneticiliğinden kaçıyorlar arkadaşlar, vergi ve sigortadan dolayı.

Arkadaşlar, kulüpler Dernekler Kanunu’na göre yönetilemez. Dernekler Kanunu’na göre sen
kulüp yöneten insanlara 6183’e göre haciz uyguluyorsun. Adamın bir suçu yok. Bir kere toplantıya
gitmemiş. Sırf ismi olsun diye o ismi koymuşlar. İmza atmamış. Yönetim kurulunda tek bir imzası
yok. Kulübü idare eden bir iki yöneticisinin yaptığı hatadan dolayı imzası olmayan adamı gidip
kulübün tüm borcundan dolayı haczediyorsun. Benim imzam yok, imza atmamışım, transfere imza
atmamışım, bir şeye imza atmamışım, hiçbir şeye imza atmamışım. Ama seçildin mi, ismin gitti mi
dernekler masasına, bittin. 6183’e göre Maliye de Sosyal Güvenlik de gelip senden parayı alır
arkadaş. Eğer senin fabrikan varsa, kimsede bulamazsa gelip, hiç imzan da olmasa senden alır.
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Arkadaşlar, kulüpler Dernekler Kanunu’na göre yönetilemez. Bunun mutlak değişmesi lazım.
Bunun mutlaka başka bir şekilde... Kulüpte sorumluluğu kimin varsa, kimin sorumluluğu varsa onlar
sorumlu olmalı. Sorumluluğu olmayan insanları aynı kefeye koyamayız arkadaşlar.

Değerli arkadaşlarım, aslında konuşacak çok şey var fakat bu üç konu çok önemli konuydu.
İkisi çözüldü ama kulüplerin ekonomik bağımsızlığı için üçüncü konu çözülmeden, kulüpler
ekonomik özgür olmadan, biz Türkiye’de futbolu kurtaramayız, profesyonel ligleri kurtaramayız.
Birkaç kelime de amatör liglerle ilgili bir şey söyleyip ayrılacağım arkadaşlar.

Değerli arkadaşlarım, amatörlük çok güzel bir duygu ama Türkiye’de hepimizin mantığı,
maalesef -ister kabul edin ister etmeyin- tamamen profesyonel liglere, hep bunlara göre ayarlanmış.
Amatör spor, ister güreş olsun ister ne olursa olsun, gençliğin ve geleceğimizin bir teminatıdır. Spor
yapan toplum hep çağdaş olur, kafası çalışır. Spor zekâdır. Spor yapan toplum, toplumu hep iyiye
götürür. Bu nedenle amatör sporlara çok destek vermek lazım.

Değerli arkadaşlarım, iki dönem burada oldum. Eğer birinizi üzdüysem özür diliyorum. Ama
şunu yapmaya çalıştım: Ülkenin menfaati için, ülkenin birlik beraberliği için…

KAYHAN TÜRKMENOĞLU (Van) – Malatya...
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Tabii, milletvekili olduğum Malatya’nın da

onuru için, onun başarısı için şerefle çalışmak benim için onurdur Kayhan Bey.
…hep doğruları söylemeye çalıştık. Bazen anlatabildim, bazen de anlatamadım. Onun için,

anlatamadığım doğruları kabul etmeyen kişilere hakkımı helal etmiyorum.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Mustafa Elitaş’a söylüyorsun değil mi?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – “Anlatamadığım doğruları” diyorum.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Onlar kendilerini bilirler!
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Anlatamadığının sorumluluğunu başkasına yıkma.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bir hata yaptıysam özür diliyorum, birinizi

kırdıysam özür diliyorum.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Mevlüt Bey, söylediğinin öznesini koy ama.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Grubum adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu

adına, temsil ettiğim partim adına burada onurlu bir milletvekili çizgisi çizmeye çalıştım, bundan
gurur duyuyorum, partimle gurur duyuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, teşekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak, buyurun. (MHP

sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

spor kulüplerinin hukuksal ve mali sorunlarının ve sporda şiddetin araştırılması konusundaki Meclis
Araştırması Komisyonu Raporu’nun üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım.
Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, öncelikli olarak, on iki önergede bu konuya ilişkin imzası olan bütün
milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, soruna duyarlı yaklaşmışlardır. Bu on iki önerge
birleştirilerek, 19/10/2010 tarihinde, Meclisimizin 8’inci Birleşiminde, Komisyonun kurulması
kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, 01/12/2010 toplantısında organlarını seçmiş ve çalışmalarına
başlamıştır. Bu çalışmalarda bizlere çok değerli katkıları olan fedakâr Komisyon uzmanlarımıza çok
teşekkür ediyorum. Komisyona bilgi veren bütün yetkin, yetkili, aktif, pasif spor aktörlerine çok
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teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Komisyonda fedakâr çalışmalarda bulunan başta Sayın Komisyon
Başkanımız olmak üzere bütün milletvekili arkadaşlarımıza olumlu, uyumlu, mutedil çalışmalarından
dolayı çok teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, spor bizim ortak bileşenlerimizden birisidir. Ekonomik olarak baktığımızda
kendini direkt ve dolaylı olarak 4’üncü büyük sektör konumuna taşımıştır. Sosyal olarak baktığımızda
din, dil, ırk, sınır tanımadan bütün insanlığın ortak duygusal paylaşım alanı olmuştur. Sağlık olarak
baktığımızda da bireylerin sağlıklı yaşam sürdürmesinde en önemli alan olmuştur. Dolayısıyla bütün
bu anlamların manasını idrak ettiğimizde sporun ne kadar vazgeçilmez olduğunu idrak etmemiz
mümkündür.

Değerli arkadaşlar, spora, yapılış çeşitleri ve yapanları olarak baktığımızda iki ana kategoride
toplamamız mümkündür. Profesyonel olarak spor dalları vardır, amatör olarak yapılan sporlar vardır
ve yapılış şekline baktığımızda takım oyunları olarak yapılanlar vardır, aynı zamanda bireysel olarak
yapılan ve yarışmacı zirve sporları olarak sınıflandırmak spor dalını mümkündür. Buradan hareketle
sporumuzun profesyonel ve amatör olarak ayrıldığında mutlaka ki yarışmacı dallarda, profesyonel
dallarda amatör dalların profesyonel dallara kaynak temin etmesi, insan kaynağı temin etmesi
başarının farklı bir teşvikçisi olacaktır.

Değerli arkadaşlar, tabii ki, liglerimize -amatör ve profesyoneller- ve dünyadaki gelişmelere
baktığımızda yapısal olarak değişiklik yapılması gereken önemli alanlardan biri, bu ikisinin arasına
yarı profesyonel bir statünün de yerleştirilmesi ve geliştirilmesidir.

Değerli arkadaşlar, kulüplerimizin mali ve hukuksal sorunlarını, yapısal sorunlarını ele
aldığımızda göreceğimiz şudur ki, mali sorunlar, hukuksal sorunlar, kulübün içinde bulunduğu şartlar
sporun önemli bir sorunu olan şiddeti desteklemekte, tetiklemekte, şiddet geri dönüp kulüplerin ve
spor dallarının hukuksal ve mali yapılarını bozmakta, o da onu tetiklemekte dolayısıyla bu sorunların
birlikte ele alınmasında ve bileşenlerinin ortaya çıkarılmasında çok çok önemli adımlar atılması gerekir.

Burada bir üzüntümü belirtmek istiyorum: Kısa bir süre önce sporda şiddeti ve düzensizliği
önleme yasasını Parlamento görüştü. Komisyon Başkanımızın, Komisyonun görüşleri doğrultusunda
verdiği yirmi üç başlık altındaki öneri notunu Hükûmet hiç ama hiç dikkate almadı ve bu kadar
çalışma, o dikkate alınmayan öngörüler faydasız şekilde gelip geçti. Buradaki üzüntümü Sayın
Bakanımızla bizzat paylaşmak istedim. Dolayısıyla bu rapor, içeriğine baktığınızda, hakikaten Türk
sporunu yapısal olarak yeniden şekillendirecek, sorunları ortadan kaldıracak ve başarıyı da getirecek
nitelikte birtakım öneriler içermektedir. Bu öneriler beş ana başlık altında toplanmış, sorun alanları
tespit edilmiş, sorun alanlarının bileşenleri ve bu bileşenler istikametinde hedeflerin ne olması
gerektiği, yapılması gerekenlerin neler olması gerektiği, yapılması gerekenlerin hangi kurum, kuruluş
ve ilgililerle ortaklaşarak danışılması ve iş birliği yapılması gerektiği ve sorunun kimin
sorumluluğunda çözülmesi gerektiğini analizci bir mantık içerisinde ele almıştır. Bu ana başlıklar
şunlardır değerli arkadaşlar:

1) Spor sisteminin hukuksal, organizasyonel ve fonksiyonel altyapısının güçlendirilmesi
gerekmektedir. Bunun için yeniden sporda yapılanma gerekmektedir.

2) Spor kuruluşlarının kurumsallaşması ve kurumsal kapasitenin artırılması gerekmektedir.
Bunun için kurumsal kapasite gözden geçirilmelidir.

3) Sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesi, iletişim ve ilişki ortamının iyileştirilmesi
gerekmektedir. Bunun için “sporda şiddetin önlenmesi” bileşen kodu olarak alınmıştır.

Branş ve seyirci olarak sporun çeşitlendirilmesi, sporun ve spor tesislerinin yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Bunun için “sporun yaygınlaştırılması” bileşen kodu alınmıştır.
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Spor eğitim ve öğretim standartlarının yükseltilmesi bileşen kodu olarak “spor eğitimi” ele
alınmıştır.

Bütün bu başlıklar altında, hedefler doğrultusunda analiz ettiğimizde hedef olarak: Spor sisteminin
hukuksal, organizasyonel, fonksiyonel altyapısının güçlendirilmesi için iş birliği yapılması gereken
kurumlar olarak ele aldığımızda, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, YÖK, üniversiteler, ilgili ve ilişkili
kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, tüm paydaşlar, federasyonlar ve
kulüpler görünmektedir. Bunların iş birliğiyle spordan sorumlu devlet bakanlığının yetkisi altında
Türk spor sisteminin etkinliğini artıracak yapısal tedbirler alınmalı ve düzenlemeler yapılmalıdır.

Bu düzenlemeler neleri içermelidir? Yerleşim yerlerinin fiziksel ve doğa koşulları ile bireylerin
spor potansiyeli, kapasitesi ve yeteneklerini belirleyecek spor haritası oluşturulmalı, periyodik olarak
güncellenmeli; bu çerçevede spor sisteminin yeni mimarisine odaklı temel politika dokümanı olacak
“Strateji Dokümanı ve Eylem Planı/Spor Mastır Planı” hazırlanmalıdır. İlgili bakanlığın organizasyonel
ve fonksiyonel yapısının da değişmesi öngörülmelidir. Bundan maksadımız nedir? Bundan maksadımız
değerli milletvekilleri, Türkiye’deki hava koşulları, iklim, klima, o yörede yaşayan insanların genetik
yapılarını etkilemekte, folkloruna varıncaya kadar… O insanların hangi spor dalına yatkın oldukları
aslında buralarda yatmaktadır. Dolayısıyla, bu haritanın çıkarılmasının neticesinde Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü yapacağı yatırımları o spor tesislerini, o sporu o bölgedeki insanların yapısına uygun
lokomotif branş seçmeli ve o branşın tesislerine orada öncelik vermelidir. Hatta daha ileri aşamasında
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü-Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği içerisinde o spor dallarında uzman
eğitim görmüş, bireysel gelişimi olmuş öğretmenleri ve gençlik spor müdürlüğü memurlarını,
çalışanlarını o spor dallarında gelişmiş olarak oralara tayin etmeli ve oralarda ortak çalışmalar
düzenlenmesini koordine etmelidirler.

Spor alanındaki paydaşların, aktörlerin, karar verici ve uygulayıcıların görev, yetki ve
sorumlulukları ile yaptırımları tanımlayan ve karşılıklı ilişkilerini düzenleyen “Spor Çerçeve Kanunu”
çıkarılmalıdır. Bu kanun çıkmadan, Türk sporunun kanunu çıkmadan, hedefleri, gayesi, metotları,
kullanacağı imkân ve kabiliyetleri tanımlanmadan Türk sporu başıbozuk idare edilmemelidir. Verimli,
etkin ve yerinde kaynaklar kullanılarak spor yönetilmelidir.

Spor sisteminin ve sektörünün istikrarından, küresel rekabet gücü kazandırılmasından, tarafların
hak ve menfaatlerini korumadan sorumlu olacak “Spor Düzenleme ve Denetleme Otoritesi”
oluşturulmalıdır.

Değerli milletvekilleri, sporun bütün aktörlerinin karşılıklı hak ve ödevlerinin hukuksal teminat
altına alınması gerekir. Bugün sporcuların sözleşmeleri, sporcuların kulüplere, kulüplerin sporculara,
aktörlere karşı olan sorumlulukları düzenlenmiş değildir. Bu düzenlemeler uluslararası standartlara
uygun yapılmalı, aktörler karşılıklı hak ve ödevlerini iyi tanımalılar, iyi bilmeliler ve gereğini
yapmalıdırlar.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların spora yönelik teşvik, kaynak aktarma, destek,
yardım ve finansal katkılarını tanımlayacak ve yönetecek spor teşvik yardım sistemi oluşturulmalıdır.

Kaynaklar verimli ve etkin kullanılmalıdır, yerinde kullanılmalıdır.
Spor sistemi ve sektörüyle ilgili mevzuat, uluslararası mevzuatla uyumlu hâle getirilmelidir.
İkinci olarak, ulusal veya küresel düzeyde spor alanındaki gelişmelerin analizini yapacak

mekanizmalar kurulmalıdır.
Yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin spor alanındaki rol ve fonksiyonları mutlaka

iyileştirilmeli, gözden geçirilmelidir.
Spor kuruluşları için yönetim, finans, personel ve benzeri konularda kural ve prensipler

belirlenmelidir.
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Spor alanında yeniden yapılandırma süreci başlatılmalıdır.
Sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesi, iletişim ve ilişki ortamının iyileştirilmesi için de

aşağıdaki tedbirler ve hedefler gözetilmeli ve alınmalıdır.
Değerli milletvekilleri, sporda şiddeti ve düzensizliği önleyici mevzuat yeniden oluşturulmalı ve

etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Son çıkarttığımız yasanın yetersiz olduğunu sizlerle ve Hükûmetle
paylaşmak istiyorum.

Spor tesislerine şiddet ve düzensizliği önleyici özellikler kazandırılmalıdır. Spor tesisleri, daha
başta yapılırken şiddeti ve düzensizliği… Aslında ben yasa çıkartılırken “şiddeti ve düzensizliği
önleme”nin yerine “hoşgörüsüzlüğü önleme”nin kullanılması gerektiğini sizlerle paylaştım çünkü
spordaki şiddetin altında yatan gerekçelerden en önemlisi ve en büyük fonksiyonu, sonuçları
kabullenememek, sonuçları ve yapılan bazı davranışları hoş görememekten dolayı şiddet büyümekte ve
gelişmektedir. Öyleyse, psikolojik olarak şiddet çağrıştıran sözler kullanmak yerine “hoşgörüsüzlüğü
önleyen tedbirler” diyerek şiddetten uzak durulabilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum.

Spor tesislerinin asgari emniyet ve güvenlik standartları belirlenmeli ve bu standartların yer
alacağı kılavuz kitap hazırlanmalıdır. Bu standartlar belirlenirken, sahalar, seyircilerin konforu ve
memnuniyetini sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve düzenli olarak denetlenmelidir. Hoşgörülü
yaklaşımlar ve fair play (adil oyun) davranışları teşvik edilmelidir.

Değerli arkadaşlar, bu anlamda, sporda medya, uluslararası basın kuruluşlarının kabul ettiği etik
kodlara, etik kurallara uygun davranmalı, şiddeti tetikleyen yorum ve yazılara izin vermemeli, fair
play (adil oyun) uygulamalarına yer vermelidir.

Burada bir veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Taraftarları saldırganlık konusunda harekete
geçiren oluşumları analiz ettiğimizde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Meclisimizin verileri
işaretinde, sorumsuz seyircilerin yüzde 16’yla yüzde 20 arasında şiddete sebep olduğunu görüyoruz.
Tabii ki seyirci, taraftar, fanatik ve holigan sınıflamasını yaptığımızda seyircileri böyle sınıflamanın
mümkün olmayacağı kanaatini taşıyorum ben. Seyirci şiddete teşvik etmez, vesile olmaz. En çok,
taraftar, holigan ve fanatik gruplar şiddeti çağrıştırmakta ve vesile olmaktadır. Hakemlerin yüzde
6’yla yüzde 7 arasında, taraftar derneklerinin yüzde 7’yle yüzde 18 arasında, kulüp yöneticilerinin
yüzde 21’le yüzde 11 arasında, kamu görevlileri ve siyasilerin yüzde 4’le yüzde 3 arasında, medyanın
yüzde 35’le yüzde 14 arasında, amigoların yüzde 11’le yüzde 27 arasındaki bir oranda şiddeti
tetikleyen aktörler olduğunu tespit etmişlerdir. İşte burada bu düzenlemeler yeniden yapılırken bütün
bu aktörlerin hak ve ödevlerini, mesuliyetlerini düzenleyen yasanın yeniden gözden geçirilmesi
gerektiği kanaatini taşıyorum.

Branş ve seyirci olarak sporun çeşitlendirilmesi, sporun ve spor tesislerinin yaygınlaştırılması
da hedeflerimiz arasında olmalıdır.

Spor tesislerinin sayısı ve kalitesi artırılmalıdır. Daha geniş kitlelere hitap etmeleri ve rasyonel
kullanılmaları sağlanmalıdır. Bu anlamda iş birliği yapması gereken kuruluşlarımız ve sorumluluk
alanının tayin edilmesi gereken bakanlığımız ve yapılması gerekenler de burada çok geniş bir şekilde
yer bulmuştur.

Halkın spora olan ilgisini artıracak, spor yapmayı teşvik edecek proje ve kampanyalar
üretilmelidir.

Engellilerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmeli, spor talep ve ihtiyaçlarının karşılanması, spor
branşları ve olimpik dallarda programlar geliştirilmeli ve kamuoyu tanıtımları yapılmalıdır.

– 133 –

GÖKHAN-88 393–397

TBMM B: 88 7 . 4 . 2011 O: 5



Spor kültürünün gelişmesi için başarılı olan sporcuların -rol model olarak- geçtiği yaşam
öykülerinden ve spor kulüplerinin başarılarından hareketle tüm tarafların dâhil olabileceği projeler
üretilmeli ve uygulanmalıdır.

Spor eğitim ve öğretim standartlarının yükseltilmesinde ise bireylerin, spor kuruluşlarının ve
toplumun spor kültürü, etik değerleri, algısı ve bilgisi mutlaka artırılmalıdır. Bununla hem sporcu
kalitemiz yükselecek hem de spor kültürünün gelişmesiyle uzun vadedeki şiddetin önlenmesi için çok
önemli bir safhayı geçmiş olacağız.

Spor bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına
bu konuya ağırlık veren teorik ve fiziksel (uygulamalı) dersler, modüller konulmalıdır. Serbest zaman
değerlendirme ile rekabet ve fair play (adil oyun) konsepti çerçevesinde çocukların, öğrencilerin,
halkın, izleyicilerin, taraftarların eğitimine yönelik özel projeler -fan kulüpleri modeli gibi- sosyal
sorumluluk örnekleri mutlaka geliştirilmelidir.

Spor branşlarında ve özellikle de olimpik dallarda sporcu sayısı ve kalitesi mutlaka artırılmalıdır.
Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında, bu Komisyon raporundaki birçok konunun dikkate

alınmadığından bahsettim ama ben şunu sizlerle paylaşmak istiyorum: Tabii ki Türkiye bir seçime
gidiyor ve bu seçim sonucunda mutlaka ki Parlamentomuzdaki birtakım milletvekili arkadaşlarımız
olacak, birtakım olmayacak, yeni arkadaşlarımız olacak, belki yeni hükûmet gelecek ama demokrasi
içerisinde Türk milletinin her alandaki sorunlarına çözüm aramaya burada bir uzlaşma kültürü
içerisinde devam edeceğimiz mutlak olmalıdır. Bu anlamda, şunu kesinlikle ifade etmek istiyorum
ki: Spor sektöründeki bu konuşmayı esas tutarak Milliyetçi Hareket Partisinin önümüzdeki dönemde,
eğer tek başına iktidar olursa, mutlaka halk iradesinin Meclise yansımasını, Meclisin toplam
aritmetiğini halk iradesi olarak görerek, demokrasinin vazgeçilmezi kabul ederek -komisyonlarda ve
Parlamentonun toplamının halk iradesi olduğundan hareketle- her türlü görüşü dikkate alacağını ve
rapordaki bütün öneri ve teklifleri yeniden gözden geçirerek Türk sporuna şekil vereceğini sizlere
teminat vermek istiyorum.

Hepimize yeni yasama döneminde başarılı yasama dönemleri ve eğer gelemezsek… (Mikrofon
otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Uzunırmak.
ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – …hayırlı bir hayat süreci, sağlıklı bir ömür diliyorum, hepinize

sonsuz saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. (Alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Uzunırmak.
AK PARTİ Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Nazım Ekren. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Buyurun Efendim.
AK PARTİ GRUBU ADINA NAZIM EKREN (İstanbul) – Sayın Başkanım, değerli

milletvekilleri; 23’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılı ve 733 sıra sayılı spor kulüplerinin sorunları ile
sporda şiddet sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş
Meclis Araştırması Komisyonunun rapor özetini sizlerle paylaşmak için söz aldım. Öncelikle sevgi
ve saygılarımı sunuyorum.

Mecliste kurduğumuz Araştırma Komisyonunda görev alan milletvekili arkadaşlarımız,
neredeyse benim söyleyeceğim, raporda özellikle vurguladığımız yeni mimari ya da yeniden
yapılanmadan neyi anlıyoruzun cevabını uzun uzun anlattılar. Komisyonun kuruluş aşamasıyla ilgili
olarak üzerinde durulması gereken, sizlerle paylaşmayı arzu ettiğimiz birkaç tane önemli husus var.
Kasım ayı başında çalışmaya başlayan Komisyon, zamanı içinde raporunu tamamlayarak 25 Mart
2011’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına raporunu sundu.
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Raporun hazırlanma sürecinde, 16 milletvekili arkadaşımız ve değişik kurumlardan gelen 15
uzmanımız da Komisyonda görev yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Ankara’da 33 toplantı
gerçekleştirdik ve 140 kişi ve kuruluşla da biraz sonra anlatacağım detaylı görüşme ve konuşma,
bilgi alışverişinde bulunmuş olduk. Ankara dışında, özellikle İstanbul’da, Kulüpler Birliği Vakfı ile
Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlediği bir konferansa katıldık bütün komisyon arkadaşlarımızla
ve orada yine ilk defa, bütün kulüplerin dâhil olduğu, katıldığı kapsamlı bir anket de yaptık. Anketin
de konusu, araştırma konusu olan, spor kulüplerinin hukuki ve mali sorunları ile sporda şiddet
konusunda kulüplerin neyi düşündüğünü ortaya koymaktı. Kitabın “Ekler” kısmında, anketin hem
soru formatı hem de değerlendirilmiş biçimi yer almakta.

Çalışma süresi döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine gelen,
araştırma konusuyla ilgili yasal süreçlere de önemli katkı sağladık. Özellikle bazı kanunlarda değişiklik
yapan kanun içinde yer alan yeniden yapılanma sürecinde -az önce milletvekili arkadaşlarımız da ifade
etti- spor kulüpleriyle ilgili ayrımcılık ifade edecek bir düzenlemeyi geçirdik. Ama unutmamak gerekir
ki İktidarımız döneminde bu neredeyse üçüncü bir yapılanma. Dolayısıyla da komisyon raporunda
belirlediğimiz çerçevede yeniden bir yapılanma süreci başlar ise sorunu çözebiliriz.

Bir diğer önemli husus -elinizdeki rapordan da göreceksiniz değerli arkadaşlarım, ekleri hariç
160 sayfa olan rapor- uzmanlar yoğun çalışmaları sonucunda yerli ve yabancı literatürü değerlendirerek
neredeyse 210’a veya 220’ye yakın bir araştırmayı da, bir literatürü de değerlendirdiler.

Araştırma Komisyonu kurulmadan önce 12 tane önerge verildi. Dolayısıyla, o süreçte katkıda
bulunan parti gruplarımıza da, milletvekillerimize de teşekkür ediyorum.

Şiddet kanunuyla ilgili, yani sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesiyle ilgili, o süreç içinde
elbette bu yasa tasarısı Komisyon kurulmadan çok önce başlamıştı. Komisyon son dört ayda kurulduğu
için o dönemde ulaştığımız ilk veri ve bilgileri -milletvekili arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi- ilgili
komisyona aktardık. Komisyonda dikkate alınan birçok konu oldu. Elbette, şiddetin önlenmesi ya da
düzensizliğin azaltılması sadece yasayla değil -biraz sonra rapordan bahsedeceğim- yasanın yanında
diğer faktörler de söz konusu olacağı için onu farklı bir süreçte değerlendirmek gerekir.

Sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesiyle ilgili yasa tasarısında önemli olan bir husus:
24’üncü maddede bahsedilen, yönetmeliklerle hem güncellemenin daha hızlı yapılacağı hem de
uygulama modellerinin daha düzgün ve daha fizibıl hâle getirileceği yazıldığı için  önümüzdeki
dönemde zaten araştırma raporunda bahsettiğimiz bütün hususların yönetmelikler çıkarılırken de
dikkate alınacağını sizlerle paylaşmak isterim.

Raporun planına gelince -yine kitapta, elinizde var- önergelerden sonra rapor beş bölümden
oluşuyor. Bölümlerin iki tane önemli özelliği var, doğrudan araştırma konusu olan konularla ilgili.
“Sonuç ve Öneriler” kısmında ise -biraz sonra bahsedeceğim- detaylı şekilde, neleri düşündüğümüz,
nasıl düşündüğümüz ve nasıl yapılması gerektiği konusunda da ipuçlarını vermiş olduk.

Değerli vekillerimiz, saygıdeğer arkadaşlarım; ilk defa raporun İngilizce özet “Sonuç” kısmını
pazartesi gününden sonra Meclis İnternet sayfasına da yerleştirmiş olacağız. Böylece, burada
ulaştığımız sonuçları, sadece Türkiye'nin değil, özellikle komşu ve çevre ülkelerin de spor
politikalarının dizaynında ve formülasyonunda Türk deneyimini ve Türk tecrübesini paylaşmalarını
imkân dâhiline almış olacağız.

Raporun hazırlanmasında oldukça fazla kişi ve kuruluşun katkısı olmuştur. Bu açıdan
bakıldığında, rapor tümüyle ortak bir üründür. Dolayısıyla, bu ortak ürüne katkıda bulunan, öncelikle
konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getiren parti gruplarımıza ve milletvekillerimize;
Komisyon üyemiz olan, verdiği perspektifle raporun hazırlanmasında destek sağlayan Komisyon
üyesi milletvekillerimize; bilimsel ve teknik destek sunan, raporun yazımında katkı sağlayan
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Komisyon uzmanlarımıza; Komisyonun talep ettiği veri ve bilgileri zamanında sağlayan kamu
kuruluşlarına; Komisyona sunum yapan, rapor gönderen katılımcılara; Komisyona ev sahipliği
yaparak bilgi ve tecrübesini paylaşan yetkililere özellikle teşekkür ediyorum. Elbette, bu rapor, bu
kadar kısa süre içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin imkân ve kaynakları olmasaydı,
muhtemelen yetiştirilemezdi. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gösterdikleri
ilgi ve destekten dolayı da teşekkürlerimi arz ediyorum.

Komisyon, Ankara dışında, İstanbul’da, İspanya’da ve İngiltere’de, Komisyonun araştırma
kapsamına giren iki konuda oldukça kapsamlı ve detaylı araştırmalar yaptı. Yine, raporun eklerinde
bunun özetlerini de görmek mümkün. Veri ve bilgi paylaşan, her zaman Komisyonla yakın ilişki
içinde olan Spordan Sorumlu Devlet Bakanımıza ve Bakanlık personeline de huzurlarınızda
teşekkürlerimi arz etmek istiyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, Komisyonun asıl amacı, verilen görev çerçevesinde araştırma yapmak
ve alınması gereken önlemleri belirlemek olduğundan raporun amacını şu şekilde belirledik: “Bu iki
sorundan hareketle evrensel bir spor sistemi kurgulamak istersek, evrensel bir  spor sistemi
oluşturmak için hangi değişkenlere hangi göstergelere ne kadar ağırlık vermek lazım.” Araştırma
Komisyonunun raporunun dizaynındaki temel prensip bu olmuştur.

Yine raporu hazırlarken üzerinde durduğumuz temel ilkelerden de bahsetmek isterim: Ana
yaklaşımımız “Her sorun bütünün tamamını gösterir.” Dolayısıyla, araştırma konusu kapsamında
olan spor kulüplerinin sorunları ile sporda şiddet sorunu detaylı şekilde analiz edildiğinde tüm spor
sektörünün sorunlarını da görmek mümkündü. Araştırma Komisyonu bunu birinci ilke olarak dikkate
almış oldu.

İkinci ilke: “İyi dizayn edilmeyen düzenlemeler ya da reformlar sistemi güçlendirmek yerine
zayıflatabilir.” düşüncesiyle -burada az sonra ifade edeceğim- bütün önlemleri bu perspektifle
belirlemeye çalıştık.

Üçüncü perspektif: Detaylarına ulaşılamayan ya da detaylarına vakıf olunmayan politikaların da
genellikle eksik kalabileceği düşüncesi tüm taraflarla spor sistemiyle ve sektörüyle ilişkisi olan bütün
gruplarla ve kuruluşlarla çok yoğun bir çalışmanın da zorunlu olduğunu gösterdi.

Burada yeni bir model önerdik -bütün arkadaşlarımızın ortak görüşü çerçevesinde- adını da
“bütüncül ve entegre bir model yaklaşımı” olarak ifade ettik. Arkadaşlarımız az önce ifade etti, 5
tane ana bileşeni, 12 tane hedefi ve 51 tane önlemi içeren bir model yaklaşımı.

Spor sektörünün bu yoğun çalışmalarla ortaya çıkartacağı tabloyu daha net görmek ve paylaşmak
için çok bilinen, klasik yöntem olan güçlü ve zayıf yönlerle fırsat ve tehditleri birlikte değerlendirerek
yeni bir yaklaşımın da ilk temelini oluşturmuş olduk.

Modelin felsefesi, burada önerdiğimiz önlemlerin ve yaklaşımların ana felsefesi, kısa süreli,
sürdürülemez başarı veya performansa değil, toplumumuzun ve ülkemizin sahip olduğu imkân ve
kaynakların ve potansiyelin tam kapasiteyle kullanılmasının ana odak noktası olarak belirlenmesi
şeklindeydi.

Modelin bileşenlerine baktığımızda, beş tane ana bileşen var. Bu ana bileşenlerin de kendi içinde
sıralamasına bakarsanız Araştırma Komisyonunun tercih ve önceliğini de görmüş olacaksınız.

Birincisi, spor sisteminin hukuk, organizasyon ve fonksiyonel açıdan altyapısını oluşturmaktır.
Bu altyapıyı oluşturmadan ya da bu altyapıyı belirlemeden sektörün diğer sorunlarıyla ilgilenmenin,
onları çözme gayretinin çok fazla makul ve istenilen bir sonuç üretmeyeceğini de çalışma sürecinde
görmüş olduk.
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İkincisi, spor kuruluşlarının –biraz sonra bahsedeceğim- hem kurumsallaşmasını hem de
kurumsal kapasitelerinin artırılması için ne tür tedbirlerin önemli olduğunu da ortaya koymuş olduk.

Sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesi kadar ilişki ve iletişim ortamının da iyileştirilmesi,
hem spordan beklenen yararları hem de spordaki başarıları da doğrudan etkileyecek önemli bir
unsurdur.

Branş olarak ve çeşit olarak yaygınlaştırma, tesisleri buna göre organize etme de yine üzerinde
durduğumuz ana bir nokta oldu.

Son olarak da Türkiye’deki ve dünyadaki önemli başarıların arkasındaki sır eğitim ve öğretim
ise burada da yine spor eğitim ve öğretiminin de kalitesinin ve standardının yükseltilmesine özel
önem verdik.

Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Başkanım; böyle bir yaklaşımla inandığımız nokta şuydu: Türk
spor sektörü için yeni bir ekol, yeni nesil bir model geliştirerek imkân ve kaynaklarımızı hem en iyi
şekilde değerlendirmeyi, kulüp rekabetinin, sporcu yetkinliğinin ve başarının artırılmasını, sporun bir
serbest zaman değerlendirmenin alternatifi olarak da toplumumuza sunabileceğimiz bir yapıya da
kavuşturmayı dikkate almış olduk.

Birinci bileşen olarak -Az önce arkadaşımız söyledi- orada üzerinde durduğumuz ana konular;
bir spor haritasının oluşturulması, spor çerçeve yasasının  belirlenmesi, spor düzenleme ve denetleme
otoritesinin kurulması, spor teşvik, destek ve yardım sisteminin yeniden kurgulanması, uluslararası
mevzuatla uyumlu bir mevzuat yapısının belirlenmesi.

Eğer tarafların tümünün, bütün aktörlerin, bütün bileşenlerin yer alacağı bir yapı düşünüyor isek,
bunu “spor komisyonu” olarak ifade edebiliriz. Eğer Mecliste kurmayı düşünüyorsak bir “spor
komisyonu” olarak tarif edebiliriz. Hükûmet nezdinde olacak bir organizasyon olarak düşünüyorsak,
“spor daimi özel ihtisas komisyonu” olarak da tanımlayabiliriz.

Karar alma ve uygulama süreçlerini kolaylaştırabilmesi için, doğru karar almaya yardımcı
olabilmesi için özel bir spor göstergeler ve spor istatistiği mekanizması da son derece önemlidir.
Bunu da yine Komisyonumuz “Önlemler” kısmında çok net olarak ifade etmiş oldu.

Sporun geleceğini şekillendirecek önemli tedbir ya da önlemler setinin biri de spor ARGE
merkezlerinin kurulmasıdır. Bu, hem bilimsel spor için gereklidir hem de sporun yaygınlaşmasını ve
toplumla daha kolay iletişim sağlayacak bir yapı için hangi modellerin belirlenmesi gerektiğine de
yardımcı olacaktır.

Spor kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasında ise üç tane önemli kuruma ağırlık
verdik. Kamu perspektifiyle bakıldığında Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, özel sektör perspektifiyle
bakıldığında ise bütün kulüplerimizi ve federasyonlarımızı yeniden yapılandırılması gereken ana
unsurlar olarak görmek gerekir.

Spor sektöründe başarı ya da performansın sürekli olmasını istiyorsak, üzerinde en fazla
durmamız gereken konu hiç şüphe yok ki spor kulüpleridir. Dolayısıyla, ikinci bileşen olarak ifade
ettiğimiz, hedef ikincisinde ortaya koyduğumuz en önemli tedbir, branş yapısı, amaç ve hedefleri
dikkate alınarak spor kulübü açabilmek için asgari koşulların ne olması gerektiği, spor kulübü
yöneticiliğine aday olmada aranacak özelliklerin neler olması gerektiği, finansal fair play koşullarının
nasıl belirleneceği, halka açılma usul ve esaslarının neler olacağını, sporcu yetiştirme ve transfer
süreçleri ile kalite, iş sağlığı ve iş güvenliği gibi kritik konularda eğer kural ve prensipler
belirleyebilirsek, yeniden yapılanma sürecini daha kolay yönetiriz diye de düşünüyorduk.

Federasyonların, temsil ettiği spor dalının özelliğini yansıtan delege ve yönetim yapısına
kavuşması, görev, yetki ve sorumluluğunu çok daha etkin şekilde yerine getirmesine de yardımcı
olacaktır.
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Bu süreçten sonra, yeniden yapılanma aşamasında, hem kulüplerimize hem federasyonlarımıza
hem de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bir geçiş süresi verip, bu yapılanma sürecini başarıyla
tamamlamak mümkün olacaktır. Bundan sonra tekrar aynı sorunların yaşanmaması için hem kamu
perspektifiyle hem de özel sektör perspektifiyle bir denetim ve bağımsız denetim sisteminin de
oluşturulması kaçınılmaz gözüküyor.

Sporda şiddetle ilgili olarak üzerinde durulması gereken kritik noktalardan bir tanesi de, benden
önce konuşma yapan milletvekillerimizi tekrar etmemek için söylüyorum, özellikle spor tesislerinde
şiddet ve düzensizliği önleyici özellikler içinde yer alması gereken en önemli husus, burada görev
alacak özel ve kamu görevlilerine, taraftar izleyici sosyolojisiyle, kalabalıklarla ilişkiler ve kalabalık
yönetimi konusunda mutlaka bilgi birikimi ve tecrübelerinin artırılması gerektiğidir.

Bir diğer önemli husus da, sadece cezalandırmayı değil ödüllendirmeyi de teşvik edecek bir
ödüllendirme mekanizmasından da raporun “Öneriler” kısmında bahsediyoruz.

Branş ve seyirci olarak sporun çeşitlendirmesi ve sporun, spor tesislerinin yaygınlaştırılmasında
yine özel olarak üzerinde durulması gereken kritik konu tesis yapımıyla da ilgili bir özel strateji ve
politika dokümanının hazırlanmış veya hazırlanıyor olması gerektiğidir.

Ayrıca, mahallî spor salonları ve alanları da yine sporun yaygınlaşmasında kritik rol
oynayacaktır. Belki de önemli bir nokta, 2012 yılında İstanbul Avrupa Spor Başkenti olacağı için
raporda belirttiğimiz bütün konuların toplumla paylaşılmasında, topluma aktarılmasında özel bir
misyonu olduğunu da ifade etmem gerekir.

Son olarak da “Beşinci bölüm”de eğitim ve öğretim standartlarının evrensel kriterleri dikkate
alarak yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yine önerilen kuruluşlar ve iş birliği yapılacak kuruluşlar
çerçevesinde bir model önermiş olduk. Olimpiyat hazırlık merkezleri, sporcu eğitim merkezleri bu
süreçte önemli olan kurumsal yapılardan bir tanesi olacaktır.

Saygıdeğer milletvekilleri, yine önemli bir husus da öğrencilerimizin ve gençlerimizin hem spor
hem eğitim konusunu birlikte götürebileceği yeni bir eğitim modeli de sportif başarıyı doğrudan
etkileyecektir. Serbest zaman değerlendirme konsepti olarak sporun diğer serbest zaman
değerlendirme alternatifleri içinde de ön plana çıkmasına özel ağırlık veriyoruz. Sporcu sağlık
merkezlerinin iyileştirilmesini ve sporcular için sağlık merkezlerinin oluşturulmasını da bu çerçevede
belirtmek gerekir.

Vakit olmadığı için Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı toplantıda
uyguladığımız anket sonucunu kitapta zaten göreceksiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun Sayın Ekren.
NAZIM EKREN (Devamla) – Son olarak şunu sizlerle paylaşmak isterim: Spor Araştırma

Komisyonunun kendisine verilen görevi bir eylem planı çıkartma mantığıyla neyin yapılacağını,
bundan hangi kuruluşun sorumlu olacağını ve kimlerle iş birliği yapacağını tablo hâlinde rapora
eklemiş olduk. Raporun bir tek eksiği, raporda yer almayan, özellikle vurgulanmayan tek konu, bunun
sürelerinin ne olacağıdır. Dolayısıyla, bu eylemlerin ve önlemlerin hangi zaman diliminde, hangi
sürelerle yapılacağı karar verildikten sonra sorumlu kuruluş ile iş birliği yapılacak kuruluşun karşılıklı
vereceği bir karar sürecidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle vatandaşlarımızın
hak ve hürriyetlerini, kamu düzenini koruma bilinci içerisinde görev istenen polisimizin ve polis
teşkilatımızın 166’ncı kuruluş yıl dönümünü de bu vesileyle kutlamak isterim.
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23’üncü Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarımız muhtemelen bugün sona erecek.
Göstermiş olduğunuz destek ve ilgiden dolayı özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum.

Yeni dönemde bütün arkadaşlarıma mutluluklar ve başarılar diliyor, 12 Haziranda yapılacak
milletvekili seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
(Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ekren.
Sunumunuz çok beğenildi herhâlde Hocam, çok büyük alkış aldı yani, teşekkür ederiz. (Alkışlar)
Şahsı adına Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Şandır, buyurun efendim. (MHP sıralarından

alkışlar)
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi

saygıyla selamlıyorum.
Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuz çok olumlu, çok doğru bir iş yaptı.

Dört yılın emeğini, birlikte oluşturduğumuz çözümleri kapanırken, çalışmalara ara verirken
milletimize sunduk, takdim ettik. Bu, doğru bir yaklaşım olmuştur, Türkiye Büyük Millet Meclisine
yakışır, milletimize saygılı bir tavır olmuştur.

Öncelikle, bu raporların hazırlanmasında emeği geçen tüm milletvekillerimize, katkı veren tüm
ilgililere Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, şahsım adına çok teşekkür ediyorum, ülkemizin çok
önemli konularında, gündem konularında Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlar kurdu, çalıştı,
gerçekten kaynak kitap mahiyetinde, gerçekten bir devlet planı mahiyetinde –yani Devlet Planlama
Teşkilatında da bir çalışma yapılsaydı böyle bir rapor çıkabilirdi- bu kapsamda eserler meydana
getirildi ve biz 23’üncü Dönemi kapatırken, bu yaptığımız çalışmaları halkımıza buradan takdim
ettik. Güzel iş yaptık, hayırlı bir iş yaptık, katkı verenlere tekrar teşekkür ediyorum.

Zannediyorum benden sonra diğer grup başkan vekili arkadaşlar da konuşacaklar ama ben, bu
akşam, yani 23’üncü Dönemin son akşamında ve son konuşmaların yapıldığı şu süreçte Türkiye
Büyük Millet Meclisinin hesabını millete vermeyi doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.
Kendi adıma konuşuyorum, sizler adına da konuştuğumu düşünüyorum. Değerli milletvekilleri, size
de bilgi vereyim, bu rakamlar Meclisimizin kayıtlarından alındı.

Bu dönemde, 23’üncü Dönemde, dört yıl içerisinde 755 tane kanun tasarısı Meclise getirildi,
bunun 382 tanesi burada kanunlaştırıldı, hükûmet tasarısı veya milletvekili teklifi ama sonuçta burada
kabul edilen her kanun Meclisin kanunudur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu dört yıl içerisinde, ülkemizin ihtiyacı, milletimizin beklentisi
doğrultusunda 382 tane kanunu burada kabul etti, kanunlaştırdı. Gerçekten gerek iş hayatının gerekse
hukuk, yargı sistemimizin çok temel ihtiyacı olan konularda da uzlaşarak yani mesela, Türk Borçlar
Kanunu gibi, Türk Ticaret Kanunu gibi devasa kanunları yani elli yıldır, yüz yıldır çıkartılamayan,
yenilenmesi gereken kanunları bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi iktidarıyla muhalefetiyle
uzlaşarak kanunlaştırdı. Milletime arz ederim. Yani kendi kendimizi övmek değil, Meclisimiz adına
milletimize hesap vermek anlamında söylüyorum.

Yine bu dönemde tüm partilerimiz 899 tane kanun teklifi verdi -ben kendi adıma konuşayım,
arkadaşlar da kendi adlarına konuşsunlar- bu kanun tekliflerinden 179 tanesini Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu verdi, yaklaşık yüzde 20’lik kısmını biz verdik. Bunlardan 243 tanesi kanunlaştı. Bu
kanunlaşma içerisinde de Milliyetçi Hareket Partisinin payı yüzde 18,1. 44 kanunumuz diğer kanun
teklif ve tasarılarıyla birleştirilerek buradan geçti. Arkadaşlarımın tenkidine ben de katılıyorum,
gerçekten gerek burada verdiğimiz önergeler gerekse verdiğimiz kanun teklifleri komisyonlarda ve
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Genel Kurulda biz beklerdik ki daha ciddiye alınmalı, birleştirilmiş olması yetmez, onların
birleştirilmesi lazımdı. Bu noktada çok iyi bir yaklaşımı, tatmin edici bir yaklaşımı iktidar partisi
grubundan göremediğimizi ifade etmem gerekiyor ama her şeye rağmen Milliyetçi Hareket Partili
üyelerin verdiği 179 kanun teklifinden 44 tanesi burada kanunlaştı; 899 kanun teklifinin 243 tanesi
de burada kanunlaşmış oldu.

Bir başka şey, yine milletimize hesap vermek anlamında söylüyorum: İktidar yapacak muhalefet
denetleyecek, görev budur. Denetlemenin İç Tüzük gereği imkânları vardır, bunların birincisi yazılı
ve sözlü soru önergeleridir. Meclisimiz 19.135 adet yazılı soru önergesi vermiş bakanlara, Hükûmeti
millet adına denetlemek adına.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu soru önergelerinden 5.702 tanesi bizim grubumuza
ait milletvekillerinin yani yaklaşık yüzde 30’unu, yüzde 29,7’sini -yazılı soru önergelerinin- biz
vermişiz.

Sözlü soru önergelerinin sayısı –demin ki yazılı soru önergeleriydi- toplamı 2.355 tane. Bunun
1.336 tanesini Milliyetçi Hareket Partisi Grubu vermiş, yüzde 56,7’sini.

Yine, araştırma önergelerinin -ki bugün raporlarını görüştüğümüz araştırma önergeleri- sayısı
1.105 tane. Bunun 325 tanesini yani yaklaşık yüzde 29,4’ünü Milliyetçi Hareket Partisi Grubu
milletvekilleri vermiş. Bunlardan, işte 6 tanesinin komisyonlarını kurduk, rapora bağladık ve bugün
raporlarını birlikte görüştük.

Bir başka, genel görüşme açılması –yine partiler toplamı- 26 adet. Bunun 14 tanesini Milliyetçi
Hareket Partisi Grubu vermiş yani yüzde 53,8’i Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilmiş.

Gensoru: 13 tane gensoru verilmiş; Hükûmet üyelerini sorgulamak, denetlemek anlamında 13
tane gensoru verilmiş. Bu 13 gensorunun 3 tanesini yani yüzde 23’ünü Milliyetçi Hareket Partisi
vermiş.

Değerli milletvekilleri, aziz vatandaşlarım, aziz milletim; ben Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkan Vekili olarak 23’üncü Dönem Parlamentomuzun, 23’üncü Dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisinin, milletine karşı görevini yaptığı inancındayım. Eksiğimiz oldu, yanlışımız oldu. Daha
verimli çalışabilirdik, daha uzlaşmalı çalışabilirdik, toplumun ihtiyacı olan kanunları birlikte
çıkartabilirdik ama bir sonuç cümlesi olarak, inşallah, burada namusumuz ve şerefimiz üzerine
yaptığımız yemine bağlı kalarak bu Parlamento, milletine karşı görevini yapmış bir Parlamento olarak
23’üncü Dönemi noktalıyor.

Bu noktada, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak biz ilk gün yani 23 Temmuz 2007 tarihinde
söylediğimiz, Sayın Genel Başkanımızın yazılı ifade ettiği, genelge olarak ifade ettiği muhalefet
görevimizi, uzlaşmacı, hoşgörüye açık, diyaloga açık ve sorun üreten değil sorunların çözümüne
katkı veren bir muhalefet anlayışla bu dönemi tamamladık. Şu rakamlar da onu göstermektedir.

Sayın Elitaş biraz önce söyledi, gerçekten, Adalet ve Kalkınma Partisinin buraya teklif ve tasarı
olarak getirdiği kanunları düzeltmek muhalefete kaldı. Bu yönde verdiğimiz birçok önergeyi de
iktidarın,  Hükûmetin kabul etmesi de bunun ifadesiydi. Gerçekten, bu dönemin çok karakteristik
bir özelliği var -Geçeceğiz bugünleri değerli arkadaşlar, ileride, bunlar, hep tutanaklara geçtiğinde
incelenecektir, göreceksiniz, hep beraber göreceğiz- bu dönemin çok temel bir karakteristiği yasama
kalitesinin düşük olmasıdır. Çıkarttığımız kanunların dili, diğer kanunlarla olan ilişkileri… Çünkü,
farkında mısınız, sürekli değişiklik kanunu geçirdik. Burada çıkan kanunları hemen bir sonraki
kanunla değiştirdiğimiz kanunlar oldu. Bazı kanunlarda Anayasa’ya aykırı düzenlemeler de yaptık,
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son anda engellediklerimiz oldu. Acelecilik çok doğru bir şey değil ama sonuç itibarıyla, burada,
acısıyla tatlısıyla birlikte dört yılı milletimize hizmet etmek amacıyla, milletin bize yüklediği görevler
doğrultusunda… Bize muhalefet görevi yükledi. Biz, iktidarı, millet adına denetlemekle görevliyiz.
Denetlerken, tabii ki sözümüz sert oldu, sesimiz yüksek çıktı ama asla hakaret kastı yok. Hakaret
etmeyi akılsızlık sayarım, böyle bir kasıt olmaz. Ama, bazen cümleler yanlış kuruldu, kelimeler
yanlış seçildi, yanlış anlaşıldı. Bir de, ortaya koyduğunuz bu çalışma şekli yanlıştı, yani bitimine
kadar bu insanları çalıştırırsanız, belli bir saatten sonra artık insanlar ne dilini kontrol edebiliyor ne
şuurun kontrol edebiliyor, bunun müsebbibi de sizsiniz. Yani iktidar olarak sizi, son, giderken
suçlamak anlamında söylemiyorum, milletimize hesap verirsek…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Başkanım, bitirmeme az kaldı.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Şandır.
MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sonuç itibarıyla, değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket

Partisi uzlaşmaya öncülük yapmış bir partidir; bunu herkesin burada ifade etmesi, itiraf etmesi lazım.
Gerçekten Milliyetçi Hareket Partisinin uzlaşmacı tavrıyla burada çıkması mümkün olmayan
kanunları çıkardık. Meselemiz millete hizmet etmektir. Milletimizin takdirine saygı duyuyoruz.
Bugün muhalefet görevi vermiştir, muhalefet görevini mütekâmilen yapmaya çalıştık. İnşallah
milletimiz bunu takdir edecektir, iktidar olmak görevi de verecektir; onu da mütekâmilen yapmaya
çalışacağız. Bu ülkeye bir gram hizmeti dokunan kim varsa, hangi iktidar varsa ona teşekkürlerimizi,
şükranlarımızı sunuyoruz ama bizim anlayışımız bu millet her şeyin en güzeline layıktır, sizi
tenkidimiz budur. Halkımız, milletimiz sizi, sebebi kendine ait olmak üzere, iki dönemdir tek başına
iktidar yaptı, çok güçlü iktidar yaptı. Bu ülkenin sorunları çözülmeliydi, tüm sorunları çözülmeliydi;
çözülemeyişini tenkit ettik. Dolayısıyla, değerli milletvekilleri, tekrar ediyorum: Ümit ederim
milletimiz bu arzımızı kabul edecektir. 23’üncü Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi iktidarıyla
muhalefetiyle görevini yapmıştır, milletine hizmet etmiştir. Millet nezdinde ve Allah indinde bunların
makbul sayılması temennimdir, talebimdir.

Son gün, tabii ki herkes birbiriyle helalleşiyor. Buradan iyi duygularla ayrılmak lazım, dost
kalmak lazım. Zaman öyle veya böyle geçecek. Takdir neyse, prosedür neyse gelecek dönem
belirlenen milletvekilleriyle 24’üncü dönem devam edecektir, milletin takdiri neyse onunla devam
edecektir ama akıl yaşananları kâra dönüştürmeyi, böyle tatlı bir hatıraya dönüştürmeyi gerektirir.
Onun için, ben Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Oktay Vural
adına da, kendi adıma da, tüm milletvekillerimiz adına da tüm Parlamentomuza, her milletvekilimize
ve aziz milletimize saygılar sunuyoruz ve tekrar görüşmek dileğiyle, hep beraber görüşmek dileğiyle
hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim, sağ olun. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, bir şeyi eksik bıraktım, affedersiniz.
Tüm Meclis çalışanlarına da teşekkür ediyorum, tüm personele, güvenlik görevlilerine… (MHP

sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Şandır, çok naziksiniz.
Yahya Bey, buyurun efendim.
YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
23’üncü Dönemin bu son saatlerinde fazla vaktinizi almayacağım.
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BAŞKAN – Zaten süreni bir dakika olarak belirledim Hocam, hızlanalım.
YAHYA DOĞAN (Gümüşhane) – Sayın Başkan, yüce Meclis hakikaten çok hayırlı çalışmalar

yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği kanunlar, almış olduğu kararlar ve Meclisteki
araştırma, inceleme komisyonu raporları…

Bugün bizim için bir ziyafet idi gerçekten. Bu hayırlı çalışmaların -ki, bir de öneride
bulunacağım- her birisi fevkalade kıymetli ve yüce Meclisin ortak çalışmasının bir ürünüdür.

Sizlerden benim ricam şudur, istirhamım şudur: Bu çalışmaların neticelerinin takip edilmesi ve
yüce Meclis bünyesinde ya bir komite oluşturulması veyahut da -artık onu sizler uygun görürsünüz-
akıbetinin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Hocam, İç Tüzük gereği yapılır. İç Tüzük’ü de zaten önümüzdeki dönem değiştirecek olduğumuz

için bir şey olmaz yani.
Sayın Muharrem İnce, şahsı adına…
Buyurun efendim. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla

selamlıyorum.
Her dönemin bir anısı vardır, akılda kalanı vardır. Polatlı’dan düşman topçusunun sesi

duyulurken Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Meclis Başkanı Adnan Adıvar, konu şu: Meclisi
Kayseri’ye taşıyalım. Oradaki lise boşaltılıyor, ranzalar yerleştiriliyor, karavanalar getiriliyor,
milletvekillerine odalar ayarlanıyor, Meclis oraya taşınacak. O güne kadar hiç konuşmamış olan
Tunceli Mebusu Diyap Ağa parmak kaldırıyor. Merak ediyor insanlar, diyorlar ki: “Diyap Ağa ne
diyecek, hiç kürsüye gelmemiş birisi?” Dediği sözler şunlar: “Reis Bey, ne taşınması? Biz buraya
ölmeye gelmedik mi?” diyor. Alkışlarla önerge reddediliyor. Belki de o Meclisin akılda kalanı budur.
İnsan her zaman kahraman olamayabilir ama her zaman insan olmak mümkün.

Bana “22’nci Dönem Parlamentosunun akılda kalanı nedir?” diye sorarsanız. 1 Mart
Tezkeresi’ydi. AKP ve CHP milletvekilleri… Bu kimseye mal edilemez. “Hayır.” diyenler vardı
“Evet.” diyenler vardı. Bence 22’nci Dönem Parlamentosunun dik duruşuydu bu, onuruydu bu.
Akılda kalan buydu bence. Bir gün eski milletvekili olduğumuzda torunlarımıza, çocuklarımıza “Ben
de o gün o Meclisin üyesiydim. O kapalı oturumda ben de vardım.” diye belki de çocuklarımıza
bunları anlatacağız.

“Bu dönemin akılda kalanı nedir?” diye bana sorarsanız bence şudur: Türk Ticaret Kanunu,
Borçlar Kanunu gibi binlerce maddelik bu kanunları bir uzlaşmayla geçirdik buradan. Yıllar sürerdi
bu kanunları buradan geçirmek, mümkün değildi bu uzlaşma sağlanmasaydı. Hesabını yapmak
mümkün, bir maddenin ne kadar sürede geçtiği. Mümkün değildi. Yani biz bu dönem 22 Temmuz’dan
itibaren bugüne kadar sadece bunları geçirmeye çalışsaydık geçiremezdik. Bu uzlaşmayla olmuştur.
Hatta biz muhalefet olarak bu konuda çok ciddi eleştiriler almışızdır. “Kabul Edenler… Etmeyenler…
Kabul edenler… Etmeyenler…“, “Siz muhalefet olarak orada ne iş yapıyorsunuz, niye itiraz
etmiyorsunuz?” diye çok haksız eleştiriler de aldık. Umarım bundan sonraki dönemde gelecek
arkadaşlarımızın da bu tür anıları olur.

Şimdi, siyasetin doğasından gelen gerginliklerle zaman zaman burada tansiyon yükseldi;
amacımızı aşan sözler de söyledik, birbirimizi kırdık, incittik de belki. Umarım, kimseye kötü söz,
kişiliğine hakaret edici, onu aşağılayıcı, onu yaralayıcı, kimliğine, kişiliğine böyle sözlerimiz
olmamıştır diye düşünüyorum.
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Bir yatılı okul öğrencisinin son gün romantizmi içerisinde ayrılışın bir derin hüznü var
hepimizde. Kimi arkadaşlarımız “Listeye yeniden girecek miyim, giremeyecek miyim; girersem,
seçilecek yerden mi gireceğim, daha alt sıralardan mı gireceğim?” diye… Bu telaş, normal bir telaş.
Bu, hep olması gereken bir telaş ama ben iki kere üst üste gelmiş bir arkadaşınız olarak söyleyeyim,
bir kere yüzde 60’ı yenilenecek bu Meclisin. Herkes saysın, 10 kişi yan yana sayıp 6 tanesinin
olmayacağını düşünsün. Tabii, herkes kendini diğer 4’ün içinde düşünecektir.

Umarım, bugün gösterdiğimiz hoşgörü, bugün hiç sesimizi yükseltmeden, hepimiz birbirimizi
alkışlayarak yaptığımız bu son gün romantizmini, 24’üncü Dönem Parlamentosunun ilk gününden
böyle başlatırız diye düşünüyorum. İnşallah, böyle devam edecektir.

Ama şunu unutmayalım ki ortada bir çelişki vardır: Bu Meclise “gazi Meclis” derler, bu Meclise
“yüce Meclis” derler, “Türkiye Büyük Millet Meclisi” derler ama zaman zaman da bu Meclise
haksızlık etmekten hiç sakınmazlar. Nedir bu haksızlık? Bu Meclis, bu ülkede en fazla haksızlığa
uğrayan kurumdur. Gazeteler şöyle yazar, şöyle derler: “İki yıl milletvekilliği yaptı, kıyak emekli
maaşını almaya devam edecek.” Bu, Türkiye’deki en büyük palavradır ve ne yazık ki bu palavrayı
basın yaza yaza öyle bir işlediler ki bunu, koca koca üniversite mezunu insanlar bana bunu soruyor,
“Yok böyle bir şey.” diyorum ama inanmıyorlar.

Bakınız, onlarca genç arkadaşımız bir daha seçilemeyecek, emekli olamayacaklar yaşını
doldurmadıkları için, hizmet süresini doldurmadıkları için ve bu arkadaşlarımız milletvekilliği yaptığı
için iş de bulamayacaklar. Doktorsa doktorluğu unutmuş olacak, öğretmense öğretmenliğini unutmuş
olacak, mühendisse mühendisliğini unutmuş olacak; milletvekilliği yapmış birisini kimse işinde
çalıştırmak istemeyecek. Geçim sıkıntısı çeken bu türden onlarca arkadaşımız var ama gazeteler
bunları “Kıyak emekli maaşı almaya devam ediyor.” diye yazacak.

Yine, bu Meclisin lokantaları yazılmaya devam edilecek. Hatta şöyle yapacaklar: Mutfaktan
tüketilen et miktarını alıp onu 550’ye bölüp yırtıcı hayvanlarla bizim yediğimiz ek miktarı arasında
bağlantı kuracaklar ama günde 8 bin kişinin bu Meclisi ziyaret ettiğini ise bir başka haber içerisinde
geçirecekler, aynı haber içinde bunu söylemeyecekler.

Yine, kümes gibi odalarda görev yapmamıza rağmen, bu ülkede 150 bin makam otomobiliyle
seyahat etmelerine rağmen, bu ülkede küçücük daire başkanlarının bile klimalı odalarıyla, anlı şanlı
odacıları, çaycılarına rağmen bizim bir yerinden bulup vurmaya çalışacaklar.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ceylan derisi...
MUHARREM İNCE (Devamla) – Ceylan derisinden diyecekler, bir şey bulacaklar buna. Biz

bunlara hazırlıklıyız. Ama kabahat bizim. Bu kürsülere çıkıp bunları savunmuyoruz, meydan
okumuyoruz bunları yazanlara. Buraya çıkıp meydan okumalıyız. Yani diyecekler ki bize, partiye
gideceğiz para isteyecekler, spor kulübüne para isteyecekler, garibana para isteyecekler, değirmenin
suyunun nereden geldiğini hiç sormayacaklar, bunu nereden bulacağız diye sormayacaklar. Bizi,
zaman zaman hırsız, iş takipçisi gözüyle de görecekler.

İçimizde yanlış yapan arkadaşlarımız olacak tabii ki her kurumda olduğu gibi. Yani bir deniz
düşünün, o denizin içerisindeki, deniz suyunun içerisindeki bakteri miktarı neyse bir kova su
aldığınızda yüzde olarak, oran olarak o kovanın içindeki deniz suyunda da aynı miktarda bakteri
vardır. Sütte ne varsa kaymakta da o olacak. Bizim içimizde de yanlış yapan arkadaşlarımız olacak.
Bu doğal. Ama bundan kurtulmanın bir yolu var sayın milletvekilleri. Bundan kurtulmanın yolu,
yargının önünden kaçmamak. Dokunulmazlıklarından sıyrılmış bir meclis bu tür şaibelerle baş başa
kalmayacaktır. Bunun olduğu bir meclis düşlüyorum.

Dokuz yıldır bu Mecliste çok sert konuşmalar yapanlardan birisiyim ben. Zaman zaman bazı
arkadaşlarımızı incitmişimdir. Şimdi benim ruhumda var muhalefet yapmak. Onu espriyle yapayım
bu sefer, kimseyi incitmeden yapayım.
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Şimdi, değerli arkadaşlar, siz iktidar milletvekillerisiniz, hep bu kapıya alıştınız dokuz yıldır.
Önümüzdeki dönem -çıkarken bu kapıdan çıkın da alışın- 12 Hazirandan sonra gelirken bu kapıyı
kullanacaksınız yani bir alışkanlık yapsın diyorum.

Hepinize seçimlerde, özel yaşamınızda başarılar diliyorum.
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın İnce.
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım…
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) –Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, ben de iktidar partisi

grubunun hislerini beyan etmek istiyorum, üç dakika rica ediyorum.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Şandır, 23’üncü Dönem

Parlamentosunun çalışmasıyla ilgili özet bilgiler sunmaya çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup
Başkan Vekili, Değerli Arkadaşım Sayın Muharrem İnce, milletvekili hassasiyetini ve milletvekilinin
kamuoyundaki yanlış algılanmasını, hakikaten çok güzel, özet bir şekilde izah etmeye çalıştı,
milletvekili arkadaşlarımıza büyük haksızlıkların yapıldığını ifade etti. Bunu, sekiz yıldan fazla bir
süredir yaptığımız bu kutsal görev çerçevesinde gerçekten yaşadık, hissettik, gördük.

Bununla ilgili konuyu, bizlere yapılan, bizim maaşlarımızla, telefon paralarımızla, araçlarımızla,
bize hizmet olarak tahsis edilen danışmanlarımızla, sekreterlerimizle hiç alakası olmayan, biri bin
yaparak, pireyi deve yaparak milletvekili itibarını zayıflatabilmek adına, 74 milyonun içerisinden
çıkmış, yirmi üç dönem Parlamento kurulmuş, toplam baktığınızda 9 bin veya 10 bin civarında, Sayın
İnce’nin söylediği gibi her dönemde yüzde 50’si, 60’sı değişmiş bir Parlamento olarak baktığımızda
6 bine yakın gerçekten şerefli görevi temsil etmeye milletimiz tarafından teveccüh edilmiş milletvekili
olarak yani seksen sekiz yıllık tarihimiz boyunca, Meclis tarihi boyunca gelebilen 7.500 şanslı, şerefli
insanlardan biri olma vasfına haiz olan birileri olarak açıkçası bizlere çok büyük haksızlık yapıldığı
kanaatindeyim. Belki bu haksızlıklara biz muhalefet olarak, iktidar olarak yaptığımız konuşmalarla,
eleştirilerin dozunu, ölçüsünü ayarlayamadığımız çerçevede, basının da bunu destekleyerek millet
nezdinde milletin temsilcisi, bu yüce Türk milletinin temsilcisi olan bizlere haksızlık yapılmasına
katkı sağladığımızı da düşünüyorum.

Ümit ediyorum, inanıyorum, diliyorum ki bugün 23’üncü Dönemin, son yasama yılının son
haftasında gösterdiğimiz birbirimizle olan ahenk ve uyumun 24’üncü Döneme bir örnek teşkil
etmesini, 24’üncü Dönem Parlamentosuna seçilecek milletvekili arkadaşlarımızın bizim yaşadığımız
haksızlıkları, bizim yaşadığımız sıkıntıları yapmamak için el birliği içerisinde, 74 milyonun temsilcisi
olarak, ailemizin, kendimizin, şahsımızın temsilcisi değil, temsil ettiğimiz yüce milletin onuruna
yakışır bir şekilde, o insanların bir aynası olarak bize yapılan, milletin temsilcilerine yapılan
haksızlıklara bir örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, 491 birleşim yapmışız 23’üncü Dönemde, 2.081 oturum yapmışız, bugünkü
dâhil mi bilmiyorum, herhâlde 2.082 oldu. Bugün sabah gelen hesap çerçevesinde baktığımızda 2.868
saat 48 dakikalık birleşim yapmışız, çalışma yapmışız. 137.865 sayfa tutanak kayda geçmiş, dün
itibarıyla gelen rakamlar. İhtisas komisyonları, araştırma komisyonları 3.085 saat 4 dakika çalışmış,
54.201 sayfa tutanak kayıt altına alınmış.
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Bu süreçte, Sayın Şandır’ın söylediği, bu dönemde 783 adet kanun tasarısı sevk edilmiş Hükûmet
tarafından, bugüne kadar 513 tanesi kanunlaştırılmış, 783 tanenin 201’i 22’nci Dönemden devretmiş,
550 tanesi yeni hazırlanmış. Bu dönemde 548 kanun tasarısı veya teklifi yasalaşmış. Yasalaştırdığımız
kanun tasarısı ve teklifin madde cinsinden karşılığı olan 7.841 maddeyi burada hep birlikte, el
birliğiyle çıkarmaya gayret etmişiz.

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Dört yıldır grup başkan vekilliği yapıyorum. Bu grup
başkan vekilliği sürecinde, değerli arkadaşlarımız, Sayın Bakanımız Sadullah Ergin, Sayın Bakanımız
Nihat Ergün, Değerli Arkadaşımız Suat Kılıç, Sayın Bekir Bozdağ, Sayın Nurettin Canikli, Sayın
Ayşe Nur Bahçekapılı ve ben, Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Hakkı
Suha Okay, Sayın Kemal Anadol, Sayın Muharrem İnce, Sayın Akif Hamzaçebi, yine Milliyetçi
Hareket Partisinden Sayın Oktay Vural ve Sayın Mehmet Şandır’la birlikte grubumuzu teskin etmeye
çalışarak, grubumuzu telkin etmeye çalışarak…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Barış ve Demokrasi Partisi de var.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Barış ve Demokrasi Partisinden grup başkan vekili
arkadaşlarımızla, Sayın Ayla Akat Ata, Sayın Bengi Yıldız, Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın
Fatma Kurtulan arkadaşlarımızla birlikte bu Parlamentoyu olgun bir şekilde çalıştırmak için gayret
gösterdik. Bu gayretlerde, muhakkak ki, bazen kontrol edemediğimiz, bazen önleyemediğimiz
tartışmalar da ortaya çıktı ama bunlarda grup başkan vekili arkadaşlarımızın büyük hassasiyet
gösterdiği kanaatindeyim, inancındayım.

Biz her ne kadar burada bazı şeyleri konuşsak da bazı şeyleri sert dille eleştirmeye çalışsak da
açıkçası ikili görüşmelerimizde böyle bir şeyin olmadığını, teskin etmek için olumlu ve olgun bir
şekilde, Meclise, milletimizin temsilcilerine yakışır bir şekilde olması için büyük gayretler gösterdik.
Kelimelerimizi seçerken, sözcüklerimizi seçerken, cümlelerimizi, tümcelerimizi oluşturmaya çalışırken
büyük bir itina gösterdik ama bazen bazı hoş olmayan şeyler de gündeme gelmiş olabilir, bu da bu işin
doğasında olan bir şeydir; hoş görmek lazım, olgunlukla karşılamamız gerekir diye düşünüyorum.

Biz grup başkan vekili arkadaşlarımıza, bütün siyasi parti grubu milletvekili arkadaşlarımıza,
BDP, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına,
tüm milletvekili arkadaşlarımız adına 23’üncü Dönem milletvekilleri olarak büyük bir özveriyle
çalıştığımızı ifade ediyorum. Bu özveriye katkı sağlayan TBMM çalışanlarına, bizimle beraber
sabahlara kadar çalışıp bu yaptığımız işlemleri not almaya çalışan stenograf arkadaşlarımıza, burada
belki Meclis görüntüsü içerisinde olmayıp da arka odalarda, alt katta, bodrumda ve başka yerlerde,
televizyonlarda bizleri kayıt altına almaya çalışan değerli arkadaşlarımıza ve her şeyden de önemlisi
değerli basın mensuplarımıza, bizleri takip ederek kamuoyuyla bizim yaptığımız icraatları
paylaşmaya çalışan değerli basın mensuplarına ve Başkanlık Divanı üyelerine, bütün Meclis başkan
vekili arkadaşlarımıza, Sayın Nevzat Pakdil’e, Sayın Sadık Yakut’a, Sayın Meral Akşener’e, Sayın
Güldal Mumcu’ya ve kâtip üyelerimize…

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – İdare amirleri…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …idare amirlerimize… İdare amirleri de hatırlatıyor.

Değerli arkadaşlar, düğün davetiyesinde de bazen en yakınlar unutulur. O anlamda…

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Rahmetli olanlar…
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Rahmetli olan değerli milletvekili arkadaşlarımıza, hem
Milliyetçi Hareket Partisinden hem Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan rahmetli olan milletvekili
arkadaşlarımıza, kavas arkadaşlarımıza ve Kanunlar Kararlardaki değerli arkadaşlarımıza özverili
çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum.

AFİF DEMİRKIRAN (Siirt) – Emniyet görevlileri…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Afif Bey, emniyet teşkilatındaki görevli arkadaşlarımızı ifade
ediyorlar. Aklımıza gelen veya gelmeyen bütün arkadaşlarımıza, herkese ve bizi gönülden
destekleyen değerli milletimize şükranlarımı arz ediyorum.

24’üncü Dönem Parlamentosunun ilk yasama gününden, yılından, ilk birleşiminden son
birleşimine kadar 23’üncü Dönemin son günü şeklinde geçmesini temenni ediyor, yüce Meclisi ve
milletimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, sataştı, sataşma var! (Gülüşmeler)

BAŞKAN – Tutanakları getirttireyim bakayım.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır.

Evet, bir 23’üncü Dönemi beraberce geçirdik. Beraber görev yaptığımız Meclis Başkan Vekili
arkadaşlarım adına da şunu ifade etmek istiyorum ki: 23’üncü Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı
altında yasama ve denetim görevlerini beraberce yerine getirdiğimiz milletvekili arkadaşlarıma, grup
başkan vekili arkadaşlarımıza, komisyonlarımızın değerli başkan ve üyelerine, Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve bakanlıklarımızın değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Milletvekili arkadaşlarıma bundan sonraki siyaset ve aile yaşamlarında başarılar diliyorum. 12
Haziran seçimlerinin barış ve huzur içinde geçmesini temenni ediyor, aziz milletimize hayırlar
getirmesini diliyorum.

23’üncü dönemde Hakk’ın rahmetine kavuşan Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, Sayın Osman Gazi
Yağmurdereli, Sayın Gündüz Suphi Aktan, Sayın Hamza Yanılmaz ve Sayın Mustafa Kuş’a; ayrıca
ant içme merasimine gelirken kaza geçirerek vefat eden Mehmet Cihat Özönder kardeşimize
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılması
kararlaştırılan 24’üncü Dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kesin sonuçlarının, 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 37’nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 3’üncü
maddelerine göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo ve televizyonlarından ilanını takip eden
beşinci gün saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 22.20
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X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, üremeye yardımcı tedaviler ile aile ve çocuk

yardımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in
cevabı (7/18221)
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2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Kuzey Afrika ülkelerinde çalışan Türk firmalarının
siyasi ve toplumsal olaylar sebebiyle maruz kaldığı mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/18586)
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3.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, çocuk hasta bezinin sosyal güvenlik kapsamına
alınmasının kolaylaştırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ömer Dinçer’in cevabı (7/18748)
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4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kaçakçılığa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı
Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/18825)
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5.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ödenmesi gereken zam
farklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/18837) 
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6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ödenecek zamlara ilişkin
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/18843)
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7.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2003 ve
2006 yıllarında verilmesi gereken zamlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/18894)
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8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’ya yapılan yatırımlara ve verilen dış ticaret
desteklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı
(7/18990)
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9.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, TBMM Üstün Hizmet Ödülü verilen bir kişiyle ilgili
iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı
(7/19045)

, “Çelikpan”,
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Lojistik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ifaelerinde,

makamca Başkanlığınıza ilgili hakkında

olarak bilgi istemeyi düşünüyor musunuz?

Başkanlığınızca,  TBMM  Üstün Hizmet Ödülü verilen
araştırma yapılmakta mıdır?

ihtiyacını karşılamak üzere kurulduğunu belirtmişlerdir.

yaptığı ve yasal yükü tekstil, minibüs,
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı

konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen
Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü So-
ruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve “İşaret Oyu ile Yapılacak Seçimler”in her gün yapılması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi,
126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölümünün Çer-

çeve 22 nci maddedeki 1, 2, 3, 4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler dahil olmak üzere 16 ilâ
24 üncü maddelerden oluşması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılması kararlaştırılan 24. Dönem

milletvekili genel seçimine ilişkin kesin sonuçlarının 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci ve
Millet Meclisi İçtüzüğünün 3 üncü maddesine göre, Yüksek Seçim Kurulunca, Türkiye radyo ve televizyonla-
rından ilanını takip eden 5 inci gün saat 15.00’te toplanmak üzere, 12.4.2011 Salı gününden itibaren tatile girmesi;

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 6.4.2011 tarihli 87 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİLERİ
1.- 493 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birin-

ci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 dahil olmak üzere 10 ila 16 ncı madde-
lerden oluşması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 27.5.2010 tarihli 108 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 525 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi

ve birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün 9 uncu maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralar,
10 uncu maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralar, 11 inci maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralar, 12 nci maddedeki 1 inci
ve 2 nci fıkralar dahil olmak üzere 8 ila 15 inci maddelerden oluşması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 30.6.2010 tarihli 126 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- 527 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve

birinci bölümünün 1 ila 12 nci maddelerden, ikinci bölümünün 13 ila 24 üncü maddelerden oluşması,
önerilmiştir.
(Genel Kurulun 13.7.2010 tarihli 133 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)
4.- 609 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi

ve birinci bölümünün 1 ila 16 ncı maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 dahil olmak üzere 17 ila 37 nci
maddelerden oluşması,

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 8.2.2011 tarihli 61 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
5.- 4/4/2011 Pazartesi günü dağıtılan, 700, 549, 589, 648, 352 ve 733 Sıra Sayılı Meclis Araştırması

Komisyonları raporlarının Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına alınması ve raporlar üzerin-
deki genel görüşmelerin bu sıra ile ve Genel Kurulun 7/4/2011 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması,

Genel Kurulun;
7 Nisan 2011 Perşembe günü saat 12:00’de toplanarak, 700, 549, 589, 648, 352 ve 733 Sıra Sayılı Meclis

Araştırması Komisyonları raporlarının görüşmelerinin tamamlanmasının ardından; Gündemin Kanun Tasarı ve
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 6 Nisan 2011 Çarşam-
ba günkü Birleşimde 682 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanamaması halinde bu Tasarının
görüşmelerine bu Birleşimde devam edilmesi ve 682 Sıra Sayılı Tasarının görüşmelerinin tamamlanmasına
kadar çalışmalara devam edilmesi; bu Birleşimde de 682 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamam-
lanamaması halinde Genel Kurulun, haftalık çalışma günlerinin dışında 8 Nisan 2011 Cuma günü de saat
14:00’te toplanarak bu Birleşimde 682 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar
çalışmalara devam edilmesi,

Bu Birleşimde gece 24:00’te günlük programın tamamlanamaması halinde günlük programın tamamlan-
masına kadar çalışmalarına devam etmesi;

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 5.4.2011 tarihli 86 ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.)



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜNDEMÝ

88 İNCİ BÝRLEÞÝM 7 NİSAN 2011 PERŞEMBE SAAT: 12.00

1 _ BAÞKANLIÐIN GENEL KURULA SUNUÞLARI

�

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÝÞLER
1.- (S. Sayısı: 700) Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Ankara

Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri
Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili
Nurettin Canikli, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın ve
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır
ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı
Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazası ve Kurtarma Çalış-
malarının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Durumların Yaşanmaması İçin Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/333, 334, 335-3/1090) (Dağıtma Tarihi: 4.4.2011)

2.- (S. Sayısı: 549) İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, Antalya Milletvekili
Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin,
Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 Milletvekilinin, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve
24 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 21 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili
Kemal Demirel ve 19 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, İzmir
Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin ve Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve
30 Milletvekilinin, Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/60,
63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256) (Dağıtma Tarihi: 4.4.2011)

3.- (S. Sayısı: 589) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, Adana
Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve
39 Milletvekilinin, Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal
Demirel ve 21 Milletvekilinin, Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Tekirdağ
Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 20 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve
24 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 Milletvekilinin, Adana Milletvekili
Yılmaz Tankut ve 22 Milletvekilinin, Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Adana
Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 Milletvekilinin, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve
29 Milletvekilinin, Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili
Canan Arıtman ve 21 Milletvekilinin, Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin,
Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 27 Milletvekilinin, Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve
20 Milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Kayseri
Milletvekili Mustafa Elitaş ve 28 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve
27 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 Milletvekilinin, Adana Milletvekili
Nevin Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 23 Milletvekilinin
ve İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ve 21 Milletvekilinin, Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere
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Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
(10/90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 466, 474, 496, 531, 539, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 568,
569, 570, 571, 572, 573, 574) (Dağıtma Tarihi: 4.4.2011)

4.- (S. Sayısı: 648) Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, Tokat
Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve
19 Milletvekilinin, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 21 Milletvekilinin ve Ankara Milletvekili
Tekin Bingöl ve 22 Milletvekilinin, Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/348, 551, 666, 667, 668) (Dağıtma Tarihi: 4.4.2011)

5.- (S. Sayısı: 352) Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin,
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 Milletvekilinin, Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve
23 Milletvekilinin, Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, Bartın
Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Çanakkale Milletvekili Ahmet
Küçük ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 Milletvekilinin, Konya
Milletvekili Orhan Erdem ve 28 Milletvekilinin, Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve
27 Milletvekilinin, Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili
Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 Milletve-
kilinin, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 Milletvekilinin, Adıyaman Milletvekili Şevket
Köse ve 23 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Artvin
Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 24 Milletvekilinin, Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir
Akcan ve 21 Milletvekilinin, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin,
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 Milletvekilinin, Isparta Milletvekili
Mevlüt Coşkuner ve 25 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin,
İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 39 Milletvekilinin, Van Milletvekili Fatma Kurtulan
ve 19 Milletvekilinin ve Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 Milletvekilinin, Ülkemizde
Yaşanan Çevre Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98,
101, 119, 145, 146) (Dağıtma Tarihi: 4.4.2011)

6.- (S. Sayısı: 733) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, Aydın
Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve
20 Milletvekilinin, Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin, İstanbul
Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27 Milletvekilinin, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu
ve 22 Milletvekilinin, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, Barış ve
Demokrasi Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve
Bengi Yıldız'ın, Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve 21 Milletvekilinin, Sivas Milletvekili
Hamza Yerlikaya ve 19 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 22 Milletvekilinin
ve Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 24 Milletvekilinin, Spor Kulüplerinin
Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
(10/80, 91, 267, 674, 714, 737, 739, 876, 877, 878, 879, 880) (Dağıtma Tarihi: 4.4.2011)
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1. - (S. Sayısı: 732)  Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/1013) (Dağıtma tarihi: 30.3.2011) 

2. - (S. Sayısı: 726) İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 8 Milletvekilinin; Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/883) (Dağıtma tarihi: 28.3.2011) (X) 

3. - (S. Sayısı: 727) İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 13 Milletvekilinin; İmar 

Kanunu ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/884) (Dağıtma tarihi: 28.3.2011) 

4. - (S. Sayısı: 653) Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti  Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin 

Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/978) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X)  

5. - (S. Sayısı: 654) Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/963) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

6. - (S. Sayısı: 655) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında 

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 

Olma Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (Dağıtma tarihi: 9.3.2011) (X) 

7. - (S. Sayısı: 663) Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti  ile  Malezya  Hükümeti  Arasında 27 

Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/920) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

8. - (S. Sayısı: 664) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve 

Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/898) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

9. - (S. Sayısı: 671) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 

Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni Sınır Kapıları Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat 

Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/912) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

10. -  (S. Sayısı: 672) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti 

Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair 

Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/968) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X)                            

                                                 
(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 

(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 

(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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11. - (S. Sayısı: 673) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler i le Dışişleri 

Komisyonları Raporları) (1/720) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

12. -  (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma 

ile 22 Ekim 2009 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i le Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya 

Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1004) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

13. - (S. Sayısı: 675) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 

Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye'de Düzenlenen Fuarlara Yönelik 

Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/951) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

14. -  (S. Sayısı: 676) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/879) (Dağıtma tarihi: 

8.3.2011) (X) 

15. -  (S. Sayısı: 677) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı 

Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/744) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

16. -  (S. Sayısı: 678) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 

Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat 

Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/929) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

17. - (S. Sayısı: 679) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti 

Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında 

İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 

Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/826) (Dağıtma tarihi: 9.3.2011) (X) 

18. -  (S. Sayısı: 680) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak 

Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin 

Değerlendirilmesine Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/913) (Dağıtma tarihi: 8.3.2011) (X) 

19. -  (S. Sayısı: 683) Türkiye-Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği 

Programı ve İcra Planının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/534) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

20. -  (S. Sayısı: 684) Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/564) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

21. -  (S. Sayısı: 685) Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/746) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 
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22. -  (S. Sayısı: 686) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 

Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/749) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

23. -  (S. Sayısı: 687) Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/794) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

24. -  (S. Sayısı: 688) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri 

Bakanlığı Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/828) (Dağıtma tarihi: 

10.3.2011) (X) 

25. -  (S. Sayısı: 689) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal 

Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/830) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

26. -  (S. Sayısı: 690) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/831) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

27. -  (S. Sayısı: 691) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

28. -  (S. Sayısı: 692) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik 

Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/911) (Dağıtma 

tarihi: 10.3.2011) (X) 

29. - (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/947) (Dağıtma tarihi: 

10.3.2011) (X) 

30. -  (S. Sayısı: 694) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/967) (Dağıtma tarihi: 10.3.2011) (X) 

31. -  (S. Sayısı: 695) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara 

Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/970) (Dağıtma tarihi: 

10.3.2011) (X) 

32. - (S. Sayısı: 527) Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı ve Tunceli Milletvekili Kamer 

Genç’in; Cumhurbaşkanlığı Seçimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa 

Komisyonu Raporu (1/787, 2/62) (Dağıtma tarihi: 28.6.2010) (**) (X) 

33. - (S. Sayısı: 609) Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve 

Anayasa Komisyonları Raporları (1/991) (Dağıtma tarihi: 3.2.2011) (**) (X) 

34. - (S. Sayısı: 605) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile 

Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa Entegrasyon Bakanlığı Arasında Avrupa Entegrasyonu Süreci 

Çerçevesinde İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/440) (Dağıtma tarihi: 21.1.2011) (X) 
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35. - (S. Sayısı: 493) Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/439) 

(Dağıtma tarihi: 5.4.2010) (**) (X) 

36. - (S. Sayısı: 525) Mali Kural Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/891) (Dağıtma tarihi: 25.6.2010) (**) 

37. - (S. Sayısı: 73) Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında 

Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) (X)  

38. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) 

(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

39. - (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu’nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları 

Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 

40. - (S. Sayısı: 228) Bolu Milletvekili Fatih Metin’in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

41. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

42. - (S. Sayısı: 121) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 

Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

43. - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun Tasarısı  ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) (X) 

44. - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) (X) 

45. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 

İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 

(1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

46. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, 

Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

47. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009)  

48. -  (S. Sayısı: 86) Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 

Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (Dağıtma tarihi: 27.12.2007)  

49. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 

Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 

37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 
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50. - (S. Sayısı: 106) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 

37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

51. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 

Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

52. - (S. Sayısı: 122) İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve 

Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 

37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi  (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

53. - (S. Sayısı: 132) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; Devlet Memurları Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 

Gündeme Alınma Önergesi (2/116) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

54. - (S. Sayısı: 235) Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı 

Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

(2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) (X) 

55. -  (S. Sayısı: 139 ve 139’a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu’nun Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair  Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

56. - (S. Sayısı: 140 ve 140’a 1 inci Ek) Amasya Milletvekili Akif Gülle’nin Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

57. - (S. Sayısı: 141 ve 141’e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

58. - (S. Sayısı: 142 ve 142’ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

59. - (S. Sayısı: 143 ve 143’e 1 inci Ek) Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu’nun Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 

ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (Dağıtma 

tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

60. - (S. Sayısı: 144 ve 144’e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart’ın İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 
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61. - (S. Sayısı: 145 ve 145’e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 

28.4.2008, 19.6.2008) 

62. - (S. Sayısı: 146 ve 146’ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca’nın 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (Dağıtma tarihleri: 

28.4.2008, 19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 147 ve 147’ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (Dağıtma tarihleri: 

28.4.2008, 19.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 148 ve 148’e 1 inci Ek) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/111) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 149 ve 149’a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 19.6.2008) 

66. - (S. Sayısı: 150 ve 150’ye 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 19.6.2008) 

67. - (S. Sayısı: 151 ve 151’e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/114) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

68. - (S. Sayısı: 152 ve 152’ye 1 inci Ek) Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman 

Pepe’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 

Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul 

Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 

İtirazları (3/115) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 
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69. - (S. Sayısı: 153 ve 153’e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı’nın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 19.6.2008) 

70. - (S. Sayısı: 154 ve 154’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

71. - (S. Sayısı: 156 ve 156’ya 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 157 ve 157’ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

73. - (S. Sayısı: 158 ve 158’e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

74. - (S. Sayısı: 159 ve 159’a 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Er’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (Dağıtma tarihleri: 

7.5.2008, 20.6.2008) 

75. - (S. Sayısı: 160 ve 160’a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/123) (Dağıtma tarihleri: 

20.5.2008, 20.6.2008) 
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76. - (S. Sayısı: 161 ve 161’e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/124) (Dağıtma tarihleri: 

20.5.2008, 20.6.2008) 

77. - (S. Sayısı: 162 ve 162’ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 

Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 

ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 

Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair  Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 

4 Milletvekilinin  İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (Dağıtma tarihleri: 

20.5.2008, 20.6.2008) 

78. - (S. Sayısı: 163 ve 163’e 1 inci Ek) Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/126) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

79. -  (S. Sayısı: 164 ve 164’e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4  Milletvekilinin İçtüzüğün  133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

80. -  (S. Sayısı: 165 ve 165’e 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

81. -  (S. Sayısı: 166 ve 166’ya 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart’ın İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

82. -  (S. Sayısı: 167 ve 167’ye 1 inci Ek) Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 

Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

83. -  (S. Sayısı: 168 ve 168’e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun 

Milletvekili Ali Temür’ün  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 

Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 

Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 

Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 

Raporlara İtirazları (3/131) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 
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84. -  (S. Sayısı: 169 ve 169’a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, 

İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail 

Arslan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 

Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili 

Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 

İtirazları (3/132) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

85. -  (S. Sayısı: 170 ve 170’e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 

22.5.2008, 23.6.2008) 

86. -  (S. Sayısı: 171 ve 171’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 

22.5.2008, 23.6.2008) 

87. -  (S. Sayısı: 172 ve 172’ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 

Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 

ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 

Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 

ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma 

tarihleri: 22.5.2008,  23.6.2008) 

88. -  (S. Sayısı: 173 ve 173’e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008, 23.6.2008) 

89. - (S. Sayısı: 174 ve 174’e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

90. -  (S. Sayısı: 175 ve 175’e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008,  23.6.2008) 

91. -  (S. Sayısı: 176 ve 176’ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker’in 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008,  23.6.2008) 

92. -  (S. Sayısı: 177 ve 177’ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008,  23.6.2008) 

93. - (S. Sayısı: 178 ve 178’e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 

Açba’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 

Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve  Ankara 

Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 

İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  23.6.2008) 

94. - (S. Sayısı: 179 ve 179’a 1 inci Ek) Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/142)  (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  23.6.2008) 

95. - (S. Sayısı: 180 ve 180’e 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  23.6.2008) 

96. -  (S. Sayısı: 181 ve 181’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008,  23.6.2008) 

97. -  (S. Sayısı: 182 ve 182’ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008,  23.6.2008) 

98. -  (S. Sayısı: 183 ve 183’e 1 inci Ek) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008,  23.6.2008) 

99. -  (S. Sayısı: 184 ve 184’e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008,  23.6.2008) 

100. -  (S. Sayısı: 185 ve 185’e 1 inci Ek) Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008,  23.6.2008) 

101. -  (S. Sayısı: 186 ve 186’ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008,  23.6.2008) 

102. -  (S. Sayısı: 187 ve 187’ye 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008,  23.6.2008) 

103. -  (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Raporu (2/274, 2/272) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

104. -  (S. Sayısı: 188 ve 188’e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (Dağıtma tarihleri: 

29.5.2008, 9.7.2008) 

105. -  (S. Sayısı: 189 ve 189’a 1 inci Ek) Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver 

Yılmaz’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 

Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara 

Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 

İtirazları (3/152) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

106. -  (S. Sayısı: 190 ve 190’a 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/153) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,  9.7.2008) 

107. -  (S. Sayısı: 191 ve 191’e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Samsun Milletvekili Haluk Koç’un İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/155) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 
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108. -  (S. Sayısı: 192 ve 192’ye 1 inci Ek) İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

109. -  (S. Sayısı: 193 ve 193’e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/157) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

110. -   (S. Sayısı: 194 ve 194’e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

111. -   (S. Sayısı: 195 ve 195’e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 

Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

112. -  (S. Sayısı: 196 ve 196’ya 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/160) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

113. -  (S. Sayısı: 197 ve 197’ye 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

114. -  (S. Sayısı: 198 ve 198’e 1 inci Ek) İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/162) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

115. -  (S. Sayısı: 199 ve 199’a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

116. -  (S. Sayısı: 200 ve 200’e 1 inci Ek) Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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117. -  (S. Sayısı: 201 ve 201’e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/165) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

118. -  (S. Sayısı: 202 ve 202’ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

119. -  (S. Sayısı: 203 ve 203’e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

120. -  (S. Sayısı: 204 ve 204’e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

121. -  (S. Sayısı: 205 ve 205’e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

122. -  (S. Sayısı: 206 ve 206’ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

123. -  (S. Sayısı: 207 ve 207’ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

124. -  (S. Sayısı: 208 ve 208’e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve  Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 

133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

125. -  (S. Sayısı: 209 ve 209’a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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126. -  (S. Sayısı: 211 ve 211’e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 

Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

127. -  (S. Sayısı: 212 ve 212’ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 

Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 

üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

128. -  (S. Sayısı: 213 ve 213’e 1 inci Ek) Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 

Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 

Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (Dağıtma tarihleri: 

12.6.2008, 9.7.2008) 

129. -  (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Hakları 

Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

130. -  (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 

Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan’ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın 

“Katliam” Olarak Tanınması, 26 Şubat’ın “Hocalı Katliamını Anma Günü” Olarak Kabul 

Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 

Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

131. -  (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009)   

132. -  (S. Sayısı: 440) Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 13 Milletvekilinin; 5179 Sayılı 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 

Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/316) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009)  

133. -  (S. Sayısı: 441) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

(1/758) (Dağıtma tarihi: 2.12.2009) 

134. -  (S. Sayısı: 448) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller 

Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında 

Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı 

İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/1) (Dağıtma 

tarihi : 16.12.2009) 

135. -  (S. Sayısı: 461) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

(1/790) (Dağıtma tarihi: 14.1.2010) (X) 

136. -  (S. Sayısı: 495) Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 3 Milletvekilinin; 351 

Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonları Raporları (2/371) (Dağıtma tarihi: 7.4.2010) (X) 

137. -  (S. Sayısı: 500) Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanunun Değiştirilerek Toprak Bankası Kurulmasına Dair Kanun Teklifi 

ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/795, 2/529) (Dağıtma tarihi: 24.4.2010) (X) 

138. -  (S. Sayısı: 516) Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/844) (Dağıtma tarihi: 

11.6.2010) 

139. -  (S. Sayısı: 545) Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37’nci Maddesine Göre 

Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/73) (Dağıtma tarihi: 21.7.2010) (X) 

140. -  (S. Sayısı: 550) Kültür ve Turizm Bakanlığının Bazı Taşra Kuruluşlarının İl Özel 

İdareleri ve Belediyelere Devredilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/810) (Dağıtma tarihi: 1.10.2010) (X) 

141. -  (S. Sayısı: 560) Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in; 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37’nci Maddesine 

Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/481) (Dağıtma tarihi: 25.10.2010) 

142. -  (S. Sayısı: 587) Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/924) (Dağıtma tarihi: 

10.12.2010) 

143. -  (S. Sayısı: 599) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 

İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/589) (Dağıtma tarihi: 

13.1.2011) 

144. -  (S. Sayısı: 611) Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı ve Anayasa 

Komisyonu Raporu (1/804) (Dağıtma tarihi: 7.2.2011) (X) 

145. -  (S. Sayısı: 631) Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Cinsel Taciz Suçlarında Cezanın 

Arttırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 

Alınma Önergesi (2/120) (Dağıtma tarihi: 25.2.2011) 

146. -  (S. Sayısı: 701) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ve Çevre 

Komisyonu Raporu (1/964) (Dağıtma tarihi: 18.3.2011) 

147. -  (S. Sayısı: 703) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 

Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/928) (Dağıtma 

tarihi: 21.3.2011) (X) 

148. -  (S. Sayısı: 704) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti 

Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/934) (Dağıtma 

tarihi: 21.3.2011) (X) 

149. -   (S. Sayısı: 705) Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti 

Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/469) (Dağıtma tarihi: 23.3.2011) (X) 
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150. -  (S. Sayısı: 706) Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Elektrik 

Mübadelesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/647) (Dağıtma tarihi: 23.3.2011) (X) 

151. -  (S. Sayısı: 707) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 

Hindistan Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında 

İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) (Dağıtma tarihi: 23.3.2011) (X) 

152. -  (S. Sayısı: 708) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti 

Arasında Gaz Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (Dağıtma tarihi: 23.3.2011) (X) 

153. -  (S. Sayısı: 709) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 

Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının 

Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/780) (Dağıtma tarihi: 23.3.2011) (X) 

154. -  (S. Sayısı: 710) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti 

Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/926) (Dağıtma tarihi: 

23.3.2011) (X) 

155. -  (S. Sayısı: 711) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/1005) (Dağıtma tarihi: 23.3.2011) (X) 

156. -  (S. Sayısı: 714) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında 

Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına 

Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/678) (Dağıtma tarihi: 23.3.2011) (X) 

157. -  (S. Sayısı: 715) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal 

Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/848) (Dağıtma tarihi: 23.3.2011) (X) 

158. -  (S. Sayısı: 716) İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve Denizli Milletvekili Hasan 

Erçelebi'nin; Tarım Kanununun Değiştirilerek Tarımsal Destekleme ve Müdahale Kurumu 

Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ile İçtüzüğün 37'nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 

Alınma Önergesi (2/513) (Dağıtma tarihi: 25.3.2011) 

159. -  (S. Sayısı: 717) Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/434) (Dağıtma tarihi: 25.3.2011) (X) 

160. -  (S. Sayısı: 718) Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/985) (Dağıtma tarihi: 

25.3.2011) (X) 

161. -  (S. Sayısı: 722) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında 

Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/851) (Dağıtma tarihi:     

28.3.2011) (X) 

162. -   (S. Sayısı: 723) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 

Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (Dağıtma tarihi: 

28.3.2011) (X) 

163. -   (S. Sayısı: 724) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/977) (Dağıtma tarihi: 28.3.2011) (X) 

164. -  (S. Sayısı: 720) 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin 

Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/571) (Dağıtma tarihi: 28.3.2011) (X) 

165. -   (S. Sayısı: 721) 2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına 

Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/637) (Dağıtma tarihi:    

28.3.2011) (X) 

166. -  (S. Sayısı: 728) Asyada İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 

Yazmanlığının Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/410) (Dağıtma tarihi: 30.3.2011) (X) 

167. -  (S. Sayısı: 729) Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/633) (Dağıtma tarihi: 

30.3.2011) (X) 

168. -  (S. Sayısı: 730) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü 

Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011'in Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/881) (Dağıtma tarihi: 

30.3.2011) (X) 

169. -  (S. Sayısı: 731) Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu 

Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (Dağıtma tarihi: 

30.3.2011) (X) 

170. -  (S. Sayısı: 734) T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 

Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan 

Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında 

İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/698) (Dağıtma tarihi: 31.3.2011) (X) 

171. -   (S. Sayısı: 738) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti 

Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/832) (Dağıtma 

tarihi: 31.3.2011) (X) 

172. -   (S. Sayısı: 739) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 

Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/835) (Dağıtma tarihi: 31.3.2011) (X) 

173. -  (S. Sayısı: 743) Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket 

Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Banka Kartları ve Kredi Kartları 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 

Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/517) (Dağıtma tarihi: 31.3.2011) 

174. -  (S. Sayısı: 735) Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu 

Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/699) (Dağıtma tarihi: 1.4.2011) (X) 

175. - (S. Sayısı: 740) Araştırma Organizasyonu, Programları ve Faaliyetleri İçin Avrupa 

Anlayışı Hakkında (EUROPA) Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/875) (Dağıtma tarihi: 1.4.2011) (X) 
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176. -  (S. Sayısı: 741) Ortak Savunma Araştırma ve Teknoloji Projeleri Konulu 1 Numaralı 

Avrupa Araştırma Grubu Düzenlemesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/871) (Dağıtma tarihi: 1.4.2011) (X) 

177. - (S. Sayısı: 745) Askeri Tesislerin Güvenliği İleri Sürülerek Muğla İli Köyceğiz İlçesi 

Sultaniye Köyü Büyükkaraağaç Mahallesinin Boşaltılmasına İlişkin Uygulamalara Son Verilmesi 

Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun 24/12/2010 Dağıtım 

Tarihli ve 23 Numaralı Kararına, İzmir Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül ve Afyonkarahisar 

Milletvekili Veysel Eroğlu’nun İtirazları ve Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/5) 

(Dağıtma tarihi: 4.4.2011) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 5

(S. Sayısı: 700)

Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ve 

5 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazası ve
Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle 

Araştırılarak Benzer Durumların 
Yaşanmaması İçin Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan

Şubat 2011

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
RAPORU
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Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞU 

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş ili merkez Keş Dağı Karayakup sırtlarında deniz 
seviyesinden 6500 fit yükseklikte meydana gelen helikopter kazasında Sivas Milletvekili ve Büyük 
Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ile yanındaki beş kişi hayatını 
kaybetmiştir.  

Kamuoyu bu olayı, kazanın meydana gelişinden kazazedelerin bulunuşuna kadar 
üzüntüyle takip etmiş, siyasal partiler seçim mitinglerini iptal etmiş, pek çok vatandaşımız da 
gönüllü olarak arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere olayın meydana geldiği yere 
gitmiştir. 

Merhum Muhsin YAZICIOĞLU’nun elim bir helikopter kazası sonucu hayatını 
kaybetmesi toplumun her kesiminde derin üzüntü meydana getirmiştir. Bu üzüntüde merhumun bir 
milletvekili ve bir siyasal partinin genel başkanı olmasının yanı sıra toplumun her kesiminde 
sevilen ve saygı duyulan bir kişi olması da büyük etki yapmıştır.  

Kamuoyu nezdinde, kazanın meydana gelmesi ve kazazedelerin günlerce bulunamaması 
birçok konuda şüphelerin meydana gelmesine neden olmuştur. Söz konusu, helikopter kazasıyla 
ilgili olarak otaya atılan iddialar ile tüm şüphe ve tereddütleri gidermek amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunan üç siyasi parti tarafından araştırma önergeleri verilmiş ve bu 
şüphelerin araştırılmasını sağlamak için bir araştırma komisyonunun kurulması istenmiştir. Bu 
kapsamda, TBMM’de, “Sivas Milletvekili ve BBP Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ve 5 
Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle 
Araştırılarak Benzer Durumların Yaşanmaması İçin Alınması Gereken Önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla”, Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir araştırma 
komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. İlk Komisyonun çalışmalarını 4 aylık çalışma süresi 
içerisinde bitirememesi sebebiyle TBMM Genel Kurulunda aynı mahiyette ikinci bir komisyon 
kurulmuştur. 

Meydana gelen elim kaza ile ilgili olarak Komisyonumuz, kazayla ilgili tüm şüphe ve 
tereddütleri gidermek ve gerçeğin ortaya çıkarılması konusunda büyük gayret göstermiştir. Bu 
bağlamda, konu hakkında bilgi edinmek üzere ilgili kamu ve özel kuruluşlarından yetkililer, sivil 
toplum kuruluşlarından temsilciler, olayın görgü tanıkları ile ilgili uzman ve kişiler davet edilerek 
görüşleri alınmıştır. Ayrıca BBP Genel Merkezinin ve rahmetli YAZICIOĞLU ailesinin 
araştırmasını istediği hususlar da Komisyonumuzca kendilerinden talep edilmiş ve çalışmalarımıza 
katkı vermeleri istenmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında her iddia ciddiye alınmış ve kararlılıkla 
üzerine gidilmiştir. 

TBMM Araştırma Komisyonu üyesi milletvekilleri ve uzmanların katılımlarıyla Muhsin 
YAZICIOĞLU ve beş kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve arama-kurtarma 
çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi ve bu konudaki sorunların yerinde incelenmesi amacıyla, önceden 
hazırlanan bir program dâhilinde Kahramanmaraş iline iki kez gidilmiştir. Ayrıca, araştırma 
konusu ile ilgili olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yerinde inceleme ve araştırmalarda 
bulunulmuştur. 

 Komisyon faaliyetleri, toplam 15 Milletvekili ve Komisyon çalışmalarımıza teknik 
destek vermek ve Komisyonun rapor çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla geçici olarak çeşitli 
kurumlardan görevlendirilen uzmanlarla sürdürülmüştür. İlk olarak, 20 Mayıs 2009 tarihinde 
bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve derneklerin temsilcilerinden brifing 
alınmaya başlanmıştır. Birinci ve ikinci Komisyonun çalışma süresince toplam 22 toplantı 
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gerçekleştirilmiş ve 135 kişinin bilgisine başvurulmuştur. Ayrıca, BBP Genel Sekreteri Mustafa 
DESTİCİ, Tuna KOÇ, Av. Kemal YAVUZ ve Merhum Muhsin YAZICIOĞLU’nun ailesi ikinci 
Komisyon toplantılarına gözlemci olarak katılmış ve kendileri ile her türlü iş birliği yapılmıştır. Bu 
kapsamda kendilerine katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. 

Komisyon Raporu, kurulan her iki komisyonun çalışmaları neticesinde ortak metin 
olarak hazırlanmıştır. Bu vesileyle, raporun hazırlanmasında emeği geçenlere, Komisyon 
çalışmalarına büyük bir özveri ile katılan tüm Komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarıma ve 
Komisyon uzmanlarına teşekkürlerimi sunar, ilgililere hayırlı olmasını temenni ederim. 

Söz konusu helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden başta merhum Muhsin 
YAZICIOĞLU ile onunla aynı helikopterde bulunan Erhan ÜSTÜNDAĞ, Yüksel YANCI, Murat 
ÇETİNKAYA, İsmail GÜNEŞ ve pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE’ye Allahtan rahmet, 
sevenlerine ve kederli ailelerine başsağlığı dilerim. 

Saygılarımla. 

 

 

 Veysi KAYNAK 
 Komisyon Başkanı 
 Kahramanmaraş Milletvekili 



- 3 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

ÖNERGE METİNLERİ 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU ADINA GRUP BAŞKANVEKİLİ ANKARA 
MİLLETVEKİLİ HAKKI SUHA OKAY'IN ÖNERGESİ (10/333) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 25.3.2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında, Büyük Birlik Partisi lideri 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirmiştir. Gazeteci İsmail Güneş 
kazayı, derhal 112 Acil hattına ve çalıştığı ajansın yetkililerine bildirmiştir.  

 Telefon kayıtları bulunmasına karşın, teknolojinin ulaştığı noktayla tezat bir 
şekilde kaza bölgesinin zamanında tespit edilememesi,  

 Kaza bölgesine yalnızca doğa koşulları ile açıklanamayacak kadar geç bir sürede 
ulaşılması,  

 Uyarı ve ihbarlara rağmen kurtarma çalışmalarının kazanın meydana geldiği 
bölgeden farklı yerlerde sürdürülmesi,  

 Kaza bölgesinin kurtarma çalışması kapsamındaki birimlerce değil, yöredeki 
köylüler tarafından tespit edilmesi ve ulaşılması,  

 Uluslararası sivil havacılık kurallarının Türkiye'deki sivil havacılık otoritesi 
tarafından uygulanıp uygulanmadığına ilişkin kuşkular,  

 Helikopterin acil yer bulma vericisinden sinyal alınamaması ve aynı model 
helikopterler için kısa bir süre önce yapılan arıza uyarılarının gereğinin yerine 
getirilip getirilmediğine ilişkin belirsizlikler,  

 Kurtarma çalışmalarında gerekli olan teknik donanımın yeterli olup olmadığı 
konusundaki kuşkular,  

 Siyasi iktidar ve kamu görevlileri tarafından kurtarma çalışmalarına ilişkin olarak 
yapılan yanlış ve çelişkili açıklamalar,  

 Kurtarma çalışmalarında eksiklikler, zafiyet ve ihmaller yaşandığı iddialarına 
neden olmuştur.  

          Kaza haberi 25.3.2009 tarihinde saat 15.55'de emniyet güçlerine ulaşmış ve ilk sinyal 
bilgileri de saat 16.22'de tespit edilmiştir. Ancak, helikopterin yeri aradan 47 saat geçtikten yani 
yaklaşık iki gün sonra saat 14.45'de tespit edilebilmiştir.  

          Yaklaşık üç bin kişi ile sürdürülen arama çalışmalarında sonuç alınamazken, kaza 
bölgesinin yöre köylüleri tarafından tespit edilmesi düşündürücüdür.  

           Kaza haberi, Anadolu Ajansının saat 16.29 bülteninde helikopterde 5 kişi yaralandı 
şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur. Anadolu Ajansının saat 17.40'da Kayseri Valisini kaynak 
göstererek verdiği haberde, "Bana gelen bilgilere göre, kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı. 
Muhsin Yazıcıoğlu yaralı, şuuru açık. Arkadaşlar kendisini hastaneye ulaştıracaklar. Henüz 
hastaneye kaldırılmadı." bilgisine yer verilmiştir. Sayın Başbakan kazanın ardından, saat 18.16'da 



- 4 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

5 yaralı bulunduğunu kamuoyuna açıklamıştır. Aynı gün saat 23.22'de Anadolu Ajansına 
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Alanı iyice daralttıklarını az önce müsteşarım bildirdi. 
Bu daralma sebebiyle biraz daha işi neticelendirmeye yaklaştığımızı düşünüyorum." şeklindeki 
açıklaması yansımıştır. Kaza bölgesi Sayın Başbakanın bu açıklamasından 39 saat sonra tespit 
edilebilmiştir. Siyasi iktidar yetkililerinin ve kamu görevlilerinin yaptığı bu çelişkili açıklamalar 
kurtarma çalışmalarının ciddiyeti konusunda kamuoyunda kuşkuların oluşmasına neden olmuştur.  

Yaşanan kaza ve afetler öncesinde gerekli önlemleri alan ve bu kaza ve afetler 
sonrasında tüm unsurlarıyla organize olarak afet zararlarını en aza indirgeyebilen toplumlar 
gelişmiş toplumlardır. Aksi durumda, ne kadar iyi niyetli olunursa olunsun, yaşam hakkının ihlali 
söz konusudur. 112 Acil Servise ulaşan İsmail Güneş'le yapılan görüşmenin uzatılmasından dolayı 
telefonunun şarjının bitmesi, bu konudaki personelin uluslararası standartlarda eğitimli olup 
olmadığı noktasında soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bununla birlikte acil 
yardım durumlarında Türk halkının ne şekilde yardım alacağına ilişkin yeterince 
bilinçlendirilmediği de bu kaza ile net bir şekilde ortaya çıkmıştır.  

Sayın Yazıcıoğlu’nun da yaşamını yitirdiği kazada, daha kaza bölgesinin dahi 47 saat 
sonra tespit edilmesinin, günümüzde teknolojinin ulaştığı nokta düşünüldüğünde kabul edilebilir 
gerekçesi olamaz. Kurtarma çalışmalarının iyi niyet ve büyük çabalarla sürdürüldüğüne kuşku 
duyulmamakla birlikte, kurtarma çalışmalarının sonucu krizin başarısız olarak yönetildiğini ortaya 
koymaktadır. Bu açıdan benzer ve daha vahim olayların yaşanması durumunda birçok yurttaşının 
yaşamlarının tehlikede olduğu bir tablo yaşanmaması için Türkiye'nin bu konudaki eksikliklerinin 
Yüce Meclisimizce belirlenmesi son derece önem taşımaktadır.  

Yukarıda belirtilen gerekçelerle kazanın nedenlerinin tespiti ve kurtarma çalışmalarında 
yaşanan eksiklik, ihmal ve zafiyetlerin ortaya çıkarılması ile benzer felaketlerin yaşanmaması için 
gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 
105’inci maddeleri uyarınca CHP Grubu adına Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz 
ederim.  

                                                                                              
 
 
 
 Hakkı Suha OKAY 
 Ankara Milletvekili 
  CHP Grup Başkanvekili 
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUBU ADINA GRUP BAŞKANVEKİLLERİ 
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ NİHAT ERGÜN, KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA 

ELİTAŞ, GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ, HATAY MİLLETVEKİLİ 
SADULLAH ERGİN VE YOZGAT MİLLETVEKİLİ BEKİR BOZDAĞ'IN ÖNERGESİ 

(10/334) 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP 
Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun maruz olduğu bu kazanın araştırılması ve 
alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi hususunda Anayasa’nın 98'inci iç Tüzüğün 104 ve 
105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.  

  AK PARTİ Grubu Adına 
  Grup Başkanvekilleri 

 

 Mustafa ELİTAŞ  Nurettin CANİKLİ  Nihat ERGÜN 
Kayseri Milletvekili  Giresun Milletvekili  Kocaeli Milletvekili 

 
 Sadullah ERGİN  Bekir BOZDAĞ 
 Hatay Milletvekili  Yozgat Milletvekili 

 

GEREKÇE: 

Seçim çalışmaları nedeniyle, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 
beraberindeki 5 kişiyi Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götürmek üzere hareketlenen helikopterle 
kalkışından bir süre geçtikten sonra bağlantı kurulamamıştır.  

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız başta olmak üzere devletimizin bütün 
birimleri seferber olmuştur. İçişleri Bakanımız aynı gün; Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımız 
da ertesi gün arama çalışmalarına bizzat katılarak, herhangi bir ayrıntının kaçırılmaması için büyük 
gayret göstermişlerdir. Adeta, sivil-asker herkes seferber olmuştur. Ancak arazinin ve havanın 
olumsuz şartları nedeni ile helikopterin enkazına 27 Mart 2009 tarihinde ulaşılabilmiştir.  

Bu olay ülkemizi derin bir üzüntüye boğmuştur.  

Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasi hayatının uzun yıllarına damgasını vurmuş çok önemli 
bir siyasetçidir.  

Türkiye'nin buhranlı zamanlarında hep demokrasiden yana tavır koymuştur. Krizden 
çıkış yolu olarak hep milleti işaret eden Yazıcıoğlu, bu dik duruşuyla vatandaşlarımızın takdirini 
kazanmıştır.  

Merhum Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili toplumumuzda en ufak bir 
şüpheye yer bırakmamak için Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 
helikopter kazasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesini talep etmekteyiz.  
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU ADINA GRUP BAŞKANVEKİLLERİ 
MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR VE İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY 

VURAL’IN ÖNERGESİ (10/335) 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

25.03.2009 Çarşamba günü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili 
Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşını taşıyan helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi 
yakınlarında düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarındaki etkinlik ve koordinasyon 
zaaflarının ve kurtarma çalışmalarının, kazanın meydana geldiği yerlerden farklı yerlerde 
sürdürülmesinin sebeplerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104 
ve 105'inci maddeleri uyarınca MHP Grubu adına “Meclis Araştırması” açılmasını saygılarımızla 
arz ederiz.   

 

 Oktay Vural  Mehmet Şandır 
 İzmir Milletvekili  Mersin Milletvekili  
 MHP Grup Başkan Vekili  MHP Grup Başkan Vekili 

     

GEREKÇE: 

25.03.2009 Çarşamba günü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili 
Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve 5 arkadaşını taşıyan helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 
yakınlarındaki Berit Dağına düştükten sonra Saat:15.55’te İHA Muhabiri İsmail Güneş'in 112 acil 
servisinde görevli memuru cep telefonuyla arayarak 20 dakikaya yakın görüşmesinin ardından 
telefon şarjının bittiği, ilk sinyal bilgilerinin 16.22’de tespit edildiği, daha sonra haber alınamadığı, 
Anadolu Ajansının Saat: 17.40'taki ilk açıklamasında Kayseri Valisi Mevlüt Bilici’yi kaynak 
göstererek verdiği haberde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’na 
ulaşıldığını, kendisinin yaralı, şuuru açık olduğunu, görevlilerin hastaneye ulaştıracakları şeklinde 
açıklama yaparak, dakikaların önemli olduğu bu aşamada başta ailesi olmak üzere Türk halkını, 
bilgi kirliliği yaratarak yalan yanlış beyanlarla oyalamış ve kurtarma çalışmalarının zaman kaybına 
neden olmuştur.  

Sayın Başbakan ise Saat: 18.30 dolaylarında 5 yaralı olduğunu kamuoyuna açıklamıştır.  

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Saat: 23.20 dolaylarında tekrar, Anadolu 
ajansına "Alanı iyice daralttıklarını az önce müsteşarım bildirdi. Bu daralma sebebiyle işi 
neticelendirmeye yaklaştığımızı düşünüyorum" şeklinde açıklaması yer almıştır.  

Kaza bölgesi ise bu açıklamadan yaklaşık 39 saat sonra tespit edilebilmiştir. Ancak 
günümüz teknolojisiyle uydudan gelen sinyallerle cep telefonunun yerinin tespit edilmesi çok kısa 
sürede mümkün iken bu kadar zaman zarfında neden kaza yerinin bulunamadığı, kaza bölgesinin 
yalnızca doğa koşulları ile açıklanamayacak kadar geç sürede iki gün sonra cuma günü saat: 15.00 
sularında tespit edilmiş olmasının ifade edilen gerekçeleri kabul edilemez.  

Kurtarma çalışmaları hakkında siyasi iktidar ve kamu görevlileri tarafından yanlış ve 
çelişkili açıklamalar yapıldığı, zafiyet ve ihmallerin yaşandığı iddialarına neden olmuştur.  

 Yukarıda belirtilen nedenlerle Meclis araştırması açılmasını uygun görmekteyiz. 
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SİVAS MİLLETVEKİLİ VE BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHSİN 
YAZICIOĞLU VE 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HELİKOPTER KAZASI VE 
KURTARMA ÇALIŞMALARININ TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILARAK BENZER 

DURUMLARIN YAŞANMAMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN 
BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN 

YENİLENMESİNE İLİŞKİN ÖNERGE (3/1080) 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
 

ESAS Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ envanterinde kayıtlı olan TC-HEK tescil 
işaretli BELL 206L-4 tipi helikopter, “görerek uçuş” şartlarında Kahramanmaraş Çağlayancerit-
Yozgat Yerköy planlı uçuşu sırasında, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş İli Merkez Keş 
Dağı 37O 58 72 N, 36O 40 16 E koordinatlarında deniz seviyesinden 6500 ft yükseklikteki yere 
çarparak düşmüştür. Kaza sonucunda helikopterde bulunan Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik 
Partisi Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ile birlikte Erhan ÜSTÜNDAĞ, Yüksel YANCI, 
Murat ÇETİNKAYA, gazeteci İsmail GÜNEŞ ve Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE hayatlarını 
kaybetmişlerdir.  

Meydana gelen bu helikopter kazasına ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
Adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY’ın (10/333), Adalet ve 
Kalkınma Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Nihat ERGÜN, Kayseri 
Milletvekili Mustafa ELİTAŞ, Giresun Milletvekili Nurettin CANİKLİ, Hatay Milletvekili 
Sadullah ERGİN ve Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ’ın (10/334), Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR ve İzmir Milletvekili 
Oktay VURAL’ın (10/335), Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin 
YAZICIOĞLU ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm 
yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun 
09.04.2009 tarihli 75’inci birleşiminde görüşülmüş ve bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun 05.05.2009 tarihli 85’inci birleşiminde Komisyon üyelikleri ile aynı 
tarihte Komisyon Başkanlık Divanı seçimi yapılmıştır. Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 
tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; Anayasanın 98., Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde görev yapmıştır. 
TBMM İçtüzüğünün 105’inci maddesi gereği, 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını 
tamamlayamayan Komisyonumuz, 1 aylık ek süre kullanmıştır.  

Komisyonumuz, 4 aylık çalışma süresi içerisinde resmi olarak toplam 12 toplantı yapmış 
ve konu hakkında bilgi edinmek üzere ilgili kamu ve özel kuruluşlarından yetkililer, sivil toplum 
kuruluşlarından temsilciler, olayın tüm görgü tanıkları ile ilgili uzman ve kişileri davet ederek 
görüşlerini almıştır. Komisyon çalışmaları süresince toplam 172 adet yazışma yapılmış ve yaklaşık 
95 kişinin bilgisine ve görüşüne başvurulmuştur.  

Komisyonumuz, 11-13 Haziran 2009 tarihleri arasında kazanın meydana geldiği 
Kahramanmaraş ilinde ve 09.11.2009 tarihinde ise kaza yapan helikopterin radar kayıtlarını 
incelemek üzere, radar kayıtlarının tutulduğu Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğüne inceleme 
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Komisyon çalışmaları 05.12.2009 tarihinde resmî olarak sona 
ermiştir. 
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Komisyon çalışmalarına ışık tutacak ve olayı aydınlatacak en önemli belge, Kaza 
Araştırma ve İnceleme Kurulunun vermiş olduğu nihai Rapordur. Ancak Kaza Araştırma ve 
İnceleme Kurulu Raporu, Komisyonumuza, ek süre dahil Komisyon çalışma süresi 
tamamlandıktan sonra 16.12.2009 tarihinde ulaşmıştır. Bu Rapor üzerinde, resmî çalışma süresini 
tamamlayan Komisyonumuzca gerekli inceleme ve müzakereler yapılamamıştır. Çünkü Anayasa 
ve TBMM İçtüzüğü kapsamında Komisyonun çalışma süresini uzatma imkanı bulunmamaktadır. 
Bir sonuca ulaşılabilmesi ve kaza kırım raporu üzerinde gerekli müzakerelerin yapılması adına 
araştırmanın genişletilmesinde mutlak zaruret vardır. Bu sebeple Komisyonumuz, kazanın 
oluşumu ve sonrasında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri konusunda nihai bir görüşe 
varılmasını uygun görmemiştir.  

Sonuç olarak; Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Raporunun incelenip müzakere 
edilmesi, çıkacak sonuca göre, gerekirse araştırmanın genişletilmesi, ortaya çıkacak yeni bilgi, 
belge ve bulguların sağlıklı olarak değerlendirilmesi için TBMM İçtüzüğünün 105’inci maddesi 
uyarınca yeni bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını yüce Meclisin takdirlerine 
saygılarımla arz ederim. 

 

 
 Hakkı KÖYLÜ 
 Kastamonu Milletvekili 
 Komisyon Başkanı 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup 
Başkanvekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha 
Okay’ın (10/333); Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli 
Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin 
Canikli, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve 
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın (10/334); 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup 
Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır 
ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın (10/335); Sivas 
Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 Kişinin Hayatını Kaybettiği 
Helikopter Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının 
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Durumların 
Yaşanmaması İçin Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98’inci 
İçtüzük’ün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri 
ile (10/333, 334, 335-3/1090) Esas Numaralı Meclis  

Araştırması Komisyonu Raporu 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
KOMİSYONUN İŞLEYİŞİ VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

 

1.1. MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN İŞLEYİŞİ 

1.1.1.  Meclis Araştırması Önergelerinin Özeti ve Konusu 
 

23. Dönemde Meclis Araştırması Komisyonunun kurulmasına dayanak teşkil eden; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha 
OKAY'ın (10/333), Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli 
Milletvekili Nihat ERGÜN, Kayseri Milletvekili Mustafa ELİTAŞ, Giresun Milletvekili Nurettin 
CANİKLİ, Hatay Milletvekili Sadullah ERGİN ve Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ'ın 
(10/334), Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili 
Mehmet ŞANDIR ve İzmir Milletvekili Oktay VURAL'ın (10/335), Sivas Milletvekili ve Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter 
kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98., Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını isteyen 
önergelerinin gerekçesinde özetle; 

* Meydana gelen kaza ile ilgili olarak toplumdaki tüm şüphe ve tereddütlerin giderilmesi 
ve gerçeğin ortaya konularak kazanın araştırılması gerektiği,  

* Günümüz teknolojisiyle uydudan gelen sinyallerle cep telefonunun yerinin tespit 
edilmesi çok kısa sürede mümkün iken kaza yerinin bulunamamasının yalnızca doğa koşulları ile 
açıklanamayacağı,  

* Uyarı ve ihbarlara rağmen kurtarma çalışmalarının kazanın meydana geldiği bölgeden 
farklı yerlerde sürdürüldüğü, 

* Uluslararası sivil havacılık kurallarının Türkiye'deki sivil havacılık otoritesi tarafından 
uygulanıp uygulanmadığına ilişkin kuşkular oluştuğu,  

* Helikopterin acil yer bulma vericisinden sinyal alınamaması ve aynı model 
helikopterler için kısa bir süre önce yapılan arıza uyarılarının gereğinin yerine getirilip 
getirilmediğine ilişkin belirsizlikler olduğu,  

* Kurtarma çalışmalarında gerekli olan teknik donanımın yeterli olup olmadığı 
konusunda kuşkular oluştuğu,  

* Yaklaşık üç bin kişi ile sürdürülen arama çalışmalarında sonuç alınamazken kaza 
bölgesinin yöre köylüleri tarafından tespit edilmesinin düşündürücü olduğu,  

*  Kaza bölgesinin 47 saat sonra tespit edilmesinin günümüzde teknolojinin ulaştığı 
nokta düşünüldüğünde kabul edilebilir bir gerekçesinin olmadığı,  

* Arama-kurtarma çalışmalarının sonucu, çalışmaların iyi niyet ve büyük çabalarla 
sürdürülmesine karşın, krizin başarısız olarak yönetildiğini ortaya koyduğu, 

* Anadolu Ajansının saat 17.40’taki ilk açıklamasında Kayseri Valisini kaynak 
göstererek verdiği haberde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU’na 
ulaşıldığını, kendisinin yaralı, şuuru açık olduğunu, görevlilerin hastaneye ulaştıracakları şeklinde 
açıklamasının bilgi kirliliği oluşturduğu ve bu açıklamanın arama-kurtarma çalışmalarında zaman 
kaybına neden olduğu,  
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* Kurtarma çalışmaları hakkında siyasi iktidar ve kamu görevlileri tarafından yanlış ve 
çelişkili açıklamalar yapıldığı, bunun da zafiyet ve ihmallerin yaşandığı iddialarına neden olduğu 

ifade edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen Meclis araştırma önergeleri doğrultusunda 09.04.2009 tarihinde bir 
Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş ve 05.05.2009 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Ancak bu Komisyon; çalışma süresinin sınırlı olması ve Kaza Araştırma ve İnceleme 
Kurulu Raporu’nun geç gelmesi nedeniyle çalışmalarını tamamlayamamıştır. Komisyon 
Başkanlığının Meclis Başkanlığına sunduğu 28.01.2010 tarihli yazısında; 

“ESAS Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ envanterinde kayıtlı olan TC-HEK tescil 
işaretli BELL 206L-4 tipi helikopter, "görerek uçuş" şartlarında Kahramanmaraş Çağlayancerit-
Yozgat Yerköy planlı uçuşu sırasında, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş İli Merkez Keş 
Dağı 37° 58 72 N, 36° 40 16 E koordinatlarında deniz seviyesinden 6.500 ft yükseklikteki yere 
çarparak düşmüştür. Kaza sonucunda helikopterde bulunan Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik 
Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat 
Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE hayatlarını kaybetmişlerdir. 

Meydana gelen bu helikopter kazasına ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
Adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın (10/333), Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve Yozgat 
Milletvekili Bekir Bozdağ'ın (10/334), Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup 
Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın (10/335), 
Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını 
kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer 
durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun 09.04.2009 tarihli 75. birleşiminde 
görüşülmüş ve Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun 05.05.2009 tarihli ve 85’inci birleşiminde Komisyon üyelikleri ile aynı 
tarihte Komisyon Başkanlık Divanı seçimi yapılmıştır. Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 
tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; Anayasanın 98., Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde görev yapmıştır. 
TBMM İçtüzüğünün 105’inci maddesi gereği, 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını 
tamamlayamayan Komisyonumuz, 1 aylık ek süre kullanmıştır. 

Komisyonumuz, 4 aylık çalışma süresi içerisinde resmî olarak toplam 12 toplantı yapmış 
ve konu hakkında bilgi edinmek üzere ilgili kamu ve özel kuruluşlarından yetkililer, sivil toplum 
kuruluşlarından temsilciler, olayın tüm görgü tanıkları ile ilgili uzman ve kişileri davet ederek 
görüşlerini almıştır. Komisyon çalışmaları süresince toplam 172 adet yazışma yapılmış ve yaklaşık 
95 kişinin bilgisine ve görüşüne başvurulmuştur. 

Komisyonumuz, 11-13 Haziran 2009 tarihleri arasında kazanın meydana geldiği 
Kahramanmaraş ilinde ve 09.11.2009 tarihinde ise kaza yapan Helikopterin radar kayıtlarını 
incelemek üzere, radar kayıtlarının tutulduğu Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğüne inceleme 
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Komisyon çalışmaları 05.12.2009 tarihinde resmî olarak sona 
ermiştir. 

Komisyon çalışmalarına ışık tutacak ve olayı aydınlatacak en önemli belge, Kaza 
Araştırma ve İnceleme Kurulunun vermiş olduğu nihai Rapordur. Ancak Kaza Araştırma ve 
İnceleme Kurulu Raporu, Komisyonumuza, ek süre dâhil Komisyon çalışma süresi 
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tamamlandıktan sonra 16.12.2009 tarihinde ulaşmıştır. Bu Rapor üzerinde, resmî çalışma süresini 
tamamlayan Komisyonumuzca gerekli inceleme ve müzakereler yapılamamıştır. Çünkü Anayasa ve 
TBMM İçtüzüğü kapsamında Komisyonun çalışma süresini uzatma imkânı bulunmamaktadır. Bir 
sonuca ulaşılabilmesi ve kaza kırım raporu üzerinde gerekli müzakerelerin yapılması adına 
araştırmanın genişletilmesinde mutlak zaruret vardır. Bu sebeple Komisyonumuz, kazanın 
oluşumu ve sonrasında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri konusunda nihai bir görüşe 
varılmasını uygun görmemiştir. 

Sonuç olarak; Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Raporunun incelenip müzakere 
edilmesi, çıkacak sonuca göre, gerekirse araştırmanın genişletilmesi, ortaya çıkacak yeni bilgi, 
belge ve bulguların sağlıklı olarak değerlendirilmesi için TBMM İçtüzüğünün 105’inci maddesi 
uyarınca yeni bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını yüce Meclisin takdirlerine 
saygılarımla arz ederim.” şeklinde ifade edilmek suretiyle yeni bir komisyon kurulmasının 
gerekliliği ifade edilmiştir. 

1.1.2. Meclis Araştırması Komisyonunun Kuruluşu 

İlk kurulan Komisyon Başkanlığının 28.1.2010 tarihli yazısı üzerine; TBMM 
İçtüzüğünün 105/2 maddesinde belirtilen “Bu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve 
gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği hususu Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca 
tespit edilir. Araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir. 
Komisyon bu süre sonunda da çalışmasını tamamlayamadığı takdirde süre bitiminden itibaren 
onbeş gün içinde araştırmanın tamamlanmaması nedenleri veya o ana kadar varılan sonuçlar 
üzerinde Genel Kurulda görüşme açılır. Genel Kurul bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir 
komisyon da kurabilir.” hükmü doğrultusunda TBMM Genel Kurulunun 02.02.2010 tarihli ve 
55’inci birleşiminde konuya ilişkin bir görüşme açılmıştır.  

TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşme sonucunda, “Sivas Milletvekili ve Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ve 5 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter 
Kazası ve Kurtarma Çalışmalarının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Durumların 
Yaşanmaması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla” yeniden bir Meclis 
Araştırması Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun yeniden kuruluşuna ilişkin 02.02.2010 tarihli ve 957 sayılı Kararda; 
araştırmayı yapacak Komisyonun 16 üyeden oluşması, çalışma süresinin başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da 
çalışma yapabilmesi hususlarına yer verilmiştir. Komisyonun kuruluş kararı 11.02.2010 tarihli ve 
27490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Bu kararı takiben Genel Kurulun 18.02.2010 tarihli ve 63’üncü birleşiminde Komisyon 
üyeliklerine ve aynı tarihte yapılan ilk Komisyon toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip üyeliklere yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri 
seçilmişlerdir.1 

 

 

 

 

                                                 
1 Barış ve Demokrasi Partisi Komisyonda kendisine düşen bir üyelik için aday göstermemiştir. Bu sebeple 
Komisyon 15 üye ile çalışmaya başlamıştır. 
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Tablo 1. Komisyon Üyesi Milletvekilleri 

 
Bu seçime ilişkin 18.02.2010 tarihli ve 959 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı 

24.02.2010 tarihli ve 27503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak Kastamonu 
Milletvekili Hakkı KÖYLÜ Komisyon üyeliğinden istifa etmiştir. Boşalan Komisyon üyeliğine 
Ordu Milletvekili Mustafa HAMARAT seçilmiştir.  

 

ADI VE SOYADI 

 

UNVANI 

 

PARTİSİ 

 

SEÇİM BÖLGESİ 

VEYSİ KAYNAK BAŞKAN AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ 

SELAMİ UZUN BAŞKANVEKİLİ AK PARTİ SİVAS 

YILMAZ TUNÇ SÖZCÜ AK PARTİ BARTIN 

MEHMET ERDEM KÂTİP AK PARTİ AYDIN 

KÜRŞAT ATILGAN ÜYE MHP ADANA 

TACİDAR SEYHAN ÜYE CHP ADANA 

NECDET ÜNÜVAR ÜYE AK PARTİ ADANA 

FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK ÜYE AK PARTİ ERZURUM 

HASAN ÖZDEMİR ÜYE MHP GAZİANTEP 

HAKKI KÖYLÜ ÜYE AK PARTİ KASTAMONU 

HASAN ANGI ÜYE AK PARTİ KONYA 

MUSTAFA KABAKÇI ÜYE AK PARTİ KONYA 

MALİK ECDER 
ÖZDEMİR 

ÜYE CHP SİVAS 

MUSTAFA ÇETİN ÜYE AK PARTİ  UŞAK 

OSMAN COŞKUNOĞLU ÜYE CHP UŞAK 
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1.1.3. Meclis Araştırması Komisyonu Çalışmaları 

 Genel Kurul Kararı gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 18.02.2010 
tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; Anayasanın 98’inci, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde görev 
yapmıştır.  

Komisyonumuz, 04.03.2010 tarihli toplantısında çalışma programını belirlemiş ve bu 
çerçevede; 

 *  Komisyonun gerekli görmesi hâlinde yurt içinde ve yurt dışında Komisyon olarak ya 
da oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapılmasına, 

* Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından uzman 
görevlendirilmesi, konuyla ilgili gerekli yazışmaların yapılması, davet edilecek kişi ve kurumların 
tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

*  Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 

* Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için İçtüzüğün 
35’inci maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine, 

karar vermiştir. 

Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere; 

TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü Yasama Uzmanları Mahmut 
BÜLBÜL ile A. Haluk KURNAZ, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi (Hakim) Mustafa 
AYDIN ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Cengiz GEVREK Komisyonda uzman olarak 
görev almışlardır. Ayrıca konunun özelliğine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel 
Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı uzmanlarından 
geçici süreli olarak yararlanılmıştır. Bununla birlikte, BBP temsilcileri bütün Komisyon 
toplantılarımızı takip etmiş ve kendileri ile her türlü iş birliği yapılmıştır. 

TBMM İçtüzüğü’nün 105’inci maddesi gereği, 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını 
tamamlayamayan Komisyonumuz 1 aylık ek süre kullanmıştır. Komisyonun görev süresinin 
uzatılmasına ilişkin 06.05.2010 tarihli 964 sayılı TBMM Kararı 13.05.2010 tarihli ve 27580 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Komisyonumuz 4 aylık çalışma süresi içerisinde resmî olarak 9 
toplantı yapmıştır. 

Komisyonumuz araştırma konusu hakkında bilgi edinmek üzere ilgili kamu ve özel 
kuruluşlarından yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri, olayın tüm görgü tanıkları ile 
ilgili uzman ve kişileri davet ederek görüşlerini almış, bilgi ve belge temin etmiştir. Ayrıca 
konuyla ilgili olarak çalışma yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeleri ile fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

 

1.1.4. Meclis Araştırması Komisyonu Toplantıları 

Komisyonumuzca; ilk kurulan Komisyonun çalışmaları aynen benimsenmiş ve daha 
önce elde edilen tüm bilgi, belge ve dokümanlardan doğrudan istifade edilmiştir. İlk komisyon 
tarafından bilgisine başvurulan kurum ve kişilerin yanında daha önce bilgisine başvurulmamış kişi 
ve kurumlar Komisyon toplantılarına davet edilmiştir. Ayrıca bazı konularda bilirkişi incelemeleri 
de yaptırılmıştır. 
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a) İlk Komisyon Çalışmaları 

İlk Komisyon tarafından yapılan toplantılar ile bu toplantılara Komisyonu bilgilendirmek 
üzere katılan kurum, kuruluş ve şahıslar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 2.  Birinci Komisyon Döneminde Bilgisine Başvurulan Kurum, Kuruluş ve İlgili Şahıslar 

 
TOPLANTI  

NO /TARİHİ 

GÜNDEM/KURUM, 
KURULUŞ VE SİVİL 
TOPLUM 
ÖRGÜTLERİ 

 

BİLGİSİNE BAŞVURULAN KİŞİLER 

1. TOPLANTI 

05.05.2009 
Komisyon Başkanlık 
Divanı Seçimi 

 

2. TOPLANTI 

12.05.2009 
Komisyon 
Çalışmalarında İzlenecek 
Yöntem 

 

3. TOPLANTI 

20.05.2009 

 

Büyük Birlik Partisi 
Temsilcileri 

- Gülefer YAZICIOĞLU 
Muhsin YAZICIOĞLU’nun Eşi  
-Dr. Ahmet ŞANVERDİ 
Genel Başkan Yrd. 
- Mustafa DESTİCİ 
Genel Başkan Yrd. 
- Av. Kemal YAVUZ 
MKYK Üyesi 

4. TOPLANTI 

26.05.2009 
İçişleri Bakanı Prof. Dr. Beşir ATALAY 

5. TOPLANTI 

02.06.2009 

 
 

THY Teknik AŞ 

- Nevzat PAKDİL 
TBMM Başkanvekili 
 
-Kemal YILLIKÇI 
Tasarım Geliştirme Müdürü 

6. TOPLANTI 

09.06.2009 
 

- Fevzi ALTUNBULAK 
Kaptan Pilot 
- Necmettin GÜNEŞ 
Mühendis 

7. TOPLANTI 

16.06.2009 

 

Sivil Toplum Kuruluşları 

- Nasuh MAHRUKİ 
Arama Kurtarma Derneği Başkanı 
 
- Ercüment GÜLER 
 Arama Kurtarma Ekibi Başkanı 

8. TOPLANTI 

20.10.2009 
 

- Mehmet Niyazi TANILIR   
Kahramanmaraş Valisi 
- Mevlüt BİLİCİ 
Kayseri Valisi 
- Orhan ÖZDEMİR 
Kayseri Eski İl Emniyet Müdürü 
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9. TOPLANTI 

04.11.2009 
Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü 

- Atilla ÖZDEMİR 
Genel Müdür 
- Volkan SÜRMELİ 
 Hava Pilot 

10. TOPLANTI 

11.11.2009 

Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü 
 
 

Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 

- Dr. Ali ARIDURU 
 Genel Müdür 
 
-Ali ÜNSAL 
 Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü 
Elektronik Müdürü 
-Hamit SOYERTEM 
Merkez Hava Trafik Kontrolörü 

11. TOPLANTI 

18.11.2009 

Esas Hava Taşımacılık Turizm 
ve Ticaret AŞ 
 
SKY LİNE Ulaşım Ticaret AŞ 
 

 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu 

-M. Kemal SÜLER 
Kaptan Pilot  İşletme Müdürü 
 
- Candaş Erkan ÖZDOĞU 
Teknik Müdür 
- Edip Selim KÖKSAL 
Teknisyen 
 
 
- Basri AKTEPE 
Teknik Daire Başkanı 

12. TOPLANTI 

03.12.2009 
Ulaştırma Bakanı - Binali YILDIRIM 

 
 

b) İkinci Komisyon Çalışmaları 

İkinci Komisyon tarafından yapılan toplantılar ile bu toplantılara Komisyonu 
bilgilendirmek üzere katılan kurum, kuruluş ve şahıslar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:  

 

Tablo 3.  İkinci Komisyon Döneminde Bilgisine Başvurulan Kurum, Kuruluş ve İlgili Şahıslar 

 
TOPLANTI  
NO /TARİHİ 

GÜNDEM/KURUM, 
KURULUŞ VE SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

 
BİLGİSİNE BAŞVURULAN  KİŞİLER 

1. TOPLANTI 

18.02.2010 
Komisyon Başkanlık 
Divanı Seçimi 

 

 

2. TOPLANTI 

04.03.2010 
Komisyon Çalışmalarında 
İzlenecek Yöntem 
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3. TOPLANTI 

18.03.2010 

Avea İletişim Hizmetleri AŞ 
Genel Müdürlüğü 
 
 
 
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ 
Genel Müdürlüğü 
 
 
Borusan Telekom ve İletişim 
Hizmetleri AŞ 
 
 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
 
 
 
Jandarma Genel Komutanlığı  
 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu  

-Cüneyt DELİKTAŞ  
-Selçuk KALAFAT  
-Av. Rana TEZCAN AÇIKGÖZ  
 
-Kaan ÜNVER 
-Mutlu KORKMAZER 
-Burhanettin AL  
İsmail ÇETİN 
 
- Utku SERT 
- Cantürk BAYSAL  
 
 
- Hüseyin KESKİNKILIÇ 
Emniyet Genel Müdürlüğü TİB temsilcisi 
 
 
-Binbaşı Yaşar KALKAN 
Jandarma Genel Komutanlığı TİB 
Temsilcisi 
 
- Adil BİÇER 
İletişim Uzmanı 
- Ömer SAYILIR 
İletişim Uzmanı 

4. TOPLANTI 

01.04.2010 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
İstihbarat Dairesi Başkanlığı 
 
Jandarma Genel Komutanlığı 
İstihbarat Başkanlığı 

Başbakanlık Güvenlik İşleri 
Genel Müdürlüğü 

-Ahmet Ümit SEÇGİN  
 
 
-Jandarma Yarbay Nuh KÖROĞLU 
 
-Alpaslan KAVAKLIOĞLU  
Genel Müdür 

5. TOPLANTI 

15.04.2010 

TÜRKSAT Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 
 
Denizcilik Müsteşarlığı Ana 
Arama Kurtarma Koordinasyon 
Merkezi  Başkanlığı 
 
TCDD Bandırma Liman 
İşletmesi 
 
Telsiz ve Radyo Amatörleri 
Cemiyeti Başkanlığı 

  

-Nihat OKTAY  
Müdür Yardımcısı 
 
-Hakan DURMAZ 
Daire Başkanı  
 
 
-Ender UYGUN 
 
-Aziz ŞASA 
 Başkan 
-Hüseyin Murat ODABAŞ  

-Efe ÖZÇAĞLAR 
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1.1.5. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun Aile Fertlerinin Meclis Araştırması 
Komisyonundan Beklentileri 

Merhum Muhsin YAZICIOĞLU’nun yakınları Komisyonumuza yaptıkları yazılı 
başvuruda beklentilerini ve kendilerine göre eksik veya hiç yapılmadığını düşündükleri konuları 
belirtmiş ve kamu vicdanını rahatlatacak bir çalışmanın yapılmasını talep etmişlerdir. 

Merhum Muhsin YAZICIOĞLU’nun aile fertleri 4.03.2010 tarihinde Komisyonumuza 
yazılı olarak yaptıkları başvuruda aşağıdaki hususların araştırılmasını; 

MED-AIR firmasının havacılık lisansının usulüne uygun olup olmadığının 
denetlenmesini, 

6. TOPLANTI 

25.05.2010 

Esas Hava Taşımacılık Turizm 
Ve Ticaret AŞ Temsilcisi  
 
 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
 
 
 
Denizcilik Müsteşarlığı Ana 
Arama Kurtarma Koordinasyon 
Merkezi Başkanlığı 
 

Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü 

-Mehmet AYTAR 
Bakım Teknisyeni 
 
- Harun SEÇME 
Bakım Teknisyeni 
-Serdar DOĞAN 
Bakım Teknisyeni 
 
-Hakan DURMAZ 
Daire Başkanı  
 
-Betül DOĞAN  
Hava Seyrüsefer Daire Başkanı  
-Onur ERTUĞRUL 
Mühendis 

7. TOPLANTI 

02.06.2010 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
(GATA) 
 
 

 

Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü 

-Doç Dr. Üzeyir ERDEM 
Hava Tabip Albay 
 
-Nigar ÇELİK 
Uçuş Standartları Daire Başkanı (Emekli) 
-Zafer ŞİMŞEK 
Bakım ve Uçuşa Elverişlilik Müdür 
Vekili 
-Doğan KÜÇÜK 
Uçuş Ekibi Lisans Müdür Vekili 
-Taner BÜYÜKİKİZ 
Uçuş Operasyon Müdür Vekili 

8. TOPLANTI 

04.06.2010 
Komisyon Faaliyetleri Hakkında 
Genel Değerlendirme 

 

9. TOPLANTI 

17.06.2010 
Ulaştırma Bakanlığı Kaza 
Araştırma ve İnceleme Kurulu 

-Feridun SEREN 
Kurul Başkanı 
-Mehmet SEVDİM  
Üye 
-Kerem MUMCUOĞLU 
Üye 
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-MED-AIR firmasının lisans denetiminin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını, 

-Pilotun uçuş lisansının sorgulanmasını, 

-Firmanın teknik bakım için yeterli düzeyde personelinin bulup bulunmadığını, 

-Helikopterin mutat ve süreli bakımların yapılıp yapılmadığını, 

-Kaza kırım raporunun yersiz ve yanlı olduğunu ve raporu hazırlayan yetkililerin 
soruşturulması gerektiğini, 

-Helikopter enkazı üzerinde yeterli incelemenin yapılmasının sağlanmasını, 

-Helikopterin radar kayıtlarının olmamasının izah edilmesi gerektiğini, 

-Küresel konumlama aygıtı (GPS) ve hafıza kartı ile ilgili bilgilerin yetersiz olduğunu, 
bu konuda tatmin edici bir açıklamanın yapılmasını, 

-Helikoptere uçuş izninin verilmesinin araştırılmasını, 

-Helikopterin düşme sebeplerinin tartışma götürmeyecek şekilde ortaya konulması 
gerektiğini, 

-Kaza gününe ait meteorolojik bilgilerin tam olarak araştırılarak belirtilmesi gerektiğini, 

-Görüş mesafesi, oryantasyon/vertigo his yanılması, fazla yolcu iddiası ve pilotun kaza 
anında telefonla konuşup konuşmadığının araştırılması gerektiğini, 

-Arama-kurtarmada yaşanan ihmal ya da kasıtlı gecikmenin ölüme neden olması 
nedeniyle ayrıca araştırılması gerektiğini, 

-ELT cihazının neden çalışmadığı konusunda ikna edici bir araştırmanın yapılmasını, 

-Sahada görevli askerî yetkililerce, kaza mahalline yönelerek arama kurtarma çalışması 
yapmak isteyen köylülerin sahaya girmesine neden izin verilmediğinin araştırılması gerektiğini, 

-Devletin arama kurtarmadaki ihmalinin araştırılmasını, 

-Kayseri Valisi Mevlüt BİLİCİ’nin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi notunun 
kaynağının belirlenmesini, 

-NTV’nin 8 ayrı sabit hatla helikopterde bulunan 4 ayrı mobil telefonunu yüzlerce kez 
neden aradığının incelenmesini,  

-Helikopter kazası ve arama kurtarma faaliyeti ile ilgili yapılan telefon konuşmalarının 
sesli olarak teminini 

 talep etmişlerdir.  

 Bu konular, Komisyonumuzun yaptığı inceleme ve araştırmalar ile kaza mahalline ve 
diğer ilgili yerlere yaptığı ziyaretler, uzmanlar ve kurumlar aracılığıyla yaptırdığı teknik 
incelemeler, ayrıca Komisyona gelen bilgi, belge, harita/kroki ve bilgisine başvurulan kişilerden 
elde edilen bilgiler çerçevesinde ilgili bölümlerde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Meclis 
araştırma komisyonlarının soruşturma yetkisinin bulunmadığı bilinmelidir. 
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1.1.6. Komisyona İntikal Eden Bilgi ve Belgeler 

Komisyonumuzca, kurulduğu tarihten itibaren çeşitli kurum, kuruluş, üniversite, sivil 
toplum örgütleri ve görgü tanıklarından brifing alımı, uzmanların görevlendirilmesi, sektörün 
potansiyeli ve sorunlarına ilişkin bilgilendirme notları, yerinde yapılan inceleme ve araştırma 
ziyaretlerine ilişkin olarak valilikler ve çeşitli kurumlarla yapılan yazışmalara ilişkin olmak üzere 
birinci ve ikinci komisyon dönemlerinde toplam 210  yazı yazılmıştır. 

Diğer taraftan; Komisyon çalışmalarına ışık tutmak ve hazırlanan raporda yer vermek 
üzere çeşitli bilgilerden yararlanılması ve yerinde yapılan inceleme ve araştırma ziyaretlerine 
ilişkin olmak üzere; çeşitli kurum, kuruluş, milletvekilleri, valilik, dernek, üniversiteler ve 
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı  tarafından Komisyonumuza toplam 186 adet yazı 
gönderilmiştir. 

Araştırma Komisyonunun kurulma konusunu teşkil eden taraflar dinlenmiş, yazılı 
görüşleri alınmış ve önemli tespitler yapılmıştır. Bu incelemeler ve tespitlere ilişkin bilgi, belge, 
harita ve fotoğraflar, raporun ilgili kısımlarında ele alınarak değerlendirilmiştir. 

1.2. MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ DIŞINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR 

1.2.1. İlk Komisyon Çalışmaları 

1.2.1.1. Kahramanmaraş İlinde Yapılan İnceleme ve Araştırma Ziyareti 

11-13 Haziran 2009 tarihleri arasında kazanın meydana geldiği Kahramanmaraş ilinde 
bir inceleme ziyaretinde bulunulmuştur. İnceleme ziyareti, Komisyon Başkanvekili Kayseri 
Milletvekili Sadık YAKUT başkanlığında, İstanbul Milletvekili Nusret BAYRAKTAR, Adana 
Milletvekili Kürşat ATILGAN, Gaziantep Milletvekili Hasan ÖZDEMİR, Kahramanmaraş 
Milletvekili Veysi KAYNAK,  Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMİR, Sivas Milletvekili 
Selami UZUN ile Komisyon uzmanları Mülkiye Başmüfettişi Cengiz GEVREK, Adalet 
Başmüfettişi Mustafa AYDIN ve TBMM Yasama Uzmanı Mahmut BÜLBÜL’den oluşan bir 
heyetle gerçekleştirilmiştir.  

İnceleme programı çerçevesinde, Komisyona, Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi 
TANILIR ile Vali Yardımcısı Servet GÜNGÖR tarafından kaza sonrası yürütülen arama kurtarma 
çalışmaları hakkında genel bir brifing verilmiştir.  

Komisyonca, enkazın bulunduğu kaza mahalline gidilerek coğrafik şartlar yerinde 
görülmüş, yetkililer ile görgü tanıklarından arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğü tarihlerdeki 
meteorolojik şartlar hakkında bilgi alınmıştır. 

Bu inceleme sırasında; Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, İl 
Jandarma Alay Komutanı, Albay Sezai Akgün, İl Havaalanı Müdürü Şah Murat Mutsan, İl Sivil 
Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, İstihbarat Şube Müdürü İsmail Duman,  Emniyet Amiri 
Dursun Özmen, Havaalanı Muhabere Görevlisi Emrullah Akben, İl Havaalanı Meteoroloji Müdürü 
Harun Temel, İl Havaalanı Trafik Kontrolörü Alaattin Bulut, Meteoroloji Memuru Ersin 
Bozdemir,112 Acil Görevlileri; Tuğba Ünal Çetin, Dr. Nuran Çakmak, Aynur Kavak, Aynur 
Kayaş, Fatma Kuzkaya, Hacı Bayram Polat, Dr. Rafet Arslanoğlu, Döngel Köyü Muhtarı Yılmaz 
Tilki, Abdullah Göllü, Duran Karayılan, Kemal Ateş, Yaşar Şimşek, Cuma Kaya,  Musa Kör, 
İsmet Kaya, Mustafa Saltık ve Abdullah Parlak’ın bilgisine başvurulmuştur. 

Ayrıca hazırlık soruşturmasını yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ziyaret 
edilerek fikir alışverişinde bulunulmuştur. 



 - 21 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

1.2.1.2. Ankara-Esenboğa Havalimanında Yapılan İnceleme Ziyareti 

09.11.2009 tarihinde kaza yapan helikopterin radar kayıtlarını incelemek üzere radar 
kayıtlarının tutulduğu Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu 
ziyarete Komisyon Başkanı Kastamonu Milletvekili Hakkı KÖYLÜ, Adana Milletvekili Kürşat 
ATILGAN, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi KAYNAK ile Komisyon Uzmanları katılmışlardır. 

Bu inceleme ziyareti çerçevesinde; yetkililer tarafından Komisyona, kaza yapan 
helikopterin 25.3.2009 tarihinde tespit edilen radar görüntüleri, helikopterin uçuş tipi ile 
Kahramanmaraş çevresindeki mevcut radarların yükseltiye bağlı olarak belirlenen kapsama 
alanları hakkında bilgi verilmiştir.     

1.2.2. İkinci Komisyon Çalışmaları 

1.2.2.1. Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezine 
Yapılan Ziyaret 

26.5.2010 tarihinde Komisyonumuzca Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama ve Kurtarma 
Koordinasyon Merkezi Ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret kapsamında Komisyona Denizcilik 
Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Başkanı Hakan DURMAZ tarafından 
merkezin çalışması hakkında bilgiler verilmiştir.  

Bu ziyarete, Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Veysi KAYNAK, Sivas 
Milletvekili Selami UZUN, Adana Milletvekili Kürşat ATILGAN, Gaziantep Milletvekili Hasan 
ÖZDEMİR, Konya Milletvekili Hasan ANGI ile Komisyon uzmanları katılmışlardır. 

1.2.2.2. Ankara Esenboğa Havalimanına Yapılan İnceleme Ziyareti  

26.5.2010 tarihinde Komisyonumuzca Esenboğa Hava Arama ve Kurtarma Merkezi 
ziyaret edilerek Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır.  

Ayrıca Komisyonumuzca kaza yapan helikopterin enkazında inceleme yapılmıştır. Bu 
inceleme ziyaretine Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Veysi KAYNAK, Sivas 
Milletvekili Selami UZUN, Adana Milletvekili Kürşat ATILGAN, Gaziantep Milletvekili Hasan 
ÖZDEMİR, Konya Milletvekili Hasan ANGI ile Komisyon uzmanları katılmışlardır. 

1.2.2.3. Kaza Yapan Helikopterin Rotasının Tespiti Amacıyla Yerinde Yapılan 
İnceleme ve Araştırma Ziyareti 

Komisyon, 1 Eylül 2010 tarihinde Komisyonda görevli teknik heyetin katılımıyla kaza 
bölgesinde tespit edilen rotanın teyidi amacıyla, Ankara Gölbaşı Ufuk Danişmend Havaalanı’ndan 
“SKORSKY” tipi -Emniyet Genel Müdürlüğüne ait- helikopterle muhtemel güzergâhta 
incelemelerde bulunmuştur. Daha önceden belirlenmiş güzergâhtan gidilerek düşen helikopterin 
muhtemel uçuş güzergâhı tespit edilmeye çalışılmıştır. Önce muhtemel helikopter rotası tersinden 
gidilmiş ve daha sonra kaza yeri ile Çağlayancerit ilçesi arasında belirlenen rota üzerinde uçulmuş 
ve bu esnada fotoğraf çekimleri ve video kaydı yapılmıştır. Ayrıca keşif uçuşu sırasında 
helikopterin bulunduğu konum GARMİN tipi el GPS’i ile ölçülmüş ve ölçüm değerleri ile zaman 
aralığını içeren bir Exel dosya hazırlanmıştır. Elde edilen kayıt ve fotoğraflar ile kazadan önce 
İHA Muhabiri İsmail Güneş tarafından çekilen fotoğraflarla eşleştirme çalışmaları yapılmış, 
örtüşen fotoğraflar tespit edilmiştir. Yapılan uçuş ve uçuş sonrası değerlendirmeler tespit edilen 
rotanın doğruluğunu teyit etmektedir.  

Komisyonda görevli teknik heyetin katılımıyla kaza bölgesinde tespit edilen rota 
üzerinde yapılan uçuş raporda sunulan tespitleri teyit eder mahiyette olup doğru rota üzerinde 
çalışmalar yapılmıştır. 
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Şekil 1. Komisyon Teknik Heyetinin 01.09.2010 Tarihinde Kaza Mahallinde Yapmış Olduğu 
Uçuş Keşfi Güzergâhı ve GPS ile Tespit Edilen Noktaların Harita Üzerine Uygulanması (3 adet) 
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Yukarıda belirtilen incelemeler ve yapılan tespitlere ilişkin bilgi, belge ve fotoğraflar 

raporun ilgili bölümlerinde ele alınarak değerlendirilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SİVİL HAVACILIK KAZALARI İLE ACİL DURUM YÖNETİMİ MEVZUATI 

 

2.1. 2920 SAYILI TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU 

14/10/1983 tarih ve 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’ndaki sivil hava araçları 
kazaları, kaza ile ilgili araştırma ve inceleme faaliyeti, denetim, seyrüsefer güvenliğinin 
sağlanması, pilotların görev ve sorumlulukları ile ilgili bazı maddeler şunlardır:  

   Madde 10 – Her türlü sivil hava aracı kazası, sorumlu pilot veya mümkün olmadığı 
hallerde mürettebattan biri, işleten ve mahalli yetkililer tarafından en seri vasıta ile Ulaştırma 
Bakanlığına bildirilir. 

   Madde 11 – Zorunlu kurtarmaya yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya 
yönelik tedbirler dışında, araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler 
yapılmaz ve delillerin aynen muhafazası sağlanır. Bu konuda mahalli mülki amirler gereken 
tedbirleri alırlar.  

 Madde 12 – Kazanın nedenlerini ve oluş şeklini açıklığa kavuşturmak ve sivil 
havacılıkta can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel olmak amacına yönelik 
olarak her sivil hava aracı kazası ile ilgili olarak teknik bakımdan araştırma ve inceleme yapılır. 

Madde 13 – Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden 
seçilecek bir kurulu, kazanın sebeplerini araştırması için görevlendirir. Bu Kurul, yukarıdaki 
maddede belirtilen amaç dairesinde her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, soruşturma işlemlerini 
yürütmekle görevli Cumhuriyet savcısı ile işbirliği yaparak, delillerin toplanmasına yardımcı olur. 

Kurul, yaptığı araştırma ve inceleme faaliyeti sırasında ilgili kişileri dinleyebilir; 
açıklama yapmaktan kaçınan kişilerin Cumhuriyet savcısına başvurarak ifadesinin alınmasını 
sağlayabilir; bu ifade alma sırasında hazır bulunarak, açıklığa kavuşturulması istenen hususlarla 
ilgili olarak ifadesi alınan kişiye sorular sorulmasını isteyebilir.  

Kurul, araştırma ve inceleme faaliyeti sırasında teknik ve uzmanlığı gerektiren sair 
hususlarla ilgili olarak başka uzman kişiler görevlendirebilir.  

Araştırma ve İnceleme Kurulunun oluşturulması, araştırma ve incelemenin yürütülmesi, 
yetki ve sorumluluklar, hava aracı kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaştırma 
Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelikte Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
anlaşmalar göz önünde tutulur. 

Madde 14 – Araştırma ve İnceleme Kurulu; tespit ettiği hususları, vardığı sonucu, 
tekrarlara engel olunması bakımından alınmasını uygun bulduğu önlemleri, önerileri ile birlikte 
ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hâlinde Ulaştırma Bakanlığına verir. 

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini 
ek bir raporda belirtebilirler. 
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Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere verir ve raporun tekemmül etmiş 
olduğunu Resmi Gazete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmi Gazete ile yapılan duyuruda raporun 
ilgililerce nerede ve ne suretle incelenebileceği belirtilir. Rapor, gerektiğinde kısmen veya 
tamamen uygun bulunacak vasıtalar ile yayınlanır. Ancak, meydana gelen kaza ile ilgili olarak 
soruşturma başlatılması hâlinde, Ulaştırma Bakanlığı hazırlanan raporun bir örneğini yapılan 
soruşturma veya kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere, sadece ilgili Cumhuriyet 
başsavcılığına verir. 

Madde 15 – Bir kaza, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmasa dahi, sivil havacılıkta can 
ve mal güvenliğinin korunması bakımından önem taşıyan olaylar hakkında da Ulaştırma Bakanlığı 
bu bölümde yer alan esaslar dairesinde kıyasen işlem yapmaya yetkilidir. 

Madde 16 – Kaza sonucu hava aracı enkaz haline gelmiş ise; maliki 90 gün içinde 
muhafaza masraflarını vererek enkazı alabilir.  

Madde 27 – Türk sivil hava araçları ile faaliyette bulunan tüm kamu kurum ve 
kuruluşları ve gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün hava 
seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla yapacağı veya yaptıracağı teknik denetime tabidirler. 

Yapılacak denetimin esasları, denetleme elemanlarının seçimi ile yetki ve sorumlulukları 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

 Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren tüm işletmeler ve yeterlik belgesine sahip 
olması gereken personel, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan 
düzenlemeleri takip etmek, Genel Müdürlüğün verdiği talimatlara uymak, Genel Müdürlük 
yetkililerince talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve istenen ekipmana her zaman 
erişebilmelerini sağlamakla yükümlüdür. 

Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen teknik denetçiler, denetimlerde; 

a) Hava aracının uçuşa elverişli olmaması, 

b) Mürettebatın o hava aracı tipi için gerekli nitelikleri taşımaması veya uçuşu yürütecek 
fiziksel ya da zihinsel kapasiteye sahip olmaması, 

c) Operasyonun can ve mal emniyeti için tehlike oluşturması, 

d) Tespit edilen eksiklik veya bulguların can ve mal emniyeti ile uçuş emniyetini 
doğrudan ilgilendirmesi,  

Durumlarında işletmecinin ya da yeterlik belgesi gerektiren personelin uçuş 
operasyonunu ve/veya işletmecinin faaliyetini durdurmaya yetkilidir. 

 Madde 42 – Ulaştırma Bakanlığı, uçuş güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması 
için ehil personelden oluşan kurtarma yardım teşkilatı kurulmasını ve bunların emrine, yeterli sayı 
ve nitelikte araç ve gereç verilmesini sağlar. 

Kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına, kazaya uğramış olan ve tehlike içinde 
bulunan hava aracı personeli ile yerel kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, yardımcı olmakla 
yükümlüdürler.  
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Kurtarma ve yardım teşkilatının kuruluşu, görev ve yetkileri ve çalışma esasları 
yönetmelikle belirlenir.  

Madde 43 – Ulaştırma Bakanlığı; sivil havacılık faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve 
süratli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile, havaalanlarında ve gerekli göreceği diğer 
yerlerde, Türk hava sahası ile sorumluluğu Türkiye'ye ait olan hava sahalarına ilişkin, meteoroloji, 
hava trafik ve uçuş bilgilerini doğru ve hassas bir şekilde toplayıp ilgililere dağıtılması için gerekli 
önlemleri alır. 

Hizmetin yürütülmesi ve hizmetten yararlanma şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.  

Madde 85 – Sivil hava araçları; Türk uçak siciline tescil edilmeden önce ve tescilden 
sonra da belirlenmiş bulunan hallerde, uçuşa elverişlilik yönünden muayene ve kontrol edilir. Bu 
husus Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.  

Madde 86 – Türk sivil hava araçlarına uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi, belgenin 
geri alınması veya iptaline ilişkin şartlar ile bu işlemlere ait yetki ve sorumluluklar. Türkiye'nin 
taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak şartı ile, Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile belirlenir. 

Madde 95 – Pilotlar ile hava aracının sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin, 
faaliyette bulunabilmeleri için, Ulaştırma Bakanlığından yeterlik belgesi almaları ve bu belgeleri 
belirli süreler içinde yenilemeleri zorunludur. 

Ulaştırma Bakanlığı yeterlik belgesi almaları gereken birinci fıkrada belirtilen personel 
ve diğer havacılık personelinin kategorilerinin saptanması, belge verilmesi, geçerliliği, 
yenilenmesi, geri alınması ve sicillerin tutulması kurallarını yönetmelikle düzenler.  

Madde 100 – Sorumlu kaptan pilot hava aracının, can ve mal güvenliğini sağlayacak 
surette sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda gereken 
önlemleri almaya yetkilidir.  

Madde 101 – Sorumlu kaptan pilot, hava aracında emniyet ve düzenin sağlanması için 
önlem almaya ve bu amaçla, yolculara, personele ve hava aracında bulunan diğer kişilere emir ve 
talimat vermeye ve gerektiğinde bunları hava aracından çıkarmaya yetkilidir.  

Sorumlu kaptan pilot, uçuş sırasında gerçekleşen doğum ve ölüm olaylarını bir tutanakla 
saptar ve inilen ilk havaalanında mahalli yetkililere, yurt dışında ise Türk konsolosluğuna bildirir 
veya bildirilmesini sağlar. Yurda dönüşünde ayrıntılı rapor verir. 

Sorumlu kaptan pilot Kanun, tüzük veya yönetmelik uyarınca hava aracında uçuş 
sırasında tutulması veya bulundurulması gereken tüm defter, kayıt ve belgelerin 
bulundurulmasından ve usulü dairesinde tutulmasından sorumludur. 
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2.2. 3348 SAYILI ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN 

Bu Kanunla, ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin 
ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi için Ulaştırma Bakanlığının kurulmasına, teşkilat 
ve görevlerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Kanun’un 2’nci maddesinde, “Ulaştırma ve 
haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve taşıma araçlarının teknik nitelikleriyle, bunlarda 
çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek; 
bu konularda koordinasyonu sağlamak” ve “Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik 
Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde 
tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,” Ulaştırma Bakanlığının 
görevleri arasında sayılmıştır.  

Bu Kanunun bazı maddeleri aşağıda gösterilmiştir.  

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

Madde 12 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Sivil havacılık faaliyetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri kamu yararına 
ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve geliştirilmesini sağlayacak esasları 
tespit etmek ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek, 

b) Türkiye hava sahasında faaliyette bulunan sivil uçakların uçuşa elverişlilik şartlarını 
tayin etmek ve belgelerini tanzim ederek sicillerini tutmak, mürettebat ehliyetlerini mevzuata göre 
denetlemek, 

c) Türk sivil havacılık sahasında görev alan ve ihtisası dolayısı ile gerekli görülen 
personelin ehliyet şartlarını tayin etmek ve lisanslarını tanzim ederek sicillerini tutmak, 

d) Yurt içinde ve dışında hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk ve yurt 
içinde ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen yabancı gerçek veya tüzelkişilere verilecek 
izinlerin esaslarını ve şartlarını hazırlamak, faaliyetlerini denetlemek, 

e) İlgili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türkiye hava sahasında sivil uçakların 
seyrüseferini, trafik haberleşme hizmetlerini kamu güvenliği bakımından düzenlemek, denetlemek, 
gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak, 

f) Hava seyrüsefer güvenliği bakımından hava meydanlarının teknik niteliklerini ve 
işletme esaslarını tayin etmek ve uygulamaları denetlemek, 

g) Milletlerarası sivil havacılık sahasındaki gelişmeleri takip ederek ülkemiz sivil 
havacılık faaliyetlerinde bu gelişmelerin uygulanması için tedbirler almak, sivil havacılıkla ilgili 
planların hazırlanmasını sağlamak ve uygulaması ile ilgili faaliyetlerde diğer milletlerarası 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
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h) Türkiye hava sahasında hava arama ve kurtarma hizmetlerinin yapılması hususunda 
ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlamak ve sivil havacılık kazalarını tahkik etmek, tahkikat sonuçlarına 
göre gerekli tedbirleri almak, 

i) Sivil havacılık eğitim müesseselerinin kuruluş ve çalışma esaslarını tayin etmek ve 
denetlemek, 

j) Sivil havacılık faaliyetleri ile ilgili olarak konulmuş mevzuat ve kurallara aykırı 
hareket eden gerçek ve tüzelkişiler hakkında kanuni yollara başvurmak, 

k) Hava ulaştırması konusunda milletlerarası ikili ve çok taraflı andlaşmaların 
uygulanmasını takip etmek, bunlarla ilgili çalışmalara katılmak, 

l) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

2.3. 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT 
VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

Bu Kanunla, Ulaştırma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları 
düzenlenmiştir.  

Bu Kanunun bazı maddeleri aşağıda gösterilmiştir.  

Görevler ve yetkiler 

MADDE 4 . - Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere ve millî 
güvenlik amaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla, Bakanlık 
tarafından oluşturulacak politikaları uygulamak ve takip etmek. 

b) Sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında 
düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit etmek. 

c) Uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası 
kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, bu kuruluşlarla iş birliğinde 
bulunmak; üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların güncel 
olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.  

d) Sivil havacılık faaliyetlerine yönelik mevzuata aykırı eylemlerin önlenmesi amacıyla 
gerekli tedbirleri almak.  

e) Türk hava sahası ve uluslararası anlaşmalar gereğince hizmet sorumluluğu üstlenilen 
uluslararası hava sahalarının kullanımına ilişkin strateji ve politikalara esas teşkil edecek ilkelerin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; hava trafik yönetim hizmetleri konusunda 2920 sayılı 
Türk Sivil Havacılık Kanununa uygun olarak sivil-asker koordinasyonuna ilişkin esasları 
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.  
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f) İlgili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türk hava sahasını kullanan sivil hava 
araçlarının uyması gereken hava trafik yönetim hizmetleriyle ilgili düzenlemeler yapmak.  

g) Türk hava sahasında hava arama ve kurtarma hizmetlerinin ilgili kuruluşlarla 
koordineli bir şekilde mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak.  

h) Yurt içinde ve yurt dışında hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk ve 
yabancı gerçek veya tüzel kişilere verilecek izinlerin esaslarını ve şartlarını hazırlamak, gerekli 
görülmesi hâlinde ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak. 

i) Sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarını belirlemek; ikili ve çok taraflı 
anlaşmaların çalışmalarına katılmak ve bunları sonuçlandırmak.  

j) Sivil havacılığın yasadışı müdahaleler ile diğer tehlikelerden, yangın, sel, deprem gibi 
doğal afetlerden korunması için gerekli politikaları belirlemek, önlemleri almak, aldırtmak ve 
uygulamaları takip etmek. 

k) Bakanlık tarafından verilen yetki kapsamında sivil havacılık kazalarının ve olaylarının 
soruşturmasını yapmak veya yaptırmak, sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, bu konuda 
kamuoyunu bilgilendirmek. 

l) Türk hava aracı siciline kaydedilecek sivil hava araçlarının tescil ve sicil işlemlerini 
uluslararası standartlara uygun olarak yapmak, ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş 
birliğinde bulunmak, sicilleri bildirmek ve siciller üzerindeki hukuki düzenlemelere uygun 
kayıtları tutmak. 

m) Sivil hava araçlarıyla emniyetli uçuş operasyonları yapmak için gerekli olan 
önlemleri almak, denetimler yapmak ve belge düzenlemek, onaylamak, yenilemek, iptal etmek ve 
kayıtları tutmak. 

n) Sivil havacılık alanında faaliyette bulunan ve kurallara aykırı hareket eden gerçek ve 
tüzel kişilere uygulanacak idari ve teknik yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar 
hakkında yasal işlem yapmak. 

o) Uçuş emniyetinin veya uluslararası standartlar ve kuralların ihlal edildiğinin tespit 
edilmesi hâlinde, uçuş operasyonlarını ve faaliyetlerini yasaklamak, gerektiğinde işletme 
ruhsatlarını askıya almak veya iptal etmek ve cezai yaptırım da dâhil gereken her türlü önlemi 
almak. 

p) Bu Kanunda öngörülen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere yönetmelik ve 
genelgeleri hazırlamak. 

r) Sivil havacılıkla ilgili teknik alt yapıya ilişkin düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını 
sağlamak.  

s) Genel Müdürlüğün hizmet alanı, görev ve yetkileriyle ilgili konularda Bakanlıkça 
belirlenen esaslar dâhilinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idarelerle gerekli iş 
birliği ve koordinasyonu sağlamak. 

t) Sivil havacılık sektörünün gelişimini sağlayacak tedbirleri almak ve gerekli 
düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak. 
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u) Kurumun faaliyet alanları ile ilgili fiyat tarifelerini belirlemek ve Bakan onayına 
sunmak. 

v) 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümleri ve 
uluslararası uygulamalar çerçevesinde, hava alanları, hava araçları, yolcu, yük ve üçüncü şahıslara 
yönelik sigorta sorumluluk limitlerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmak, sigorta şartlarının 
sağlanmasını kontrol ve takip etmek. 

y) Bakanlık döner sermaye imkânları ve kabiliyetleri kapsamında sivil havacılık eğitimi 
veren kişi ve kurumları desteklemek, teşvik etmek, sivil havacılıkla ilgili yurt içi ve yurt dışı 
kurumlara müşavirlik hizmeti vermek, kurs, toplantı, konferans, seminer ve eğitim faaliyetleri 
düzenlemek. 

z) Bakanlık tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 

MADDE 10 . -  Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Sivil terminal ve kontrol sahaları, hava trafik hizmetleri ile ilgili hava sahası 
düzenleme çalışmaları yapmak, ilgili sivil ve askerî kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu 
sağlamak.  

b) Hava trafik yönetim hizmetlerinin düzenli, emniyetli, süratli ve ekonomik bir şekilde 
yürütülmesi için ilgili kuruluşlar ile koordinasyon içinde planlamalar yapmak, kural koymak ve 
uygulanmasını sağlamak. 

c) Hava hadiselerini incelemek, inceletmek ve değerlendirmek, konuyla ilgili kişi ve 
kurumlara gerekli uyarıları yapmak ve gerekli önlemleri alarak koordinasyonu sağlamak. 

d) Uçuş operasyonu ile ilgili personele herhangi bir havacılık kolaylığı, hizmeti, yöntemi 
ya da bir tehlikenin varlığı, koşulları ve değişikliğine ilişkin bilgileri zamanında duyurmak 
amacıyla NOTAM ile Havacılık Bilgi Yayınının güncel olarak yayınlanmasını sağlamak. 

e) Hava arama kurtarma konusunda koordinasyonu sağlamak. 

f) Hava trafik yönetimi ile ilgili yapılan anlaşmaların uygulanmasını takip etmek. 

g) Havacılık haberleşmesi ve uygulamalarını takip etmek ve bu çerçevede frekans 
koordinasyonunu sağlamak. 

h) Havacılık meteorolojisi ile ilgili çalışmaları koordine etmek, uygulanmasını sağlamak. 

i) Sivil hava araçlarının kamu ve uçuş emniyeti ile hava seyrüsefer güvenliği bakımından 
uyması gereken düzenlemeleri yapmak, denetlemek, hava trafik yönetim hizmetleriyle ilgili 
önlemler almak ve ilgili personelin lisanslandırılma esaslarını belirlemek, takibini yapmak, 
yenilemek ve iptal etmek.  

j) Yasak, tahditli ve tehlikeli sahaların belirlenmesi aşamasında askerî ve sivil 
kuruluşların görüşlerini alarak gerekli işlemleri başlatmak. 
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k) Hava trafik personeline eğitim verecek kurumların eğitim esaslarını belirlemek, 
bunları ruhsatlandırmak, denetlemek ve kayıtlarını tutmak. 

l) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 

Teknik denetçiliğe görevlendirme 

MADDE 23.- Hava aracı uçuşa elverişlilik, hava aracı bakım ve imalat, personel 
lisansları, hava alanları, hava trafik yönetim hizmetleri, yer hizmetleri, sivil havacılık güvenliği, 
havacılık işletmeleri, havacılık bakım, sağlık ve eğitim kuruluşları ile havacılıkla ilgili diğer 
inceleme ve denetimleri yapmak üzere; havacılıkla ilgili eğitim görmüş ve uluslararası geçerliliği 
olan sertifikaya sahip Genel Müdürlük personelinden sivil havacılık alanında en az üç yıl çalışmış 
olanlar teknik denetçi olarak görevlendirilebilir.  

Teknik denetçi olarak görevlendirileceklerin görev ve yetkileri, çalışma usûl ve esasları 
Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Anlaşmalarla hizmet yapma, sınavlar, denetlemeler 

MADDE 27.- Genel Müdürlük, görev kapsamı içinde kalmak kaydıyla bedeli 
karşılığında sözleşmelerle hizmet yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

Genel Müdürlük görev ve yetki kapsamı içinde bulunan, yeterlik belgesini haiz veya 
yeni belge alacak sivil havacılık personelinin sınavları ve bunların denetimleri ile sivil havacılık 
işletmelerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartları, kanunlar ve yönetmeliklerle 
belirlenmiş her türlü denetim, yetkilendirme, ruhsat, sertifika ve lisans hizmetlerini, Bakanlık 
tarafından belirlenecek ücretler karşılığında yapar. Sivil havacılık işletmelerinin uluslararası sivil 
havacılık kural ve standartlarına uygunluğunun denetimi bağımsız dış denetim kuruluşlarına ve 
teknik gözetim şirketlerine yaptırılabilir. 

Genel Müdürlük tarafından bağımsız dış denetim kuruluşlarından ve teknik gözetim 
şirketlerinden temin edilerek görevlendirilecek denetçilerin, bu Kanunun 23 üncü maddesinde 
belirtilen özellikleri taşıması ve 2’nci maddesinin (d) bendinde tanımlanmış kuruluşlarda fiilen 
çalışıyor olmaması şartı aranır. 

 

2.4. 5902 SAYILI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ 

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

29.5.2009 tarihinde kabul edilen 5902 sayılı Kanun’la, afet ve acil durumlar ile sivil 
savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığın afetler, depremler, toplu iltica ve büyük nüfus hareketleri, 
tehlikeli salgın hastalıklar gibi normal durumdan, seferberlik ve savaş hâli durumuna kadar olan 
her türlü olağan dışı olayla ilgili acil durum yönetimini ülke düzeyinde etkin bir şekilde 
gerçekleştirmesi öngörülmektedir. 
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Bu Kanun’la, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke 
düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların 
meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay 
sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında 
koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması konularında 
düzenlemeler getirilmiştir. 

Bu Kanun’la birlikte, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tek bir çatı altında birleştirilerek Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Taşradaki sivil savunma müdürlükleri ile afet işleri şube 
müdürlükleri il özel idarelerine devredilmektedir. Başkanlığın mahallinden yürütülecek hizmetleri, 
valinin sevk ve idaresinde gerçekleştirilecektir.  

Bu Kanun’un bazı maddeleri aşağıda gösterilmiştir.  

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu  

MADDE 3- (1) Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve 
raporları onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının 
başkanlığında,  Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, 
Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman bakanlarından oluşan Afet ve 
Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir. 

(2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine 
toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür. 

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 

MADDE 4- (1) Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak 
önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil 
toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının 
başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân, 
Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları ve Devlet Planlama 
Teşkilatı müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı,  Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık 
ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 
kurulmuştur.  

(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç hâlinde Kurul Başkanının çağrısı 
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.  

Müdahale Dairesi Başkanlığı 

MADDE 9- (1) Müdahale Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve 
kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye 
yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek. 
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b) Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek. 

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin 
açılması ve yönetilmesini sağlamak. 

ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek. 

d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek. 

f) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek. 

g) Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek. 

ğ) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği 
yapmak. 

h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Koordinasyon ve işbirliği 

MADDE 16- (1) Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla 
yetkilidir. 

 

2.5. TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ 

20.09.2001 tarihli 2001/3275 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Arama ve Kurtarma 
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.2 Bu Yönetmelikle, arama ve kurtarma hizmetlerinin 
yürütülmesinde, ilgili bakanlık ile kurum veya kuruluşların görev ve sorumluluklarının tespiti, 
insan hayatını kurtarmaya yönelik faaliyetlerin ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere 
uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu Yönetmelik hükümleri Türk arama ve 
kurtarma bölgesi sınırları içerisinde kalan hava sahası, kara ülkesi, iç suları, karasuları ve açık 
deniz sahaları ile kendilerine arama kurtarma hizmetlerinin yerine getirilmesinde doğrudan veya 
dolaylı olarak görev verilen bakanlıklar ile kurum veya kuruluşları kapsamaktadır.  

                                                 
2 Bu Yönetmelik, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4749 sayılı 
Şikago'da 07/12/1944 de Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması (ICAO) ile 
Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık 
Kanunu, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 6812 sayılı İstişari Denizcilik Teşkilatının 
Kurulması Hakkındaki Devletlerarası Sözleşmeye Katılmamıza ve Bu Sözleşmenin Tasdikine Dair Kanun, 
3169 sayılı Hükümetlerarası Deniz İstişari Teşkilat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 3171 sayılı Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Ekinin 
ve Konferans Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 2692 sayılı Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Kanunu, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. (Resmi Gazete: 12/12/2001 – 24611) 
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Bu Yönetmeliğin bazı hükümleri aşağıda gösterilmiştir.  

Arama ve Kurtarma Komuta Kontrol Düzeni 

MADDE 5 - Arama ve kurtarma komuta düzeni aşağıda belirtilmiştir.3 

a) Türk hava sahası, içsular, karasuları ve açık denizlerde, tehlike içinde bulunan hava ve 
deniz vasıtalarına ait AKH 8 inci maddeye göre yapılır. Bu çalışmaların koordinasyonu 
AAKKM'nce yürütülür. 

b) Türk Arama Kurtarma Bölgesinde kara esaslı muhabere alt yapısı, sahil istasyonları 
dâhil uygun tehlike alarm yollarını belirleme ve uygun hizmet koordinasyonunu sağlanabilmesi 
maksadıyla, AK faaliyetlerini desteklemek üzere deniz ve hava AKKM kurulur. 

c) AK faaliyetinin koordinatörlüğü Deniz ve Hava AKKM'lerine verilmiştir. Şartlar icap 
ettiği takdirde kazayı ilk öğrenen birim, en kısa zamanda AK faaliyetine başlar ve en seri vasıta ile 
de AAKKM/AKKM ve ilgili YAKKM'ne bilgi verir. Ayrıca bölgedeki kuruluş yöneticileri kendi 
kanallarından herhangi bir tehlike mesajı almaları hâlinde, mesaj gerçek olsun veya olmasın, 
derhal ilgili YAKKM'ni gelişmelerden haberdar kılarlar. 

d) Mevzuatımıza tabi olarak, AKB içerisinde AK faaliyetlerini icra edileceği olay yerini 
belirlemek, kazaya uğrayan insanları kurtarmak için, komşu devletlerin arama ve kurtarma 
merkezleri ile işbirliği yapılabilir. 

 e) AKB'de kara ve adalar üzerindeki hizmetin AK koordinatörü Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü'dür. Hava-AKKM'ni kurar, uluslararası standartlarda uygun yeterli malzeme, teçhizat 
ve personel ile donatır. Kara AK faaliyetlerini AAKKM adına koordine ve icra eder. 

f) AKB'de kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki AK faaliyetlerinin koordinatörü Sahil 
Güvenlik Komutanlığıdır. Deniz-AKKM'ni kurar, uluslararası standartlarda, uygun yeterli 
malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. Deniz AK faaliyetlerini AAKKM adına koordine ve icra 
eder. 

 g) Arama Kurtarma Alt Merkezlerinin ve Deniz AKBİR'ini Kıyı Emniyeti ve Gemi 
Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı aralarında yapacakları bir 
protokol çerçevesinde kurar, araç-gereç ve personel ile donatır ve icra ederler. 

h) Kara-AKBİR istasyonları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü tarafından kurulur. Jandarma Genel Komutanlığı özellikle, Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü birimlerinin bulunmadığı ve yeterli olmadığı yerlerde, bu istasyonları kurar ve işletir. 

 i) AK hizmetlerine tahsis edilen bütün unsurlar, YAKKM adına AK faaliyetlerini icra 
eder. Arama Kurtarma Alt Merkezi ve Olay Yeri Koordinatörünün idaresinde, AK faaliyetlerine 
iştirak ederler. Olay Yeri Koordinatörü, YAKKM tarafından belirlenir. Ancak, kaza meydana 
geldiği sırada olay mahallinde bulunan veya aldığı ihbar üzerine, AK maksadı ile olay yerine ilk 

                                                 
3 Bu Yönetmelik’te geçen kısaltmalar; Arama ve Kurtarma (AK), Arama ve Kurtarma Hizmeti (AKH), Arama 
Kurtarma Bölgesi (AKB), Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), Arama ve Kurtarma 
Koordinasyon Merkezleri (AKKM), Yardımcı Arama Koordinasyon Merkezi (YAKKM), Arama Kurtarma Alt 
Merkezi (AKAMER), Arama Kurtarma Birliği (AKBİR), Olay Yeri Koordinatörü (OYK),Tele Sağlık Servisi 
(TSS), Ana Tele Sağlık Servisi (ATSS).  
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intikal eden gruptaki veya birlikteki en kıdemli personel Olay Yeri Koordinatörünün görev ve 
sorumluluklarını, YAKKM tarafından özel olarak bir olay yeri koordinatörü tayin edilinceye kadar 
yürütür. 

j) Kara Olay Yeri Koordinatörü, olayın meydana geldiği Arama Kurtarma Alt Merkezi 
sorumluluk sınırları içerisinde bulunan ilin valisidir veya il valisinin uygun gördüğü bir vali 
yardımcısıdır. Sorumluluğundaki il sınırları içerisinde meydana gelen bir AK faaliyetinde veya 
valiliğe AAKKM/AKKM/YAKKM’nce yapılacak AK taleplerinde, ilgili Kara-YAKKM ile 
koordine kurarak AK faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu YAKKM adına üstlenir, AK faaliyetlerini 
icra eder. 

k) AKBİR’ler her an bir AK hizmetine katılabilecek hazırlık derecesinde 
bulunacaklardır. Arama kurtarmada görevlendirilmesi planlanan bütün personel AK usullerini 
bilmekle yükümlüdür. 

Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin Görevleri 

MADDE 6 - Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevleri şunlardır; 

a) Arama ve kurtarma bölgesinde mevcut AK imkanları hakkında bütün bilgileri elinde 
bulundurmak; bunları tablo ve haritalar hâlinde muhafaza etmek, ilgili bakanlık, kurum veya 
kuruluşlardan gelen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklikleri işleyerek güncel hâlde muhafaza etmek, 

b) AK faaliyetlerinin icra ve koordinasyonundan sorumlu merkez olarak, bilgi toplama, 
değerlendirme, planlama ve söz konusu bilgileri aktarma suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer 
ilgili kurum veya kuruluşlarla AK faaliyetlerini AAKKM adına icra etmek, 

c) 7 nci maddede belirtilen bakanlık ve kurum veya kuruluşlar ile koordineyi sağlamak, 

d) AKB'nde meteorolojik durumu devamlı takip etmek, 

e) Tehlike haberlerini değerlendirip, ayrıntılı bilgi toplamak, 

f) Belirsizlik, alarm ve tehlike safhalarına ait mevcut bütün bilgileri ve hizmet ile ilgili 
gelişmeleri devamlı olarak AAKKM'ne aktarmak. 

Görev ve Sorumluluklar 

MADDE 7 - Katılımcı bakanlık ve kurum veya kuruluşlar aşağıda belirtilen 
sorumlulukları yerine getireceklerdir. 

a) Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları); askerî AK 
faaliyetlerini yürütür, imkân ve kaynaklarını askerî görevlere mani olmamak kaydı ile AK 
faaliyetlerinin ihtiyaçları için kullanır. AAKKM ile Deniz veya Hava AKKM'nce yapılacak 
talepleri değerlendirerek imkânları ölçüsünce karşılar. AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, 
koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim hususlarını kapsayan kendi özel yönergesini yayınlar. 

b) Milli Savunma Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu AK faaliyetleri 
için gerekli malzeme, teçhizat ve vasıtaları, kaynağın tahsisine bağlı olarak 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümlerine göre satın alır. AK faaliyetlerinde kullanılmak üzere harekât ve 
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planlama açısından gerekli harita, kroki ve ilgili dokümanları temin eder. Harita Genel 
Komutanlığına bağlı hava vasıtalarına, ihtiyaç duyulduğunda talep edilen görevlendirmeyi yapar. 

c) İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı-Genelkurmay Başkanlığı ile koordine 
edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü); ilgili teşkilatları 
uluslararası seviyede araç, gereç ve yeterli personel ile donatır. Bünyesinde bulunan kuruluşlara 
bağlı araç, gereç ve personeli, AAKKM veya ilgili AKKM'nin talepleri doğrultusunda yapılacak 
AK faaliyetinin niteliğine göre tek tek veya beraberce tahsis eder. İl sınırları içerisinde valiliğe 
yapılan AK maksatlı müracaatlarda ildeki imkânların seferber edilmesini, mahalli idareler ve sivil 
savunma teşkilatlarının AK faaliyetlerini yürütmek üzere özel düzenlemeler yapmasını ve gerekli 
tedbirleri almasını sağlar. AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, 
muhabere ve eğitim hususları kapsayan kendi özel yönergesini yayınlar. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı; Deniz AKKM'ni ve AK faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla Deniz-YAKKM'lerini 
kurar. 

 d) Dışişleri Bakanlığı; AKH ile ilgili olarak uluslararası teşkilatlardan ve diğer ülke 
makamlarından Bakanlığa intikal eden belge ve bilgileri, AK faaliyetlerinin koordinasyonundan 
sorumlu ilgili makamlara iletir. AK çalışmalarının siyasi nitelikteki hususlarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunur ve gerektiğinde Denizcilik Müsteşarlığı ve diğer ilgili bakanlık ile 
kurum veya kuruluşlarla istişare ederek kararlar alır. Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle 
temas ve görüşmeler, anlaşma, protokol vb. belgelerin akdedilmesi Dışişleri Bakanlığı'nın uygun 
görüş ve koordinasyonunda yapılır. 

e) Maliye Bakanlığı; AK faaliyetlerinin organizasyon planlama ve icrası açısından ilgili 
kurumlarca belirlenen ihtiyaçların mevcut bütçe kaynaklarından karşılanmasına ilişkin esasları 
belirler. 

f) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı; AAKKM, Hava-AKKM ve valilikler tarafından 
yapılacak taleplere göre, bünyesindeki kuruluşlara ait araç, teçhizat ve bunları kullanacak 
personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar. AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, 
koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim hususlarını kapsayan kendi özel yönergesini yayınlar. 

g) Sağlık Bakanlığı (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü); AK faaliyetlerine ilişkin gerekli ilk yardım ve kurtarma teçhizat ve 
personel desteğini sağlamak üzere tedbir alır. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının konu ile ilgili 
faaliyetlerini düzenler. Gemilerden gelecek tıbbi yardım taleplerinin karşılanması için Tele Sağlık 
Servisi'ni ve Ana Tele Sağlık Servisini kurar. Gemi personellerinin, AK faaliyetlerinde oluşan 
veya normal seyirlerinde meydana gelen, sağlık sorunları ile ilgili yardım taleplerinin karşılanması 
maksadıyla, sağlık durumlarının değerlendirilmesini ve sağlık hizmetlerinin teminini sağlar. Bu 
merkezlere özel bir telefon numarası tesis eder ve ilgili bakanlık ve kurum veya kuruluşlara 
bildirir. TSS merkezlerinin belirlenmiş telefon numaralarını sadece bu hizmete cevap verecek bir 
şekilde her zaman hazır bulundurur. 

h) Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Telekom AŞ Genel Müdürlüğü); kara üzerinde yapılacak tüm 
AK faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu merkez olarak, bilgi toplama, değerlendirme, 
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planlama ve ilgili bilgileri aktarma suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer ilgili kurum veya 
kuruluşlarla AK faaliyetlerini AAKKM adına icra eder. AK faaliyetleri sonunda, bu faaliyetlere 
katılmış bulunan ilgili birimlerce düzenlenen raporların kendisine ulaşmasını müteakip, alınan bu 
bilgileri derleyip, detaylı olay raporunu düzenler ve AAKKM'ne gönderir. Deniz üzerinde 
yapacağı AK faaliyetlerini, Deniz-AKKM'nin taleplerine göre icra eder. AK Bölgesine ait hava 
tahmin raporlarını her an takip eder. 

 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Hava AKKM'ni kurar, uluslararası standartlarda 
uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. Yirmidört saat etkinlikle görev 
yapılmasını sağlar. Hava AK faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eder. Hava AK faaliyetlerine 
katılması planlanan kuruluşların Hava AKKM'ne bildirdikleri imkan ve kabiliyetleri ile ilgili 
bilgilerin güncelliğini sağlar. Hava AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, 
muhabere ve eğitim konularını içeren Hava AKKM yönergesini ilgili bakanlık ile kurum veya 
kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlar ve yayınlar. 

 2) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; AK faaliyetlerinin icra edilmesi 
amacıyla, Hava YAKKM'lerini kurar. Bu teşkilatları uluslararası seviyede araç ve yeterli personel 
ile donatır. AK faaliyetlerini destekleyecek şekilde hava trafik kontrol ve uçuş servis hizmetlerini 
idame ettirir. Her hangi bir AK faaliyetinde AAKKM ve AKKM'lerinin ihtiyaçlarını karşılayacak 
tedbirleri alır. YAKKM'lerin sorumluluklarındaki bölgelerin sınırlarını dikkate alarak bu 
bölgelerdeki hava vasıtalarının pozisyonlarını anlık takip eder. AKKM'ler ve kendi YAKKM'leri 
ile aralarında sadece AK faaliyetleri için kullanacak etkin bir haberleşme sistemi kurar. AK 
faaliyetleri sonunda bu faaliyetlere katılmış bulunan ilgili birimlerce düzenlenen AK raporlarının 
kendisine ulaşmasını takiben, bilgileri derleyip detaylı olay raporunu hazırlar ve 
AAKKM/AKKM'lere bildirir. AK faaliyet sahasının gerektiğinde notamlama işlemi, uydu 
kanalıyla AFTN (Airnotical tix telecommunication network/sabit havacılık haberleşme şebekesi) 
devrelerinden ulaşan COSPAS/SARSAT (Cospas: Space system for search of vessels in 
distress/tehlikedeki gemilerin aranmasına yönelik uzay sistemi - Sarsat: Search and rescue satallite 
aided tracking/Uydusal olarak arama ve kurtarma takip sistemi) mesajlarının değerlendirilip, 
sonuçlarının AK ile ilgili birimlere aktarılmasını sağlar. 

3) Türk Telekom Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü; AK faaliyetlerine yönelik AAKKM 
veya AKKM'lerinin ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri alır. Sahil radyo istasyonlarının efektif 
kullanımını sağlayarak, Türk arama kurtarma sahasındaki gemi haberleşmesini idame ettirir. 
AKB'lerinde etkin haberleşmesi için, DSC ve telsiz istasyonlarının kurulması ve işletilmesinden 
sorumludur. Acil durum haberleşmesi için, sahil telsiz istasyonlarına gelen AK taleplerini, 
tatbikatları ve AK faaliyetlerindeki haberleşmeleri arşivlemek için yazılı rapor tutar, sağlık yardım 
talepleri de dâhil bütün konuşmaları arşivler ve gerektiğinde AAKKM'ne gönderir. Haberleşme 
sistemlerindeki teknolojik gelişmelerden, bu plan kapsamındaki katılımcı kuruluşları bilgilendirir. 
Gemilerden telsiz haberleşmesi yoluyla gelecek sağlık yardım taleplerini Sağlık Bakanlığı'nın 
belirlemiş olduğu en yakın TSS'ne bildirerek olayın koordinasyonunu üstlenir. Bu merkezler için 
Sağlık Bakanlığınca yapılacak telefon numarası tahsisi ve tesisi işlemlerini öncelikli olarak yerine 
getirir. 
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i) Orman Bakanlığı; AAKKM, Hava-AKKM ve valilikler tarafından yapılacak taleplere 
göre, bünyesindeki kuruluşlara ait araç, gereç ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine 
katılımını sağlar. 

j) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel 
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü); Deniz ve Hava-AKKM ile valilikler tarafından 
yapılacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, teçhizat ve bunları kullanacak 
personelin AK faaliyetlerine katılımını sağlar. 

k) Çevre Bakanlığı; Deniz ve Hava AKKM ile valilikler tarafından yapılacak taleplere 
istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, teçhizat ve bunları kullanacak personelin AK 
faaliyetlerine katılımını sağlar. 

 l) Denizcilik Müsteşarlığı; AAKKM'ni kurar ve uluslararası standartlarda, uygun, yeterli 
malzeme, teçhizat ve personel ile donatarak, yirmidört saat etkinlikle görev yapılmasını sağlar. AK 
faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eder. AK faaliyetlerine katılması planlanan kuruluşların 
AAKKM'ne bildirdikleri imkân ve kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin güncelliğini sağlar. AK 
faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim konularını da 
içeren, Ulusal Arama Kurtarma Planı'nı, ilgili bakanlık ve kurum veya kuruluşlar ile koordineli 
olarak hazırlar ve yayımlar. 

Ulusal imkân ve kabiliyetlerin araştırılmasını sağlamak, planın geliştirilmesi ve 
aksaklıkları ortadan kaldırabilmek amacıyla bir çalışma grubu kurar ve başkanlık eder. AK 
faaliyetlerine ilişkin gerekli duyuruları yapar. İlgili bakanlık ve kurum veya kuruluşlarca tespit 
edilecek AK faaliyetlerinde kullanılacak özel araç ve teçhizatın ithalinde gümrük muafiyeti 
sağlanmasına ilişkin gerekli çalışmayı yapar. Deniz AK faaliyetlerine ilişkin gerekli duyuruların 
yayınlanması işlemlerini yapar. Uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına 
göre komşu ve ilgili ülkelerle de AKB içinde ve/veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için 
koordinasyon ve işbirliği sağlar. 

m) Gümrük Müsteşarlığı; uluslararası yük ve yolcu taşıyan hava ve deniz nakil 
vasıtalarından arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında kurtarılan eşyaya ilişkin olarak, arama 
kurtarma faaliyetlerini destekleyecek şekilde, arama ve kurtarma bölgesine en yakın yerdeki 
gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinden yeteri kadar personelin görevlendirilmesini sağlayarak, 
kurtarılan eşyanın gümrük statüsü belirleninceye kadar, 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen 
kontrol ve gözetim görevinin ifa edilmesini sağlar ve Denizcilik Müsteşarlığı ve Ulaştırma 
Bakanlığı ile koordineli çalışır. AAKKM/AKKM'lerin talebi üzerine uygun pozisyonda olan deniz 
vasıtalarının AK faaliyetlerine iştirakini sağlar. 

n) Telekomünikasyon Kurumu; uluslararası ve milli frekans planlamaları ile tespit edilen 
AK frekanslarının ve ihtiyaç duyulması hâlinde diğer özel haberleşme frekanslarının ilgili 
kuruluşlar nezdinde enterferansa meydan verilmeksizin sağlıklı olarak kullanımını ve 
haberleşmenin yapılmasını temin eder. Denizde can ve mal emniyetini sağlamak için telsiz 
haberleşmesi kural ve yöntemlerini geliştirir, hazırlar ve yayımlar. YAKKM'lerinden gelen AK 
yardım taleplerine göre elindeki mevcut iletişim cihazlarının etkin kullanımını sağlar. 

o) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü; AAKKM'nin 
koordinesinde ve AAKKM/AKKM'leri tarafından AK faaliyetleri için yardım talep edildiğinde 
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kendi kurumuna ait tüm imkânları (makine, teçhizat vb.) ile arama kurtarma faaliyetlerine katılır. 
Buna bağlı olarak, uluslararası standartlara uygun personel yetiştirmeye yönelik tedbirler alır. 

p) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Türkiye Sualtı Sporları, Can Kurtarma, Paletli 
Yüzme ve Su Kayağı Federasyonu, Dağcılık Federasyonu, Kayak Federasyonu); 
AAKKM/AKKM’nin istekleri doğrultusunda bünyesindeki sporcuların AK faaliyetlerine 
katılımını sağlar. 

r) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; AAKKM, Hava-AKKM ve valilikler tarafından 
yapılacak taleplere istinaden, bünyesindeki kuruluşlara ait araç, teçhizat ve bunları kullanacak 
personelin AK faaliyetlerine iştirakini sağlar. 

s) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü; AK faaliyetinin yürütüldüğü sahaya ait 
genel hava ve deniz durumu ile ilgili tahminleri, talep üzerine AAKKM veya ilgili AKKM’ne 
telefon veya fax ile bildirir. Gerektiğinde YAKKM’nde bir meteoroloji uzmanı görevlendirir. 

 t) Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı; gerektiğinde, AAKKM/AKKM’leri tarafından 
AK faaliyetleri için yardım talep edildiğinde mevcut imkan ve kabiliyetleri dâhilinde AK 
faaliyetlerine katılır. Havadan arama görevlerini icra eder. 

   Arama ve Kurtarma Faaliyetleri 

   MADDE 8 - AK faaliyetlerinin esasları şunlardır: 

a) AK faaliyetlerinin asli amacı insan hayatını kurtarmaktır. Tehlikeye maruz kalan 
deniz ve hava vasıtalarının kurtarılmasını kapsamaz. Milliyet farkı gözetmeksizin icra edilen bu 
faaliyet milli bir sorumluluk olup, sulh zamanlarında diğer görevlere nazaran öncelik taşır. "Arama 
Kurtarma" kodu ile istenilecek muhabere taleplerine, Türk Telekom Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğünün tüm birimlerince mutlak öncelik sağlanır. 

b)AAKKM, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, Denizcilik Müsteşarlığı 
tarafından teşkil edilir. Denizcilik Müsteşarlığının ilgili bakanlık, kurum veya kuruluşlar ile 
koordineli olarak hazırlayacağı Ulusal Arama Kurtarma Planı'nı yayımlar. 

c) Bu Yönetmelik kapsamında, kendi özel yönergelerini çıkarmakla görevlendirilen 
bakanlık ve kurum veya kuruluşlar, 1979 tarihli Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası 
Sözleşmesi (Hamburg 1979), bu Yönetmelik ve Ulusal Arama Kurtarma Planı esasları 
doğrultusunda hazırlayacakları kendi özel yönergelerini Ulusal Arama Kurtarma Planının 
yayımlanmasından itibaren üç ay içinde hazırlamak, AAKKM’ne göndermek ve yönergelerinde 
belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. 

d) 7 nci maddede belirtilen bakanlık ve kurum veya kuruluşlar ile bunların birimleri AK 
faaliyetlerinin konusu olabilecek her türlü ihbarı içeren mesajları süratle AAKKM/AKKM’lerine 
bildirirler. 

e) AK hizmetleri ile ilgili gelişmeler hakkında, AAKKM’ne devamlı bilgi akışı sağlanır. 
Her hangi bir AK hizmeti sonunda bu faaliyeti yürüten ilgili AKKM, safahat ve sonucu içeren, 
yönergelerinde bir örneği bulunan bu raporu en seri şekilde AAKKM'ne ulaştırır. 
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f) AK faaliyetlerinde görevlendirilen AAKKM/AKKM/YAKKM/AKAMER ile AKBİR, 
AK bölgesinde olay yerinin tespit edilmesinde, uygun ölçekli deniz, kara ve havacılık haritalarını 
kullanırlar. Mevkiler coğrafi koordinatla bildirilir. 

g) Komşu ülkelerle müşterek icra edilecek AK faaliyetlerinde komşu ülkelerin 
AKKM'leri ile yapılacak işbirliği esasları, uluslararası kurallarla veya söz konusu ülkeler ile 
aramızda yapılacak olan anlaşmalarla tespit edilir. 

h) Açık denizler üzerindeki hava sahasında, ICAO kurallarına göre tanınan AK 
sorumluluğu, denizdeki AK faaliyetlerini kapsamaz. Türkiye'nin karasuları dışındaki denizlerde 
AK hizmetinin yapacağı bölgeler, ilgili devletlerle yapılacak anlaşmalarla tespit edilir. 

i) AK faaliyetleri sonucunda, denizden kurtarılacak eşyalar ve sair mallar hakkında, 4458 
sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

2.6. SİVİL HAVA ARAÇ KAZALARI SORUŞTURMA YÖNETMELİĞİ 

Sivil Hava Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık 
Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre sivil hava - araçlarının sebep olduğu ve karşılaştığı kaza ve 
olayların; bildirilmesi, soruşturulması, incelenmesi, sonuçlarının belirlenmesi ve rapor edilmesi ile 
ilgili her türlü faaliyetleri düzenlemektedir. Bu Yönetmelik; hava aracının sahibini, işletmecisini, 
imalatçısını, hava alanı işletmecisini, mahalli mülki idare amirlerini, kazanın meydana geldiği 
ülkenin sivil havacılık otoritesi ve ilgili ünitelerini, hava - aracının tescil edildiği ve imal edildiği 
ülkelerin sivil havacılık otoritesi ve ünitelerini kapsamaktadır.  

Bu Yönetmeliğin bazı maddeleri aşağıda gösterilmiştir.  

Soruşturmanın Amacı 

MADDE 6- Bir hava-aracı kazası veya olayının uluslararası düzeyde soruşturulmasının 
temel amacı; kaza ve olayların sebeplerinin ortaya çıkarılarak hava-araçları kazalarının meydana 
gelmesini önlemektir. 

Delillerin Korunması 

MADDE 7- Kazanın meydana geldiği devlet; soruşturma maksatlarının gerektirdiği 
kadar bir süre için delilleri korumak, hava aracının ve içindekilerin muhafazasını sağlamak için 
bütün tedbirleri alır. Bu tedbirler genel olarak aşağıdaki hususları kapsar; 

a) Kaybolma, bozulma, silinme, çürüme ve tahrip olma ihtimali bulunan delillerin 
fotoğraf veya diğer usullerle tespit edilmesi, 

b) Mevcut delillerin bozulması, karıştırılması, tahribi ve çalınmasını önlemek için 
güvenlik tedbirlerinin alınması, 

c) Özellikle uçuş kayıt ve ses kayıt cihazlarının sökülmesi, taşınması, değerlendirilmesi 
ve muhafazası. 
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Bakanlığın Kazalar ile İlgili Görevleri 

MADDE 10- Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Ünitelerinin hava - araç kazaları ile 
ilgili görevleri şunlardır: 

a) Hava - aracı kazaları konusunda yapılacak işlemleri, alınacak önlemleri, uygulanacak 
usulleri tespit etmek, konu ile ilgili formları yayınlamak ve uygulamanın kontrolünü yapmak, 

b) Türkiye hükümranlık sahasında meydana gelen yerli ve yabancı tescilli sivil hava - 
araçları kazalarına yapılacak işlemleri tespit etmek, 

c) Yabancı ve uluslararası sahalarda meydana gelen Türk tescilli hava - araçları kazalarına 
yapılacak işlemleri tespit etmek, 

d) Gelen kaza haberlerini inceleyerek, Bakanlık soruşturma kurulunun kaza mahalline 
gönderilip gönderilmeyeceğini, kazanın ait olduğu kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilere 
bildirmek, 

e) Kaza mahalline gidilecek ise kaza soruşturma kurulunu teşkil etmek, 

f) Kaza geçiren hava - aracının ait olduğu işletmeciden gelen kaza raporlarının tetkikini 
yaparak, uçuş emniyetinin sağlanması için gerekli işlemlerin yapılmasını istemek ve tavsiyelerde 
bulunmak, 

g) Bulgu ve nihai raporları hazırlatmak ve dağıtımını yapmak. 

Hava - Aracı Sahibinin Görevleri 

MADDE 11- Kazaya uğrayan hava aracı sahibinin görevleri şunlardır; 

a) Bir kaza olduğunda yapılacak işlemlerle ilgili plan ve programları hazırlamak, 

b) Kaza olduğunda görevlendirileceği kişi veya kişileri tespit etmek, 

c) Kaza haberini bu yönetmelik esaslarına göre Sivil Havacılık Ünitelerine bildirmek, 

d) Kaza soruşturması için Bakanlık veya Soruşturma Kurulunun gelmeyeceği hallerde, 
kaza raporlarını bu yönetmelikte açıklandığı şekilde açıklandığı şekilde eksiksiz hazırlamak ve 
zamanında göndermek, 

e) Havaalanı kaza talimatında belirtilen; zorunlu kurtarma, yardım, kaza ile ilgili 
delillerin yerlerini değiştirilmemesini ve kaybolmamasını sağlamak, 

g) Bakanlık Kaza Soruşturma Kurulunun kaza ile ilgili isteklerinin yerine getirilmesine 
yardımcı olmak. Gerektiğinde Mahalli Mülki amirlere konu ile ilgili müracaatta bulunmak, 

h) Kamu kuruluşları tarafından işletilen hava alanları dışından uçuş yapan hava - aracı 
sahipleri kaza olduğunda, kurtarma, yangın söndürme, enkaz kaldırma işlemlerinin ivedilik ve 
öncelikle yerine getirilmesi için kendi imkânları olmadığı veya yetmediği hallerde özel ve resmî 
kuruluşlardan yardım sağlayabilmek için önceden bu kuruluşlarla protokol yapmak, 

ı) Kaza sonuç raporlarındaki işlem ve tavsiyelere göre gerekli önlemleri almak ve 
uygulamak, 
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i) Meydana gelen kazaların kayıtlarını tutmak ve dosyalarını muhafaza etmek. 

Kaza Soruşturma Kurulu  

MADDE 14- Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzman kişilerden seçilecek bir 
kurulu, kazanın soruşturulması için görevlendirir. Bu kurul kazanın nedenlerini ve oluş şeklini 
açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından 
kazaların tekrarına engel olmak amacı ile hava araç kazalarının ayrıntılı inceleme ve 
soruşturmasını yapar. 

Kaza Soruşturma Kurulunun Teşkili 

MADDE 15- Kazanın küçük kaza veya büyük kaza olmasına göre, kaza soruşturma 
kurulunun teşkili ve görülmesinde aşağıda açıklanan esaslar uygulanır. 

a) Gereğinde, küçük kazaların soruşturulması için; Ulaştırma Bakanlığı tarafından, 
kazanın mahiyetine göre aşağıda belirtilen ihtisaslı personelden oluşan bir soruşturma kurulu teşkil 
edilerek görevlendirilir. 

(1) Kontrol pilotu, 

(2) Uçuş emniyet ve kaza kırımı uzmanı, 

(3) Uçak mühendisi veya uçak bakım uzmanı, 

(4) Gerekli ise hava trafik uzmanı. 

b) Büyük kazaların soruşturulması için, Bakanlık onayı ile kazanın mahiyetine göre 
aşağıda belirtilen ihtisas sahalarında lüzumlu görülenlerden oluşan bir soruşturma kurulu teşkil 
edilir ve görevlendirilir. 

(1) Kurul Başkanı, 

(2) Kontrol Pilotu, 

(3) Uçuş emniyet ve kaza-kırım uzmanı, 

(4) Uçak mühendisi veya uçak bakım uzmanı, 

(5) Hava trafik uzmanı, 

(6) Havaalanı tesis ve kolaylıkları uzmanı, 

(7) Haberleşme uzmanı, 

(8) Meteoroloji uzmanı, 

(9) Hareket ve yer işletme uzmanı, 

(10) Gerek görülen diğer uzmanlar. 

Kaza Soruşturma Kurulunun Görevleri 

MADDE 16- Kaza soruşturma kurulun görevleri şunlardır; 
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a) Kaza haberi alınır alınmaz belirlenen yerde toplanarak heyet üyeleri arasında görev 
taksimi yapmak, 

b) Kaza yerinde en kısa zamanda ulaşmak için, gerekli planlamayı yapmak ve lüzumlu 
malzeme ve teçhizatı temin etmek, 

c) Kaza yerinde lüzumlu emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol 
etmek ve gereğinde bu faaliyetlere nezaret etmek, 

d) Soruşturma selameti açısından gereğinde yangın söndürme ve kurtarma faaliyetlerine 
nezaret etmek, 

e) Enkaz, delil görüntülerinin gerekli incelemesini ve değerlendirilmesini yapmak, 

f) Görgü tanıklarının ifadelerini ses kayıt cihazı ile veya yazı olarak almak,  

h) Delil özelliği taşıyan her türlü kayıt, bilgi, doküman ve uçuş kayıt cihazlarına el 
koymak ve incelemek, 

ı) Zarar ve ziyanı tutanakla tespit etmek, 

j) Hava aracının hasar durumunu belirlemek, 

k) Soruşturma ile ilgili raporları, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim etmekle 
ilgili makamlara sunmak, 

l) Bakanlık onayında geçen sonuç raporlarını ilgili makamlara göndermek. 

Soruşturma Kurulunun Yetkileri 

MADDE 17- Soruşturma Kurulu, soruşturmanın yürütülmesinde bağımsız hareket eder 
ve yetkisi hiçbir şekilde sınırlanmaz. Soruşturma Kurulunun Konu ile ilgili çalışmalarına, bütün 
yetkililer gerekli kolaylığı göstermek ve yardımı yapmakla yükümlüdürler. 

Soruşturmanın selameti, en kısa zamanda ve doğru olarak neticelendirilmesi bakımından, 
Soruşturma Kurulunun yetkisine müdahale edilemez. 

Soruşturma Kurulu Başkanı, lüzum gördüğü hâllerde otopsi yapılmasını isteyebilir. Kaza 
Soruşturma Kurulunun elverişsiz hava şartlarında, dağlık, bataklık ve ormanlık bölgelerde uzun 
süreli ve zor şartlar altında görev yapabilmeleri dikkate alınarak çalışmalarını kolaylaştırıp 
verimini artırabilmek için, daha önceden gerekli hazırlık yapılarak lüzumlu malzeme ve teçhizat 
kaza kırım sandığında muhafaza edilir. Kazanın durumuna, mevki ve uzaklığına, özelliğine ve 
iklim şartlarına göre bu malzeme ve teçhizatlardan gerekli olanlar alınır. Ayrıca gerekli yiyecek 
temin edilerek gecikmeksizin kaza mahalline hareket edilir. 

Genel Sorumluluk  

MADDE 19- Bir kazanın oluşunda; Hava-aracının üzerinde meydana gelen hasar, diğer 
malzeme hasarı, ölü ve yaralı durumu, resmî ve özel mülke zarar ve ziyan hakkında bilgiler telefon 
teleks veya mesajla Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık ünitelerine bildirilir. 

Kaza haberini bildirmekten, uçağın sorumlu pilotu veya mümkün olmadığı hâllerde 
ekipten biri, işletmeci, mahalli mülki amirler, havaalanı işletmecisi sorumludur. 
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Bir hava - aracı kazasında ilk olarak bildirilecek hususlar şunlardır; 

a) Mesajın başına kaza raporudur diye yazılmalı veya ifade edilmelidir, 

b) Kazayı bildiren şahsın adı, soyadı, unvanı, 

c) Hava - aracının tipi, milliyeti, 

d) Hava - aracının sahibi veya işletmecisi, 

e) Pilotun adı ve soyadı, 

f) Kazanın tarih ve saati, 

g) Hava - aracının son kalktığı ve inişini planladığı havaalanı, 

h) Kaza mahalline soruşturma kurulunun kolayca ulaşmasını sağlamak için kaza yerinin 
açık ve ayrıntılı tarifi ve coğrafi koordinatı,  

ı) Ekip ve yolcuların sayıları ve sıhhi durumları, 

i) Hava- aracının hasar derecesi, 

j) Kaza yerinin fiziki durumu, 

k) Kaza haberi başka bir yerden alınmış ise o makam veya kişilerin tanıtılması. 

Kaza Sınıflarına Göre Sorumluluk 

MADDE 20- Kaza sınıflarına göre kazanın bildirilmesine ait sorumluluklar aşağıda 
açıklanmıştır. 

a) Büyük kazalar, ölüm ve ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalar ve uçuş sırasında hava 
aracının herhangi bir kısmı veya bir sisteminde yangın çıkması hâlinde en seri haberleşme 
vasıtasıyla, en kısa zamanda Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

Ancak yolcuların yolcu kabininde sebebiyet verdikleri ve sadece hava aracının kabini 
kapsayan, uçuşla ilgili herhangi bir alet veya sisteme etki etmeyen yangınlar bu hükmün 
dışındadır. 

Kazanın oluşu anından itibaren Ulaştırma Bakanlığı soruşturma kurulu tarafından 
verilecek müsaadeye kadar hava aracı ve bütün parçaları kaza yerinde oldukları gibi muhafaza 
edilir.  

Kurtarma işlemleri veya gerekli emniyet tedbirleri maksadıyla yapılan müdahaleler 
hariç, kazanın incelenmesine yardım edecek herhangi bir delilin ortadan kalkmasına veya 
soruşturmanın sıhhatini bozacak bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. 

Yukarıdaki fıkradaki hususların sağlanmasından uçağın işletmecisi ve yöneticisi sorumlu 
olup, gereğinde mahalli mülki amirlerden yardım isteyebilir. 

b) Küçük kazalar Ulaştırma Bakanlığına mesajla veya diğer usullerle bildirilir. Hava 
aracı ve kaza delillerinin olduğu yerde korunmasına lüzum yoktur. Küçük kazaların soruşturması 
işletmeci tarafından yaptırılır ve raporun kopyası Ulaştırma Bakanlığına gönderilir. 
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c) Hava aracı olayları işletmeci veya yetkilileri tarafından Ulaştırma Bakanlığına mesajla 
bildirilir. 

Türk Hava - Aracının Uluslararası Hava Sahasındaki Kazaları 

MADDE 25- Kazanın uluslararası hava sahasında olduğu kat’i olarak tespit edildiğinde, 
soruşturma Bakanlıkça başlatılır ve yürütülür. Ancak, lüzumu hâlinde soruşturmanın tamamı ve bir 
kısmı anlaşma ile diğer bir devlete devredilebilir. 

Kaza ile ilgili Bilgilerin Açıklanması 

MADDE 26- Kazalar hakkında erken ve hatalı sonuçlara varılmasını önlemek amacı ile, 
aynı zamanda emniyet ve gizliliğe uyulma bakımından aşağıdaki bilgileri açıklamaya, Ulaştırma 
Bakanı veya görevli kılacağı bir makam yetkilidir. 

a) Kaza sebepleri, sonuç ve karar, 

b) Kazadaki sorumluluklar, 

c) Gizlilik derecesi olan her türlü bilgiler, 

d) Kazanın incelenmesi için çekilen fotoğraflar ile krokiler, 

e) Uçuş kayıt ve ses kayıt teyplerindeki bilgiler. 

Delillerin Korunması 

MADDE 31- Bir kaza meydana geldiğinde kaza yerine ilk varan kimseler genellikle, 
güvenlik görevlileri, o yerdeki sakinler veya kaza havaalanı civarında olmuş ise havaalanı 
personelidir. 

Bu kimseler kaza soruşturma kurulu gelinceye kadar; kaza ile ilgili adli ve teknik 
soruşturmaya esas olacak enkaz, ceset parçaları ve şahsi eşya gibi delillerin yerinde korunmasına 
azami özeni göstermelidirler. 

Kaza Kurtarma İşlemleri 

MADDE 32- Kaza mahalline ilk gelen kişi ve görevli; 

a) Sağ kalanların kurtarılması ve eşyaların korunmasına, 

b) Kurtarılan kimselerin; yerlerinin, koltuk numaralarının ve kurtarma işlemleri 
yapılırken enkaz üzerinde yapılan değişikliklerin işaretlenmesi ve bu yerlerin yazılı olarak tespit 
edilmesine, 

c) Kurtarma araçları ve personelinin hareketleri sırasında delillerin yok edilmemesine, 
azami itinayı göstermekle sorumludurlar. 

Mahalli Güvenlik Görevlilerinin faaliyetleri 

MADDE 33- Soruşturma kurulu kaza yerine gelinceye kadar mahalli güvenlik 
görevlilerinin yapacağı işler şunlardır; 
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a) Tıbbi müdahale için yardım çağırmak, enkazın yanmasına veya daha fazla hasara 
uğramasına mani olmak, 

b) Kaza ile ilgili bilgileri Bakanlığa bildirmek, 

c) Kazaya uğrayan hava - aracında patlayıcı veya radyoaktif maddelerin bulunması 
ihtimaline karşı tedbirli olmak, 

d) Kaza ile ilgili delillerin kaybolmaması veya yerinden oynatılmaması için güvenlik 
önlemlerini almak, 

e) Enkaz üzerindeki geçici delillerin kaybolmaması için mümkünse fotoğrafını çekmek, 

f) Kaza tahkikatına yardımcı olacak bütün görgü tanıklarının isim ve adreslerini tespit 
etmek. 

Enkazın Korunması 

MADDE 34- Enkazın korunması için, mahalli mülki amirler; polis, jandarma ve 
gerektiğinde askerî güçlerden yararlanarak aşağıdaki hususları sağlar. 

a) Mal ve mülkün emniyetini, 

b) Enkazın olduğu gibi korunmasını, 

c) Soruşturma Kurulu başkanının izin verdiği kişiler dışında hiç kimsenin kaza yerine 
sokulmamasını, 

d) Hava aracının kaza anında meydana getirdiği iz ve görüntülerin korunmasını, 

e) Görevlilere yaka kartı verilmesini, 

f) Kaza yerinin ip ve telle çevrilmesini, 

g) Enkazın yangın olması hâlinde, güvenilir mahalli şahıslarla güvenlik görevlilerinin 
takviye edilmesini. 

Enkazın Genel Tetkiki 

MADDE 35- Soruşturma kurulu, kaza yerine gelir gelmez öncelikle aşağıda açıklanan 
işlemleri yapar. 

a) Kaza mahallinde bulunan personelden kaza ile ilgili genel bir bilgi alır, 

b) Kaza geçiren hava aracının ilk vuruş noktasını tespit eder, 

c) Aracın vuruş noktasından itibaren civarda bıraktığı izleri tespit eder, 

d) Muhtemel uçuş yolu, vuruş açısı, vuruş hızı, hava- aracının kontrolünde olup olmadığı 
ve arızanın havada meydana gelip gelmediğini öğrenmek ve tespit etmek maksadıyla; hava aracı 
parçalarının, eşyaların, ölü ve sağ kalan kişilerin yerlerini tam olarak belirler,  

e) Daha önce alınmış olan tedbirlerin yeterliliğini gözden geçirir ve gerekiyorsa ilave 
tedbirler alınmasını sağlar. Enkazın korunması soruşturma kurulunun sonuca varması veya 
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soruşturmaya devam eden aracı kazalarında, hem soruşturma kurulu başkanı hem de savcı 
tarafından soruşturmanın sonuçlandığı bildirilinceye kadar devam eder,  

f) Soruşturma Kurulu, kaza yerine geldiğinde yangın devam ediyorsa, söndürme işi 
yapılırken yangının daha fazla artmamasına veya başka kişi; tesis, mal ve vasıtalara zarar 
verdirilmemesine dikkat eder,  

g) İşletmeciden aldığı bilgiler, manifestolar ve yerinde yaptığı inceleme sonucu enkaz 
içinde patlayıcı veya radyoaktif maddeler varsa bunların kurtarılması veya imhasını uzmanlara 
yaptırır. 

Enkaz İncelenmesi 

MADDE 36- Enkaz incelenmesinde aşağıda belirtilen işlemler uygulanır; 

a) Kazanın Yeri; 

Kazanın yeri; mahalli haritalardan da yararlanılarak bir kroki üzerinde gösterilmelidir. 
Eğer kaza havaalanında olmuş ise, hava alanının krokisi çizilmeli, ayrıca kazanın pist üzerinde, 
kalkışta veya inişte olduğu tespit edilmelidir. 

b) Fotoğraf Çekilmesi; 

Soruşturma Kurulu Başkanı; mümkün olan ve kısa zamanda görüntüler kaybolmadan 
hava aracının yere vuruş noktasından başlamak üzere parçaların, ölülerin ve hatta mümkünse 
hayatta kalanların fotoğraflarının dört bir taraftan çekilmesini sağlamalıdır. Gerektiğinde havadan 
fotoğraf çekmesini de sağlayarak özellikle aşağıdaki hususların fotoğrafla tespitini temin etmelidir; 

1) Aletler, 

2) Kumanda aletlerinin pozisyonları, 

3) Radyo ve telsiz cihazlarının durumları,  

4) Otomatik pilot durumu, 

5) Yakıt selektörlerinin durumu, 

6) Diğer şalterlerin durumu, 

7) Eleronlar, flaplar ve aletlerin durumu, 

8) Fletner ayar durumu, 

9) Şüpheli görülen, kırık, çatlak ve bükülme durumları, 

10) Pervane pal açısı ve hat ve durumu, 

11) Motor parçalarının ve saatlerinin durumları, 

12) Yangın yerleri, 

13) Yerdeki vuruş izleri, 

14) Koltuk ve emniyet kemerlerinin durumu. 
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c) Enkazın dağılım durumu; 

Genel tetkik ve fotoğrafların çekilmesinden sonra soruşturma kurulunca, ana parça uçuş 
alınmak üzere bütün parçalar, cesetler ve diğer bulgular ölçekli bir kroki üzerine işaretlenir. 

d) İzlerin ve parçaların tetkiki; 

Soruşturma Kurulu: yerdeki, ağaçlardaki, binalardaki izleri, hava aracının yere 
gömülmesi veya bir yönde uzun süre sürüklenmesini, hava aracı parçalarının, cesetlerin ve 
eşyaların dağılımını inceleyip değerlendirerek hava aracının vuruş yönünü, vuruş açısını ve uçuş 
hızını tespit eder. Ayrıca bu bulgulardan yararlanarak hava aracının motorunun çalışıp 
çalışmadığını, hava aracının kontrollü veya kontrolsüz olduğunu, parçalanmanın yerde veya 
havadan olduğunu tespit eder, şayet kaza havaalanına inerken meydana gelmişse pistteki izlerin 
rengi, şekli ve boyları dikkatle incelenerek arızanın nedenlerini tespit eder. 

e) Bulguların değerlendirilmesi; 

Kaza tahkik heyetince, kaza mahallinde yapılan incelemelerde elde edilen bulgular 
değerlendirilmek suretiyle kazanın kesin oluş sebebi tespit edilir. Bu amaçla, heyetçe lüzum 
görülmesi hallerinde, kaza mahallinden elde edilen numuneler, ilgili laboratuvarda veya ihtisas 
elemanlarına incelettirilir. 

Hava Aracı Enkazının Kaldırılması 

MADDE 38- Hava - aracı enkazının kaldırılmasında aşağıda belirlenen esaslar uygulanır. 

a) Pist ve benzeri yerlerde bulunan enkazın meydan trafiğini veya can emniyeti tehlikeye 
düşmesi gibi durumlar hariç, inceleme sona erinceye kadar enkaz kaldırılmaz ve tahrip edilmez. 

b) Soruşturma sonuçlandıktan sonra soruşturma kurulu başkanı, enkazın kaldırılma veya 
yerinde terkine bir tutanakla karar verir. 

c) Hava aracının meskûn bir yere düşmesi hâlinde kamu hizmetleri ve can emniyeti, 
ayrıca meydan içinde olan kazalarda trafiği ve uçuş emniyetini aksatan durumlarda enkaz hemen 
kaldırılır. Enkaz parçalarının durumu, yerleri ve istikametleri fotoğraf ve krokilerle tespit edilir. 

d) Hava aracı enkazı ilgili kuruluş veya mal sahibi tarafından kaldırılır. 

e) Bilhassa hava alanlarında meydana gelebilecek diğer kazalarla karışmaması için, 
enkaz kaldırıldıktan sonra iyice gözden geçirilip izler ve emareler tamamen ortadan kaldırılır. 

Kaza Sebep Faktörlerinin Sınıflandırılması 

MADDE 47- Hava - aracı kazalarının sebep faktörleri, pilotaj, malzeme, idari ve diğer 
faktörler olmak üzere dört (4) sınıf olarak belirlenir. 

Pilotaj Faktörü 

MADDE 48- Pilotaj faktörü aşağıda açıklanan ikinci derece olayları kapsar; 

a) Muhakeme Faktörü: Mevcut durum ve şartlara uygun olmayan ve pilot tarafından 
verilen yanlış karar sonucu meydana gelen hava aracı kazalarıdır. 
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b) Kullanma Tekniği Faktörü: Hava aracının kumanda ve sistemlerinin kullanılmasında 
yeteneksizlik ve çeşitli göstergelerin yanlış kıymetlendirilmesi gibi kullanma tekniği noktasından 
ileri gelen kazalardır. 

c) Dikkatsizlik Faktörü: Dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen hava - aracı kazalarıdır. 

d) Bilgisizlik Faktörü: Hava - aracı ile ilgili teknik bilgi eksikliği ile Hava - aracına ait 
karakteristiklerdeki bilgi veya uçuş görevinin yapılışına ait bilgilerdeki eksikliklerden ileri gelen 
Hava aracı kazalarıdır. 

e) Disiplinsizlik Faktörü: Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve emir esaslarını tam olarak 
uygulamama ve aykırı davranışlar sonucu meydana gelen hava aracı kazalarıdır. 

f) Sağlık Faktörü: Vücut yapısı, ruhsal bozukluklar ve diseryantasyon durumu gibi tıbbi 
yönleri ihtiva eden sebepler sonucu meydana gelen hava aracı kazalarıdır. 

Malzeme Faktörü 

MADDE 49- Malzemenin yorulması, bozulması, kendi kendine kırılması yapım 
yetersizliği ile hava aracının bölümleri, aksesuarları, teçhizatları ve diğer parçalarında hiçbir 
kimsenin kusuru bulunmayan teknik sebepler sonucu meydana gelen kazalardır. 

Bakım Faktörü 

MADDE 50- Hava aracının teknik el kitaplarına göre yapılmayan hatalı bakım, onarım, 
arıza giderme, revizyon, normal bakım, kontrol ve tadilat işlemleri sonunda meydana gelen 
kazalardır. 

İdari Faktör 

MADDE 51- İdari faktör aşağıda açıklanan tali sınıfları kapsar; 

a) Sevk ve İdari Faktör: Mevcut durum ve şartlar ile görevin özelliklerine uygun olarak 
personel ve malzemenin kullanılmaması, gerekli önlemlerin alınamaması, yerde ve uçuşta kontrol 
görevinin tam olarak yapılamaması sonucunda meydana gelen kazalardır. 

b) İdari Disiplinsizlik Faktörü: Sevk ve idari kademesine mevcut esasların 
uygulanamaması veya eksik, uygulanması sonucunda meydana gelen kazalardır. 

Diğer Faktörler 

MADDE 52- Pilotaj, malzeme, bakım ve idari faktörler dışındaki sebeplerle meydana 
gelen kazalardır. Kuş çarpması, FOD (yabancı madde hasarı) tesiri, seyrüsefer yardımcılarının 
arızalanması, meteorolojik nedenler ve benzeri faktörler "Diğer faktör" olarak değerlendirilir. 

Ön Rapor  

Raporun Kapsamı ve Sorumluluk 

MADDE 53- Bir Türk hava aracı kazası veya Türkiye'de kaza geçiren bir hava aracı ile 
ilgili olarak, hava aracının pilot, sahibi, işletmecisi, kiralayanı veya mahalli yetkililer aşağıdaki 
bilgileri kapsayan ön raporu, Bakanlığa en çabuk haberleştirme vasıtasıyla derhal, bilahare yazılı 
olarak 48 saat içinde bildirmekle sorumludur. 
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a) Hava aracının tipi, 

b) Hava aracının milliyet ve tescil işareti, 

c) Hava aracının işletmecisi, sahibi varsa kiralayıcının ismi, 

d) Pilotun adı ve soyadı, 

e) Kazanın tarih ve saati, 

f) Uçuş maksadı ve uçuş yolu, 

g) Kaza yerinin coğrafi koordinatı ve tanımı, 

h) Ölü ve yaralı miktarı, mümkünse isimleri, 

ı) Bilindiği kadar kazanın mahiyet ve sebebi, 

Bu raporda istenen hususlar tam olarak bilinmiyorsa, bilahare edinilen bilgiler tali bir 
raporla en kısa sürede Bakanlığa gönderilir. 

Bakanlık Rapor Sorumluluğu 

MADDE 54- Bakanlık 30 gün içerisinde ilk raporla, Ek-13 ve ICAO Doc.9156-AN / 
900 esaslarına göre; 

a) 5700 kg’dan daha ağır hava araçları için; 

1. Tescil devletine, 

2. İşletmeci devletine, 

3. İmalatçı devlete, 

4. ICAO'ya bildirir. 

b) 5700 kg ve daha az ağırlıktaki hava aracı kazaları, uçuşa elverişlilik yönünden, lüzum 
gördüğü takdirde ICAO hariç, (a) paragrafındaki devletlere bildirilir. 

c) Kazada uçuş emniyeti yönünden hemen bir tedbir alınması gerekiyorsa, bu rapor 30 
gün beklemeden derhal ilgililere bildirilir. 

Bilgi İşlem Raporu 

Raporun Kapsamı ve Sorumluluk 

MADDE 55- Kaza geçiren hava aracı 5700 kg’dan daha ağır ise, Bakanlık tarafından 
ICAO Doc. 9156 - AN/900 esaslarına uygun olarak, rapor ICAO’ya gönderilir. Bu raporda 
aşağıdaki bilgiler kodlu olarak yer alır. 

a) Kaza ile ilgili raporu veren devlet, 

b) Hava aracının tipi, tescili, ait olduğu devlet, kazanın yeri ve zamanı, 

c) Kazanın hangi görev esnasında ve hangi uçuş durumunda nasıl meydana geldiği, 

d) Ölüm ve yaralanmalar, 
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e) Hasar derecesi, 

f) Uçuş ekibi ile ilgili bilgiler, 

g) Hava aracının tipi, niteliği ve kategorisi ile ilgili bilgiler, 

h) Meteorolojik bilgiler, 

ı) Seyrüsefer yardımcıları, 

j) Kaza bir hava alanında meydana gelmiş ise o hava alanına ait bilgiler, 

k) Hava ve yer uçuş kayıt cihazları, 

l) Enkazın ve uçuş yerinin incelenmesi ile ilgili bilgiler, 

m) Tıbbi bulgular ve işlemler, 

n) Yangın yeri ve oluşu, 

o) Kaza faktörleri, 

p) Düşünceler. 

 

2.7. ARAMA KURTARMA İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT 

Arama kurtarma konusunda birçok yasal ve idari düzenleme bulunmakta olup bu 
konudaki başlıca mevzuat aşağıda verilmiştir. 

1.) 3160 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ  
TAZMİNAT KANUNU  

2.) 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU  
3.) 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU  
 4.) AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA 

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 
5.) BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 
6.) BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ  
7.) SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİ VE EKİPLERİNİN 

KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 
8.) GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ARAMA KURTARMA YÖNERGESİ
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ İDDİALAR: KAZA ÖNCESİ DURUM 

  

3.1. GENEL OLARAK 
ESAS Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ envanterinde kayıtlı olan TC-HEK4 tescil 

işaretli BELL 206L-4 tipi helikopter, VFR tabir edilen “görerek uçuş” şartlarda Kahramanmaraş 
Çağlayancerit-yakıt ikmali için Kayseri Erkilet Havaalanı -Yozgat Yerköy planlı uçuşu sırasında 
25.03.2009 tarihinde Kahramanmaraş ili Merkez Keş Dağı bölgesine 

 
Nokta 
No: 

Y X Nokta 
No: 

Y X 

1 294959.368 4206404.711 2 294977.843 4206391.873 
3 294994.835 4206402.337 4 294991.784 4206429.498 
5 294954.656 4206427.109 6 294949.496 4206415.311 

 
koordinatlarında5 deniz seviyesinden 6500 fit yükseklikteki yere6 çarparak düşmüş, kazada Sivas 
Milletvekili ve BBP Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ile beraberindeki beş kişi hayatını 
kaybetmiştir. 

3.2. KAZANIN OLUŞUNA KADAR UÇUŞ SAFHASI 

Meclis Araştırması Komisyonu tarafından elde edilen tüm delil ve belgeler ile Kaza 
Araştırma ve Soruşturma Kurulu Raporu’na göre; 

TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracı, 25.03.2009 tarihi için 
planlanmış olan Sivas-Kahramanmaraş Çağlayancerit-Yozgat Yerköy “görerek uçuş” kurallarına 
göre yapacağı uçuşunu gerçekleştirmek üzere 24.03.2009 tarihinde Pilot Mustafa Kaya 
İSTEKTEPE kontrolünde yolcusuz olarak tek pilotla Ankara Esenboğa Havalimanı (yakıt ikmali) 
için Atatürk Havalimanı A14 park yerinden Greenwich saatine göre 08.07:24’de İstanbul Hava 
Trafik Kontrol Merkezi Kule’yi telsizle arayarak motor çalıştırma izni istemiş, 08.07:54’de bu 
müsaadeyi almış, 08.13:56’da gerekli kule talimatlarını almasını müteakip kalkışını 
gerçekleştirmiş, 08.15:38’de Atatürk Havalimanı 18 pistini ve 08.19:07’de 24 pistini kat etmiş, 
08.21:32’de doğudan kontrol harici olmuştur. Ankara için seyrüseferini yer seviyesine göre 1000 
fit irtifada gerçekleştireceğini rapor eden helikopter pilotu muhtemel varış saatini 10.00:00 olarak 
vermiş, İstanbul Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi Yaklaşma Kontrol /Saha 
Kontrol Merkezi Sesli Haberleşme Sistemi kayıtlarında bu uçuşa ait herhangi bir konuşma tespit 
edilmemiştir. 

                                                 
4 TC-HEK kuyruk tescilli Bell 206 L-4 tipi helikopter, 1999 yılında imal edilmiş olup havada 2 saat 30 dakika 
süreyle kalabilen, 275 deniz mili menzilli, maksimum 127 deniz mili sürat yapabilen, 2 pilot ve 5 yolcu 
kapasiteli ve 1 adet Rolls Royce 250-C30p tipi motoru bulunan hava aracıdır. 
5 Kaza Araştırma ve Soruşturma Kurulu raporunda kaza yeri koordinatları “37 58 72 N-36 40 16 E” olarak 
gösterilmiş ise de Komisyonumuzca Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine hassas GPS cihazı 
ile yaptırılan incelemede enkazın dağılımı da dikkate alınarak bu sonuca varılmıştır. 
6 Hesaplanan alan 1190.801 m2’dir. 
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Pilot, Greenwich saatine göre 09.41:30’da 119.6 Mhz frekansından Esenboğa 
Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi Yaklaşma Kontrol Merkezini arayarak görerek şartlarda 
Esenboğa Havalimanı’na ineceğini bildirmiştir. Esenboğa Havalimanı Kule ile 10.03:45’de temasa 
geçerek 10.07:00’de özel hangarlar bölgesine inişini tamamlamıştır. Esenboğa Havalimanı 
Kule’den Sivas Meydanı için kalkış uçuş planını kontrol etmiş, 11.00:00 için planı olduğuna ait 
teyidi almış, yakıt ikmalini müteakip 11.05:20’de motor çalıştırma müsaadesi istemiş, 11.09:55’de 
Transponder Kod A4303 bağlayarak görerek uçuş kuralları talimatı gereği kalkışını önce meydan 
batısı istikametine yapmış ve bilahare yine kule talimatı gereği meydan doğusuna doğru uçarak 
Esenboğa pistlerini geçmiştir.  

12.35:00’de Sivas kule ile temas ederek 12.44:00’de RWY01 iniş istikameti sol tarafında 
yer alan heliport alanına inişini gerçekleştirmiştir.  

24.03.2009 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu İstanbul-Ankara-Sivas seyrüseferlerini 
müteakip Sivas Meydanı’nda bir gece kalmıştır. 

25.03.2009 tarihindeki Sivas-Çağlayancerit seyrüseferi için 09.27:00’de Sivas Kule ile 
temas ederek Kahramanmaraş için motor çalıştırma istemiş, 09.30:00’de kalkış müsaadesini 
almıştır. 09.38:00’de kalkışını gerçekleştirerek 09.40:00’de 150 Radyal 12NM 6000 fit kat edişi 
Sivas Kule’ye rapor etmiş ve 09.41:00’de Kule’yi tekrar arayarak daha önce 11.00:00 Greenwich 
olarak vermiş olduğu Çağlayancerit varış tahminini 11.20:00 olarak yenilemiştir.  

251123 LTARZPZX ARR kodlu telsiz mesajında hava aracının Çağlayancerit inişi 
11:10 olarak çekilmiştir. Söz konusu mesajda hava aracının Çağlayancerit-Kahramanmaraş Hava 
Meydanı için kalkış saati 11.15 olarak çekilmiştir. Helikopter 11.23:52’de Kahramanmaraş Kule 
ile ilk temasını kurmuş ve Çağlayancerit’ten kalkış yaptığını, görerek şartlarda Meydan’a geldiğini 
10 deniz mili mesafede ve 4000 fitte olduğunu rapor etmiştir. Kule’den kullanılan pist ve 
meteoroloji bilgilerini alan hava aracına 11.28:34’de aprona iniş müsaadesi verilmiş ve hava aracı 
11.31:00’de Kahramanmaraş Hava Meydanı apron sahasına inişini gerçekleştirmiştir. Yakıt 
ikmalini gerçekleştirerek 12.00:16’da Kahramanmaraş Kule’yi arayarak motor çalıştırma izni 
istemiş ve 12.00:23’de motor çalıştırma müsaadesi, kullanılan pist ve meteoroloji bilgileri ile 
birlikte verilmiştir. 12.03:53’de Kule ile temas ederek kalkışa hazır olduğunu bildirmiş ve almış 
olduğu kalkış müsaadesi ile (Kule kayıtlarına göre) 12.05:00’de kalkışını tamamlamış ve 
Çağlayancerit’e varış tahminini 12.20:00 olarak rapor etmiştir. 251227 LTCNZGZX ARR 
mesajında hava aracının Çağlayancerit inişi 12.20 Greenwich olarak bildirilmiştir.  

251301 LTCNZGZX DEP mesajında, Kahramanmaraş Çağlayancerit’ten Kayseri Erkilet 
Hava Meydanı (yakıt ikmali) müteakiben Yozgat/Yerköy uçuşu için kalkış 12:35:00 olarak 
çekilmiştir. Komisyonumuzca Kahramanmaraş ilinde yapılan incelemeler sırasında7; 
Kahramanmaraş Hava Meydanı Hava Trafik Kontrol Merkezi Yaklaşma Kontrol Kule kontrolörü 
tarafından adı geçen meydandaki haberleşme operatörünün cep telefonunun pilota verilmesi 
nedeniyle uçuş planına göre 12.30’da kalkması gereken hava aracının kalkıp kalkmadığını 
öğrenmek için haberleşme operatörü tarafından hava aracı pilotunun 12.54’de cep telefonundan 
arandığı, pilotun bu aramada kendisine cevap vermediği, bir dakika sonra 12.55’de pilotun bu 
memuru arayarak kalkışta aramayı unuttuğu ve kalkışın 12.35’de olduğunu rapor ettiği ve 
akabinde 251301 LTCNZGZX DEP mesajının haberleşme operatörü tarafından çekildiği 
anlaşılmıştır. 

                                                 
7 AKBEN Emrullah, AFTN Memuru, Kahramanmaraş Havaalanı, 11-13 Haziran 2009 Kahramanmaraş 
Toplantı Tutanağı.  
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25.03.2009 tarihinde Hava Trafik Yönetimi bünyesinde pilot ile sağlanan en son 
temasın; Kahramanmaraş Hava Meydanı haberleşme operatörü ile pilot arasındaki hava aracının 
Çağlayancerit’ten kalkışına ait yapılan cep telefonu konuşması olduğu tespit edilmiştir. 

3.3. PİLOT VE TEKNİK PERSONELE AİT BİLGİLER 

3.3 1. Pilot 

Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE 14.12.1954 doğumlu olup helikopter pilot eğitimini 
1979 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Havacılık Okulunda almıştır. 29.03.1994 yılında Kara 
Kuvvetlerinden 16 uçuş hizmet yılı ve 4500 uçuş saati ile Kara Pilot Binbaşı olarak emekli 
olmuştur. 12.04.1994 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde almış olduğu eğitim ve yetkilerine 
istinaden KKY.21-5 Sivil Pilot Lisans ve Sertifika Yönergesi ile SHT T-33 Lisans Yönetmeliği 
esaslarına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından AB-205 ve R-22 helikopter tip 
yetkileri işlenmiş olarak 3031 numaralı CPL, IR ve FI sertifikası tanzim edilmiştir. 

Komisyonumuza Gelen Belgelere Göre; 

28.03.1995 tarihinde Mach Air/İstanbul’da aldığı eğitime istinaden BELL 206-L3,  

16.11.1995 tarihinde BELL Helicopter Textron Inc. ve Flight Safet Inc./ABD-Teksas’da 
alınan eğitim karşılığı BELL 222/230, 

20.11.2003 tarihinde Flight Safet Inc./ABD-Teksas’da verilen eğitim sonucu BELL 430,
  08.02.2007 tarihinde Agusta Westland Corp./ABD-Philadelphia’da geçirdiği eğitim ile 
Agusta A119 Koala, 

Helikopter tip yetkisi lisansına işlenmiştir. 

09.05.2008 tarihinde Sancak Air/İstanbul’da alınan BELL 206L-4 fark eğitimine 
istinaden lisansına BELL 206L-4 helikopter yetkisi eklenmiştir. 

30.07.2008 tarihinde SHT-2 Helikopter Pilot Lisans Talimatı’nın 21/22/23. Madde 
esaslarına göre lisansı JAR FCL lisans formatına dönüştürülmüştür. 

Helikopter Pilot Lisansı BELL 206L-4 tipinde 30.04.2009 tarihine kadar geçerlidir. 

Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE’nin 4500 saati TSK’da olmak üzere çeşitli helikopter 
tiplerinde toplam 9500 saat uçuş tecrübesi bulunmaktadır. 

Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE’nin tek pilotla onaylı hava aracında, yolcu taşıyan 
ticari havayolu operasyonlarında görev yaptığı ve 40 yaşını geçmiş olduğu için 6 (altı) ayda bir 
uçucu personel sağlık muayenesine girdiği, en son uçucu personel periyodik sağlık muayenesinin 
04.12.2008 tarihinde gerçekleştiği ve rapor sonucuna göre uçuşa mani hâlinin bulunmadığı 
anlaşılmıştır.  

Kaza Araştırma ve Soruşturma Kurulu Raporu ekinde yer alan belgelerden Pilot Log 
Book’a göre,  pilotun BELL 206/206L tipindeki helikopterlerde toplam 769 saat uçuş yaptığı8, son 
3 aylık uçuş saatinin 33 saat 54 dakika, son 1 aylık uçuş saatinin 16 saat 12 dakika olduğu 
belirlenmiştir.  

                                                 
8 Komisyonumuza gelen 11.11.2009 tarih ve 49 sayılı belgeye göre ise bu tip hava araçlarında toplam uçuş 768 
saat olarak gösterilmiştir.   
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3.3.2. Hava Aracı Bakım Teknisyenleri 

Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ İşletmesi, Sivil Havacılık Yönetmeliği 
145’inci madde kapsamında bakım yetkisine sahip olmadığı ve bu nedenle TC-HEK tescil işaretli 
BELL 206L-4 tipindeki hava aracının bakımları için adı geçen yetkiye sahip bakım merkezleri 
olan Sky Line Ulaşım Ticaret AŞ ile 28.01.2008 tarihinde ve Sancak Hava Taşımacılığı ve Turizm 
AŞ ile 14.11.2008 tarihinde bakım anlaşması yapmıştır. Ayrıca Sky Line Ulaşım Ticaret AŞ’nin 
Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ’de görev yapan bakım teknisyenleri HBL3100 lisans 
numaralı Mehmet AYTAR9 ve HBL4540 lisans numaralı Kenan KÖKSAL 30.04.2008 tarihinde 
aşağıda yer alan bakım hususlarında yetkilendirilmiştir. 

- Herhangi bir düzeltici işlem gerektirmeyen, sadece tespit ve kontrol gerektiren uçuşa 
elverişlilik direktifi/uyarı servis bülteni vb. uygulamaları 

- Special inspection (3-8 hours after each installation) 

- Lubrication 50 hours or 12 months 

- Minor modification 

- Corrosion Control (90 days or 100 hours)   

Teknisyen Mehmet AYTAR, 19.02.1997 tarihinde 2. sınıf hava aracı bakım teknisyeni 
lisansına sahip olup, lisansına 08.08.1997 tarihinde B-206LT tipi hava aracı için gövde ve yine 
aynı tarihte 250-C motor tipinin Ulaştırma Bakanlığı SHGM tarafından işlendiği tespit edilmiştir. 
27 Haziran 1997/07 Temmuz 1997 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık 
Yüksekokulunda 105 saat BELL 206 tipi gövde ve 105 saat Allison 250C motor konularında 
toplam 210 saat eğitim almıştır. Adı geçen teknisyenin ayrıca, 15/26 Mart 1999 tarihleri arasında 
BELL Helicopter Customer Training Academy/Fortworth-Teksas’da Model 206L serileri hava 
araçları için 80 saat eğitim aldığı saptanmıştır.   

Teknisyen Kenan KÖKSAL 05.07.2006 tarihinde 2. sınıf hava aracı bakım teknisyeni 
lisansına sahip olup, lisansına 25.04.2008 tarihinde BELL 206LT tipi hava aracı için gövde ve yine 
aynı tarihte RR Corp. 250 motor tipinin Ulaştırma Bakanlığı SHGM tarafından işlendiği 
belirlenmiştir. Adı geçen teknisyenin ayrıca, 25 Şubat/ 07 Mart 2008 tarihleri arasında BELL 
Helicopter Training Academy/Fortworth-Teksas’da Model 206L hava araçları için 80 saat eğitim 
almış olduğu belirlenmiştir.  

Sky Line Ulaşım Ticaret AŞ’de çalışan 3199 lisans numaralı Adnan AKINCI’nın, 
29.05.1998 tarihinde 2. sınıf hava aracı bakım teknisyeni lisansına sahip olduğu ve lisansına 
17.06.1998 tarihinde BELL 407 tipi hava aracı için Line Maintenance, 01.12.1998 tarihinde BELL 
222/230 tipi hava araçları için gövde ve yine aynı tarihte Allison 250-C30 motor tipinin Ulaştırma 
Bakanlığı SHGM tarafından kaydedildiği tespit edilmiştir.  

Skyline Ulaşım Ticaret AŞ’de çalışan 3200 lisans numaralı Edip Selim KÖKSAL’ın, 
29.05.1998 tarihinde 2. sınıf hava aracı bakım teknisyeni lisansına sahip olduğu, 01.12.1998 BELL 
206L tipi hava aracı için gövde ve yine aynı tarihte Allison 250-C30 motor tipinin Ulaştırma 
Bakanlığı SHGM tarafından işlendiği anlaşılmıştır. Edip Selim KÖKSAL’ın 02/13 Kasım 1998 
tarihleri arasında BELL Helicopter Customer Training Academy/Fortworth-Teksas’da Model 
206L serileri hava araçları için 80 saat hava aracı üzerinde bakım eğitimi, 16/20 Kasım 1998 

                                                 
9 Mehmet AYTAR’ın ELT cihazının değişimi ile ilgili yetkisi komisyonumuzda tartışma konusu olmuştur. 
Helikopterin ana gövdesi dışında yapılan değişimlerin “minor modification” kapsamında bulunduğu, 
30.04.2008 tarihinde bu kişinin diğer yetkilerle birlikte helikopter üzerinde minor modificationda bulunma 
hususunda da yetkilendirildiği anlaşılmıştır. 
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tarihleri arasında BELL Helicopter Customer Training Academy/Fortworth-Teksas’da BELL 206 
B/L serileri için 40 saat Component Overhaul eğitimi ve 23/27 Şubat 2004 tarihleri arasında BELL 
Helicopter Training Academy/Fortworth-Teksas’da 40 saat hava aracı üzerinde “Bakım Tazeleme 
Eğitimi” almış olduğu saptanmıştır.    

Sancak Hava Taşımacılığı ve Turizm AŞ’de çalışan 2125 lisan numaralı Fahri 
TURAN’ın, 29.03.1991 tarihinde 2. sınıf hava aracı bakım teknisyeni lisansına sahip olduğu, 
25.04.2008 tarihinde BELL 206L tipi hava aracı için gövde ve 15.05.1992 tarihinde Allison 250-
C30 motor tipinin Ulaştırma Bakanlığı SHGM tarafından işlendiği, 25 Şubat/ 07 Mart 2008 
tarihleri arasında BELL Helicopter Training Academy/Fortworth-Teksas’da Model 206L hava 
araçları için 80 saat eğitim almış olduğu anlaşılmıştır.   

3.4. HAVA ARACINA AİT BİLGİLER 

3.4.1. Hava Aracı Genel Özellikleri 

İmalatçısı    :    BELL Helicopter Textron Canada Limited 

Tipi     :    BELL 206L-4 

Seri Numarası    :    52215 

Üretim Yılı    :    1999    

İşletici      :    Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ 

Sahibi     :    Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ 

MTOW     :    2064 kg. (Harici yük aparatlı) 

Hava aracı harici yük aparatlı 2064 kg azami kalkış ağırlığına sertifikalandırılmıştır. 
Hava aracına ait uçuş el kitabına göre yolcu taşıma işleminde MTOW 2018.5 kg ve hava aracı 
uçuşa elverişlilik raporunda yolcu kapasitesi (pilot dahil) toplam 6 kişi olarak gösterilmiştir. 

Motor İmalatçısı    :    Rolls-Royce  

Motor Modeli                   :    250-C30P 

Motor Seri Numarası    :    CAE-895899 

Motor Üretim Yılı    :    1998  

FH     :    3670 saat  

Motor Saati    :    3514.4 

Uçuş saati ve motor saati, hava aracı enkazından bulunan uçuş kayıt defterinin 
20.03.2009 tarih ve 000565 numaralı sayfasından Kaza Araştırma ve Soruşturma Kurulu 
tarafından belirlenerek yazılmıştır. 

3.4.2. Hava Aracı Bakım Durumu 

TC-HEK tescil işaretli BELL206 L-4 tipindeki S/N52215 olan hava aracı BELL 
Helicopter Textron Inc. tarafından 1999 tarihinde üretilmiştir.  

Kaza Kırım Raporu’na göre; 
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“SHGM tarafından 18 Mart 2008 tarihli onaylı bakım programında belirtilen bakım 
döngüleri üretici firma tarafından belirtilen bakım aralıklarıyla eş değer olup aşağıda yer 
almaktadır: 

100 saat ve yıllık 

 Not: Onaylı Bakım Dokümanı Kısım 5-5 Madde 6 “Perform corrosion inspection in 
accordance with Corrosion Control Guide/Korozyon incelemesini Korozyon Kontrol Rehberine 
göre uygula’’  

300 saat  

1200 saat  

Haftalık  

Not: Onaylı Bakım Dokümanı Kısım 5-8 “WEEKLY INSPECTION/HAFTALIK 
BAKIM  “This inspection must be accomplished when operating in rain, corrosive salt ladden air, 
or other adverse environmental conditions/Bu inceleme yağmur, korozyona sebep olabilecek hava 
koşulu (toz ortamı) veya diğer elverişsiz çevresel şartlarda operasyon gerçekleştirileceği zaman 
uygulanmak zorundadır.” 

12 ay, 

24 ay 

600 saat veya 12 ay komponent bakımı 

1200 saat komponent bakımı 

1200 saat veya 24 ay komponent bakımı 

1500 saat komponent bakımı 

3000 saat komponent bakımı  

12 ay komponent bakımı 

Yukarıda yer alan dönemler çerçevesinde hava aracına Türk tesciline girişi itibarıyla 
(18.03.2008) onaylı bakım programına dönemsel bakımlar uçuşa elverişlilik yönergesi, uyarı 
servis bülteni ve servis bültenine göre denetim ve uygulamalar aşağıda yer almaktadır: 

Bakım Kuruluşu Adı  : SKYLINE Ulaşım Ticaret AŞ 

SHGM SHY 145 Onay No  : TR-00054 

Bakıma Giriş Tarihi  : 29.02.2008 

FH    : 3440.9 saat 

EH    : 3285.3 saat 

Yapılan Bakım: 

AD 2003-13-14 Part B-1, ASB 206L-07-146 Part II/ASB 206L-08-149 Part I.  

Bakım Kuruluşu Adı  : SKYLINE Ulaşım Ticaret AŞ 

SHGM SHY 145 Onay No  : TR-00054 

Bakıma Giriş Tarihi  : 24.03.2008 
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Bakımdan Çıkış Sertifika Tarihi : 25.04.2008 

FH    : 3445.4 saat 

LC    : 20481 

EH    : 3289.8 saat 

EC    : 4520 

Yapılan Bakım: 

100 saat ve yıllık gövde ve motor bakımı 

300 saat gövde ve motor bakımı 

1200 saatlik bakım 

12 aylık bakım 

24 aylık bakım 

300 saat veya 12 ay komponent bakımı 

1200 saat komponent bakımı 

12 ay komponent bakımı 

Pitot statik ve transponder test 

Ana Rotor Straps ve Ana Rotor Pins Değişimi 

Kontrol ve Uygulamalar: 

Uçuşa Elverişlilik Direktifi  

GÖVDE: 2007-19-52, 2007-01-06, 2005-21-03, 2003-13-14, 2002-25-07, 2001-20-03, 
2001-13-51, 99-17-19, 99-13-10, 99-13-03 

MOTOR: 2006-20-07, 2006-16-04, 98-24-28 

Uyarı Servis Bülteni: 2006L-08-149, 2006L-07-149/147/146/145/144/143 

CEBA: CEBA-73-3032,CEBA-73-3075 ve CSL3117 

Bakım Kuruluşu Adı  : SKYLINE Ulaşım Ticaret AŞ 

SHGM SHY 145 Onay No  : TR-00054 

Bakıma Giriş Tarihi  : 24.06.2008 

FH    : 3515.6 saat 

EH    : 3360.0 saat 

Yapılan Bakım: 

90 günlük veya 100 saat “korozyon” incelemesi. 

Bakım Kuruluşu Adı  : SKYLINE Ulaşım Ticaret AŞ 

SHGM SHY 145 Onay No  : TR-00054 

Bakıma Giriş Tarihi  : 12.08.2008 
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Bakımdan Çıkış Sertifika Tarihi : 14.08.2008 

FH    : 3546.6 saat 

LC    : 20763 

EH    : 3391.0 saat 

EC    : 4666 

Yapılan Bakım: 

100 saat gövde bakımı 

90 günlük veya 100 saatlik “korozyon” incelemesi. 

Kontrol ve Uygulamalar: 

Uçuşa Elverişlilik Direktifi: 2008-14-03/06 

ASB: ASB-206L-08-150/151 

Bakım Kuruluşu Adı  : SKYLINE Ulaşım Ticaret AŞ 

SHGM SHY 145 Onay No  : TR-00054 

Bakıma Giriş Tarihi  : 22.09.2008 

Bakımdan Çıkış Sertifika Tarihi : 22.09.2008 

FH    : 3590 saat 

LC    : 20891 

EH    : 3435.2 saat 

EC    : 4727 

Yapılan Bakım   : 150 saat motor bakımı 

Kontrol ve Uygulamalar 

AD: 2004-0009 

CEBA: CEBA-73-3075 

Bakım Kuruluşu Adı  : SKYLINE Ulaşım Ticaret AŞ 

SHGM SHY 145 Onay No  : TR-00054 

Bakıma Giriş Tarihi  : 11.11.2008 

FH    : 3639.3 saat 

EH    : 3483.7 saat 

Yapılan Bakım: 

90 günlük veya 100 saat “korozyon” incelemesi. 

Bakım Kuruluşu Adı  : Sancak Hava Taşımacılığı ve Turizm AŞ 

SHGM SHY 145 Onay No  : TR-00070 
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Bakıma Giriş Tarihi  : 19.11.2008 

Bakımdan Çıkış Sertifika Tarihi : 20.11.2008 

FH    : 3642.07 saat 

Yapılan Bakım   : 100 saatlik ve yıllık bakım 

Bakım Kuruluşu Adı  : SKYLINE Ulaşım Ticaret AŞ 

SHGM SHY 145 Onay No  : TR-00054 

Bakıma Giriş Tarihi  : 02.02.2009 

FH    : 3658.2 saat 

EH    : 3502.6 saat 

Yapılan Bakım   : 90 günlük veya 100 saat “korozyon” incelemesi. 

Bakım Kuruluşu Adı  : SKYLINE Ulaşım Ticaret AŞ 

SHGM SHY 145 Onay No  : TR-00054 

Bakıma Giriş Tarihi  : 03.03.2009 

FH    : 3665 saat 

EH    : 3510 saat 

Kontrol ve Uygulamalar 

AD:  2004-0009 Revizyon2  

ASB: 206L-09-151/153/154  

CEBA-73-3075”  

yapılmıştır.  

Helikopter bakım teknisyenleri tarafından 18.11.2009 tarihinde Komisyonumuza verilen 
bilgilere göre10, 10.03.2009 tarihinde hava aracı üreticisi tarafından yayınlanmış olan ASB 206L-
09-155; 15.03.2009 tarihinde SKY-LINE Ulaşım Ticaret AŞ tarafından uygulandığı ve bu uyarı 
servis bülteninin 19.03.2009 tarihinde FAA tarafından yayınlanmış olan 2009-07-52 numaralı 
Uçuşa Elverişlilik Direktifinin karşılanmış olduğu tespit edilmiştir. 

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından yapılan inceleme neticesinde; 

- Hava aracının ABD’de N474SF tescili ile 2006 yılında uçarken “Hard Landing (sert 
iniş) ” yapmış olduğu, bu nedenle FAA onaylı BIG VALLEY AVIATION INC./ABD bakım 
ünitesinde üreticinin bakım el kitabı Kısım 5-26 “hard landing” yöntemine göre 07.08.2006 
tarihinde bakım ve onarım gördüğü, 

- Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145-01) Üçüncü Bölüm Bakım 
Kuruluşunun Yapısı Madde 15 (b) bendi gerekliliklerine uygun olarak SKYLİNE Ulaşım Ticaret 
AŞ tarafından Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ’de görev yapan HBL3100 lisans 
numaralı Mehmet AYTAR’ı 30.04.2008 tarihinde aşağıda yer alan bakım hususlarında; 

                                                 
10 18.11.2009 tarihli Komisyon Toplantı Tutanağı. 
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-Herhangi bir düzeltici işlem gerektirmeyen, sadece tespit ve kontrol gerektiren AD/ASB 
vb. uygulamaları 

-Special inspection/Özel İnceleme  (3-8 hours after each installation/ 3-8 saat her 
yükleme işleminden sonra ) 

-Lubrication/Yağlama 50 hours or 12 months/50 saat veya 12 ay 

-Minor modification/Küçük değişiklik 

-Corrosion Control/Korozyon Kontrol (90 days or 100 hours/90 gün veya 100 saat)   

yetkilendirdiği, ancak HBL 3100 lisans numaralı Mehmet AYTAR’ın yetkilendirme 
kapsamı dışında TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracı kokpit camı üzerinde 
08.08.2008 tarihinde çatlak tamir işlemi yaptığı,  

- Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145-01) Üçüncü Bölüm Bakım 
Kuruluşunun Yapısı Madde 15 (b) bendi gerekliliklerine uygun olarak SKYLİNE Ulaşım Ticaret 
AŞ tarafından Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ’de görev yapan Teknisyen Mehmet 
AYTAR’ın 30.04.2008 tarihinde yukarıda yer alan bakım hususlarında yetkilendirdiği, ancak 
Mehmet AYTAR’ın yetkilendirme kapsamı dışında bahse konu hava aracının üzerinde takılı 
bulunan rotor break pompası üzerinde 01.10.2008 tarihinde tamir işlemi yaptığı,  

- Sancak Hava Taşımacılığı ve Turizm AŞ tarafından 20.11.2008 tarihinde yapılan 100 
saatlik ve yıllık bakımda; SHGM tarafından 18 Mart 2008 tarihli onaylı bakım programı ve üretici 
firma tarafından belirtilen bakım dokumanı Kısım 5.6 “Lubrication and Servising” madde 7’de 
“transmisyon yağı değiştirildiğinde transmisyon yağ pompasının temizlik ve kontrolünün 
yapılması” gerekli görülmesine rağmen Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ tarafından 
bu işlemin yaptırılmadığı,  

- SKYLINE Ulaşım Ticaret AŞ tarafından en son 03.03.2009 tarihinde hava aracının 
3665 uçuş saatinde “Main Rotor Hub and Blade alignment static and dynamic balancing “ 
uygulamasının yapıldığı, SHGM tarafından 18 Mart 2008 tarihli onaylı bakım programı ve üretici 
firma tarafından belirtilen bakım el kitabı 5.3 “Special Inspection” çerçevesinde 3 ila 8 uçuş saati 
arasında ana rotor mast torklaması gerekli olup bu işlemin 3673’üncü uçuş saatine kadar 
yapılmasının gerektiği hâlde, hava aracına ait uçuş ve bakım kayıt defterinin 20.03.2009 tarih ve 
000565 sayılı sayfasında hava aracı uçuş saatinin 3670 saat olduğu, söz konusu hava aracına ait 
adı geçen uçuş ve bakım kayıt defterinin 24.03.2009 tarih ve 000566 sayılı sayfasında İstanbul-
Ankara-Sivas-Kahramanmaraş uçuşları için pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE tarafından toplam 5 
saat 30 dakika hava aracı uçuş saatinin yazıldığı ve bu uçuş süresine Kahramanmaraş-
Çağlayancerit uçuşu için geçen 16 dakika ilave edildiğinde toplam hava aracı uçuş süresinin 5 saat 
46 dakika olduğu, bu şartlarda; SHGM tarafından 18 Mart 2008 tarihli onaylı bakım programı ve 
üretici firma tarafından belirtilen bakım el kitabı 5.3 “Special Inspection” çerçevesinde 3 ila 8 uçuş 
saati arasında ana rotor mast torklaması işleminin kaza tarihi itibarıyla 2 saat 46 dakika geçmiş 
olduğu, 

- SHGM tarafından 18 Mart 2008 tarihli onaylı bakım programı ve üretici bakım el 
kitabı 5.7 Engine-Inspection /Check yöntemine göre motor yağ değişikliği 300 saat veya 6 ay 
(hangisi önce gelirse) içerisinde yapılması gerekirken en son yağ değişikliğinin SKY-LINE Ulaşım 
Ticaret AŞ tarafından 22.09.2008 tarihinde yapıldığı ve müteakip yağ değiştirme tarihi olan 
21.03.2009 tarihinde motor yağının Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ tarafından 
değiştirilmediği veya sözleşmesi olduğu bakım kuruluşlarına da değiştirme işlemini yaptırılmadığı, 

- Hava aracı üreticisi olan BELL Helicopter Textron Inc. tarafından yayınlanmış olan 
2006L-03-211 numaralı teknik bültenin( TACH Generator) her 300 uçuş saatinde bir uygulanması 
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gerekirken en son 08.03.2007 tarihinde 3343.5 uçuş saatinde ABD’de yapıldığı, bir sonraki 
uygulama saati olan 3643.5 uçuş saatinin geçilmiş olmasına rağmen bu hususta teknik bülten 
uygulaması bulunmadığı, 

- Üretici firma tarafından bakım el kitabında belirtilen uçuş öncesi kontroller için uçuş ve 
bakım kayıt defterlerinde yapılan incelemelerde; Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ 
tarafından bazı uçuşlarda uçuş öncesi kontrollerin yapıldığına dair herhangi bir kayıt tutulmadığı 

görülmüştür.  

Kaza Araştırma ve Soruşturma Kurulu Raporuna göre, hava aracının uçuş öncesi 
kontrol kaydına rastlanılmayan uçuşları aşağıda gösterilmiştir. 

“25.04.2008 LTAC-LTBA 

02.05.2008 LTBA-ÇERKEZ KÖY-LTBA 

05.05.2008 ÇERKEZ KÖY-İSTİNYE-LTBA 

07.05.2008 LTBA LOKAL 

08.05.2008 ÇERKEZ KÖY-İSTİNYE-LTBA 

09.05.2008 LTBA LOKAL 

11.05.2008 LTBA-F1-AĞAOĞLU,  AĞAOĞLU-F1-LTBA 

12.05.2008 ÇERKEZKÖY-LTBA, LTBA-GEBZE-LTBA, LTBA-ÇERKEZKÖY-LTBA 

13.05.2008 ÇOBANÇEŞME-İSTİNYE-LTBA 

20.05.2008 ÇERKEZKÖY-LTBA 

21.05.2008 LTBA LOKAL 

31.05.2008 LTAI LOKAL 

04/05.06.2008 LTAI LOKAL 

10.06.2008 LTAI LOKAL  

12.06.2008 LTAI LOKAL 

13.06.2008 LTAI-KEMER 

16.06.2008 LTAI LOKAL 

17.06.2008 LTAI-LIFE-LTAI 

18.06.2008 LTAI LOKAL  

19.06.2008 LTAI LOKAL 

23.06.2008 KALISTA-KALISTA 

24.06.2008 KALISTA-LTAI-KEMER- (okunamadı) 

27.06.2008 KALISTA-KALISTA 

27.06.2008 KALISTA-KALISTA 

28.06.2008 KALISTA-LTAI-KALISTA-ELA 
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30.06.2009 KALISTA-ELA QUALITY 

02.07.2008 ELAQUALITY-KALKAN-LTAI-ELAQUALITY 

03.07.2008 ELAQUALITY-LTAI-RIOS-ADAM/EVE 

04.07.2008 ADAM/EVE-LTAI-ADAM/EVE 

05.07.2008 ADAM/EVE-ADAM/EVE 

07.07.2008 BELEK-LTAI, LTAI-BELEK 

09.07.2008 BELEK-BELEK  

10.07.2008 BELEK-BELEK 

11/12/14.07.2008 BELEK-BELEK (14.07.2008 2 bacak) 

16/17/19.07.2008 BELEK - BELEK 

20.07.2008 BELEK –LTAI 

21/22/23.07.2008 BELEK –BELEK 

29/31.07.2008 BELEK –BELEK 

06.08.2008 LTFC (Isparta)-LTBA 

17.08.2008 LTBJ (Konya)-ÇEŞME-TORBA-LTFE, LTFE-ÇEŞME-LTBJ, LTBE-ÇEŞME-BUSE- 

LTBA 

19.08.2008 İZMİT-LTBA 

21.08.2008 LTFC-LTAI 

21.08.2008 LTAI-BELEK 

24.08.2008 BELEK-BELEK (2 bacak) 

26/27/28/29.08.2008 LTAI LOKAL 

30.08.2008 LTFC-LTBA, LTBA LOKAL 

04.09.2008 ESKİŞEHİR-LTBA, LTBA LOKAL 

05.09.2008 LTBA LOKAL 

08.09.2008 LTBA LOKAL 

09.09.2008 LTBA LOKAL 

11.09.2008 LTBA LOKAL. 
 
24.09.2008 LTBA LOKAL 
 
12.10.2008 LTBA LOKAL 
 
16.10.2008 BOZHÖYÜK-LTBA  
 
20.10.2008 LTBA LOKAL 
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23.10.2008 LTAC (Belko) –LTBA   
 
25.10.2008 LTBA LOKAL 
 
31.10.2008 LTBA-LTFC, LTFC-LTAI  

 
01.11.2008 LTAY-CANKURTARAN-LTAI 
 
11.11.2008  AĞAOĞLU-LTBA   

11.11.2008 LTBA LOKAL 
 
26.11.2008 BOZHÖYÜK-LTBA”  
 
20.02.2009 BURSA-LTBA 24.03.2009 LTAC-LTAR, LTAR-LTCN (Hava aracı 

enkazından bulunan uçuş ve bakım kayıt defter sayfasından yazılmıştır.) 

SKYLINE Ulaşım Ticaret AŞ ve Sancak Hava Taşımacılığı ve Turizm AŞ’de yapılan 
bakımlar sonrası bakım çıkış sertifikalarının bakım kuruluşları tarafından düzenlenmiş olduğu 
tespit edilmiştir.  

Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ’nin Sivil Havacılık Yönetmeliği-M 
kapsamında yapılması gereken yıllık denetimlerinin 15.02 2007, 06.03.2008 ve 03.03.2009 
tarihlerinde SHGM tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. 

 

3.4.3. Uçuşa Elverişlilik Sertifikası   

TC-HEK tescil işaretli, BELL 206L-4 tipindeki ve 52215 Seri Numaralı hava aracına 
17.12.2007 tarihinde ABD Federal Havacılık Dairesi tarafından İhraç Uçuşa Elverişlilik Belgesi 
düzenlendiği, bu belgeye göre de hava aracının yıllık bakımının yapıldığı ve uçuşa elverişli olarak 
Türkiye’ye ihraç edilmesinde bir sakınca bulunmadığı, SHGM tarafından 04.03.2008 tarihinde 
Türk Sivil Havacılık Tesciline kayıt için uçuşa elverişlilik denetlemesinin yapıldığı, teknik 
bakımdan sakınca bulunmadığının tespit edilmesini müteakip işleticinin BELL 206L-4 tipi 
helikopterlerde ilk deneyimi olması nedeniyle 17 Haziran 2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere 
3 ay süreyle 1982 numaralı ilk Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının düzenlendiği, adı geçen 
sertifikanın temdit edilebilmesi için 11.06.2008 tarihinde yeniden denetleme yapıldığı ve bu 
denetlemeden sonra 17.06.2008 tarihinden 16.06.2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere hava 
aracının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının bir yıllık temdit edildiği toplanan bilgi ve belgelerden 
anlaşılmıştır.  

 

3.4.4. Hava Aracı Tescil Sertifikası ve İşletme Ruhsatı 

Komisyonumuza gelen belgelere göre;  
TC-HEK tescil işareti ile SHGM tarafından 18.03.2008 tarihinde tescil edilmiş olup, 

Sertifika Numarası 1982’dir.   
ESAS Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ;  SHY-6A yönetmeliğine göre Hava 

Taksi İşletmeciliği yapmak üzere ilk olarak 26 Mart 2007 tarihinde filosunda A109E ve A119 
Koala hava araçları ile 20 Mart 2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere işletme ruhsatı almıştır.  
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19 Mart 2008 tarihinde kaza konusu helikopter işletme şartlarına eklenmiş ve 20 Mart 
2009 tarihine kadar ruhsatı uzatılmıştır. 

19 Eylül 2008 tarihinde ruhsat, işletme adresi değişikliği nedeniyle değiştirilmekle 
birlikte A109E tipi hava aracı işletme şartlarından çıkartılmıştır.   

28 Ocak 2009 tarihinde işletmede görevli yönetici personel değişikliği nedeniyle işletme 
şartları yeniden düzenlenmiştir. 

Ruhsat, 20 Mart 2009 tarihinden 22 Mart 2011 tarihine kadar geçerli olmak üzere 
uzatılmıştır. 

Kaza Araştırma ve Soruşturma Kurulu Raporunun ekindeki belgelerden, SHGM 
tarafından ESAS Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ’ye 07.02.2007 tarihinde Asıl Ruhsat 
Denetlemesi, 02.12.2007 ve 22.12.2008 tarihlerinde işletme ruhsatı yenileme denetlemesinin 
yapıldığı tespit edilmiştir. 

 

3.4.5. Yakıtın Uçuşa Elverişliğinin İrdelenmesi 

 Kaza yapan helikopterin yakıt durumu aşağıda incelenmiştir. Kaza Araştırma ve 
Soruşturma Kurulu Raporuna göre; 

Hava aracının Kahramanmaraş Hava Meydanı-Çağlayancerit inişinde kalan yakıtı: 302 
kg………A 

Çağlayancerit-Kayseri Erkilet Hava Meydanı uçuşu için kalkış öncesi herhangi bir motor 
çalıştırma iznine ait VCS kaydı olmaması nedeniyle motor çalıştırma süresi olarak 
Kahramanmaraş Hava Meydanı’ndaki motor çalıştırma süresi olan 3 dakika esas alınmıştır. 

3 dakika Kahramanmaraş motor çalıştırma: 3X1=3kg/dak………..B 
Çağlayancerit kalkışında toplam yakıt miktarı = A-B = 302-3 kg = 299 kg  
Pilot tarafından Çağlayancerit-Kayseri Erkilet Hava Meydanı 1 saat 20 dakika olarak 

verilmiştir. Bu noktada; 
Çağlayancerit-Kayseri Erkilet Hava Meydanı yakıt ihtiyacı: 1.73 kg/dak X 80 dak.=139 

kg 
Not: 1.73kg/dakika ağırlık ve denge hesabından alınmıştır. 
139 kg < 299 kg olup → hava aracının Kayseri Erkilet Hava Meydanı için yeterli yakıtı 

vardır. 
Kayseri Erkilet Hava Meydanı inişine müteakip kalan yakıt= 299-139 =  160 kg 
Kayseri Erkilet Hava Meydanı inişe müteakip 20 dakikalık tank yedek yakıtı: (160 ÷ 60) 

X 20 = 54 kg olması gereklidir. 
54 kg < 160 kg (tankta kalan yakıt miktarı) → hava aracında 20 dakikanın üzerinde 

yedek yakıt vardır. 
Hava aracı pilotu tarafından hazırlanmış olan Çağlayancerit-Kayseri Erkilet Hava 

Meydanı Uçuş Planı’nda yedek meydan yer almamaktadır. Bu nedenle yedek meydan yakıt hesabı 
yapılmamıştır. 
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3.5. METEOROLOJİK ŞARTLARIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ 

Kahramanmaraş Hava Meydanı ATC VCS kayıt cihazı üzerinde yapılan incelemelerde 
TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracına Çağlayancerit-Kahramanmaraş 
seyrüseferinde hava meydanına ait meteoroloji bilgilerinin 13.23:59 UTC’de TWR tarafından 
verildiği tespit edilmiştir. Bu husus da hava aracı ve TWR arasında geçen konuşmalar aşağıda yer 
almaktadır.  

“13:23:52 TC HEK: Maraş kule TC HEK İyi günler, Çağlayancerit’ten kalktık, görerek 
şartlar, meydan yapıyoruz, 10 mil mesafe, 4000 fit, yaklaşma-iniş talimatı 

13:23:59 KCM KULE: TC HEK Maraş iyi günler olsun! 

13:24:15 KCM KULE: TC HEK Maraş kullanılan pist 25, rüzgâr 210 dereceden 4 Kt, 
altimetre 1016, sıcaklık 10 derece, işba 5 derece, 5 mil ikaz” 

TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracına Kahramanmaraş-
Çağlayancerit seyrüseferi için motor çalıştırma müsaadesi sırasında hava meydanına ait 
meteoroloji bilgilerinin Greenwich’e göre, 14.00:23’de kule tarafından verildiği tespit edilmiştir. 
Bu hususta hava aracı ve kule arasında geçen konuşmalar aşağıdadır.  

“14:00:16 TC HEK: Maraş Kule-TC HEK iyi günler. Çağlayancerit için motor 
çalıştırma, hazır olunca arayacağım. EK 

14:00:23 KCM KULE: HEK- Maraş İyi günler olsun, HEK-Maraş Motor çalıştırma 
serbest, kullanılan pist 25 bulunduğunuz pozisyondan kalkabilirsiniz, rüzgâr 270 dereceden 3 kt, 
altimetre 1006, düzeltiyorum 1016 sıcaklık 11 derece, işba 5 derece, tamam. 

14:03:53 TC HEK: Maraş-HEK kalkışa hazırız. 

14:03:53 KCM KULE: HEK- Maraş, Rüzgâr 210 dereceden 4 Kt, bulunduğunuz 
pozisyondan kalkış serbest” 

Kahramanmaraş Hava Meydanı meteoroloji ünitesi tarafından yayınlanan 11:50 UTC, 
12:50 UTC ve 13:50 UTC METAR raporları aşağıda yer almaktadır. 

Rutin Meteoroloji Raporu (METAR) 

11:50 UTC LTCN 251150Z 24004KT 9999 BKN035 BKN100 11/05 Q1016= 

12:50 UTC LTCN 251250Z 16002KT 9999 BKN035 BKN100 11/05 Q1016= 

13:50 UTC LTCN 251350Z 22002KT 9999 BKN035 BKN100 11/05 Q1016= 

Kahramanmaraş Hava Meydanı meteoroloji ünitesi tarafından yayınlanan 10:40 UTC ve 
13:40 UTC rasat saatlerine ait TAF raporları aşağıda yer almaktadır. 

Terminal Sahası Hava Raporu (TAF) 

10:40 UTC LTCN 251040Z 2512/2521 18009KT 9999 BKN030 BKN100 TEMPO 
2516/2520-SHRA = 

13:40 UTC LTCN 251340Z 2515/2524 VRB02KT 9999 BKN035 BKN100 TEMPO 
2515/2518-SHRA BCMG 2522/2523-SHRA= 

Komisyonumuzca Kahramanmaraş’ta yapılan incelemelerde, Pilot Mustafa Kaya 
İSTEKTEPE’nin Çağlayancerit’ten yakıt ikmali için gittiği Kahramanmaraş Hava Meydanı’na 
inişini müteakip, adı geçen meydanda Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü ile bir sonraki görerek uçuş 
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seyrüseferlerine ait meteorolojik bilgilerin incelenmesi ve temini amacıyla irtibata geçmediği 
tespit edilmiştir. Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE’nin almış olduğu meteorolojik bilgiler, 
Kahramanmaraş Meydanı’na inişinde ve Çağlayancerit için kalkışı sırasında kendisine 
Kahramanmaraş Hava Meydanı Hava Trafik Kontrol Merkezi Kule tarafından kurallara uygun 
olarak verilen ve “havaalanı çevresi ile sınırlı” rutin meteoroloji raporu ile sınırlı kalmıştır. 

25.03.2006 tarihli ve 12.00/12.30/13.00/14.00/14.30/16.00 UTC grupları için uydu 
görüntülerinde Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde meteorolojik olumsuzluk açık olarak 
görülmektedir. Kaza Araştırma ve Soruşturma Kurulu Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünden kaza araştırma ve incelemesi için temin ettiği uydu görüntüleri (saat 12.00- 16.00) 
aşağıdaki resimlerde yer almaktadır.  

 

Resim 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden Alınan Uydu Görüntüleri  (6 tane) 

Uydu Görüntüsü 12:00 Gmt 

 
 

Uydu Görüntüsü 12:30 Gmt 
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Uydu Görüntüsü 13:00 Gmt 

 
 

Uydu Görüntüsü 14:00 Gmt 

 
 

Uydu Görüntüsü 14:30 Gmt 

 



 - 69 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

Uydu Görüntüsü 16:00 Gmt 

 
 
Resim 2. Kutupsal Yörüngeli Uydu Görüntüleri (NOAA 17 Uydusu 08:30 Lokal ve 10:10 Lokal) 
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Resim 3. Uydu Görüntüleri (MODIS-TERRA Uydusu 10:40 Lokal Ve MODIS-AQUA Uydusu 
12:20 Lokal 721 Kanal RGB’si) 
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Resim 4. Kahramanmaraş Havalimanı’na Ait LTCN AD2.11 Meteoroloji Bilgileri 

 

 
 

Tablo 4. Meteoroloji Hizmetlerine Ait Bilgiler 
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Kaza Araştırma ve Soruşturma Kurulu tarafından yapılan incelemelerden ve Rapora 
yansıyan açıklamalardan, TC-HEK tescilli hava aracının Çağlayancerit-Kayseri Erkilet -
Yozgat/Yerköy seyrüseferi sırasında kat etmeye çalıştığı Kahramanmaraş ili Merkez Kızılöz Köyü 
dağlık alanda 25 Mart 2009 tarihine ait Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü meteorolojik 
harita, diyagram ve uydu görüntülerinin analizi neticesinde 11:00-18:00 Greenwich saatleri 
arasında özellikle öğle saatlerinden sonra çok bulutlu ve kar yağışlı olduğu, hava sıcaklığının -5 ile 
-7 derece civarında ölçüldüğü, rüzgârın güneybatı yönlerden saatte 35-40 km hızla kuvvetli olarak 
estiği, görüş mesafesinin 300-500 metre arasında olduğu belirlenmiştir.   

Yukarıda belirtilen meteorolojik şartların kazaya etkisi “Kaza İnceleme ve Araştırma 
Kurulu” tarafından aşağıdaki şekilde yorumlanmıştır. 

“Türkiye AIP ENR 1.2 Görerek Uçuş Kuralları Kısım 1.2 NOT 1: Helikopterler için yer 
görüş değeri kontrollü sahalar dışında 2 km’den az olmayacaktır ifadesine yer vermektedir. 
Kontrollü sahalar kule kontrol sahası, terminal sahası, askerî terminal kontrol bölgesi ve 
yollardır. Helikopterin görerek uçuş şartlarına göre kalkış yaptığı Kahramanmaraş İli 
Çağlayancerit İlçesi Kahramanmaraş Hava Meydanı Kule Kontrol Sahası dışında yani kontrolsüz 
sahadadır ve uçuş görerek şartlarda Kayseri Erkilet (yakıt ikmali) Askerî Terminal Kontrol 
Bölgesine girene kadar kontrolsüz sahalarda yapılmak üzere planlanmıştır. Türkiye Havacılık 
Bilgi Yayını ilgili maddesindeki “helikopterler için yer görüş değeri kontrollü sahalar dışında 
2km’den az olmayacaktır” şartı bu uçuşta TC Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün 11.00 -18.00 UTC saatleri arasında yer alan meteoroloji tespitlerinde yer 
alan görüş mesafesinin “300-500 metre arasında” olması nedeniyle ihlal edilmiştir. Bir başka 
ifadeyle hava aracı pilotu tarafından VFR planlanan Çağlayancerit-Kayseri Erkilet (yakıt ikmali)-
Yozgat/Yerköy uçuşunda; hava aracının Kahramanmaraş İli Merkez Kızılöz Köyü dağlık alanı kat 
edişindeki meteorolojik şartlar VFR uçuşa müsaade etmemesine rağmen pilot tarafından söz 
konusu uçuşa devam edilmiştir. -5/-7ºC ve kar yağışlı ortam ana rotor ve kuyruk rotoru palleri 
üzerinde buzlanma yaratmaya müsait hava koşulu olarak görülmektedir. Bu koşulun hava aracının 
havada tutunabilmesini etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle;  hava aracı pilotunun uçuş rotasına 
ait meteorolojik bilgileri almamasından kaynaklanan buzlanmaya müsait hava koşulu ayrı bir 
meteorolojik faktör olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan müteakip çalışmalarda Kutupsal Yörüngeli Uydu 
Görüntüleri Analizi ve Sabit Yörüngeli Uydu Analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Yapılan bu 
değerlendirmeler sonucunda “ Helikopterin düştüğü bölge 25 Mart 02.00 Türkiye saatinden 
itibaren sisin etkisinde bulunmakta olduğu, sis 10.40 lokal saate kadar bölge üzerinde devam 
ettiği, 10.00’den itibaren alçak seviyeli bulut grubunun Göksun ilçesi ve dağlık alanlar üzerinde 
etkili olduğu, bu bulutlardan kar türünde yağışın dağlık alanlar üzerinde aralıklarla hafif olarak 
devam edeceğinin muhtemel olması sonucu dağlık alanları kapatacağı, uzaktan algılama 
yöntemleriyle sisin hala devam ettiğine dair bulgular teknik olarak mümkün olmamakla birlikte 
saat 12.00 civarında gündüz sıcaklıklarının yükselmesiyle sisin parçalar hâlinde dağlık alanlar 
üzerindeki vadilerde kısmen kalabileceğinin göz önünde bulundurulması gerekliliği” sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca Her 15 dakikada bir görüntü alan Meteosat-9 uydusunun (Sabit Yörüngeli 
Uydu)  10.8 µm. kanal görüntülerine bakıldığında; Göksun ilçesi ile helikopterin düştüğü 
koordinat üzerinde, düşüş öncesi ve sonrasındaki 2 saat süresince bulut tepe sıcaklıklarının -9 ila -
14 0C arasında olduğu gözlemlenmiş olup ve bu değerler alçak seviyeli bulutların (Stratocumulus 
tipi bulutların) tepelerinden alınan değerlerdir. 

Yukarıda yer alan meteorolojik oluşum merhum İHA Muhabiri İsmail Güneş’in 112 
servis ile yapmış olduğu görüşmelerde de kar, tipi, sis, çok soğuk gibi tanımlarda açık olarak ifade 
edilmiştir. Merhum tarafından kaza mahallinde hava aracının içinde yapılan bu tanımlamalardan; 
hava aracının uçmuş olduğu bölgede VFR koşulların ortadan kalktığı, yağan tipi şeklindeki kar 
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nedeniyle pilotun yer görüşünü istikrarlı bir şekilde takip edemediği olasılığını güçlendirdiği ve bu 
meteorolojik koşullara rağmen uçuşunu aynı istikamette devam ettirdiği belirlenmiştir.” 

Komisyonumuz tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerde dinlenilen tanıklar da o 
günkü hava şartlarının çok kötü olduğunu teyit etmiştir. 

Gerçekten de Komisyonumuz tarafından dinlenen uzman kişilerden Kaptan Pilot Fevzi 
ALTUNBULAK o andaki meteorolojik şartların helikopterin düşmesine önemli ölçüde etkisinin 
olmuş olabileceğini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir.11  

“… Efendim, meteoroloji yön vermez ancak bölgesel olarak pilot uçacağı kalkış yaptığı 
meydan, gideceği meydan ve yol boyu güzergâhla ilgili meteorolojik raporları alır, buna göre 
hareket eder ancak helikopterler görerek uçacağı için bulunduğu yerden gideceği meydan ya da 
yere bir çizgi çekip bunun sağına soluna sapabilir. Mutlaka o çizgiyi takip etmek zorunda değildir. 
Genellikle de vadiler tercih edilir. O helikopter o günkü hava şartlarında bulut içinde kesinlikle ve 
kesinlikle uçamayacak durumdaydı. Buluta girdiği takdirde motor ve pallerinde şiddetli buzlanma 
olup zaten düşerdi. Buluta giremezdi. Yani bulut içinde uzun süre uçamazdı. Kuvvetle muhtemeldir 
ki pilot dağları aşmak için vadileri kullanmak istedi, aşamadı, geri dönme teşebbüsündeyken… 
Gidişinin en büyük nedeni de uçak değil helikopter olması “Gidemediğim yerde inerim, geri 
dönerim.” düşüncesiyle hareket etmiş olabilir, “Nasıl olsa helikopter her yere iniyor.” diye... 
Ancak bendeki kanaat kesin olmamakla birlikte dönüşe karar verdiği sırada, dönüş sırasında 
buluta girdiği ve bulut içerisindeyken de tepeye çarptığı şeklinde ama bu tahminden öteye gitmez. 
Fakat kesin olan şudur ki: O gün o helikopter bulutun üstüne çıkamazdı, bulut içinde uçamazdı, o 
günkü şartlarda helikopterin uçmaması gerekiyordu bu kesin… ” 

Komisyonumuz tarafından Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli Meteoroloji 
Mühendisi Nurettin ÇAM’dan olayla ilgili meteoroloji raporu hazırlaması istenmiş ve aşağıda yer 
alan bilgiler komisyonumuza sunulmuştur.  

“Meteorolojik haritalar yer seviyesi ve atmosferin çeşitli yüksekliklerinden alınan 
parametrelerle hazırlanmaktadır. Bunlardan 850 hPa haritası kaza yeri seviyesinin alt kısmından 
(yaklaşık 1500m), 700 hPa haritası ise üst kısmından  (yaklaşık 3000 m) ölçülen değerlerle 
hazırlanmaktadır. Günde iki defa (00:00 UTC ve 12:00 UTC) oluşturulan bu haritalar tahmin 
haritaları olmayıp gerçek durumu göstermektedir. Bu veriler baz alınarak geleceğe yönelik aynı 
seviyelerin tahmin haritaları üretilmektedir. 

Yüksek seviye meteoroloji haritalarından 25.03.2009 tarihli saat 12:00 UTC’de 
hazırlanan 850 hPa ve 700 hPa seviyelerine ait sıcaklık haritaları Şekil-2 ve Şekil-3’te verilmiştir.  

Kaza yerinin yüksekliği 1960 m olduğu düşünüldüğünde, bu yükseklikteki sıcaklık, 
rüzgâr vb. meteorolojik parametrelere ulaşmak için bu iki seviyeye ait haritaların kullanılması 
gerekecektir. 

Bu harita değerleri ile birlikte aynı anda ölçülen başka birçok parametre başlangıç değeri 
olarak alınarak, hava tahmin modeli girdileri elde edilir. Uluslararası meteoroloji kuruluşlarının ya 
da gelişmiş birkaç ülkenin üretebildiği küresel hava tahmin modelleri programlarının çalıştırılması 
sonucunda istenilen bir koordinatın ya da bu koordinata yakın bir bölgenin hava tahmini elde 
edilebilmektedir.  

 

 

                                                 
11 09.06.2009 tarihli Komisyon Toplantı Tutanağı. 
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Bu anlatımların sonucunda kaza günü bölgedeki hava sıcaklığının; 12:00 UTC’de -1oC 
ve -3°C, ilerleyen saatlerde ise -5oC ve -7°C’ye kadar düşmüş olması mümkün görülmüştür.12-13  

 
Şekil 2. 25.03.2009 Tarihli Saat 12:00 UTC’de Hazırlanan 850 HPa (Yaklaşık 1500 m) 

Seviyesine Ait Sıcaklık Haritası. 

 
 
Şekil 3. 25.3.2009 Tarihli Saat 12:00 UTC’de Hazırlanan 700 Hpa (Yaklaşık 3000 m) Seviyesine 

Ait Sıcaklık Haritası. 

 
 

                                                 
12 Kaza bölgesi için yapılan tahminler daha sonra yerinde ölçüm yapılarak doğrulanamadığından bu şekilde bir 
değerlendirme yapılmıştır. 
13 Kaza sonrası sıcaklığın oldukça düşük olduğu, merhum İHA Muhabiri İsmail Güneş’in telefon 
konuşmalarından da anlaşılmaktadır. 
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Kaza yeri koordinatı için hazırlanan MM5 modeli meteogram çıktısında (Şekil-3) hava 
sıcaklığının 12:00 UTC’den sonra hızla düştüğü gözlemlenmektedir. Bu modeller yumuşatılmış 
topografya kullanıldığından sıcaklığın gerçek değerini tespitten ziyade eğilimini anlamada 
kullanılır. Ayrıca bu model çıktısından elde edilen bulut karışma oranları ve nem profili 
bilgilerinin uydu (MSG) bulut görüntüleri ile uyumlu olması, 3000 m yükseltiye kadar alçak 
seviye bulutu ve sis ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

Şekil 4. 25.03.2009, 00 UTC’de Hazırlanan MM5 Modeli Meteogram Çıktısı 

 
Yine aynı seviyelere ait rüzgâr haritalarından rüzgârın; sabah saatlerinde 5-10 km/saat, 

12:00 UTC’den sonra ise güneybatıdan 35-40 km/saat hızla estiği görülmektedir (Şekil-5,6,7 ve 8). 
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Şekil 5. 25.03.2009 06:00UTC 850 Hpa Rüzgâr Haritası 

 
 

Şekil 6. 25.03.2009 06:00 UTC 700 Hpa Rüzgâr Haritası 
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Şekil 7. 25.03.2009 12:00 UTC 700 HPa Rüzgâr Haritası 

   
Şekil 8. 25.03.2009 12:00 UTC 850 HPa Rüzgâr Haritası 

           Meteorolojik uydulardan alınan bilgiler görünür ve kızılötesi olmak üzere iki farklı 
kanaldan elde edilmektedir. Kızılötesi görüntülerinden elde edilen değerler yaklaşık olarak bulut 
tepesi sıcaklığını vermektedir.14  
           Kaza anı ve sonrasına ait uydu görüntülerinin 13:00 UTC’den başlayan bulut durumu 
incelemesinde; 13:00 UTC’de bölgede, tepe sıcaklığı -10 °C civarında ölçülen bir alçak bulut 
kütlesi görülmektedir (Şekil-9). 

                                                 
14 Raporda kullanılan uydu görüntüleri sabit yörüngeli METEOSAT ikinci nesil MSG (Meteosat Second 
Generation) uydularından alınan kızılötesi (IR) 10.8 mikron kanalına ait görüntülerdir. 
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Şekil 9. MSG IR10.8 Kanalı Görüntüleri 

 
 

25.3.2009 saat 1300 UTC. A) Gri Ölçek B) renklendirilmiştir. -10 °C olarak belirlenen 
bulut tepe sıcaklığından kaza mahalli seviyesi sıcaklığı çıkarıldığında: (-3) - (-10) = 7 °C değere 
erişilmektedir. 

Bu sıcaklık farkı bulut tepesi ile olay yeri  yüksekliği hakkında bilgi verir. Nemli bir 
havada (bulut içinde) düşey sıcaklık değişimi yaklaşık (Lapse Rate) 0.7 °C/100 m’dir.  7°C’lik 
sıcaklık farkından; kaza yeri seviyesi ile bulut tepesi yüksekliği arasındaki yaklaşık 
mesafenin 700/0.7 = 1000 m olduğu sonucu ortaya çıkar. Buradan olay yerindeki bulutların 
yüksek ya da orta  bulut olmadığı tespit edilmiş olur.  

Tespit edilen bu durum: olay zamanında bölgede yüksek bulut olmaması nedeniyle 
atmosferin  daha alt seviye bilgilerinin alınabilmesine imkân sağlamıştır. 
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Şekil 10. Bulut Tiplerini Tespit İçin Geliştirilmiş RGB Uygulaması Görüntüsü 

 
 

Türkiye’nin batısındaki koyu renkler orta ve yüksek bulutları, doğudaki açık (yeşil) 
renkler alçak bulutları göstermektedir. Kaza yerindeki bulutların yüksek ya da orta  bulut olmadığı 
Şekil 10’daki uydu görüntüsünden de anlaşılmaktadır. Kaza zamanına yakın saatlerdeki uydu 
görüntülerinin animasyonu incelendiğinde buradaki kütlenin yere çok yakın stratus alçak bulutu ya 
da sis olabileceği tahmin edilmiştir. Zira pozisyonu durağandır. Ayrıca hafif kar yağışı ve rüzgârın 
artmasıyla da tipi olayının meydana gelmiş olabileceği düşünülmüştür. 

Bu bulutların taban yüksekliğinin, kaza yeri seviyesinden başlaması yüksek bir 
ihtimaldir. Keza yer seviyesinde var olmasa dahi, helikopterin asgari uçuş yüksekliği de göz önüne 
alınırsa kazanın hemen öncesinde helikopterin sis içinde bulunduğunu varsaymak yanlış bir 
değerlendirme olmayacaktır.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

15 Gazeteci İsmail Güneş’in kazadan hemen önce çektiği fotoğraflar da bu ihtimali güçlendirmektedir. 
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Şekil 11. NOAA Uydusundan Alınan Karla Kaplı Alan Ürün Görüntüsü 

 
 

NOAA uydu görüntülerinden 24.03.2009’da elde edilen “karla kaplı alan ürünü” ile 
yapılan tespitte bölgenin daha önceden karla kaplı olduğu görülmektedir. 

Bölgenin yüksek kesimlerinin tamamının alçak bulutlarla kaplı olması; pilotun olay yeri 
rakımına yaklaşıncaya kadar  (daha aşağı seviyelerde) normal uçuş hızı ile geldiği varsayılırsa, 
hava muhalefeti sorunu olan bölgelerde değişik yerlerden bir ya da birkaç defa zirveyi aşma 
girişiminde bulunmuş olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.  

Kaza öncesi saatlerden itibaren 15 dakika aralıklarla alınan VİSİBLE ve NFRARED 
MSG uydu fotoğrafları aşağıdadır. 

Şekil 12. VISIBLE Görüntüleri (UTC 10:00- 16:45) 

   
10:00 UTC          10:15UTC                      10:30UTC   10:45UTC 

 
    11:00UTC                          11:15 UTC         11:30UTC 
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12:00UTC        12:15UTC    12:30UTC   12:45UTC 

 
 13:00UTC             13:15UTC                       13:30UTC                      13:45UTC 

 
4:00UTC             14:15UTC                          14:30UTC                   14:45UTC 

  
15:00UTC           15:15UTC    15:30UTC          15:45UTC 

    
16:00UTC                16:15UTC   16:30UTC       16:45UTC 
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Şekil 13. INFRARED Görüntüleri 

 
10:00 UTC  10:15UTC     10:30UTC      10:45UTC 

 
11:00UTC  11:15 UTC    11:30UTC               12:00UTC 

  
12:15UTC             12:30UTC                     12:45UTC                      13:00UTC 

  
13:15UTC                  13:30UTC     13:45UTC                 14:00UTC 

  
14:15UTC                   14:30UTC         14:45UTC                     15:00UTC  
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15:15UTC                15:30UTC       15:45UTC                  16:00 UTC 

    
16:15 UTC       16:30 UTC    16:45 UTC 

 

3.6. İHLAS HABER AJANSI MUHABİRİ GAZETECİ İSMAİL GÜNEŞ 
TARAFINDAN KAZA GÜNÜ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR 

Kazadan sonra kazazedeler arasında bulunan Gazeteci İsmail Güneş’in fotoğraf 
makinesinden çıkan ve kazadan hemen önce çektiği anlaşılan fotoğraflar kaza sebebinin ortaya 
çıkarılmasında önem arz etmektedir.  

Aşağıda “Nikon D70s” marka ve model makine ile kaza günü saat 14:35’ten itibaren 
çekilen fotoğraflar ve özellikleri bulunmaktadır. Bu saatte hava aracı Çağlayancerit ilçesinden 
kalkışa hazırlanma anı ile düşme anına kadar çekilen fotoğraflar yer almaktadır.  

Kaza günü çekilen fotoğraflar incelendiğinde bulutlanmanın yol boyunca arttığı ve buna 
mukabil görüş mesafesinin gittikçe azaldığı görülmektedir. Söz konusu olan bu fotoğraflar ilgili 
bölümlerde ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 
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Resim 5. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından16 Lokal 14.35:47’de Çekilmiş Fotoğraf 
ve Özellikleri 

 
 
 
 

                                                 
16 İHA Muhabiri merhum İsmail GÜNEŞ’in fotoğraf makinesinde 25.03.2009 tarihine ait saat 11:29-15:00 
arasında çekilmiş toplam 134 fotoğraf bulunmaktadır.  



 - 85 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 
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Resim 6. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.35:50’de Çekilen Fotoğraf ve Özellikleri 
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Resim 7. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.36:41 de Çekilen  Fotoğraf ve 
Özellikleri 
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Resim 8. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.39:34’de Çekilen ve  
Helikopterin Havalandığını Gösteren Fotoğraf17 ve Özellikleri 

 

 
 

                                                 
17  Kahramanmaraş KCM Kule kayıtlarına göre pilotla en son bağlantı saat 14.14:11’de kurulmuştur. 
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Resim 9. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.50:27’de Menzelet Baraj 
Gölü Üzerinde Çekilen DSC_147 Fotoğraf ve Özellikleri 
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 - 94 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

 
Resim 10. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş tarafından Lokal 14.50:57’de çekilen Fotoğraf ve 

Özellikleri 
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Resim 11. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.51:04’de Menzelet Baraj 
Gölü Üzerinde Çekilen Fotoğraf ve Özellikleri 

 
 
 
 



 - 97 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 
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  Resim 12. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.51:10’da Menzelet Baraj 
Gölü Üzerinde Çekilen Fotoğraf ve Özellikleri 
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Resim 13. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.58:39’da Çekilen Fotoğraf 
ve Özellikleri 
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Resim 14. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.58:41’de  Çekilen Fotoğraf 
ve Özellikleri 
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Resim 15. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.58:46’da  Çekilen Fotoğraf 
ve Özellikleri 
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Resim 16. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.58:52’de  Çekilen Fotoğraf 
ve Özellikleri 
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Resim 17. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.59:03’de  Çekilen Fotoğraf 
ve Özellikleri 
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Resim 18. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 14.59:28’de  Çekilen Fotoğraf 
ve Özellikleri 
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 - 112 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

           Resim 19. İHA Muhabiri Merhum İsmail Güneş Tarafından Lokal 15.00:35’de Çekilen 
Son Fotoğraf ve Özellikleri18 

 

 
 
 

                                                 
18 İsmail GÜNEŞ tarafından çekilen bu son fotoğraftan sonra yaklaşık 1-2 dakika daha uçulduğu tahmin 
edilmektedir. 
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Komisyonumuzca elde edilen bilgi, doküman, fotoğraf ve raporlar ile bilgisine 
başvurulan kişi ve uzmanların beyanlarından, hava aracının Kahramanmaraş ili Merkez Kızılöz 
köyü dağlık alanından geçişi süresince buzlanma, rüzgâr kayması, türbülans, kar yağışı ve bulut içi 
kısıtlı görüş nedenlerinden dolayı atmosferik koşulların görerek uçuş için elverişli olmadığı 
görüşüne varılmıştır. 

 

3.7. KAZA YAPAN HELİKOPTERİN ROTASININ TESPİTİ AMACI İLE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR  

Pilot M. Kaya İSTEKTEPE’nin takip ettiği rotayı belirlemek amacıyla, 01.09.2010 
tarihinde helikopterle keşif çalışması yapılmıştır. Keşif uçuşu sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde görevli Pilot, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet DAYIOĞLU Komisyonumuza bir 
rapor vermiştir. 

Buna göre; 

3.7.1. Çalışmaya Esas Teşkil Eden Bilgiler, Çalışma Usulü ve Kısıtlar 

Bu rapor kapsamında yapılan değerlendirmeler Komisyonumuza gelen bilgi, belge ve 
fotoğrafların “Google Earth Harita Programı” üzerine işlenmesi ile yapılmıştır. Çalışmada belge ve 
fotoğraflardan alınan bilgilerin yanı sıra merhum pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE’nin kaza 
günündeki hava şartları altında yapmış olabileceği güzergâh ve irtifa tercihleri değerlendirilmiş ve 
bu yönde bazı ön kabuller yapılmıştır. Örneğin, hava şartlarından dolayı rota boyunca uçuş 
irtifasının bulutlanma nedeniyle 6500 fit ve altında olduğu, bu nedenle pilotun Çağlayancerit-
Kayseri rotasını arazi yüksekliği nedeniyle doğrudan uçma imkanının olmadığı ve rota boyunca 
arazi yüksekliğinin en düşük olduğu rotayı izlediği öngörülmektedir. 

Nihai Kaza Raporu, Kahramanmaraş hava trafik kontrol ünitesinin kayıtlarına dayanarak 
TC-HEK tescil işaretli helikopterin lokal saat 14:35’de Kayseri, Erkilet Meydanı için 
Kahramanmaraş, Çağlayancerit’den havalandığını belirtmiştir. Merhum gazeteci İsmail Güneş’in 
fotoğraflarında da kalkış zamanı 14:39 olarak tespit edilebilmektedir. Rotanın tespitinde asıl 
kaynak olarak Gazeteci İsmail Güneş’in fotoğrafları ve bu fotoğraflardaki zaman aralıkları 
kullanıldığından bu çalışma için Çağlayancerit kalkış saati 14:39 olarak alınmıştır. 

Bu çalışmada sunulan bilgilerin değerlendirilmesinde şu kısıtlamalar göz önünde 
tutulmalıdır: 

1. Haritalara işlenmiş veriler resmî kayıtlardan elde edilmiş bilgilerin doğruluğu ve 
güvenilirliği ile sınırlıdır.  

2. GPS teknolojisi gelişmiş bir teknoloji olmakla birlikte irtifa (yükselti) bilgilerinde 50-
100 fit (15-30 m) kadar hatalar olabilir ve uydudan taranan görüntüler gerçek görüntülerle 
bütünüyle örtüşmeyebilir.  

 

3.7.2. Fotoğraflarda Görülen Mevkilerin Yaklaşık Konumlarının Tespiti 

Gazeteci merhum İsmail Güneş tarafından çekilen fotoğraflar helikopterin hangi saatte 
hangi konumda bulunduğunu tespit amaçlı kullanılmıştır. Bu maksatla özellikle 5 fotoğraftan 
yararlanılmıştır.  

1. Lokal 14.39:34’de çekilmiş DSC_142 fotoğrafı helikopterin Çağlayancerit’den kalkış 
saatini tespit için kullanılmıştır.  



 - 115 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

2. Saat 14.51:10’da Menzelet Baraj Gölü üzerinde çekilen DSC_147 fotoğrafı 
helikopterin bu saat itibariyle hangi noktada bulunduğunu ve kalkış zamanı ve noktası ile olan 
farklar dikkate alınarak Çağlayancerit-Menzelet Barajı arasındaki ortalama seyir süratinin 
hesaplanmasında kullanılmıştır. 

3. Saat 14.58:46’de çekilen DSC_150 fotoğrafı ayırt edilebilir bir coğrafi yapıyı  
resmettiğinden bu saat itibariyle bulunulan konumu tespit etmede yararlı olmuştur. 

4. Saat 14.59:04’da çekilen DSC_152 fotoğrafı yine ayırt edilebilir bir coğrafi yapıyı 
(patika yol ve kıvrım yapan su yolu) resmettiğinden bu saat itibariyle bulunulan konumu tespit 
etmede yararlı olmuştur.  

5. Saat 14.59:28’de çekilen DSC_153 fotoğrafı yine ayırt edilebilir bir coğrafi yapıyı 
(birbirine paralel uzanan sırtlar) resmettiğinden bu saat itibariyle bulunulan konumunu tespit 
etmede ve helikopterin yaklaşık istikameti konusunda fikir vermede yararlı olmuştur. Bu 
fotoğraftan sonra 16:00 zamanlı bir fotoğraf daha çekilmiş, bu fotoğrafta % 90 üzerinde beyazlık 
hakim olduğundan konum tespitinde bu fotoğraftan yararlanılamamıştır. Bu nedenle 14:59:28 
konumu bilinen son konum olarak alınmıştır.  

DSC_147, DSC_150, DSC_152 ve DSC_153 fotoğraflarında görülen yerlerin Google 
Earth üzerinden tespit edilmiş görüntüleri aşağıda sunulmuştur. Daha önce bahsedilen kısıtlardan 
ötürü Google Earth görüntülerinin fotoğraflarla birebir örtüşmesi ve her detayın görülmesi 
beklenmemelidir. Bu resimleri kıyaslarken büyük ölçekli unsurların örtüşmesine bakılmalıdır. 
Örneğin DSC_147 resminde baraj gölünün çizdiği yay şekli, DSC_150 resminde deve hörgücü 
şeklinde iki tepe, DSC_150 resminde patika yol ve kıvrım yapan su yolu, ve DSC_153 resminde 
birbirine paralel uzanan sırtlar görülebilmektedir.  

Aşağıda İsmail Güneş’in çektiği fotoğraflar ile Google Earth ve Komisyonun teknik 
heyeti tarafından kaza mahallinde çekilen fotoğraflar çatıştırılmıştır. 

Resim 20. Saat 14.51:10’da Çekilmiş DSC_147 Resmi, Google Earth’den Alınan Görüntü ve Keşif 
Uçuşunda Çekilen Fotoğraf 
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Resim 21. Saat 14.58:46’da Çekilmiş DSC_150 Resmi, Google Earth’den Alınan Görüntü ve Keşif 
Uçuşunda Çekilen Fotoğraf 
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            Resim 22. Saat 14.59:04’de Çekilmiş DSC_152 Resmi, Google Earth’den Alınan Görüntü 
ve Keşif Uçuşunda Çekilen Fotoğraf. 
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Resim 23. Saat 14.59:28’de Çekilmiş DSC_153 Resmi ve Google Earth’den Alınan Görüntü.  
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3.7.3. Uçuş Rotasının ve Sürat Bilgisinin Tespiti 
Uçuş rotasının ve sürat bilgisinin tespiti amacıyla Çağlayancerit – Kayseri/Erkilet 

doğrudan rotası sarı olarak işlenmiştir. Bu rotada arazi yüksekliği çok fazla olduğu için tercih 
edilmemiştir. TC-HEK’in yeşil olarak işaretlenmiş ve arazinin alçak olduğu rotanın kat edildiği 
düşünülmektedir.
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Yeşil olarak işaretlenmiş rotada Çağlayancerit’den  “Menzelet Baraj Gölü”ne kadar olan 
mesafe 33.5 km (18.24 NM)’dir. Çağlayancerit kalkışı 14.39:34, DSC_153 fotoğrafının çekildiği 
noktayı geçiş 14.59:28’dir. Havada geçen süre 00.19:54’dür (19 dakika 54 saniye). Bu durumda 
helikopterin bu iki nokta arasında ortalama seyir süratinin 181 km/s (98 KT) olduğu düşünülebilir. 
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Menzelet Baraj Gölü’nden kaza mahalline kadar kat edilen yol ve ufki görünüm aşağıda 

belirtilmiştir. 
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Helikopterin muhtemel güzergâhı TBMM Araştırma Komisyonu tutanaklarında isimleri 

geçen görgü tanıklarına göre TC_HEK’in Sinse köyü üzerinden geçtiği ifadesi yer almaktadır. Bu 
ifade dikkate alınırsa, helikopterin DSC_153 konumundan batıya doğru uçtuğunu kabul etmek 
gerekecektir.  DSC_153 konumundan Sisne köyüne olan mesafe 2.3 km (1.2 NM)’dır. Helikopterin 
ortalama seyir sürati dikkate alınarak bu mesafeyi 45 saniyede kat ettiği kabul edilebilir. DSC_153 
(14.59:28) ve DSC_154 (15:00:36) fotoğrafları arasındaki zaman farkı 01’08’dir (1 dakika 8 
saniye). Helikopterin hesaplanan ortalama seyir sürati 181 km/s (98 KT) baz alınırsa 14.59:28 
konumundan sonra DSC_154 fotoğrafının çekildiği zamana kadar helikopter yaklaşık 3.4 km (1.9 
NM) yol almış olmalıdır. Bu durumda helikopter Sinse köyünü kat ettikten sonra DSC-154 
fotoğrafının çekildiği noktaya kadar yaklaşık 1.1 km (0.7 NM) ilave yol almış olmalıdır. Bu 
hesaplamalar ortalama seyir sürati (yer hızı) dikkate alınarak yapılmış olduğundan tespit edilen bu 
noktaların kesinliğinden bahsedilemez, ancak yaklaşık bilgiler olarak alınabilir. Ortaya çıkan 
durum karşısında uçuşun her safhasında pilot hızında uygun değişiklikler yapabilir. Sisne 
köyünden sonra helikopterin Kızılöz köyü istikametine uçtuğuna dair görgü tanığı ifadeleri dikkate 
alındığında helikopterin DSC_154 fotoğrafı çekildiğinde bulunması muhtemel konum, arazi 
yükseklikleri de dikkate alınarak beyaz koni olarak işaretlenmiştir. Bu koninin kaza mahalline en 
yakın noktasından, kaza yerine uzaklık 4.4 km (2.4 NM)’dir. Helikopterin hesaplanan ortalama 
seyir sürati 181 km/s (98 KT) baz alınırsa muhtemel DSC_154 (15.00:36) konumu ile kaza 
mahalline kadar olan mesafe yaklaşık 1 dakika 28 saniyede kat edilir. Bu durumda kaza saati 
15.02:04 olarak kabul edilebilir. Pilotun bu bölgede hızını biraz daha düşürmüş olması (görüşün 
kaybolması veya çok azalması hâlinde ilk refleks bu olacaktır) ve bu yolu doğrudan değil kısmen 
uygun arazi üzerinden uzatarak katettiği düşünülürse bu sürenin biraz daha uzaması da mümkün 
görünmektedir. 

 

 

14:59:28 konumu 

Kaza mahalli
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3.7.4. Keşif Uçuşu ve Rota Tespitinin Değerlendirilmesi 

Daha önce de belirtildiği üzere Komisyonda görevli teknik heyetin katılımıyla kaza 
bölgesinde tespit edilen rotanın teyidi amacıyla, Ankara ilinden hareketle helikopterle bölgeye 
intikal edilmiştir. Kaza yeri ile Çağlayancerit ilçesi arasında belirlenen rota üzerinde uçulmuş ve 
bu esnada fotoğraf çekimleri ve video kaydı yapılmıştır. Elde edilen kayıt ve fotoğraflar ile 
merhum İsmail Güneş’in çektiği fotoğraflar kıyaslanarak çalışmalar yapılmış ve örtüşen 
fotoğraflar tespit edilmiştir. Yapılan uçuş ve uçuş sonrası değerlendirmeler tespit ettiğimiz (takip 
ettiğimiz) rotanın doğruluğunu teyit etmektedir.  

Resmî kayıtlardan elde edilen veriler, genel uçuş kaideleri ve kaza bölgesinde yapılan 
uçuş ve incelemelere dayanılarak  TC-HEK tescil işaretli helikopterin 25.03.2009 tarihinde 
katetmiş olması muhtemel rotayı makul bir oranda yansıttığı düşünülmektedir. Mehmet 

Olası “DSC_14” 15:00:36 konumu 
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DAYIOĞU’nun da raporunda belirttiği gibi bu bilgiler kesin değerler olarak alınmamalı, başta arz 
edilen kısıtlardan kaynaklanabilecek eksikliklerin olabileceği dikkate alınmalıdır.  

3.8. UÇUŞA YARDIMCI TEKNİK DONANIM 

Uçuşa yardımcı teknik donanım hava aracına ait “Uçuş El Kitabı”nda belirtilmiştir. Hava 
aracına ait Uçuş El Kitabı Kısım 1-5-B “Optional Equipment” kısmında kar yağışı ve/veya tipide 
uçuş gerçekleştirilecekse hava aracında “Particle Deflector Kit’in”  bulunmasının gerekliliği yer 
almaktadır. Hava şartlarının görerek uçuşa uygun olmadığı ile ilgili tespitler yukarıda yapılmıştır. 
Buna göre; 

3.8.1. Hava Aracında Bulunan Seyrüsefer ve İniş Yardımcıları 

TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracının yakıt ikmali için en son 
iniş/kalkış yaptığı Kahramanmaraş Hava Meydanı’na DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından temin 
ve tesis edilmiş olan radyo seyrüsefer ve iniş cihazlarına ait Türkiye AIP LTCN AD 2.19’da yer 
alan özellikler Resim 5 ’de yer almaktadır.  

Tablo 5. Radyo Seyrüsefer ve İniş Yardımcıları 

 

TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracında ATC birimleri ile iki yönlü 
muhabereyi sağlayan VHF telsiz mevcuttur. Kahramanmaraş Hava Meydanı ATC APP/TWR’a ait 
Türkiye AIP AD2 LTCN VHF/UHF ve SAR frekansları FİGÜR 6’de yer almaktadır.  

25.03.2009 tarihinde iniş ve kalkış yaptığı Sivas ve Kahramanmaraş Hava Meydanları 
ATC APP/TWR VCS kayıtları üzerinde yapılan incelemede iki yönlü muhaberenin; frekans 
temasının sağlandığı an itibarıyla anlaşılabilir kalitede olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 6. ATS Haberleşme Tesisleri 

 
TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracının yakıt ikmali için en son iniş 

ve kalkış yaptığı Kahramanmaraş Hava Meydanı şehir merkezinden 8 km uzaklıkta 373218N 
0365707E koordinatlarında olup rakımı 1723 fittir. Hava Limanı CTR’ı 373256N 0365759E 
merkezli, yarıçapı 5 NM ve dikey limiti 3000 fit AMSL/SFC olup intikal irtifası 12000 fittir. Hava 
Meydanı’na ait Türkiye AIP AD2.2’de yer alan coğrafi ve idari bilgiler, AD 2.3 çalışma saatleri ve 
AD 2.17 ATS hava sahası resimde yer almaktadır. 

Tablo 7. Kahramanmaraş Havalimanı Bilgileri 

 
TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracında;    
a) JAR-OPS 3 “Commercial Air Transportation (Helicopters)”  Kısım 3.700/Cockpit 

voice recordes ve 3.715/Flight data recorders,  
b) ICAO ANNEX6  “Operation of Aircraft” Bölüm III Kısım 4.9 “Flight Recorders”   

maddelerinin kapsamında 
MTOW sebebiyle uçuş kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu yoktur. 
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Bu çerçevede; TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracının 25.03.2009 
tarihinde yapmış olduğu Çağlayancerit-Kayseri Erkilet Hava Meydanı uçuşundaki teknik donanımı 
yetersizdir. Bir başka ifadeyle uluslararası havacılık kuralları gereği helikopterin düştüğü zaman 
ve yerdeki hava koşulları dikkate alındığında pilotun belirtilen seyrüsefer güzergâhı içerisinde 
uçuşunu gerçekleştirebilmesi için helikopter üzerinde “Snow Deflector Kit” ve/veya “Snow 
Deflector Kit” ve “Particle Deflector Kit” birlikteliğinin sağlanması, aksi hâlde uçuşun 
gerçekleştirilmemesi gerekmektedir.  

3.9. RADAR KAYITLARI 

Hava araçlarının yapmış oldukları seyrüsefer esnasında hava radarları vasıtasıyla takip 
ve kontrollerinin yapıldığı da göz önünde bulundurulduğunda 25.03.2009 tarihinde 
Kahramanmaraş ili merkez sınırları içerisinde düşen TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 
tipindeki helikopterin Çağlayancerit-Kayseri Erkilet Havaalanı uçuşu esnasında uçuş özelliklerinin 
de göz önünde bulundurularak radar kayıtlarının incelenmesi önem arz etmektedir. 

 

3.9.1. Genel Olarak 

Radar kayıtlarının incelenmesi yönünden pilotun tercih etmiş olduğu uçuş tipinin 
özelliklerinin irdelenmesi gerekmektedir. 

IFR Uçuş: Kontrollü yol ve sahalarda (hava koridorları, hava alanları etrafında 
oluşturulan terminal sahaları, meydan kontrol bölgeleri) Aletli Uçuş Kurallarına (IFR_Instrument 
Flight Rules) göre icra edilen (hava araçlarının birbirleriyle ve mânialarla çarpışmalarını önlemek 
üzere hava trafik kontrol hizmeti alan) bir uçuş türü olup; bu uçuşlarda uçuş emniyetini tesis etme 
sorumluluğu, hava trafiğinin sevk ve idaresinden sorumlu Hava Trafik Kontrol Ünitelerine (DHMİ 
Genel Müdürlüğüne) aittir. 

Hava trafik kontrol hizmeti (ATC-Air Traffic Control) sağlanan IFR trafikler; uçuşlarını 
hava seyrüsefer yardımcı cihazlarından referans alarak / yararlanarak, kontrollü yol ve sahalar 
içinde, belirlenen emniyet seviye / irtifaları dâhilinde gerçekleştirmektedir. Hava trafik kontrol 
hizmetinin sağlandığı bölgede yeterli radar kaplaması varsa hizmet, “radarlı hava trafik kontrol 
hizmeti”, radar kapsaması yoksa “radarsız hava trafik kontrol hizmeti” olarak adlandırılır. Türk 
hava sahasında transit geçiş yapan uçuşlara hava koridorları boyunca ve yoğun hava trafiğinin 
yaşandığı hava limanlarında ve hava sahalarında, hava araçları arasında sağlanan ayırma 
değerlerini düşürerek hava trafiğini hızlandırma adına, radarlı hava trafik kontrol hizmeti 
sağlanmaktadır.  

IFR uçuşlara radarlı hava trafik kontrol hizmeti vermek üzere hâlen DHMİ'ye ait toplam 
17 adet SSR (Secondary Surveillance Radar/İkincil Gözlem Radarı) sistemi bulunmaktadır. SSR 
sistemi tarafından bir hava aracının tespit edilebilmesi için, sivil havacılık kuralları gereğince hava 
aracında transponder teçhizatının bulunması gerekmektedir.  

SSR sistemi, uzaya yayınlanan 1030 Mhz frekansındaki elektromanyetik sinyallerin, 
uçak üzerinde bulunan transponder teçhizatınca algılanıp 1090 Mhz frekansında cevap sinyalinin 
gönderilmesi tekniği ile çalışmaktadır. Karşılıklı olarak SSR sistemi ile transponder teçhizatı 
arasındaki söz konusu elektromanyetik sinyaller aracılığı ile haberleşme sonucunda hedef (hava 
aracı) SSR sistemi tarafından tespit edilip ilgili hava trafik kontrol merkezinde görüntülenmekte ve 
kayıt altına alınmaktadır. 
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Söz konusu 1030 ve 1090 Mhz frekans aralığındaki elektromanyetik dalgalar, uzayda 
düz bir şekilde yol alırlar. Bu nedenle transponder teçhizatına ait uçak üzerindeki anten ile SSR 
sistemine ait yerdeki antenin, arada herhangi bir engel olmaksızın birbirini ufki olarak görüyor 
olması gerekmektedir. 

SSR sisteminin azami menzili 200 NM(Deniz Mili) ile 250 NM arasında değişmekte 
olup, DHMİ’ye ait SSR sistemleri marifetiyle 200 FL uçuş yüksekliğindeki tüm uçaklar en az 2 
SSR sistemi tarafından tespit edilmekte ve ilgili hava trafik kontrol merkezine ait radar bilgi işlem 
merkezlerinde kayıt edilmektedir. 

Şayet hava aracının uçuş yüksekliği yeterli değilse, yukarıda bahsedilen şekilde doğal 
engeller nedeniyle SSR sistemince hava aracının tespit edilmesi mümkün olmamaktadır. 

Kuzeyde Engizek Dağları ile güneyde Ahır Dağı arasındaki Çağlayancerit'ten kalkıp 
Göksun'a doğru gitmekte iken düşen helikopterin düştüğü bölgeye en yakın konumda bulunan 
Kahramanmaraş-Gökçedağ SSR sistemine ait kapsama diyagramı, helikoptere uygun şekilde 80 
FL uçuş yüksekliği için çıkarılmış olup buna ait resim aşağıda yer almaktadır. 

 

Resim 24. Helikoptere Uygun Şekilde 80 FL Uçuş Yüksekliği İçin Çıkarılmış Resim 
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VFR Uçuş: Gerek kontrollü yol ve sahalarda gerekse kontrolsüz sahalarda sadece 
görerek meteorolojik koşullarda (VMC) Görerek Uçuş Kurallarına (VFR) göre icra edilen (hava 
araçlarının birbirleriyle ve engellerle çarpışmalarını önlemek üzere Hava Trafik Kontrol Hizmeti 
almayan) bir uçuş türü olup; bu uçuşlarda uçuş emniyetini tesis etme sorumluluğu VFR uçuşu 
yapan hava aracının pilotuna aittir.  

VFR şartlarında uçan hava araçları; bu uçuş türünün kuralları gereği kontrollü yol ve 
sahalar dışında uçuş yapabildikleri ve IFR uçuşlar için belirlenmiş asgari emniyet irtifalarına riayet 
etmek zorunda olmadıkları için (özellikle düşük irtifalarda) radar kaplama sahası dışında kalmakta 
olup; radar sistemini haiz hava trafik kontrol ünitelerince radar ekranında takip edilememektedir. 
Zira radar kaplama sahası minimaları belirlenirken esas alınan temel unsur, hava trafik kontrol 
hizmeti verilen, IFR şartlarda düzenlenecek uçuşların takip ve kontrol edilmesidir.             

Ancak, VFR uçuş gerçekleştiren hava araçlarına gerekli görülmesi ve pilotun talep 
etmesi durumunda yardım amaçlı ‘monitör/gözlem hizmeti’ verilebilmekle birlikte; hava koşulları 
ve engelleri nedeniyle IFR uçuşlar için belirlenmiş asgari emniyet irtifalarına bağlı kalmaksızın 
uçuşun düşük seviye/irtifalarda gerçekleştirilmesi, doğal engellerinin oluşması nedeniyle söz 
konusu hava araçlarının radar kaplama sahaları dışında kalmalarına yol açmakta ve VFR 
trafiklerin monitör amaçlı radar takibi çoğunlukla mümkün olmamaktadır. 

Ayrıca VFR (Visual Flight Rules/Görerek Uçuş Kuralları) uçuşa ilişkin kriterler ICAO 
mevzuatına uygun olarak Türkiye AIP’sinde (Aeronatical Information Publication/Havacılık Bilgi 
Yayını) ilan edilmiştir.  

VFR uçuş yapılabilmesi için uluslararası kural ve standartlara uygun olarak belirlenmiş 
asgari değerler (görüş, bulutlara olan yatay/dikey mesafe vb.) ve uçuş ekiplerinin meteorolojik 
verileri değerlendirerek bu değerlere uygun uçuş yapma sorumlulukları Türkiye AIP’sinde açıkça 
belirtilmiştir.  

Uçuşun kontrollü sahalar dışında yapılması durumunda meteorolojik verileri elde edecek 
ve elde edilen meteorolojik şartların bu uçuş için uygun olup olmadığına karar verecek kişi, hava 
aracının kaptan pilotudur. Zira, kontrolörün meteoroloji ofisinden aldığı bilgiler, sadece o hava 
alanı ve yakın civarına ait meteorolojik bilgilerdir. Uçuş rotası üzerindeki meteorolojik bilgilerin 
meteoroloji ofislerinden pilotlar tarafından alınması gerekir. Kontrolörlerin, pilotlara uçuş 
güzergâhları üzerindeki meteorolojik hadiselerle ilgili olarak bilgi verme sorumluluğu 
bulunmamaktadır. VFR uçuş planlayan hava aracı uçuş ekibinin, bulutlar ve araziye göre kendi 
ayırmasını sağlayarak, hava şartlarına göre uçuşla ilgili nihai kararı (uygun güzergâh ile uçuşa 
devam veya en yakın noktaya iniş) vermesi gerekmektedir. Bu nedenlerle, VFR uçuşların çok 
büyük bir kısmı radar ekranında görülemez. 

Ülkemizdeki askerî radarlarla sivil radarların kuruluş amaçları birbirinden farklıdır. 
Askerî radarlardaki temel amaç, hava sahasının savunmasına yönelik olup; hava sahasına girecek 
olan ya da hava sahasında uçuş hâlindeki IFR/VFR trafikleri teşhis etmek ve dost/düşman 
tanımlamaları ile savunma fonksiyonunu yerine getirmektir. Askerî radarlar elektromanyetik 
dalganın hedefine çarpıp geri dönmesi ve oluşan ekonun radar ekranında takibi prensibine dayalı 
olup bu tip radarlar “Approach” radar olarak tanımlanmaktadır.  

Approach özelliği taşıyan radarlar sadece büyük havaalanlarında yaklaşma-kalkış 
kontrolü maksadıyla kullanılmakta olup orta ve küçük havaalanlarında kullanılan radarlar 
genellikle bu niteliğe sahip olmayan radarlardır. 

Seyir hâlindeki sivil hava araçlarının takibine özgülenmiş sivil radarların kuruluş ve 
işletme amaçları ise; hava trafik kontrol hizmeti sağlarken, radarlardan alınacak bilgiler vasıtasıyla 
izleme yapmak ve uçuş emniyetini artırarak trafik akışını hızlandırmak şeklinde özetlenebilir. 
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3.9.2. Kazaya İlişkin Radar Kayıtları  

Komisyonumuz tarafından Esenboğa Hava Meydanı Uçuş Kontrol Merkezi’nde yapılan 
inceleme, gönderilen kayıtlar ve Kaza Araştırma ve Soruşturma Kurulu tarafından hazırlanan 
Rapor birlikte değerlendirildiğinde; 

a) 251123 LTARZPZX ARR mesajında hava aracının Çağlayancerit inişi 11.10:00 
Greenwich olarak çekilmiştir.  

Söz konusu mesajda ayrıca hava aracının Çağlayancerit-Kahramanmaraş Hava Meydanı 
için kalkış saati 11:15:00 olarak yer almaktadır. Hava aracı 11.23:52’de Kahramanmaraş Kule ile 
ilk temasını kurarak Çağlayancerit’ten kalkış yaptığını, görerek şartlarda Meydan’a geldiğini 10 
deniz mili mesafede ve 4000 fitte olduğunu rapor etmiştir. Kule’den Hava Trafik Kontrol Merkezi 
talimatlarını alarak 11.31:00’de Kahramanmaraş Hava Meydanı apron sahasına inişini 
gerçekleştirmiştir. Hava aracı bu uçuşunu yolcusuz ve yakıt ikmali amacıyla yapmıştır. 

Çağlayancerit- Kahramanmaraş Hava Meydanı uçuşuna ait ilk radar izi transponder 
A4303 üzerinden 11.21:23’de meydan doğu-kuzey doğusu 15.6 NM’da, G89Knot ve ModeC 
(irtifa bilgisi) olmadan alınmış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu radar izi aşağıda yer 
almaktadır.  

Resim 25. Çağlayancerit- Kahramanmaraş Hava Meydanı Uçuşuna Ait İlk Radar İzi 
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b-) Hava aracının 11.29:05 Greenwich Kahramanmaraş Hava Meydanı 3.1NM doğusu 
radar izinde Mode C bilgisi olmadığı ve G110 Knot’la yaklaşma yaptığı radar görüntüsü ise 
aşağıda yer almaktadır. Hava aracının Çağlayancerit-Kahramanmaraş Hava Meydanı uçuşuna ait 
başka bir radar izi tespit edilmemiştir.   

Resim 26. Hava Aracının Çağlayancerit-Kahramanmaraş Hava Meydanı Uçuşuna Ait 
Radar İzi 

 
 

c-) Yakıt ikmalini yapan TC-HEK tescil işaretli hava aracı 12.00:16 Greenwich’de 
Kahramanmaraş Kule’yi arayarak motor çalıştırma istemiş, 12.00:23’de Kule tarafından motor 
çalıştırma müsaadesi, kullanılan pist ve meydan meteoroloji bilgileri pilota verilmiş, 12.03:53’de 
hava aracı pilotu kalkışa hazır olduğunu bildirmiş ve almış olduğu kalkış müsaadesi ile (Kule 
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kayıtlarına göre) 12.05:00’de kalkışını tamamlamış ve Çağlayancerit’e varış tahminini 12.20:00 
olarak rapor etmiştir.  

12.05:00’de Kahramanmaraş Hava Meydanı’ndan Çağlayancerit için kalkış yapan TC-
HEK tescil işaretli hava aracına ait ilk radar görüntüsü Transponder A4303 üzerinden Hava 
Meydanı’ndan 16NM kuzey-kuzey doğuda kalkıştan 10 dakika sonra 12.15:19’de alınmıştır. Bu 
radar izinde ModeC (irtifa) bilgisinin olmadığı ve G115 Knot’la hava aracının VFR olarak 
Çağlayancerit için uçuşuna devam ettiği görülmekte olup buna ilişkin radar görüntüsü aşağıdadır.  

Resim 27. Helikopterin Çağlayancerit İçin Uçuşuna Devam Ettiğine İlişkin Radar İzi 
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d-) Kahramanmaraş Hava Meydanı-Çağlayancerit uçuşuna ait son radar görüntüsü 
Transponder ModeA 4303 üzerinden 12.16:26 Greenwich’de Kahramanmaraş Hava Meydanı 
17.3NM kuzey-kuzey doğuda alınmıştır. Bu radar izinde de hava aracından ModeC (irtifa) 
bilgisinin alınmadığı ve hava aracının G90Knot’la Çağlayancerit için uçuşuna devam ettiği 
görülmekte olup buna ilişkin radar görüntüsü aşağıda yer almaktadır. 

 
Resim 28. Hava Aracının G90Knot’la Çağlayancerit İçin Uçuşuna Devam Ettiğine Ait Radar İzi 
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251227 LTCNZGZX ARR mesajda hava aracının Çağlayancerit inişi 12:20 Greenwich 
olarak çekilmiştir.  

e-) Enkaz sahasının radar görüntüsü aşağıda yer almaktadır.   
Resim 29. Enkaz Sahasının Radar Görüntüsü 

 
 

f) İncelenen tüm radar görüntülerinden de anlaşılacağı üzere,  kazanın meydana geldiği 
yer ve saat itibariyle düşen helikoptere ait radar görüntüleri mevcut olmadığı gibi, helikopterin 
uçuş emniyetini tehlikeye sokacak başka bir hava aracına ait radar kaydına da rastlanmamıştır. Öte 
yandan DHMİ ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki yazışmalardan elde edilen bilgiler 
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ışığında kaza mahalli ve çevresinde AWACS türü herhangi bir hava aracının uçuşunun mevcut 
olmadığı,  ayrıca AWACS tipi uçakların da sinyal göndererek başka bir hava aracını rotasından 
saptırmak gibi bir kabiliyeti bulunmadığı bildirilmiştir.19 Ayrıca düşen helikopter komplike bir 
mekanizmaya sahip olmayıp manuel olarak çalışan bir hava aracıdır. 

 
Tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde;  
Kazaya konu helikopterin yakıt ikmali için geldiği Kahramanmaraş havaalanından 

kalkarak Çağlayancerit ilçesine varıncaya kadar olan süre içerinde tespit edilen son radar 
görüntüsü sonrası başkaca bir kaydının alınamadığı, öncesinde ise zaman zaman radarların 
kapsama alanına girdiği-çıktığı,  

Her ne kadar aracın transponderı açık olsa da görerek uçuş şartlarına göre seyreden 
helikopterin bu sırada bulunduğu irtifanın yolculuk süresince radarlar tarafından sürekli takibine 
imkân tanımadığı,  

Bu hâlin VFR (Görerek Uçuş Kuralları) uçuşun niteliğinden kaynaklandığı 
belirtilmiştir. 
 

3.9.3. Küresel Konumlama Aygıtı (GPS) 

Helikopterde bulunan GARMİN firmasına ait GSN 430 tipi GPS’in küresel konumlama 
aygıtı 3 boyutlu niteliğe sahip olup yükseklikleri de takip edebildiği, çarpma ihtimali durumunda 
uyarı vermesi gerektiği dile getirilmişse de yine yapılan inceleme ve yayınlanan raporlardan 
cihazın böyle bir özelliğe sahip olmadığı anlaşılmıştır. 

 
Anılan cihazın Türkiye distribitörü Eker Havacılık Şirketi tarafından Komisyonumuza 

gönderilen yazıda; “Hâlihazırda temsilcisi bulunduğumuz GARMİN Firmasına ait GSN 430 tipi 
cihazların Terrain özelliği20 sadece uçaklarda kullanılabilmekte, helikopterlerde bu özellik 
kullanılamamaktadır. Dolayısıyla uçuş esnasında pilot sesli ve görüntülü ikaz alamamaktadır” 
denmiştir.  

 
 

                                                 
19 Komisyon gelen 11.11.2009 tarihli ve 50 sayılı yazı.  
20 Yer yaklaşım ikaz sistemi (EGPWS, İngilizce:Enhanced ground proximity warning system) uçak yere 
yakın veya bir arazi engeline doğru ani tehlike içine girmiş ise pilotu uyarmak için tasarlanmış ikaz sistemidir. 
Arazi Bilinirlik ve İkaz Sistemi (TAWS İngilizce:Terrain Awareness and Warning System) ve yere çarpma ikaz 
sistemi (GCWS, İngilizce:Ground collision warning system) benzer işelevlere sahip uyarı ve önleme 
sistemleridir. 
1974 yılında kullanıma sunulan GPWS sistemine 1990'lı yıllarda arazi yükselti haritası veri tabanı ve küresel 
konumlandırma sistemi (GPS) özellikleri eklenmiş ve geliştirilmiş yer yaklaşım ikaz sistemi (EGPWS) olarak 
anılmaya başlamıştır. TAWS (A Sınıfı) ile EGPWS (Mark V ve sonrası) aynı özelliklere sahiptir. 
Yer yaklaşım ikaz sistemleri, kontrollü uçuşta yere çarpma (CFIT) kazalarının meydana gelmesini önlemeye 
yardım etme amacı güder. Sistem istenilen uyarıları verebilmek amacıyla, uçağın algılama ve ölçüm 
donanımlarından topladığı girdileri, birtakım hesaplama ve değerlendirme algoritmalarına tabi tutarak tehlike 
oluşturacak durumlarda, uçuş ekibini sesli mesajlar ve görsel uyarılar ile ikaz eder ve uyarı eşikleri bantlarının 
ne oranda aşıldığını kabinde bulunan göstergelerinde gösterir. (Kaynak: Wikipedia) 
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Resim 30. EGPWS Ekranında Arazi Yükselti Haritası 

 
 

 GPS cihazına iki boyutlu yüzeyel tarama dışında üçüncü boyut özelliği katarak pilota 
yükseltileri de görme özelliği katan “terrain” tabir edilen niteliğin kazaya konu helikopterde 
bulunan Garmin marka GSN 430 tipindeki cihazda bulunmadığı anlaşılmıştır.  
 
 3.9.4. TC-HEK’e Ait Kayıp Cihazlar 
 Komisyonumuza ulaşan belgeler, fotoğraflar ve beyanlardan kazaya konu hava aracında 
seyrüsefer yardımcısı iki adet elektronik aletin kayıp olduğu anlaşılmıştır. Bu donanımla ilgili 
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma hâlen devam etmektedir. 
Komisyonun kayıp cihazlar hakkında yaptığı incelemede yine pilot, 4. Sınıf Emniyet Müdürü 
Mehmet DAYIOĞLU’nun uzmanlığından faydalanılmıştır. 
 
 3.9.4.1. Enkazda Bulunamayan Cihazların Tespiti 
 Meclis Araştırma Komisyonuna gelen evrak ve 4.12.2009 tarihli kaza raporunun 
incelenmesi sonucunda kaza sonrasında enkazda bulunamayan cihazların “1 adet EVENTIDE 
ARGUS 5000CE kayar harita göstergesi” (moving map display) ve “1 adet BENDIX/KING 
SKYMAP IIIC GPS” olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu cihazların marka ve modellerine ilişkin 
tespit, kazada hayatını kaybeden gazeteci merhum İsmail Güneş’in çektiği fotoğraflar ve enkazdan 
alınan görüntüler üzerinden yapılmıştır. Merhum İsmail Güneş’in çektiği fotoğraflar Meclis 
Araştırma Komisyonuna gelen belgeler arasında yer almakta olup iki fotoğrafta (DSC_0056 ve 
DSC_0065) helikopterin gösterge panelinin yaklaşık %70’i görülmektedir. Yine kaza mahallinde 
enkazdan alınmış ilk görüntülerde helikopterin gösterge paneli açıklıkla seçilmektedir. Bu 
fotoğraflarda görülen gösterge paneli kaza raporunda yer alan, enkazdan çekilmiş gösterge paneli 
görüntüleriyle örtüşmektedir (göstergelerin konumları, işaret ve etiketler, okunabilen marka ve 
model bilgileri gibi).  
 İHA Muhabiri İsmail Güneş tarafından çekilen fotoğraflarda ve yine kaza mahallinde 
enkazdan alınan görüntülerde bulunan iki cihazın (EVENTIDE ARGUS 5000CE ve 
BENDIX/KING SKYMAP IIIC) kaza raporunda yer alan gösterge paneli fotoğrafında yer 
almadığı tespit edilmiştir. Söz konusu cihazlardan EVENTIDE ARGUS 5000 CE’nin gösterge 
panelinin sağ alt kısmında Directional Gyro (VSI) göstergesinin hemen altında bulunmaktadır. 
BENDIX/KING SKYMAP IIIC GPS cihazı ise gösterge panelinin üzerine ayrı bir aparat ile monte 
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edilmiş vaziyettedir. Gazeteci merhum İsmail Güneş tarafından çekilmiş olan 25.03.2009 (12.33) 
tarihli DSC-0056 numaralı fotoğrafta BENDIX/KING SKYMAP IIIC GPS helikoptere monte 
edilmiş ve çalışır vaziyette görülmektedir (Resim 1). Kaza Araştırma ve Soruşturma Kurulu 
Raporunda kayıp cihazlarla ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemektedir. 
 
 3.9.4.2. Eventıde Argus 5000ce Cihazı 
 Bu kısımda sunulan bilgiler ARGUS 5000CE cihazının üreticisi olan EVENTIDE 
firmasının http://tide1.eventide.com/argus/ce5and7.htm web adresinden alınmıştır.  
 EVENTIDE ARGUS 5000CE bir GPS sistemi olmayıp, herhangi bir GPS’den aldığı 
konum bilgisini kullanarak pilota seyrüsefer planlaması ve uçuş esnasında kolaylıklar sağlayan bir 
sistemdir. Sistem veri tabanında havaalanları, VOR, NDB istasyonları gibi seyrüsefer yardımcıları, 
havayolları ve kavşaklar yer alır. GPS’ten alınan konum bilgisi bu cihaz tarafından değerlendirilir 
ve pilota uçuşta faydalı olabilecek bilgiler bir ekran üzerinden verilir.  
 EVENTIDE ARGUS 5000CE’nin uçuş kayıt (flight recorder) özelliği bulunmaktadır. 
Sistem, kullanıcının seçimine göre, her (2 -5) veya (10) saniyede bir GPS’den gelen konum 
bilgisini kayıt ederek ekranda göstermektedir. Her 10 saniyede bir konum bilgisi kaydedilmesi 
hâlinde yaklaşık 10 saatlik uçuş kaydedilebilir ve görüntülenebilir. Uçuş kayıt özelliğinin aktif 
hâle getirilmesi durumunda, hava aracının manevraları “X” işaretleri ile ekranda gösterilir. 
  
 3.9.4.3. Bendıx/Kıng Skymap Iııc Cihazı  
 Bu kısımda sunulan bilgiler Skymap IIIC ve Tracker IIIC Pilot Kılavuzu ve Kullanıcı 
Elkitabı’ndan (Skymap IIIC & Tracker IIIC Pilot Guide & Operating Manual) alınmıştır. İlgili 
belgeyehttps://www.bendixking.com/servlet/com.honeywell.aes.utility.PDFDownLoadServlet?File
Name=/TechPubs/repository/1100110431_8.pdf  adresinden ulaşılabilir. 
 BENDIX/KING firmasının üretimi olan SKYMAP IIIC bir GPS cihazıdır. GPS cihazları 
GPS uydularından aldıkları referanslar doğrultusunda coğrafi konum belirlemeye yardımcı olurlar. 
BENDIX/KING SKYMAP IIIC sadece bir GPS değil aynı zamanda bir kayar haritadır. Kayar 
haritalar küresel konum bilgisini dijital bir harita üzerinde gösteren sistemlerdir. Sistemin veri 
tabanına işlenmiş bilgiler doğrultusunda bu haritalarda yerleşim yerleri, yollar, su kaynakları, 
havaalanları, VOR ve NDB istasyonları gibi seyrüsefer yardımcıları, havayolları, kavşaklar gibi 
ilave bilgiler görüntülenebilir. Bu veri tabanının yüklenmemiş olması hâlinde, data kartının cihaz 
üzerinde takılı ve çalışır durumda olması şartıyla, sistem çalışmasına devam edecektir. Bu 
durumda kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan veri tabanında kayıtlı bilgiler ekranda 
görüntülenemeyecek, ancak GPS bulunduğu konumdan koordinatları girilen bir başka noktaya 
seyrüsefer bilgilerini verebilecektir.  
 SKYMAP IIIC konum bilgisiyle birlikte irtifa bilgisi de verebilmektedir. Ancak 
GPS’den alınan irtifa bilgisi ve harita üzerinde isteğe bağlı olarak görüntülenebilen arazi yükseklik 
bilgisi (terrain data) sadece yardımcı mahiyettedir ve asla asli veri olarak kullanılamaz, bu verilere 
dayanarak uçuş yapılamaz (Kullanıcı Elkitabı sayfa 10-2). Planlanan bir rotada emniyetli uçuş 
irtifası da cihaz tarafından hesaplanıp pilota bilgi olarak verilmektedir. Cihaz emniyetli uçuş 
irtifası (Minimum Safe Altitude - MSA) rota üzerinde 10 mil çaplı alan içinde en yüksek mâniaya 
1000 fit ilave ederek hesaplar. Ancak kaza günü meteorolojik şartlar MSA’da uçmaya imkân 
tanımadığı için, pilotun daha alçak irtifada uçtuğu bilinmektedir. Görerek şartlar (VFR) muhafaza 
edildiği sürece pilotun bu kararında uçuş emniyeti yönünden bir sakınca yoktur.  
 Yukarda belirtilen Türkiye veri tabanının yüklenmemiş olması hâlinde terrain data ve 
MSA bilgisi elde edilemeyecek ve pilot uçtuğu irtifadan daha yüksek bir engele yaklaşması 
hâlinde çarpma ikazı alamayacaktır.  
 BENDIX/KING SKYMAP IIIC konum bilgisini kaydedebilme özelliğine sahiptir. 
Kullanıcı kayıt sıklığını seçebilir ve kaydedilmiş seyrüseferleri DEMO MODE ekranında 
izleyebilir veya bir bilgisayara aktarabilir. İlgili ayarlar kısmında kayıt sıklığı için 000 ile 999 
saniye arasında bir değer girilebilir. 000 seçilmesi durumunda kayıt fonksiyonu kapatılır. Cihaz 
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toplam 2000 noktayı kaydedebilir. Sistem daima en son 2000 noktayı hafızasında tutar ve eski 
kayıtları siler (en yeni kayıt en eski kaydın üzerine yapılır) (Kullanıcı Elkitabı sayfa 14-3). Her 10 
saniyede bir konum bilgisi kaydedilmesi hâlinde yaklaşık 5 saatlik uçuş kaydedilebilir ve 
görüntülenebilir. 
 SKYMAP IIIC GPS kayıp ise de bu cihaza ait hafıza kartı emanette olup Kaza Araştırma 
ve Soruşturma Kurulu tarafından incelenmiştir. Kartın içerisinde pasif veri tabanı (database) 
bilgileri yer almaktadır.  

Kartın veri tabanında bilgiler şunlardır.  

(Line features used only for drawing map) 

Coastline, Inland water, Political boundaries, Roads, Railways, Urban areas, Terrain  

(Navigation data) 

Airports, VORs, NDBs 

Enroute waypoints (intersections) 

Airways, Controlled airspace, Restrictive airspace 

FIRs & UIRs. 

Minimum off-route altitudes, Obstacles, Visual Reporting Points 

Cities/towns, The following information is provided for each airport: 

Position (latitude/longitude), ICAO Ident, Name & city, Elevation, Runways 

Communications frequencies (up to 15 for each airport) 

For each runway the following information is provided: 

Threshold positions (if available), Length & width (if available), Runway number 

Surface type (hard or soft), Lighting (lit or unlit), For each NDB or VOR the following is 
provided: 

Position, Ident, Name, Frequency, For each enroute waypoint: Position, Ident 

For each airway, the list of NDBs, VORs and enroute waypoints comprising the airway 
is stored (the is no leg type information, just the list of fixes). 

For airspace, the name, class, boundary and altitude limits are provided. 

For FIRs & UIRs, boundaries are provided. 

Minimum off-route altitudes are provided in 1 degree x 1 degree blocks. 

For each obstacle: Position, Name, Height above sea-level, Height above ground, For 
each city, town & VRP: Position, Name 

The database does *not* contain any terminal procedures (SID, STARs or approaches). 

The IIIC has a flight logging function which can be turned on or off by the user. Flight 
logs are not stored on the data card, but in an EEPROM chip within the IIIC, and can be retrieved 
by a PC via an RS232 interface. 
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 SKYMAP IIIC GPS cihazının hafıza kartında ayrıca havaalanından havaalanına uçuş 
kaydı da bulunmaktadır. Seyir esnasında periyodik olarak alınan güzergâh bilgileri ise cihaz 
üzerinde bulunan rom bellekte bulunduğundan değerlendirilememiştir. 
 
 Havaalanından havaalanına bilgiler aşağıdadır. 

“ICAO”, “Name”, “City” 

“LTAB,GUVERCINLIK AB,ANKARA 

LTAC,ESENBOGA,ANKARA 

LTAD,ETIMESGUT AB,ANKARA 

LTAE,AKINCI AB,ANKARA 

LTAF,ADANA,ADANA 

LTAG,INCIRLIK AB,ADANA 

LTAH,AFYON AB,AFYON 

LTAI,ANTALYA,ANTALYA 

LTAJ,OGUZELI,GAZIANTEP 

LTAK,HATAY,ISKENDERUN 

LTAL,UZUNYAZI,KASTAMONU 

LTAN,KONYA AB,KONYA 

LTAP,MERZIFON AB,AMASYA 

LTAR,SIVAS,SIVAS 

LTAS,CAYCUMA,ZONGULDAK 

LTAT,ERHAC AB,MALATYA 

LTAU,ERKILET AB,KAYSERI 

LTAW,TOKAT,TOKAT 

LTAX,ERDEMIR,EREGLI 

LTAY,CARDAK AB,DENIZLI 

LTAZ,KAPADOKYA,NEVSEHIR 

LTBA,ATATURK,ISTANBUL 

LTBD,CILDIR,AYDIN 

LTBF,BALIKESIR AB,BALIKESIR 

LTBG,BANDIRMA AB,BALIKESIR 

LTBH,CANAKKALE AB,CANAKKALE 

LTBI,ESKISEHIR,ESKISEHIR 

LTBJ,ADNAN MENDERES,IZMIR 
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LTBK,GAZIEMIR AB,IZMIR 

LTBL,CIGLI AB,IZMIR 

LTBN,KUTAHYA AB,KUTAHYA 

LTBO,USAK,USAK 

LTBP,YALOVA AB,YALOVA 

LTBQ,TOPEL AB,IZMIT 

LTBR,YENISEHIR AB,BURSA 

LTBS,DALAMAN,MUGLA 

LTBT,AKHISAR AB,AKHISAR 

LTBU,CORLU,TEKIRDAG 

LTBV,IMSIK,BODRUM 

LTBW,HEZARFEN,ISTANBUL 

LTBX,SAMANDIRA AB,ISTANBUL 

LTBY,ANADOLU,ESKISEHIR 

LTCA,ELAZIG,ELAZIG 

LTCC,DIYARBAKIR,DIYARBAKIR 

LTCD,ERZINCAN,ERZINCAN 

LTCE,ERZURUM,ERZURUM 

LTCF,KARS,KARS 

LTCG,TRABZON,TRABZON 

LTCH,SANLIURFA,SANLIURFA 

LTCI,FERIT MELEN,VAN 

LTCJ,BATMAN AB,BATMAN 

LTCK,MUS AB,MUS 

LTCL,SIIRT,SIIRT 

LTCM,SINOP,SINOP 

LTCN,KAHRAMANMARAS,KAHRAMANMARAS 

LTCO,AGRI,AGRI 

LTCP,ADIYAMAN,ADIYAMAN 

LTCR,MARDIN,MARDIN 

LTFA,KAKLIC AB,IZMIR 

LTFB,SELCUK-EFES,IZMIR 
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LTFC,SULEYMAN DEMIREL,ISPARTA 

LTFD,EDREMIT KORFEZ,BALIKESIR 

LTFE,BODRUM,MILAS 

LTFH,CARSAMBA,SAMSUN 

LTFJ,SABIHA GOKCEN,ISTANBUL” 

Buradan da anlaşılacağı üzere son nokta Sabiha Gökçen Havaalanı olarak gözükmektedir. Bu 
durumda Pilot Kaya İSTEKTEPE’nin İstanbul Atatürk Hava Limanı’ndan başlayan son 
yolculuğunun tüm safhalarında SKYMAP IIIC GPS cihazını aktif hâle getirmediğini söylemek 
mümkündür. 

Resim 31. SKYMAP IIIC GPS Cihazı Hafıza Kartının Ön Yüz Fotoğrafı 

 
 

Resim 32. SKYMAP IIIC GPS Cihazı Hafıza Kartının Arka Yüz Fotoğrafı 
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Aşağıda ise sağlam bir başka SKYMAP IIIC GPS cihazının arka düzen görüntüsü yer almaktadır. 

Resim 33. Sağlam Bir SKYMAP IIIC GPS Cihazının Arka Düzen Görüntüsü 

 

Gazeteci merhum İsmail Güneş tarafından çekilmiş olan fotoğrafta BENDIX/KING 
SKYMAP IIIC GPS cihazı gösterge panelinin üst kısmında monte edilmiş ve çalışır vaziyette 
görülmektedir (DSC_0056, 25.03.2009, 12:33). 

Resim 34. Gazeteci İsmail Güneş Tarafından Çekilmiş Olan BENDIX/KING SKYMAP IIIC GPS 
Cihazı Fotoğrafı 

 

 



 - 144 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

Resim 35. EVENTIDE ARGUS 5000CE ve BENDIX/KING SKYMAP IIIC Cihazlarının 
Bulunmaları Gereken Konumları 

 

 
 

Aşağıdaki fotoğraflar ise 29.03.2009 günü kaza mahallinde çekilmiştir. İlk fotoğraf 
BENDİXKİNG SKYMAP IIIC diğerleri panoyla birlikte ARGUS 5000 CE aittir. 
Resim 36. Kaza Kırım Heyeti Tarafından Enkaz Yerinden Çekilen BENDİXKİNG SKYMAP IIIC 

Fotoğrafı 
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Resim 37. Kaza Kırım Heyeti Tarafından Enkaz Yerinden Çekilen ARGUS 5000CE Fotoğrafı 

 

Resim 38. Kaza Kırım Heyeti Tarafından Enkaz Yerinden Çekilen ve ARGUS 5000CE’nin 
Varlığını Kanıtlayan Fotoğraflar 
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Enkazın bulunmasından iki gün sonra çekilen bir başka resimde ARGUS 5000CE 
cihazının yuvasında olmadığı görülmektedir. Bu durumu belgeleyen aşağıdaki iki resim 
31.03.2010 tarihinde çekilmiştir. Resimlerde görüldüğü üzere ARGUS 5000CE’nin yuva boşluğu 
açıkça anlaşılmaktadır. 
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Resim 39. ARGUS 5000CE’nin Yuva Boşluğunu Açıkça Gösteren Fotoğraflar 
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Resim 40. EVENTIDE ARGUS 5000CE Cihazı ile BENDIX/KING SKYMAP IIIC 
Cihazının İçerikleri 

 
 

Resim 41. EVENTIDE ARGUS 5000CE Uçuş Kaydı Seçim Ekranı ve Uçuş Kaydı 
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 3.9.4.4. Enkazda Kaybolan Cihazların Değerlendirilmesi 

 Her iki cihaz da, kullanıcı tarafından kayıt fonksiyonu aktif hale getirilmişse, en güncel 
uçuş bilgilerini (konum ve zaman) kayıt edebilme özelliğine sahiptir. Kayıt fonksiyonunun her 
uçuşta yeniden aktif edilmesi gereği yoktur. Bir kere aktif hâle getirildikten sonra, cihazlar her 
açılışta sürekli en güncel bilgileri hafızalarında saklarlar. Kaza esnasında cihazların açık olduğuna 
dair bir delil olmamakla birlikte, söz konusu sistemlerin özellikle kötü hava şartlarında pilotlara 
çok faydalı olmaları nedeniyle arızalı olmadıkları sürece açık ve kullanımda olduklarını kabul 
etmek makul olacaktır. Nitekim bir önceki uçuş sırasında çekilen fotoğrafta cihazın faal ve 
kullanımda olduğu görülmektedir. Cihazlar bulunmuş olsalardı, açık ve kayıtta olmaları 
durumunda, kaza ile sonuçlanan son uçuşta helikopterin izlediği gerçek rota ve zaman bilgilerine 
ulaşmak, çarpma istikametini tespit etmek ve kaza ile ilgili daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak 
mümkün olabilecekti. 

3.10. HELİKOPTERİN DÜŞMESİ ÖNCESİ NTV İSİMLİ HABER KANALININ 
SANTRALİNDEN YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN ARAMALAR 

NTV haber kanalı santralinden yapılan kesintisiz aramalar ile helikopterin rotasının takip 
altında tutulduğu ve kazanın meydana gelmesine bir şekilde bu aramaların yol açmış olabileceği 
iddia olarak değerlendirilmiş ve bu konu ulusal yayın yapan bir gazete tarafından da manşet haber 
olarak değerlendirilmiştir. 

Kaza öncesi helikopterde bulunanlara ait telefon görüşme detayları (HTS raporları) 
Komisyonumuz tarafından özenle incelenmiştir. Gerçekten de adı geçen haber kanalı tarafından 
pek çok kez kazazedelere ait bazı telefonlar aranmıştır. Temel tartışma konusu aramaların zamanı 
ile ilgilidir.  

Konu hakkında bilgisi olabilecek kişiler Komisyonda dinlenmiştir. NTV kanalına 
haberleşme hizmeti veren Borusan Telekom AŞ. alt yapı sistemine ait saatin Greenwich saatini 
(GMT Greenwich Mean Time) kullandığını, bu nedenle yerel saate eşgüdümlü evrensel zaman/ 
Universal Time Coordinated (UTC)  göre 2 saat önce gösterdiğini, aslında yapılan aramaların yerel 
saate göre söz konusu kazadan sonra olduğunu iddia etmiştir. 

NTV’ye ait santralden yapılan aramaların neredeyse tamamı cevapsız kalmış ise de 
sadece bir arama karşılık bulmuş ve görüşme 2 saniye sürmüştür. 

NTV santralinin HTS kaydına göre; 

- (0212) 335 41 63 numaralı telefon (0506) 854 35 00 numaralı telefonu  25.03.2009 
günü saat 14.48:17 de aramıştır, görüşme süresi 2 saniyedir. 

İsmail Güneş’e ait (0506) 854 35 00 numaralı cep telefonunun HTS kaydına göre ise; 

(0506) 854 35 00 numaralı telefon  (0212) 335 41 63 numaralı telefon tarafından 
25.03.2009 tarihinde saat 16.48:24’te aranmıştır. Arama süresi 2 saniyedir. 

Her iki telefonun karşılıklı görüşme detay kayıtları birbirini doğrulamakta, buradan NTV 
santraline hizmet sağlayan Borusan Telekom AŞ.’nin Greenwich saatini kullandığı anlaşılmaktadır. 
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Keza bilindiği gibi Türkiye ile Greenwich arasındaki saat farkı 30 meridyen/boylam ve 
GMT+2’dir. Aradaki 7 saniyelik farkın ise AVEA ile Borusan Telekom’un sistem saatleri 
arasındaki ayar farkından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Bu iddianın önemine binaen söz 
konusu kayıtlara ait bilgisayar çıktısı dökümü aşağıda tablolar hâlinde gösterilmiştir. 

Tablo 8. NTV İsimli Haber Kanalına Ait HTS Telefon Kayıt Dökümü 
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Tablo 9. İHA Muhabiri İsmail Güneş’e Ait (0506)85 43 500 Numaralı Cep Telefonuna Ait HTS 
Telefon Kayıt Dökümü 
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3.11. PİLOTA AİT TIBBİ VE PATOLOJİK BULGULAR                                                                                                 

Mustafa Kaya İSTEKTEPE'ye ait gönderilen kan, iç organ parçaları ve idrarın Adana 
Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin incelemesi sonucu hazırlanan 10/04/2009 tarihli 
ve 2009/951/420 sayılı toksikoloji raporunda; 

1- Kanda Alkol (Etanol-Metanol) bulunmadığı, 

2- Kan, iç organ ve idrarda aranan uyutucu-uyuşturucu ve toksik maddelerden hiçbirinin 
bulunmadığı 

belirtilmiştir. 

Dolayısıyla pilotun uçuş sırasında uçuş emniyetini tehlikeye sokacak şekilde bir 
maddenin etkisi altında bulunmadığı, kanında şüphe doğuracak başkaca her hangi bir kimyasal 
madde olmadığı saptanmıştır. 

3.12. PİLOT VE DİĞER KAZAZEDELERİN OTOPSİ SONUÇLARINA İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRME 

Kazazedelerin otopsileri Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı tarafından 
yapılmıştır. Adana Grup Başkanlığı Raporu, Komisyonumuzca da incelenmiştir. Bu amaçla Adli 
Tıp Kurumu Başkanlığı uzmanlarından, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı Uzman Dr. A. Sadi 
ÇAĞDIR ve Ankara Grup Başkan Vekili Uzman Dr. Mustafa KARAPİRLİ’den rapor 
hazırlamaları istenmiştir.  

Adli Tıp Kurumu uzmanlarının hazırladığı rapora göre, 

- Adana Grup Başkanlığınca yapılan otopsilerin bilimsel yöntemlere göre doğru ve 
eksiksiz yapıldığı, düzenlenen raporların yeterli ve açıklayıcı nitelikte olduğu, 

- Otopsilerde kişilerin vücut dış ve iç muayenelerinde saptanan lezyonların bu kazanın 
meydana gelişi ve helikopterdeki hasarın durumu ile uyumlu olduğu, 

- İsmail GÜNEŞ haricindeki kişilerin vücutlarında tespit edilen lezyonlar 
değerlendirildiğinde bu lezyonların ani ölüm meydana getirir nitelikte olduğu, 

- Otopsi raporlarına göre; pilotta kendisinden kaynaklanan kazaya neden olabilecek bir 
hastalığın delillerinin tespit edilemediği, 

- Yapılan toksikolojik analizlere göre; pilotun kazaya neden olabilecek nitelikte bir alkol, 
uyutucu, uyuşturucu veya başka bir maddenin etkisi altında olduğunun delillerinin saptanmadığı, 

- Özellikle pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE ve Muhsin YAZICIOĞLU’na yapılan 
otopsilerde tespit edilen koroner damarlarındaki daraltıcı vasıftaki aterom plaklarının kişilerin 
ölümlerinde etkisinin olmadığı 

sonucuna varılmıştır.  

Ayrıca İsmail Güneş’in olay sonrası 112 Acil Sağlık Servisi görevlisi ile yaptığı telefon 
konuşmasında sarf ettiği bazı “Ayağım çok kötü kırıldı. Ölen de var herhâlde. Bu arkadaş kim 
ya.” sözlerinin şuurlu ya da şuursuz bir şekilde söylenip söylenmediği hususunun “psikiyatri ve 
nöroloji” uzmanları tarafından incelenmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir. 
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3.13. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN RAPORU  

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı kazanın nedenleri hakkında İstanbul Teknik 
Üniversitesinden teknik rapor istemiş, Üniversitece hazırlanan 13.08.2010 gün ve 3389 sayılı 
raporda;   

- Kazanın Meydana Gelme Nedeni 

Dosya içinde bulunan belgeler pilot, helikopteri işleten şirketteki teknisyenler, bakım 
şirketleri ve hava trafik kontrolörünün yeterli lisansa sahip olduğunu göstermektedir.  

Bununla birlikte; 

İşletici şirket teknisyenlerinin yetkilendirme kapsamı dışında tamir işlemleri yapması, 

Transmisyon yağ pompasının temizlik ve kontrolünün zamanında yapılmaması, 

Ana rotor mast torklaması işleminin zamanında yapılmaması,  

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi, 

Hava aracı üreticisi olan BELL Helikopter Textron Inc. tarafından yayınlanmış olan 
teknik bültenin zamanında uygulanmaması, 

63 uçuşla, uçuş öncesi kontrollerin yapıldığına dair herhangi bir kayıt tutulmaması 

Helikopterin işletilmesi sırasında eksik veya yetkisiz kişiler tarafından işlemlerin 
yapıldığını ve şirketin teknik bakım konusunda yeterli özeni göstermediğini işaret etmekledir. Bu 
eksiklerin varlığına rağmen  kazanın doğrudan bakım eksikliği nedeniyle oluştuğunu gösteren bir 
delile de rastlanmamıştır. 

Hava aracının uçuşa elverişlilik sertifikası bulunmaktadır. 

 Kaza raporu ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazadan önce ve/veya sonra 
yangın oluşmadığı yönündedir. 

 Hava aracı ana bileşenlerinin doğrudan kazaya neden olabilecek bir kusura sahip 
olduğunu gösteren bir delile rastlanmamıştır. 

  Yakıt, yağ ve hidrolik sıvısının inceleme sonuçlarından elde edilen bulguların, helikopter 
motorunun iç aşınmaya sahip olduğunu göstermesine rağmen, kazaya doğrudan neden olabilecek 
özelliklere sahip olmadığı anlaşılmıştır. 

- Bilirkişi Heyeti Kanaatince Kazaya Neden Olabilecek Şartlar 

Kalkış yapılırken helikopter izin verilen maksimum kalkış ağırlığından daha fazla 
ağırlığa sahiptir. 

Hava aracı pilotu Çağlayancerit-Kayseri Erkilet (yakıt ikmali)-Yozgat/Yerköy uçuşunu 
görerek uçuş (VFR) olarak planlamıştır. Fakat hava aracının Kahramanmaraş ili Merkez Kızılöz 
Köyü dağlık alanından geçişi süresince buzlanma, rüzgâr kayması, türbülans, kar yağışı ve alçak 
seviyeli bulut içi kısıtlı görüş nedenlerinden dolayı atmosferik koşulların görerek uçuş için 
elverişli olmadığı tahmin edilmektedir. 

Hava aracına ait AFM Dokümanı Kısım 1-5-B "Optional Equipment” kısmında kar 
yağışı ve/veya tipide uçuş gerçekleştirilecekse bu ekipmanın veya bu ekipman ve "particle 
deflector kit'in" olması gerekliliği yer almaktadır. Hava aracının uçuş bölgesinde kar yağışı olduğu 
ve ayrıca merhum IHA Muhabiri İsmail Güneş'in 112 servis ile yapmış olduğu görüşmelerde de 
havanın “tipi şeklinde karlı” olduğunu ifade ettiği görülmekledir. Bu çerçevede; TC-HEK tescil 
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işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracı 25.03.2009 tarihinde yapmış olduğu Çağlayancerit-
Kayseri Erkilet Meydanı uçuşunda teknik donanım olarak yetersizdir. Bu şartlarda “Snow 
Deflector Kit” ve/veya “Snow Deflector Kit” ve “Particle Deflector Kit” birlikteliği sağlanmadan 
hava aracının bu operasyonu yapmaması gerekmekteydi. 

Bütün bu bilgiler pilotun, bu kalkış ağırlığıyla ve görerek uçuş şartlarında uçuşa devam 
etmesinin hatalı olduğunu göstermekledir. 

- Kazanın Meydana Gelmesinde Ölen Helikopter Pilotu da Dâhil Herhangi Bir 
Kişinin Kusur, İhmal ya da Kastının Olup Olmadığı 

Pilotun, izin verilen maksimum kalkış ağırlığından fazla kalkış ağırlığıyla uçuşa devam 
etmesi, buzlanma, rüzgâr kayması, türbülans, kar yağışı ve bulut içi kısıtlı görüş nedenlerinden 
dolayı atmosferik koşulların görerek uçuş için elverişli olmadığı ortamda ve Snow Deflector Kit’in 
kullanılmadığı durumda görerek uçuş şartlarında uçuşa devam etmesinin hatalı olduğunu 
göstermektedir. 

- Helikopter Sahibi Olan Şirketin Bakım ve Onarım İle İlgili Herhangi Bir 
İhmalinin Bulunup Bulunmadığı, İhmal Var İse Bu İhmalin Kazanın Meydana Gelmesine 
Neden Olacak Nitelikte Olup Olmadığı 

Helikopter sahibi olan şirketin bakım ve onarım konusunda, eksik veya yetkisiz kişiler 
tarafından yapılan işlemler nedeniyle, yeterli özeni göstermediğini ortaya koymaktadır. Fakat 
Bilirkişi Heyeti, bu hususun kazanın meydana gelmesini etkileyen, doğrudan bir neden olmadığını 
düşünmektedir. 

- Kaza İnceleme Raporunda Belirtildiği Şekilde ELT Cihazının Anteninin 
Kırılması ve Sinyal Göndermemesi İle İlgili Bölümlerin Teknik Olarak Mümkün Olup 
Olmadığı 

ELT cihazının kaza sırasında aktif olduğu ancak antenin kırılmış olmasının sinyal 
gücünü uyduya ulaşamayacak kadar azalttığı sonucuna varılmıştır. Bu durumun teknik olarak 
mümkün olabileceği belirtilmektedir. 

Cihazın, kırılan anteninin yerine yedek sabit antenini takarak çalışmasını sağlamanın 
mümkün olduğu ancak, düşmeden sonra bir süre sağ kaldığı anlaşılan şahsın bunu yapabilecek 
bilgi, beceri ve fiziki aktivitesinin olmaması (kaza sonucu olağan bir durum olarak) nedeniyle kaza 
koordinatlarının uydu üzerinden izleme merkezine iletilemediği sonucuna varılmıştır. 

- Söz Konusu Helikopterin Raporda Belirtilen Özellikleri Dikkate Alınarak Cep 
Telefonundan ya da Sabit Telefondan Gönderilen Sinyal İle Yani Yapılan Aramalar İle 
Düşürülmesinin Mümkün Olup Olmadığı 

Tüm elektronik eşyalarda olduğu gibi hava araçları da elektromanyetik uyumluluk 
(Electromagnetic Compalibility - EMC) esasları dikkate alınarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. 
Bu esaslar iki ana grup atlında oluşturulmuştur. Bir cihaz bulunduğu ortama izin verilen değerden 
daha yüksek değerlerde bozucu işaret yaymamalı (YAYII.IM -EMISSlON) ve ortamda olası 
yüksek değerdeki bozucu işarete karşı dayanıklı korunaklı olmalıdır (BAĞIŞIKLIK - 
IMMUNITY). Ayrıca radyo frekans işaretlerin gücü uzaklıkla çok yüksek değerde 
zayıflamaktadır. Hava aracının bu esaslara göre üretilmiş ve servis bakımlarının yapılmış olduğu 
düşünüldüğünde,  olası etkileyici cihazın yaratacağı elektromanyetik işaret gücü ile 
arızalandırılması ya da düşürülmesi olanaklı görülmemektedir. 

- Genelkurmay Başkanlığı Tarafından 25.03.2009 Tarihinde Bahse Konu 
Helikopterin Düştüğü Yerde AWACS Uçaklarının Planlı Herhangi Bir Görev İcra Etmediği, 
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Ayrıca Söz Konusu Uçakların Sinyal Yayarak Yön Değiştirme İmkân ve Kabiliyetinin 
Olmadığı Belirtilmiş İse de Bu Şekilde İleri Sürülen İddianın Değerlendirilmesi 

Bilirkişi Heyeti TSK Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen bilgilerin yeterli ve 
güvenilir olduğu görüşüne katılmaktadır. 

Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi radyo işaretleri ile yalnızca görerek uçma 
kabiliyetinde olan bir hava aracının yönünün değiştirilmesi, hava aracı içinde dışarıdan 
denetlenebilme özelliğinde olan bu türden uzaktan kumanda mekanizması olmaksızın söz konusu 
değildir. İnceleme konusu hava aracında anılan türden bir kumanda mekanizmasına rastlanmadığı 
dosyadaki bilgilerden anlaşılmaktadır. Yüksek güçte elektromanyetik darbe (EMP-
Electromagnetic Pulse) ile anılan türden uygulamaların yapıldığına ilişkin bir kayıt literatürde ve 
pratikte bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle hava aracının yönünün dışarıdan herhangi bir 
radyo erişimi ile değiştirilmiş olduğunun belirtilemeyeceği tespit edilmiştir. 

- Bilirkişi Heyetine Göre Kazanın Değerlendirmesi 

Bilirkişi Heyetine göre, “Pilotun, izin verilen maksimum kalkış ağırlığından fazla kalkış 
ağırlığıyla uçuşa devam etmesi, buzlanma, rüzgâr kayması, türbülans, kar yağışı ve bulut içi kısıtlı 
görüş nedenlerinden dolayı atmosferik koşulların görerek uçuş için elverişli olmadığı ortamda ve 
Snow Deflector Kit’in kullanılmadığı durumda görerek uçuş şartlarında, uçuşa devam etmesinin" 
kazanın meydana gelmesinde etkili olduğu kanaatindedir. 

Meclis Araştırması Komisyonumuz, TCHEK tescilli helikopterin kırıma uğramasında 
“vertigo”nun etkisi olup olamayacağı konusunda GATA personeli Hava Tabip Albay Doç. Dr. 
Üzeyir ERDEM’in uzmanlığından da faydalanmıştır. 

Komisyonun teknik heyeti tarafından 01.09.2010 tarihinde Kahramanmaraş ilinde 
yapılan yerinde inceleme ve araştırma ziyaretine Doç. Dr. Üzeyir ERDEM de katılmıştır. Yerinde 
yapılan inceleme ve araştırmalar ile kaza raporları ve fotoğraflarının incelemesinden kazanın düz 
bir uçuş esnasında, karla kaplı eğimli bir araziye yandan önce pal vuruşu sonra gövde çarpması 
şeklinde olduğu izlenimi edinilmiştir. 

Doç Dr. Üzeyir ERDEM; “Pilotun sisli ortamda bir müddet uçtuğu kabul edilse de, 
pilotun derinlik ve mesafe algısının azalması sonucu referans noktası kaybı ve mekân algı 
bozukluğu yaşadığını, bunun sonucunda kazanın gerçekleştiği ihtimali düşünülebileceğini, ancak 
kazanın teknik ve diğer incelemelerinin sonuçlanması ile birlikte değerlendirilmesinin uygun 
olacağını” ifade etmiştir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 100 ve 
101’inci maddelerine göre gerekli önlemleri almayan kaptan pilotun ve dolayısıyla işletenin 
sorumlu tutulması gerekmektedir. 100’üncü maddeye göre sorumlu kaptan pilot hava aracının, can 
ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu tutulmuş ve 
olağanüstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkili kılınmıştır. Kaptan pilot Mustafa Kaya 
İSTEKTEPE  sevk ve idare konusunda görevini ihmal etmiş “olağanüstü durumu” yetkililere 
bildirmemiştir. Yine mezkur  kanunun 101’inci maddesi ise, sorumlu kaptan pilotun hava aracında 
emniyet ve düzenin sağlanması için önlem almaya ve bu amaçla yolculara, personele ve hava 
aracında bulunan diğer kişilere emir ve talimat verebileceği ve gerektiğinde kurallara ve emirlere 
uymayanları hava aracından çıkarmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. İddia edildiği gibi helikopterin 
ağırlık nedeniyle düştüğü kabul edilecek olursa bu konuda uyarma görevini yapmayan kaptan 
pilotun ve dolayısı ile işletenin sorumluluğuna gidilmesi gerekecektir.    
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KAZA SONRASI YÜRÜTÜLEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI 

 

4.1. GENEL OLARAK  

MED-AIR Esas Havacılık ve Ticaret AŞ. envanterinde bulunan TC-HEK tescil işaretli 
Bell206-L4 tipindeki hava aracının (helikopter) içinde bulunan altı (6) yolcu ile birlikte 
25.03.2009 tarihinde Kahramanmaraş ili merkeze bağlı Kızılöz köyü yakınındaki dağlık alana 
düşmesi neticesinde yaşanan süreçte, kazanın gerek kamuoyunun yoğun ilgisini çekmesi ve 
gerekse yer tespit ve arama-kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi açısından iki önemli özelliğinin 
ayırt edici olduğu açıktır. 

Bunlardan birincisi kaza yapan helikopterin yolcularından birisinin kamuoyunun 
yakından tanıdığı BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun olması, 
ikincisi ise yine kaza yapan helikopterin yolcularından birisi olan ve kazadan yaralı olarak kurtulan 
İHA Muhabiri İsmail Güneş’in kazanın akabinde kendi cep telefonu ile Kahramanmaraş Valiliği İl 
Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisini arayarak kazayı haber vermesi ve yardım talebinde 
bulunmasıdır.      

4.2. KAZANIN ÖĞRENİLMESİ VE KAZA YERİ TESPİTİ İLE İLGİLİ 
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR  

 Partisince Kahramanmaraş ili Çağlayancerit ilçesinde gerçekleştirilecek olan açık hava 
toplantısına katılmak üzere BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU ve 
beraberindeki üç (3) kişilik heyet 25.03.2009 tarihinde Kaptan Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE 
yönetimindeki MED-AIR Esas Havacılık ve Ticaret AŞ. envanterinde bulunan TC-HEK tescil 
işaretli Bell206-L4 tipindeki hava aracı (helikopter) ile resmî kayıtlara göre saat 11.38’de Sivas 
Havaalanından hareket etmiştir. Pilot tarafından hazırlanan uçuş planına göre helikopterde toplam 
beş (5) kişi mevcuttur.  

 Kalkıştan sonra Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE tarafından Çağlayancerit varış tahmini 
13:20 olarak belirtilmiş, ancak daha sonraki mesajında Çağlayancerit inişinin saat 13.10 olduğu 
belirtilmiştir. Burada BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU ve 
beraberindeki kişileri indirdikten sonra helikopter pilotu tarafından saat 13.23:52’de 
Kahramanmaraş Havaalanı ile ilk temas kurulmuş ve Çağlayancerit’den kalkış yaptığını, görerek 
şartlarda uçuş yaparak yakıt ikmali amacıyla Kahramanmaraş Havaalanına yaklaşmakta olduğu 
bilgisini vermiş, kendisine Kahramanmaraş kule tarafından pist ve meteoroloji bilgileri ile birlikte 
saat 13.28:34’de aprona iniş müsaadesinin verilmesine müteakip helikopter saat 13.31’de aprona 
inişini gerçekleştirmiştir. Bu uçuş esnasında Kahramanmaraş kule ile pilot arasında yaşanan 
diyalog şu şekildedir: 

4.2.1 25.03.2009 Tarihli Kule Ses Kayıt Cihazının Dökümü 

Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE ile Kahramanmaraş Havaalanı yetkilileri arasında 
geçen konuşmalar aşağıda verilmiştir. 

“13.23:52 TC HEK: Maraş: kule TC HEK iyi günler, Çağlayancerit’ten kalktık, görerek 
şartlar, meydan yapıyoruz, 10 mil mesafe, 4000 fit, yaklaşma-iniş talimatı… 

13.23:59 KCM KULE: TC HEK Maraş iyi günler olsun. 

13.24:15 KCM KULE: TC HEK Maraş kullanılan pist 25, rüzgâr 210 dereceden 4 Kt, 
altimetre 1016, sıcaklık 10 derece, işba 5 derece, 5 mil ikaz. 
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13.24:39 TC HEK: Bu arada petrol ofisine haber verebilir misiniz efendim, tabanca Jet I A, 
tanker, kredili… 

13.24:39 KCM KULE: Anlaşıldı. 

13.24:39 TC HEK: Teşekkürler. 

13.24:39 KCM KULE: Tabancalı mı efendim? 

13.24:39 TC HEK: Tabancalı efendim, mutabık. 

13.26:36 TC HEK: 5 mil kuzeydoğu. 

13.26:36 KCM KULE: Anlaşıldı efendim,25 pisti için apron son yaklaşmayı ikaz edin. 

13.26:36 TC HEK: Apron için son yaklaşma ikaz EK Maraş. 

13.27:46 KCM KULE: VIP mevcut mu efendim helikopterde. 

13.27:46 TC HEK: Negatif boş geliyorum, yakıt alıp döneceğim. 

13:27:46 KCM KULE: Anlaşıldı. 

13:28:28 TC HEK: Apron için son yaklaşma, 25 için EK. 

13.28:34 KCM KULE: TEK- Maraş rüzgâr 210 derecen 4 Kt, Aprona iniş serbest. 

13.29:12 KCM KULE: EK- Maraş ilgili trafik negatif efendim. İndikten sonra sizce uygun bir yere 
park edin. 

13.29:12 TC HEK: Alındı teşekkürler. 

13.29:27 TC HEK:   Buradan kalkış planı mevcut mutabık mıyız? 

13.29:27 KCM KULE: Mutabıkız efendim. 

13.29:27 TC HEK:   Teşekkürler. 

13.30:16 TC HEK:   Sizce uygun mu burası? 

13.30:16 KCM KULE: Uygun efendim, hoş geldiniz, ayrıca 31’de indiniz. Hoş geldiniz. 

13.30:16 TC HEK:  Teşekkür ediyorum. 

13.31:53 KCM KULE: EK- Maraş, TC HEK-Maraş” 

 Yakıt ikmalinin gerçekleştirilmesi üzerine TC-HEK tescil işaretli Bell206-L4 tipindeki 
helikopter Pilotu Mustafa Kaya İSTEKTEPE tarafından saat 14.00:23’de kalkış müsaadesi 
istenmiş, kule tarafından saat 14.00:23’de pist ve meteoroloji bilgileri ile birlikte kendisine kalkış 
müsaadesi verilmiştir. Burada helikopter pilotuna Kahramanmaraş Havaalanı kule yetkilileri 
tarafından verilen meteoroloji bilgileri hava araçlarının iniş ve kalkışı için gerekli olan havaalanı 
ve çevresiyle ilgili meteorolojik bilgiler olduğundan hava aracının muhtemel uçuş güzergâhını 
kapsamamaktadır. Dolayısıyla pilotun bizzat kendisi tarafından temin edilmesi gereken görerek 
uçuş şartlarındaki hava aracının muhtemel uçuş güzergâhı üzerindeki seyrüseferine ait 
meteorolojik bilgilerin edinilmesi amacıyla Kahramanmaraş Havaalanında bulunan Çevre ve 
Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Meteoroloji İstasyon 
Müdürlüğü ile herhangi bir temasının olmadığı ve bu bilgileri temin etmediği anlaşılmıştır. 
Kahramanmaraş Havaalanı Meteoroloji İstasyonu müdürü Harun TEMEL ile hava trafik 
kontrolörü Alaattin BULUT da Komisyonumuza 11.06.2009 tarihinde vermiş oldukları ifadede 
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helikopter pilotunun kendileri ile herhangi bir temasının olmadığını ve uçuş güzergâhıyla ilgili 
hava tahmin bilgilerini almadığını belirtmiştir.  

 

4.2.2. Kahramanmaraş- Çağlayancerit Seferi için Yapılan Kule Ses Kayıt Cihazının 
Dökümü 

 TC HEK Helikopteri, kule kayıtlarına göre saat 14.05’de kalkışını tamamlamış ve 
Çağlayancerit iniş tahminini ise saat 14.20 olarak rapor etmiştir. Bu uçuş esnasında 
Kahramanmaraş kule ile pilot arasında yaşanan diyalog şu şekildedir: 

“14.00:16 TC HEK: Maraş kule-TC HEK iyi günler. Çağlayancerit için motor çalıştırma, 
hazır olunca arayacağım. EK 

14.00:23 KCM KULE: HEK- Maraş iyi günler olsun, HEK-Maraş motor çalıştırma serbest, 
kullanılan pist 25, bulunduğunuz pozisyondan kalkabilirsiniz, rüzgâr 270 dereceden 3kt, 
altimetre 1006, düzeltiyorum 1016 sıcaklık 11 derece, işba 5 derece, tamam. 

14.03:53 TC HEK:   Maraş-HEK kalkışa hazırız. 

14.03:53 KCM KULE: HEK- Maraş, rüzgâr 210 dereceden 4 Kt, bulunduğunuz 
pozisyondan kalkış serbest. 

14.03:53 TC HEK: EK. 

14.04.56 KCM KULE: 5 geçe kalktınız. Ayrıca Çağlayancerit tahmininiz ne olur efendim? 

14.04.57 14.04:57 TC HEK: 12.20 olabilir efendim. 

14.04.58 KCM KULE: Anlaşıldı, Transponder kodu bağlı mı efendim? 

14.04:57 TC HEK: 4303,4303 bağlı. 

14.04.57 KCM KULE: Anlaşıldı, 4303 muhafaza edin, yol boyu irtifaınız ne olacak. 

14.04:57 TC HEK: 1000 ve üzeri olur. Çağlayancerit’ten kalkıştan sonra, Kayseri Erkilet 
Havalimanı olacak. İnişi ben size telefonla bildireceğim, Çağlayana… 

14.04.57 KCM KULE: Anlaşıldı, Telefonumuz mevcut mu?  

14.04:57 TC HEK: Mutabık, 1 dakika, 344 236 53 50 doğru mu? 

14.04.57 KCM KULE: Doğrudur efendim. Ben size doğru o numaradan arayın efendim. Belki de 
cepten ulaşamayabilirsiniz. 

14.04:57 TC HEK: Alındı, Teşekkür ederim. Görüşmek üzere! 

14.06.20 KCM KULE: HEK-Maraş efendim. Muhabere ofisinin telefonunu vereyim, 
isterseniz cep telefonundan direk oraya ulaşın. 

14.06:20 TC HEK:  1 dakika beklemede kalın, alıyorum? 

14.06.20 KCM KULE: 0505 272 57 64 mutabıkız efendim. Bu numaraya ulaşırsanız direk 
uçuşunuzu kapatalım. Ayrıca tekrar kalkmadan yarım saat önceden bu verdiğim numarayı 
arayın, Kayseri planınızı biz buradan çekelim.  

14.06:20 TC HEK: 0505 272 57 64 
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14.06:20 TC HEK: Benim Kayseri planım mevcut, ben Kayseri’ye çektim o planları, inişi 
müteakip sizi arayacağım, hemen ardından da kalkacağım, birkaç dakika sonra. 

14.06.20 KCM KULE: Anlaşıldı efendim. Kontrol harici oluşu ikaz edin. 

14.06:20 TC HEK: EK          

14.13.46 KCM KULE: HEK Maraş, Pozisyon nedir. HEK Maraş? 

14.14.11 KCM KULE: Efendim bulunduğunuz pozisyonu muhafaza ederek, uçuşa devam 
edebilirsiniz. Sesinizi alamıyorum. İyi uçuşlar olsun!” 

Çağlayancerit’ten BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU ve 
beraberindeki dört (5) yolcuyu aldıktan sonra TC-HEK tescil işaretli Bell206-L4 tipindeki 
helikopterin Çağlayancerit-Kayseri Erkilet Havaalanından yakıt ikmalini müteakip Yozgat ili 
Yerköy ilçesine gitmek üzere kalkış saatinin pilot tarafından Kahramanmaraş Havaalanı kule 
yetkililerine daha önceki mesajında tahmini olarak 14.35 olarak belirtilmesine rağmen kalkıştan 
sonra bilgi verilmemesi üzerine kule yetkilileri tarafından pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE saat 
14.54’te cep telefonundan aranmış, ilk aramada pilot tarafından cep telefonuna cevap verilmemiş 
ancak, bundan bir dakika sonra saat 14.55’te helikopter pilotu yine cep telefonundan kule 
yetkililerini kendisi arayarak kalkışta aramayı unuttuğunu ve kalkışın saat 14.35’te gerçekleştiğini 
bildirmesi üzerine kule yetkilileri de kalkış saatini 14.35 olarak rapor etmişlerdir. TC-HEK tescil 
işaretli Bell206-L4 tipindeki helikopter pilotu Mustafa Kaya İSTEKTEPE ile Kahramanmaraş 
Havaalanı kule yetkilileri tarafından gerçekleştirilen son temas bu olmuştur. Pilot Mustafa Kaya 
İSTEKTEPE ile bu görüşmeyi gerçekleştiren Kahramanmaraş Havaalanı AFTN memuru Emrullah 
AKBEN bu görüşmeyi 25.03.2009 tarihinde tutanakla belgelemiştir. Daha sonra helikopter ile 
herhangi bir şekilde resmî bir temas gerçekleşmemiştir. 

 

4.3. KAZANIN ÖĞRENİLMESİ 

BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU ve beraberinde beş 
kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü, 25 Mart 2009 tarihinde, Kahramanmaraş Valiliği İl Sağlık 
Müdürlüğü 112 Acil Servisini saat 15.32:55’te arayan ve adının İsmail GÜNEŞ olduğunu belirten 
kişinin 112 Acil Servis görevlisi ile yaptığı 1 dakika 14 saniyelik görüşme ile resmî olarak 
öğrenilmiştir. Bu görüşmede İsmail GÜNEŞ kendisinin İHA Muhabiri olduğunu, BBP Genel 
Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ile beraber seyahat ettikleri helikopterin bilmediği bir yerde 
düştüğünü bildirmiş ve bağlantı kesilmiştir. Kazazede İHA Muhabiri İsmail GÜNEŞ ile ikinci 
görüşme kendisinin 15.35:53’te 05065043901 numaralı telefonla 112 Acil Servisi araması 
suretiyle gerçekleşmiş, ilk aramada elde edilen bilgilere ilave olarak toplam 1 dakika 23 saniye 
süren bu görüşmede İsmail GÜNEŞ, düşen helikopterde BBP Genel Başkanı Muhsin 
YAZICIOĞLU dâhil olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğunu, kazanın meydana geldiği alanın 
sisle kaplı olduğunu, kendisinin helikopterin içerisinde sıkışmış ve ayağının da kırık olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca İsmail GÜNEŞ ile birçok kişi telefon görüşmesi yapmıştır. Örneğin, İHA 
Yozgat muhabiri Ömer Ertuğrul İsmail Güneş ile iki kez telefon bağlantısı kurmuş, olay hakkında 
bilgi almış ve ikinci görüşmesinde de İsmail Güneş dışındaki diğer kişilerin hayatını kaybettiğini, 
kendisinin de kımıldayamadığını ve ölmek üzere olduğunu öğrendiğini ifade etmiştir. 

Kazanın öğrenilmesi ve kazayla ilgili önemli sorulara cevap teşkil etmesi nedeniyle İHA 
Muhabiri İsmail Güneş ile 112 Acil Servis görevlileri arasında aşağıdaki telefon konuşması 
gerçekleşmiştir. Kayıtlara geçen konuşma;      

“112 Görevlisi : 112.  
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İsmail Güneş (İ.G): Ben İHA Muhabiri İsmail Güneş. Helikopter ile düştük.  

112 : Nerede? Neredesiniz?  

İ.G : Bilmiyorum nerede olduğumuzu. BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile birlikteydik.  

112: Neredesiniz?  

İ.G : Hatırlamıyorum.  

112: Etrafınıza bakın, ne görüyorsunuz?  

İ.G : Her taraf kar, sis. Her taraf sis.  

112: Helikopteri nereden kiraladınız?  

İ.G : Bacağım kırık olduğu için konuşamıyorum. Erhan ağabey nereden çıkış yapmıştık. 
Çağlayancerit orada bir yerde düştük. Hangi yere düştüğümüzü hatırlamıyoruz, her taraf sis, 
göremiyorum.   ... ... 35 00 benim numaram.  

112 : Telefonu kapatmayalım, yerinizi tespit etmeye çalışıyoruz.  

İ.G : Kahramanmaraş’ın dağlarından, her taraf si,. göremiyorum.  

112: Parti merkezinden kiminle görüşebiliriz, sizinle ilgili?  

İ.G : Bilmiyorum, şarjım bitmek üzere. Alo. Biz nereye gidiyorduk? Yozgat tarafında bir yere 
gidiyorduk hanımefendi.  

112: Kapatmayın yerinizi tespit etmeye çalışıyorlar.  

İ.G: Erhan ağabey, nereden geldik, nereye gidiyoruz. Şu an Çağlayancerit'ten gelip, nereye 
gidiyoruz. Yozgat-Yerköy mü? Çağlayancerit'ten, Yozgat-Yerköy'e gidiyoruz. Burası çok soğuk 
Alo. Yer tespit edemiyor musunuz?  

112 : Siz kapatmayın beyefendi telefonu.  

İ.G : Hanımefendi şarjım bitecek.  

112: Alo, Alo. İyi misiniz?  

İ.G : Kötüyüm, ayağım kırık.  

112: Şu anda siz helikopteri görebiliyor musun?  

İ.G: Şu anda helikopterin içindeyim.  

 112: Alo. Diğer beş kişi yanınızda değil mi şu anda? Size cevap verebiliyorlar mı?  

 İ.G: Diğerlerinden ses yok. Erhan ağabey, Erhan ağabey de ıhlayarak cevap veriyor. Alo, 
hanımefendi, yerimizi tespit edemediniz mi?  

112: Şu anda emniyet bulmaya çalışıyor, sakin olun!  

İ.G: Erhan ağabey, ıhlıyor sadece. Ben de üşümeye başladım. Ben sakin olmaya çalışıyorum.  

112: Sakin olmaya çalışın, tespit etmeye gayret ediyorlar.  

İ.G: Muhsin Bey’i göremiyorum.  

112: Aynı helikopter ile mi havalandınız?  
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İ.G: Evet. Ayağım çok kötü kırıldı. Ölen de var herhâlde. Bu arkadaş kim ya. 

112: Ayağım kırık, yerinden kımıldayamıyorum. Emniyetle görüşüyorum.  

İ.G: Alo, hanımefendi.  

112: Açık kalsın telefon.  

İ.G: Şarjım bitmek üzere. Benim numaramı görebiliyor musun?  

112: Kapatmayalım, ulaşıyorlar, kapatmayalım numarayı. Sizin nereye gittiğinizi anladık. Yozgat-
Yerköy’e gidiyoruz dediniz.  

İ.G: Alo. Sakin olalım da şu anda donuyoruz burada, ayağım da kırık.  

112 : Kapatmayın, bir saniye.  

İ.G: Alo. Erhan ağabey, Erhan ağabey. Sen kalkabiliyor musun yerinden?     Hanımefendi. 

112: Şarjınız bitinceye kadar açık kalsın, aramaya devam ediyorlar çünkü. Kapatmayın alo.  

İ.G: Alo. Ayağım kırıldı.  

112: Başka yerinizde kanama var mı?  

İ.G: Gözükmüyor.  

112: Kravatınız var mı? İp gibi kravat gibi bir şeye elinizi uzatabilir misiniz?  

İ.G: Kravat yok. Şu anda gözükmüyor.  

112: Polis ekipleri yerinizi bulmaya çalışıyor. Siz moralinizi yüksek tutun. Zaten sizin yerinizi 
tespit edecekler. Edemediler daha. Tespit etmeye devam ediyor.  

İ.G: Herkes öldü herhâlde.  

112: Kanamadan dolayı sessiz kalmış olabilirler, endişe etmeyin, sizi kurtaracaklar.  

İ.G: Erhan ağabey, Erhan ağabey. Kırık ayağımın altında, kaval kemiğinde. Kanama değil, kırıldı 
ya!  

112: Alo, beyefendi. Şu anda bacağınızın durumu nasıl?  

İ.G: Ağrıyor. Alo. Yeri tespit edemediniz mi? Donmaya başladım,  

Üşümeye başladım. Üşüyorum. Tipi var. Helikopterin içine girdim. (İnleme sesleri) Buradakiler 
öldü herhalde ya!… Erhan ağabey, Erhan ağabey. Yok. Kimseden ses gelmiyor, gelmiyor. Eyvah 
çok kötü.  

112: Ayağınız sıkıştı mı?  

İ.G: Evet. “İnlemeler” tespit edemediler mi ya!... İnleme ayağımı oynatamıyorum.  

112: Emniyet yerinizi tespit etmeye çalışıyor.  

İ.G: Erhan ağabey. Ağabey bir kendine gelmeye çalış. Bak ben kendime gelmeye çalışıyorum. 
Yatıyor ıhlıyor.  

112: Başka kimseden ses gelmiyor mu?  
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İ.G: Yok, yok. Çok kötü ayağım kırıldı. İnleme, hanımefendi hâlâ bulamadınız mı yerimizi? Burada 
donacağız, diğer insanlar öldü herhalde. İnleme sesleri, ayağımı oynatamıyorum. Çok pis kırıldı 
ayağım. Yerimizi  ne zaman tespit edeceksiniz hanımefendi?” 

İçinde BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU ile birlikte 
Erhan ÜSTÜNDAĞ, Yüksel YANCI, Murat ÇETİNKAYA ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri 
İsmail GÜNEŞ’in olduğu, Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE yönetimindeki TC-HEK tescil işaretli 
Bell206-L4 tipindeki helikopterin düştüğünün, İsmail GÜNEŞ tarafından Kahramanmaraş Valiliği 
İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisinin aranması sonucunda öğrenilmesi üzerine, İl Sağlık 
Müdürlüğü 112 Acil Servisi kayıtlarına göre servis görevlilerince 25.03.2009 tarihinde saat 
15.36’da Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne, saat 15.39’da ise İl Jandarma Komutanlığına 
haber verilmiş ve bu saat itibariyle helikopterin kaza yaptığı yerin tespiti ve arama-kurtarma 
faaliyetleri başlamıştır.21 

 Komisyonumuz tarafından 17.06.2009 tarihinde bilgisine başvurulan Kahramanmaraş İl 
Jandarma Alay Komutanı Albay Sezai AKGÜN ile İl Emniyet Müdürü Necdet ÇELİKBİLEK de 
kazayı 112 Acil Servisinin haber merkezlerini araması sonucu öğrenmiş olduklarını teyit etmişler, 
İl Emniyet Müdürü olayı öğrendiği saat olarak tam bir zaman belirtmemiş ancak İl Jandarma Alay 
Komutanı Sezai AKGÜN Jandarma Haber Merkezinin 25.03.2009 tarihinde saat 15.33 civarında 
112 Acil Servisi tarafından aranması sonucu olayı öğrendiklerini, 15.37 civarında da yine 112 Acil 
Servisi görevlilerince kendilerine İsmail GÜNEŞ’e ait olduğu belirtilen 506…. ile başlayan iki 
adet cep telefonu numarası verildiğini beyan etmiştir. 112 Acil Sevisi ile Jandarma kayıtlarındaki 
bu saat farkının iki birim kayıt merkezlerindeki saat farkından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak Kahramanmaraş Valiliği Kriz Merkezi tarafından hazırlanan 
raporda “Kazanın 112 Acil Servis tarafından, 155 Polis İmdat hattına bildirildiği saat 112 Acil 
Servis kayıtlarına göre 15.36.39 iken İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre ise 15.25’tir. Benzer 
şekilde kazanın 112 Acil Servis tarafından 156 Jandarma İmdat hattına bildirildiği saat 112 Acil 
Servis kayıtlarına göre 15.39 iken İl Jandarma Komutanlığı kayıtlarına göre 15.33’tür.  Kurum 
kayıtları arasında görülen bu çelişkinin kurum kayıt cihazlarının zaman ayarlarının farklı 
olmasından kaynaklanmış olacağı değerlendirilmektedir. Nitekim konuyla ilgili olarak İl Sağlık 
Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan şifahi görüşmelerde 112 Acil Servis tarafından kullanılan kayıt 
programının zaman ayarında ileri gitme sorunun zaman zaman yaşandığı, bu sorunun giderilmesi 
için belli aralıklarla kayıt programının saatinin geri alındığını, en son 30 Mart 2009 tarihinde kayıt 
programının 5-6 dakika geri alınarak zaman ayarının düzeltildiği ifade edilmiştir. Tüm bu hususlar 
birlikte düşünüldüğünde olay 112 Acil Servisin kayıt saatinin 5-6 dakika ileri olduğu, 155 Polis 
İmdat hattının yaklaşık 4 dakika ileri olduğu ve 156 Jandarma İmdat hattının ise doğru olduğu 
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla helikopter kazasının İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma 
Komutanlığına bildirilmesinden sonra yaşanan gelişmelerin zamanı hakkında İl Jandarma 
Komutanlığı kayıtları esas alınmıştır.” şeklinde açıklamada bulunulmuştur.   

Ayrıca yine İl Jandarma Alay Komutanı Sezai AKGÜN aynı gün helikopteri işleten 
şirket olan MED-AIR yetkililerinin de Jandarma 156 haber merkezini saat 15.45 civarında 
arayarak helikopterin düşmüş olabileceğini belirttiklerini ifade etmiştir.   

                                                 
21 Burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus olarak da telefon kayıtlarındaki zaman aralığı farkıdır. 
Kazanın 112 Acil Servis tarafından, 115 Polis imdat hattına bildirdiği saat 112 Acil Servis kayıtlarına göre 
15.36:39 iken İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre ise 15.25:00’dır. Benzer şekilde kazanın 112 Acil Servis 
tarafından 156 Jandarma imdat/ihbar hattına bildirdiği saat 112 Acil Servis kayıtlarına göre 15.39 iken İl 
Jandarma kayıtlarına göre 15.33’tür. Kurum kayıtları arasında görülen bu çelişkinin kurum kayıt cihazlarının 
zaman ayarlarının farklı olmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir. Bu tür zaman farkının 
oluşmaması için imdat ihbar hatlarına ait telefonların saat ayarları belli aralıklarla  uyumlaştırılması 
uygulama birlikteliği sağlanması açısından yararlı olacaktır. 
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İl Jandarma Komutanı tarafından olay saat 15.50 civarında İl Valisi Niyazi TANILIR’a 
bildirilmiş, İl Valisi Niyazi TANILIR tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğünden de teyit 
edildikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ve 2. Ordu Komutanlığından arama kurtarma 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere helikopter talep edilmiş, ayrıca bir Vali Yardımcısı başkanlığında 
Valilik bünyesinde Kriz Merkezi oluşturulmuştur. Bu gelişmeleri müteakiben Vali Niyazi 
TANILIR İl Emniyet Müdürü ile eş zamanlı olarak arama-kurtarma çalışmalarına yerinde nezaret 
etmek amacıyla olay yeri olarak tahmin edilen Göksun ilçesine hareket etmiştir. 

 

4.4. YER TESPİT ÇALIŞMALARI  

 BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU ve beraberinde beş 
kişiyi taşıyan TC-HEK tescil işaretli Bell206-L4 tipi helikopterin düştüğünün resmî makamlar 
tarafından öğrenilmesinden itibaren kaza yerinin tespit edilmesi çalışmaları ile birlikte arama-
kurtarma çalışmalarının eş zamanlı olarak başlatıldığı anlaşılmaktadır.  

 Bu kapsamda yapılan ilk faaliyet Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kaza 
mahallinden alınan cep telefonu sinyallerinin değerlendirilmesi çalışmasıdır. Bu kurum, 
Türkiye’de mevcut GSM operatörlerinin veri tabanına kendisine ait merkezden ulaşabilmektedir. 
Bu bağlamda 25.03.2009 günü saat 16.25 sıralarında kendisinden sinyal alınan Turkcell isimli 
operatörün hizmet verdiği 0532 231 54 30 numaralı cep telefonunun konum bilgisi (cell id:36711, 
X:38.129931, Y:36.823589, Start Angel:190, Stop Angel:310) kurumda sürekli görevli olarak 
bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı 
Başkanlığı temsilcilerine bildirilmiş, bu kişiler tarafından ise sıralı üstleri olan Jandarma Genel 
Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlıkları ve ayrıca 
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne, Yozgat ve Kahramanmaraş Jandarma Komutanlıklarına 
bildirilmiştir.22 

 Aynı gün saat 22.44’te 0 505 918 27 27 numaralı Avea isimli operatörden alınan veriler 
aynı şekilde adı geçen yerlere iletilmiştir.23 

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Komisyonumuza gönderilen yazıda; 

 “Sivas Milletvekili ve BBP Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ve beraberindeki 5 
kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle 
araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun ilgi yazılarında belirtilen hususlar 
Kurumumuzca incelenmiş olup gerekli açıklamalar aşağıda yapılmaktadır. Buna göre; 

1- 25.03.2009 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen helikopter kazası ile ilgili; 
Kurumumuz İletişim Başkanlığında kurum temsilcisi olarak görev yapan Jandarma Genel 
Komutanlığı temsilcisi Binbaşı Yaşar KALKAN ile Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi Emniyet 
Müdürü Hüseyin KESKİNKILIÇ’ın aynı gün saat 16.20’de iletilen 0506 854 35 00 - 533 314 95 40 
- 532 231 54 30 numaralı GSM hatları ile ilgili olarak yer tespit sorgulamaları yapılmış ve elde 
edilen baz istasyonu ve hedef numaranın bulunduğu aralık ile ilgili başlangıç ve bitiş açılan, baz 
istasyonuna olan uzaklıkları ile koordinatlar ilgili Kurum temsilcilerine, daha sonra Kurumumuz 
İletişim Başkanlığını telefonla arayarak aynı bilgileri isteyen Başbakanlık Kriz Yönetimi 
Merkezine saat 16.25’ten itibaren belli periyotlarla iletilmiştir. 

                                                 
22 18.03.2010 Tarihli Komisyon Tutanakları. 
23 18.03.2010 Tarihli Komisyon Tutanakları. 
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Bunun yanı sıra daha sonra iletilen 506 504 39 01 - 541 585 80 57 - 532 711 04 84 - 543 
559 90 58 numaralı telefonlar ile ilgili çalışma yapıldığında telefonlardan herhangi bir sinyal 
alınamadığı için anlık yer bilgisi elde edilememiştir. Ancak en son görüşme yapılan baz istasyonu 
belirlenerek yukarıda belirtilen ilgili birimlere bildirilmiştir. 

Kaza mahallî olan Göksun-Kahramanmaraş civarında kaza mahalline en yakın olarak 2 
işletmeciye ait baz istasyonu mevcut olup…” 

şeklinde bilgi vermiştir. 

Yine konu hakkında bilgisine başvurulan Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Teknik Daire Başkanı Basri AKTEPE 18.11.2009 tarihinde Komisyonumuza yaptığı sunumda 
özetle; Jandarma Genel Komutanlığından görevli bir binbaşı, Emniyet Genel Müdürlüğünden 
görevli bir emniyet müdürü, Millî İstihbarat Teşkilatından da görevli bir daire başkanının bizzat 
sabahtan akşama kadar kurumlarında görev yaptığını, helikopter kazasının meydana geldiği 
25.03.2009 tarihinde Saat dördü yirmi geçe, ilk önce Jandarma Genel Komutanlığından görevli 
binbaşının birkaç dakika sonra da Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli şube müdürünün 
kendilerine yer tespitiyle ilgili telefon numarasını verdiklerini, kendilerinin hemen üç dakika sonra 
yerine bakarak saat 16.25’te bu bilgiyi yetkililere ilettiklerini, aynı bilgiyi doğrudan doğruya 
Başbakanlık Kriz Merkezinde bir daire başkanına, Genelkurmay Başkanlığında bir paşaya ve 
Ulaştırma Bakanlığında Acil Durum Merkezinden sorumlu müsteşar yardımcısına da ilettiklerini, 
ancak bu bilginin yorumlamaya muhtaç olduğunu, güvenlik birimlerinin bu bilgiyi 
yorumlayabilecek durumda olduklarını, kendilerinin verdiği bilgide başlangıç açısıyla bitiş açısı 
belli olan bir halka olduğunu ve bunun yetkililerce yorumlanabileceğini, zaten daha sonra da 
kazanın kendi vermiş oldukları halka içerisinde bulunduğunu, bunun bir nokta tayini şeklinde 
olmayıp 1 kilometrelik mesafede 15-20 kilometreyi bulan bir alan olduğunu, ilk anda kendilerine 3 
adet telefon numarası verildiğini, onlardan bir tanesinden sinyal alabildiklerini, ilk başta bunun 
dışında hiçbir telefondan sinyal alınamadığını, daha sonra yine kurum temsilcileri vasıtasıyla 
kendilerine beş telefon numarası daha verildiğini,  gece saat 02.30’a kadar bu telefonlardan bir 
sinyal alınabileceği beklentisiyle çalışmaların devam ettiğini, daha sonra Avea hatlı bir telefondan 
da sinyal alınca, biri Turkcell biri Avea olmak üzere iki farklı yerdeki baz istasyonlarının kesişme 
noktasını çıkarttıklarını, orada mesafenin 7-8 kilometreye, belki 5 kilometreye düşmüş 
olabileceğini, ilerleyen saatlerde yalnızca iki telefondan sinyal alabildiklerini, bunlardan bir 
tanesinden alınan sinyalin 26.03.2009 saat 02.30’a kadar devam ettiğini, sinyal alınabilmesi için 
telefonun açık olmasının yeterli olduğunu ve ayrıca kişinin konuşmasının gerekmediğini” beyan 
etmiştir. 

Yukarıdaki bilgilerin ortaklaşa değerlendirilmesi yapıldığında; Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu tarafından kendilerine iletilen telefon numaralarından sinyal bilgileri elde 
edilerek saat 16.25 itibariyle kurumda görevli temsilcileri aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığına bilgi verildiği ayrıca kendilerinden talep edilmesi üzerine aynı 
bilginin Başbakanlık Kriz Merkezi ve Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına da 
ulaştırıldığı, bu bilginin kaza yerinin nokta tayini şeklinde tespiti olmayıp 1 km’lik bir alanda 15-
20 km’lik bir uzunluğu kapsadığı, daha sonra Avea ve Turkcell olmak üzere iki baz istasyonundan 
alınan sinyallerin kesişme noktaları çıkartılarak bu mesafenin 7-8 km’lik hatta 5 km’lik bir alana 
düşürüldüğü, fakat kurum tarafından yetkililere verilen bu bilgilerin yorumlanmaya muhtaç olduğu 
ve konusunda uzman kişiler tarafından coğrafi özellikleri gösteren bir harita üzerinde 
yorumlanması gerektiği anlaşılmaktadır.  

Komisyonumuzda bu çerçevede bilgilerine başvurulan Emniyet Genel Müdürlüğü 
İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Şubesi Müdür Yardımcısı Ahmet Ümit SEÇGİN: 
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“Olay günü 16.30 sıralarında üstlerim tarafından Sayın Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterin 
kaybolduğuna ilişkin bilgi gelmesi üzerine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile çalıştığım 
birim arasındaki irtibatı ben kurduğum için, söylemiş olduğunuz Hüseyin KESKİNKILIÇ; 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığındaki Emniyet temsilcisini aradım. Üstlerim tarafından bana 
pilotun 532’li telefon numarası bildirilmişti, bu numarayı kendisine ileterek konum bilgilerine 
ilişkin bilgileri talep ettim. Kendisi de bir müddet sonra bana döndü ve ben bunu yine hiyerarşik 
sıra içerisinde üstlerime bildirdim. Bununla ilgili bildiğim kadarıyla hem Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezine hem de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına iletilmek 
suretiyle çalışmaların yapıldığını biliyorum, 

… 

Ayrıca mevki de yani şu anda tam net olarak hatırlamıyorum ama konum bilgisi bizde 
(x) ve (y) şeklinde yani sayısal rakamlar şeklindedir. Bunun ayrıca Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığından ben yani Göksun İlçesi Tüllüce mevki gibi hem adres şeklinde hem de (x), (y) 
koordinatı şeklinde almıştım, o şekilde de ilettim. 

… 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından bize verilen bilgi, …, söz konusu hedefin baz 
istasyonu üzerinde, baz istasyonuna yakınlığı, sadece baz istasyonunun bulunduğu yer değil, 
hedefin o baz istasyonuna, cep telefonunun gittiği koordinat, yani uzaklığı, diyelim ki baz 
istasyonu Tüllüce tepesinde, ona kaç kilometre uzakta, hangi açıda yön anlamında bu bilgi.” 

Jandarma Genel Komutanlığı Teknik İstihbarat Daire Başkan Vekili Jandarma Yarbay 
Nuh KÖROĞLU ise; 

“Olay günü 25 Mart saat 16.30 sıralarında Yaşar Kalkan Binbaşım telefonla üzücü 
kazanın olduğunu bize bildirip konum bilgisi konusunda… Bizler de o esnada tabii diğer 
kaynaklarımızdan öğrenmiştik bir kaybolma mı bir kaza mı belirsiz bir durum olduğunu… Konum 
bilgisine yönelik olarak da helikopter pilotuna ait 532’li telefonun nokta olarak değil… Özellikle 
bunu vurgulamak istiyorum. Yani bize TİB tarafından şifahi olarak temsilcimiz aracılığıyla verilen 
bilgiler bazın bulunduğu koordinat bilgisi. Bazın bir bakış açısı vardır. Bu başlangıç açısı ve bitiş 
açısı diye kuzeye göre belirlenir. Bu açı ve telefonun da muhtemel en yakın ve en uzak mesafesidir. 
Ki, bu olaya yönelik olarak baz istasyondan söz konusu telefonu yaklaşık 20.500-21.500 metre 
olarak algıladık. Yani 20 kilometrenin üzerinde bir mesafe olduğunu bildirmişlerdi. Bu değerleri 
biz aldıktan sonra derhâl Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bildirdik. Herhangi bir 
şekilde bu kendi dairemizde zaman kaybı olmaması için ilk başlangıçta bir çalışma yani “Şu 
noktada, bu noktada…” diye bir değerlendirme yapmadık.”24 

demişlerdir. 

Bu aşamadan sonra kurumlar tarafından yapılan çalışmalar ilgili yerlerden sorulmuş, 
Jandarma Genel Komutanlığı 16.04.2010 tarihli, Jandarma Yarbay Nuh KÖROĞLU imzalı 
aşağıdaki yazıyı Komisyonumuza göndermiştir. 

 

 

 
 

                                                 
24 18.03.2010 tarihli Komisyon Tutanakları. 



 - 166 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

 
 



 - 167 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

 
 



 - 168 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

 
Bu haritaların Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilmesi 

üzerine Orman Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden uzman harita 
mühendisleri görevlendirilmiştir. Yapılan görevlendirme ile birlikte Turkcell ve Avea 
operatörlerinden “Tüllüce Tepe”de bulunan baz istasyonlarının Cell ID, start angel - stop angel,  in 
radius - out radius değerleri ile birlikte sinyal analiz haritaları getirtilmiş ve kurulan ekiple birlikte 
bu haritalar incelenmiş, zemine aplike edilmiş elde edilen veriler eşliğinde yer tespit çalışmaları 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 
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Buna göre; 

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 16.04.2010 tarihli ve 100119 sayılı yazı ile 
Komisyonumuza gönderilen EK-A isimli haritanın Turkcell’e ait baz istasyonunun değerlerini 
göstermekte olup iki mavi daire parçası arasında kalan alan sinyal alınan cep telefonunun 
bulunduğu yayı, kırmızı alanlar ise ilgili baz istasyonu sinyallerinin kapsama alanını, 

EK-B isimli haritada ise; iki siyah daire parçası arasında kalan alanın anlatılana ek olarak 
Avea isimli operatöre ait baz istasyonundan sinyal alan cep telefonunun bulunduğu yeri 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Arama kurtarma faaliyeti için önem arz eden bu yeni bilginin ehemmiyetine binaen 
haritaları hazırlayan kişi olduğu öğrenilen Jandarma Astsubay Başçavuş Süleyman AKDOĞU 
Komisyona davet edilerek bilgisine başvurulmuştur. Adı geçen görevlinin beyanları tam tutanak 
altına alınmıştır.25Jandarma Astsubay Başçavuş Süleyman AKDOĞU 09.09.2010 tarihinde 
Komisyonda yaptığı sunumda; 

“…..olay günü öğleden sonra izin aldığını Sincan’da eşinin iş yerine gittiğini, cep 
telefonundan Binbaşı Yaşar Kalkan tarafından arandığını, acil bir durumun olduğunu söylendiğini 
ve iş yerine geri dönmesini istediğini, bunun üzerine hemen Jandarma Genel Komutanlığına geri 
geldiğini, saatin tahminen 16.40 gibi olduğunu ve Telekomünikasyon İletişim Kurumu 
Başkanlığındaki temsilcileri vasıtası ile kaza yerindeki telefonlardan Turkcell hattına ait  
başlangıç-bitiş açısı ve en yakın mesafe-en uzak mesafe koordinatlarını (x-y) olarak aldığını, 
kendisinin de oturup bunları 15-20 dakika içinde ellerindeki harita üzerinde görüş analizi hâline 
getirdiğini,  görüş analizlerini, askerî “raster” harita ve “Google “benzeri bir uydu görüntüsü 
üzerinde yaptığını, yaptığı çalışmayı verilen emir üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Teknik 
İstihbaratına Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı network/intranet olan FTP üzerinden 
gönderdiğini, daha sonra bir de telefonla teyit ettiğini ve gönderdiği haritanın ne anlama geldiğini 
karşı tarafa Astsubay Kıdemli Çavuş Ümit NOGAYLAROĞLU’na aktardığını, 

Saat 22.00-22.30 sularında TİB’deki temsilcilerinden Avea hattına ait ikinci bir 
koordinat aldığını, kendisinin daha önce yaptığı gibi bu koordinatı da görüş analizi doğrultusunda 
haritalaştırdığını ve Turkcell hattına ait koordinatı ile çakıştırdığını aslında iki yayın çakışmasının 
kendiliğinden oluştuğunu, 8-10 km2’lik bir kesişme alanı oluştuğunu, çok kısa bir süre içerisinde 
“JPEG formatında” pafta üzerine oturtulmuş şekilde harita olarak Kahramanmaraş İl Jandarma 
Teknik İstihbaratına FTP üzerinden gönderdiğini ve muhatapları ile telefonda konuştuğunu ve 
görüş analizinin ne anlama geldiğini ve öncelikle çakışma alanının yani “Elmalının güney 
bölgesinde Sisne”ye doğru bir alanı gösterdiğini ve aramaların o bölgede yoğunlaştırılması 
yönünde konuşmalarının olduğunu hatırladığını, bu konuşmanın 23.30 sularında olabileceğini 
fakat daha sonraki konuşmalarında söz konusu alanda arama yapılıp yapılmadığını sormadığını, 
görevinin sadece verileri işleyip sorumlu makamlara iletmekle sınırlı olduğunu, 

Arama kurtarma faaliyetinin sonuna kadar görev yerinden ayrılmadığını 72 saat boyunca 
aralıksız çalıştığını, bu süre içerisinde elde ettiği bilgi ve belgeleri yalnız Kahramanmaraş İl 
Jandarma Komutanlığı ile paylaştığını, bunun dışında Başbakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Genelkurmay Başkanlığı ile herhangi bir iletişim kurmadığını, fakat “bölgesel izdüşümü” 
modeliyle ilgilenen ve sistemin başında bulunan TİB personeli “Yusuf TANCA” ile zaman zaman 
telefonla görüş alışverişinde bulunduğunu, 

                                                 
25 09.09.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
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Jandarma Genel Komutanlığı Teknik İstihbarat Dairesi Başkanlığı Jandarma Yarbay 
Nuh KÖROĞLU imzası ile Araştırma Komisyonu Başkanlığına 16 Nisan 2010 tarih ve 2000-
1113070-10 sayılı yazı ile gönderilen haritaların (Ek: A ve B)  kendisi tarafından üretildiğini, 

ifade etmiştir. 

Sinyal analiziyle ilgili haritanın ellerinde var olup olmadığına ilişkin soru üzerine; 

TİB’ten Turkcell ve Avea’ya ait aldığı koordinatlar (x-y) üzerine piyasada mevcut olan 
ve kendilerinde de bulunan bir program aracılığıyla önce yayı çizdiğini, yayı çizdikten sonra sinyal 
analizi yaptığını, yaptığı çalışmayı önce amirlerine gösterdiğini, bir değerlendirme yapıldıktan 
sonra Kahramanmaraş’ın dosyasına koyduğunu, ilgiliyi telefonla aradığını (……..80 54) bir harita 
daha koydum buna da bakın dediğini, “çocuk bakıyordu, şurada kapsıyor, burada kapsıyor, 
onunla da bu bilgileri paylaşıp size anlattığım şekliyle, hatta daha uçuk bir şekilde de 
paylaştığımız şeyler olmuştur hani hayal ürünü, bunu götür ver diyorduk, veriyordu, döndükten 
sonra da verdim” telefonla arayarak harekât merkezine teslim ettiğini bildirdiğini, harekât merkezi 
dışında başka bir yere teslim etmesinin de mümkün olmadığını açıklamıştır. 

Kahramanmaraş İl Jandarma Teknik İstihbaratı ile görüşünce, Ek: A ve B 
haritalarında belirtilen yerlerin aranıp aranmadığı yönünde aranızda bir görüşme olup 
olmadığına ilişkin soru üzerine; 

“Yok. O taraf beni hiç ilgilendirmez. Bugüne kadar yaptığım hiçbir çalışmada da bir 
hedef var, hedefin yerinin siz orada olduğuna inanıyorsunuz, başka donelerle birleştirip, oraya 
gidildi mi, hedef yakalandı mı hiç bunu sorgulamamışımdır. Dediğim gibi, resmî bir görevde söz 
konusu olmadığı için burada bir yaptırım gücünüz de yok. Oradaki kişiyi arayıp buraya gidip 
bakın deme şansınız yok. Biz yardımcı olmak babında yaptık” şeklinde cevap vermiştir. 

Yukarıdaki ifadelerde adı geçen Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında görevli 
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümit NOGAYLAROĞLU bilgisine başvurulmak üzere 
Komisyonumuza davet edilmiştir. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümit NOGAYLAROĞLU 
Komisyonumuza 21.09.2010 tarihinde vermiş olduğu ifadede özet hâlinde doğrudan tutanaktan 
alınmıştır:26 

“J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU:  Şimdi, efendim, ben o gün, olayın meydana 
geldiği gün yanlış hatırlamıyorsam vekâleten başka bir time komutanlık ediyordum, çünkü oradaki 
tim komutanı izinliydi, AKOM Tim Komutanı izinliydi. Ben Pazarcık İlçesine bu AKOM timiyle 
ilgili bir vazife için gittim. Yanlış hatırlamıyorsam, saat 16.00 civarında döndüm Pazarcık 
ilçesi’nden. Daha sonra, 16.00’dan sonra Süleyman Başçavuşum -kendisi o zaman Ankara’da 
teknik dairede görevliydi- helikopterin düştüğünü, kendilerinin işte, bu, helikopterin düştüğü yerle 
ilgili bir harita çalışması yaptıklarını, bunu da Ankara’yla bizim aramızdaki FTP bağlantısıyla 
sisteme attığını söyledi. O zaman da o akşam bizim teknik istihbaratta yani İstihbarat Şubenin 
bünyesinde teknik istihbaratta nöbetçi -şu anda dışarıda arkadaşımız- Sabit Arslan, Uzman 
Jandarma Beş Kademeli Çavuş, oydu nöbetçi, orada görevli olan. Telefonla irtibata geçtikten 
sonra haritayı çıkardık. Bizim hareket merkezimiz, olayların koordine edildiği yer. Orada Hamza 
Tiryaki Yarbayıma -şu anda albay kendisi, oradan tayini çıktı- götürdüm. Oradaki işte… 

SORU:  Nerede şimdi Hamza Albayımızın görev yeri? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU:  Efendim, burada, Jandarma Genel 
Komutanlığı Denetleme Başkanlığı diye biliyorum. 

SORU: O zaman görevi neydi Kahramanmaraş’ta? 
                                                 

26 21.09.2010 tarihli Komisyon Tutanakları. 
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J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: İl Jandarma Komutan Yardımcısıydı yani 
Komutanımızdan sonra ikinci kişiydi. Hareket merkezinde görevliydi. Komutanımız tabii o zaman 
olay yerine hareket etmişti.  

Ben götürdüm. Zaten olay boyunca ben kendisiyle irtibat hâlindeydim yani Ankara 
bana bildirdi, ben kendisine arz ettim. Çünkü hareket merkezinde rütbeli fazla sayıdaydı ama en… 

SORU:  Saat hatırlayabiliyor musun, hangi saat tahminen? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU:  Efendim, ben şimdi görevden saat 16.00’da… 
Ben görev defterine baktım gelmeden önce, hata yapmayayım diye. Saat 16.00’da görevden 
döndüm Pazarcık’tan. 16.00’dan sonra ama net olarak tarihini hatırlayamıyorum yani aradan 
zaman geçtiği için.  

Ben bu haritayı götürdüm Hamza Tiryaki’ye, Yarbayımızdır.  

SORU:  Saat 16.00’dan sonradır da ama mesela 22.00, 23.00 müdür yoksa daha evvel 
bir saat midir? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Efendim, yani yaklaşık olayın üzerinden belki 
bir saat yani 17.00, 17.00 civarıydı yani öyle fazla değil de 16.45 olur, 17.00 olur yani yarım saat, 
bir saat diyeyim, o şekilde bir zaman. Çünkü geldim hemen zaten televizyon izleniyordu, ortalık 
karışıktı. En fazla -nasıl söyleyeyim, hata yapmayayım, yanlış söylemeyeyim de- bir, bir buçuk 
saat, belki bir saat, belki 17.00’dir yani bir saat diyelim.  

Bana Ankara’nın aktardığı teknik bilgi yani gönderdiği harita Turkcell bazıydı, 
Turkcell bazında yay vardı, işte helikopterin bu yayın arasında olabileceği… Zaten bana 
gönderdiği o harita da sinyal değil görüş analizi. Yani o bazın bulunduğu yerden işte etrafında 
görebildiği alanlar. Görüş analizi diye harita gönderdi, ben onu götürdüm Hamza yarbayımıza, 
aynı Ankara’nın… Tabii net olarak hatırlayamıyorum şimdi bana ne söylediğini. Götürdüm arz 
ettim, komutanım bunu Ankara bu şekilde bize FTP’den attı, helikopterin bulunabileceği yer bu 
yay dedim. Yayın bazın bulunduğu noktayla yani birinci yay, ikinci yayın arasındaki mesafeleri 
hatırlayamıyorum yani tabii onun bir mesafesi vardı o zaman. “O yayın arasında” diye ben 
kendisine arz ettim. Daha sonra hani ne yaptılar çünkü orada kendilerinin önünde haritalar vardı, 
çalışma yapıyordu, daha sonrasını… Ben kendisine arz ettim.  

Daha sonra ikinci bir harita geldi, o daha herhâlde saat 22.00-22.30’da. O zaman da 
bu belirtilen Turkcell yayının üzerine bu alanın daraltılması için Avea yayı üzerine bindirilmişti 
yani helikopterde bulunan şahısların, rahmetlilerin telefon numaraları tespit edilmiş işte Avea 
telefonu, o Avea telefonu da o Turkcell yayının üzerine bindirilince ikinci bir doğal olarak harita 
meydana geliyor. O harita da 22.30’du herhâlde o civarda, ben tekrar götürdüm hareket 
merkezindeki görevlilere.  

SORU: Ankara’dan gelen haritayı üstlerinize, amirlerinize, komuta kademesine 
götürüyorsunuz? Sizin onun üzerine bir çalışmanız, bir işleminiz olmadı…  

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU:  Arz edeyim efendim. 

Şimdi efendim biz düz jandarma personeliyiz, bizim o kadar teknik bilgimiz yok, bu işin 
uzmanı, bu işi bilen, yetişmiş personel Ankara. Bize Ankara FTP üzerinden haritayı gönderiyor, 
biz alıyoruz hareket merkezinde o zaman İl Jandarma Komutan Yardımcımız Hamza Tiryaki 
Albayımız diyeyim şu anda albay, karışıklık olması diye. Ben götürüyordum kendisine arz 
ediyorum. Bizim harita üzerinden yorum yapabilme yetkimiz yok. Bana Ankara ne söyledi, ne 
belirtti, ben gidiyordum haritayla beraber arz ediyordum, arz ettikten sonra tekrar Ankara’ya 
dönüyorum diyorum ki: Komutanım ben haritayı götürdüm, falanca komutanımıza arz ettim, sizin 
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de belirttiğiniz hususları arz ettim diye. Her haritayı götürdüğümüz zaman ben tekrar dönüyordum 
komutanımıza teyit amacıyla Süleyman Başçavuşumuza, komutanım gönderdiğiniz haritayı ben 
çıkardım götürdüm Hamza Tiryaki Albay’ımıza arz ettim, belirttiğiniz hususları, hatta daha sonra 
kendisi beni aradı ikinci harita geldikten sonra 22.30’dan sonra dedi ki: “Ümit ben de aradım 
Hamza Tiryaki Albayınızı, ben de görüştüm, ben de izah ettim, bilgin olsun.” “Anlaşıldı 
komutanım.” dedim. O da, kendisi de yine aynı şekilde benim arz ettiğim gibi kendisinin de 
telefonla arz ettiğini bana söyledi, bana bildirdi. 

Şimdi, bu Ankara’nın bize ilettiği bilgileri, yani gerek bu harita olsun gerek Turkcell 
olsun iletilenlerin hepsinin aynı şekilde iletildiği gibi, yani gerek çeken yerler, çekmeyen yerler 
hareket merkezine ilettik. Ben aradıktan sonra, yani ben ilettikten sonra kendi Süleyman 
Başçavuşum da aradı, kendisi arz etti Hamza Tiryaki Albayımıza. Dedi ki: “İşte bu Turkcell’in 
haritası, diğer Avea’nın haritası, şuralar da işte sinyal alındığı yerler” diye kendisi de arz etti. 

SORU:  Bu kime arz ediliyor? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU:  Hamza Tiryaki Albayımıza. Yani ben de arz 
ettim efendim.  

SORU:  Hayır, siz Hamza Tiryaki Yarbaya... 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Süleyman Başçavuş’un kendisi de arz etti. 
İkinci harita geldikten sonra kendisi de arz etti.  

SORU: Şimdi, tamam, yani biz şunu anlıyoruz: O gün saat 22.30’dan önce enkazın 
bulunduğu yerle ilgili noktasal olarak bir şey vardı. Şimdi, bu haritaya bakıldığı zaman da 
haritadan anlayan bir insan buradan enkazın bulunduğu yeri açıkça görebiliyor. Yani ne oldu da 
aranmadı burası? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU:  Efendim bize gelen teknik bilgiyi aynı şekilde, 
yani harita burada, kırmızı yerler çeken yerler diye ben arz ettim. Benden sonra... 

SORU:  Ne oldu bilmiyorsunuz. 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Hayır efendim, benden sonra da Süleyman 
Başçavuş’um tekrar aradı, dedi ki: “Ümit, ben gönderdiğim haritaya istinaden ben de aradım 
Hamza Tiryaki Albayımızı. Aynı şekilde sana söylediklerimi ben ona da arz ettim” dedi. Yani, “bu 
Turkcell, bu Avea, işte yay, kırmızı yerler çeken yerler, bulunabileceği yerler diye benim sana 
söylediğim şeyleri ben bir daha arz ettim” dedi ama hareket merkezine haritaları teslim ettikten 
sonra, ondan sonrası hakkında benim malumatım yok. Ben tekrar görevime döndüm, tekrar hani 
harita gelir, teknik bir bilgi gelir diye ben kendi görevime döndüm. 

Şimdi, ben birinci harita geldi, 17.00-17.30, ikinci harita geldi, ikinci harita derken bu 
sefer -birinci harita Turkcell’di- ikinci harita Turkcell-Avea idi.  

Harita geldi, birinci haritayı götürdüm. Saat 17.00. Komutanım dedim, birinci harita 
gelen bu, bu Turkcell yayı anlattım. Ankara ne aktardıysa, işte kırmızı yerler çeken yerler...  

SORU: Bunu söylediniz yani, bu kırmızı yerler çeken yerler, kestirme yayı. 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Efendim, zaten bu kırmızının bulunma amacı 
ne? Hamza Tiryaki şu anda Albay. Bize, arz ettiğim gibi, Adana bölgeden komutanlarımız geldi, 
kursu verdiler, biz de kendi bünyemizde, yani kendi takip ettiğimiz numaraları biz bu şekilde 
çıkarıyoruz. 

Biz şurada bulunan her söyleneni... Tabii, şimdi, ben Süleyman Başçavuşumun 
söylediğinin dışında ben bir yorum yapmadım. Çünkü dediğim gibi, ben düz jandarmayım. 
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Haritacılık bilgimi de söylediğiniz gibi ben arz ettim size. O ne söylediyse teknik bilgi olarak ben 
arz ettim. Komutanım dedim, mavi çizgi Turkcell dedim, birinci haritada, şu kırmızı yerler de 
dedim, görüş analizi yapılan, muhtemelen bulunabileceği yerler. Birinci Turkcell’i verdikten sonra 
ikinci harita geldi, yani şu harita geldi, Turkcell ve Avea. Götürdüm, Hamza Tiryaki Albayımıza 
arz ettim. Dedim ki: Komutanım bu birleştirilmiş -aynı sizin dediğiniz gibi- şu ara bulunabileceği  
-sonuçta alan genişti, iki tane baz birbiriyle çakışınca ne oldu, alan azalmış oldu- bu da 
muhtemelen bulunabileceği yerlerdir dedim, görüş analizi burada ama tabii yayın üzerinde 
Turkcell ile Avea’nın çakıştığı bulunabileceği muhtemel yerler dedim. Daha sonra ben bunları 
söyleyince Süleyman Başçavuşumu arıyorum tabii. Komutanım diyorum... 

SORU:  Telefonla? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Tabii. Telefonla götürdüm, arz ettim. 

SORU:  İrtibat telefonla mı yoksa mail üzerinden mi? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU – Haritalar FTP üzerinden gelir, görüşme 
sadece telefonla olur. Daha sonra, ben bunu arz ettikten sonra, Süleyman Başçavuşumla daha 
sonra da teyit ettik biz bunu. Beni aradı, dedi ki: “Ümit, ben gönderdiğim haritalarla ilgili  -zaten 
ikinci harita geldikten sonra- yani bu kapsama alanı daraldıktan sonra- Hamza Tiryaki Albayımızı 
aradım dedi, senin de bilgin olsun” dedi. “Bir de ben arz ettim” dedi. Ben söyledim dedi.  

… 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU – Evet, ben Hamza Tiryaki Albayımızı aradım. 

SORU:  Size söylediğinin ne olduğunu hatırlayabiliyor musunuz şu anda yaklaşık 
olarak? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU:  Bana söylediği bu efendim. Sana anlattığım 
işte bu Turkcell, bu Avea, ikisinin kesişme noktası, otomatik olarak ikinci haritayı üzerine 
bindirdiğiniz zaman bu yayın, yani yaklaşık olarak nereden bakarsan, üçte birinden fazlası, üçte 
ikisi devre dışı kalıyor. Bakılabilecek, aranabilecek arazi azalıyor. 

SORU: Peki, şeyi de söyledi mi size? Yani yayı çok azaltıyor, bu doğru, kesin doğru. 
Ayrıca sinyal alınan yerler bakımından da buralara yoğunlaşın siz dedi mi? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Tabii efendim. Yoğunlaşılması gereken yerler 
zaten o kırmızıyla bulunan yerler. Yani burada görüş analizi yapıldığı zaman burada çektiği 
yerler. Yani oraları sonuçta baz görüyor yani. Bunu söyledikten sonra “Ben kendim telefonla 
aradım, bir de ben arz ettim Hamza Tiryaki Albayımıza. Bu şekilde aynı sana söylediklerimi işte 
bu Turkcell...” 

SORU:  Süleyman Başçavuşla sürekli görüştünüz? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU – Onu da arz edeyim efendim. Sürekli görüştük. 
Yani saat en son yanlış hatırlamıyorsam gece yarısı ikiden sonra sinyal kesildi, yani telefonların 
herhâlde bataryası bitti, iki yerde görüştük ama bunu kendisi söyledi bana. Ben aradım Hamza 
Tiryaki Albayımızı, sana söylediklerimi kendisine de arz ettim. Aynı şekilde, harita üzerinden arz 
ettiğim gibi değerlendirmeyi kendisine ben bizzat söyledim dedi. 

… 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Tabii efendim. 
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Dedim ki: “Bura Genelkurmayın bildirdiği koordinat, Ankara’nın bildirdiği yer bura. 
Bununla, bunun arasında 20 kilometre fark var” dedim, herhâlde Genelkurmay bazın bulunduğu 
noktanın koordinatını aldı dedim. Yani büyük bir çelişki var dedim, aynı şekilde aktardım. 

SORU:  Peki, Genelkurmay tekrar çekti o koordinatı? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Efendim, şöyle arz edeyim: Hareket merkezi 
ile benim bulunduğum oda farklıydı. Bana hareket merkezinden koordinat, bizim hareket 
merkezimizden, İl Jandarma Hareket Merkezinden bana getirildi koordinat, arz ettiğim programı 
ben çevirdim, çünkü normal coğrafi... 

SORU:  Neresi çıkıyordu Genelkurmayın gönderdiği? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Efendim, koordinatı çevirmeden SHA DOS’a 
giremedik. O koordinat kırmızı-mavi nokta olur böyle, 38,966, onu çevirebilmeniz lazım ki SHA 
DOS programı kabul etsin onu. Ben onu dönüştürücüden çevirdim, girdim, daha sonra bazın 
bulunduğu yer, Tüllüce Tepe noktası veya işte çok büyük bir mesafe yoktu, ya orası ya biraz altı, 
orasını verdim. Bu şekilde götürdüm efendim. Dedim ki: “Komutanım, bizim Ankara’nın 
bildirdiği, Teknik Dairenin bildirdiği yer burası, Genelkurmayın bildirdiği nokta burası. Alakası 
yok, en az 20 kilometre mesafe var” Yani o şekilde ben gelen bilgiyi de aktarmak zorundayım. 

… 

SORU: Kimler vardı hatırlıyor musun Ümit Bey, Hamza Yarbay, o zamanki 
yarbayınız, şimdi albayınız dışında? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Arz edeyim efendim. Hamza Tiryaki 
Albayımız. Yani aktif olan kişileri söyleyeyim, çünkü bayağı kişi vardı. Kemal Sarıtaş, yüzbaşıydı, 
Binbaşımız var, şu anda Ankara’da, o da burada. Yani ondan sonra, yanlış hatırlamıyorsam ikinci 
rütbeli kişiydi, yani Hamza Tiryaki Albayımızdan sonra ikinci aktif rolü oynayan Kemal Sarıtaş 
Binbaşımızdı. Diğer personel bayağı kalabalıktı. Subay olarak bunlar aklıma geldi.  

SORU:  Son olarak. Turkcell’le Avea birleştiği zaman on buçukta gelen ikinci haritada 
tam kesişme yeri belli. Bunu Süleyman Başçavuş size bildirmiş. 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Efendim, ben de arz ettim, Süleyman Başçavuş 
da beni aradı, “Ümit” dedi, “İkinci haritayı...” 

SORU: “Hamza Yarbay”la ben de görüştüm.” demiş. 

SORU: Siz, yani Hamza Yarbaya yer burası dediniz mi? Harita üzerinde. 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Efendim, zaten çeken yer belli. Dedik ki harita 
üzerinde kapsama alanı burası. Kesiştiği yer bura, çeken yerler de bura diye arz ettik tabii. Ben 
arz ettim.  

SORU: Yani şu daire içindeki yeri gösterdiniz? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Tabii efendim. Yani kırmızı yerlerin amacı 
zaten muhtemel bulunabileceği yerler. Ben arz ettikten sonra Süleyman Başçavuşum da aradı, beni 
aradı, “Ümit, ben de arz ettim bir daha” dedi.  

SORU:  Yani sadece haritayı verip, geldi harita demediniz, burası dediniz? 

J. KD. ÇVŞ. ÜMİT NOGAYLAROĞLU: Şimdi, ben haritayı götürüp versem bir şey 
anlamaz. Benim anlatmam lazım ona. Ben gidiyorum, teknik, komutanım Ankara’nın gönderdiği 
harita bu, şu Turkcell, şu Avea, şu kesişme noktası, kırmızı yerler görüş analizi, bulunabileceği 
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yerler. Tabii aynı arz ettiğim gibi, bu kırmızının 300-500 metre batısı da olabilir, doğusu da 
olabilir. Ama Ankara’nın bildirdiği kırmızı yerler, yayın üzerindeki kırmızı yerler enkazın 
bulunabileceği yerler diye ben de söyledim, Süleyman Başçavuşum da söyledi. Nereden biliyorum? 
Süleyman Başçavuşum beni aradı, hatta ararken, aradığı zamanda Sabit Arslan Uzman 
Çavuşumla aynı odadaydık. Dedi ki: Ümit, dedi sen anlattın. Çünkü ben haritayı teslim ediyorum, 
bilgiyi aktarıyorum, Süleyman Başçavuşumu arıyorum, teyit ediyoruz. Komutanım, haritayı 
götürdüm, arz ettim, bilgileri de arz ettim, bilginiz olsun diyorum. “Tamam, Ümit” diyor. Sonra o 
beni aradı. “Ümit, ben de tekrar aradım” dedi. İkinci harita gittikten sonra özellikle, yani ilk 
harita gittikten sonra değil. “Ben de aradım, ben de görüştüm, ben de aktarım bilgilerimi” diye 
kendisi o şekilde söyle efendim bana, net şekilde yani.” şeklinde beyanatta bulunmuştur. 

Komisyonumuz 21.09.2010 tarihinde Ümit NOGAYLAROĞLU  ile birlikte kaza günü ve daha 
sonraki günlerde arama kurtarma faaliyetlerine bir şekilde katılan Jandarma Kıdemli Başçavuş 
Bülent EKİZOĞLU ile Uzman Jandarma V. Kıdemli Çavuş Sabit ARSLAN’ı da dinlemiştir. Adı 
geçen şahıslar birbirlerini teyit edecek şekilde genel bilgiler vermişlerdir. 

Bu durumda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından 
25.03.2009 günü gönderilen haritaların kaza mahallini gösterir haritalar olduğu sonucu ortaya 
çıkmaktadır. 

Haritaların ulaşması ile birlikte yapılması gerekenler ise özetle; 

  Kaza mahallinin her iki operatörün ortak çekim alanında aranması gerekecektir. 

  Öte yandan kırmızı renkli alanlarda cep telefonu ile baz istasyonunun sinyal transferi 
yapabildikleri anlaşıldığından muhtemel kaza yerine ait saha daha da daralacaktır. 

 EK-B isimli harita incelendiğinde cep telefonlarının her iki operatöre ait ortak çekim 
alanının çok küçük bir yerinde sinyal aldıkları görülmektedir. 

 O hâlde arama kurtarma faaliyetleri sırasında ilk bakılması gereken yerin burası olması 
gerekmektedir. Zira Jandarma Genel Komutanlığının anılan yazısından bu bilginin kazanın olduğu 
25.03.2009 günü, gece yarısından önce Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı’na gönderildiği 
anlaşılmaktadır.   

Nitekim kazadan sonra Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına ait 156 telefon 
numarasını arayan bölge halkından şahıslar da bu doğrultuda bilgiler vermişlerdir.27 Ancak 
birbirleriyle örtüşen bu bilgilerin yeterince değerlendirilmediği ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin; 

          “Sıra no: 26 

Tarih ve saat : 25.03.2009 – 20.52:08 

Arayan: x 

Aranan:156 

156 Jandarma 
x şahıs İyi akşamlar 
156 İyi akşamlar 
x şahıs Bu uçak düşme kazasından arıyoruz da biz 

                                                 
27 Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı 156 Jandarma ihbar hattına 25.03.2009-30.03.2009 tarihlerinde 
gelen telefon çağrılarının dökümü yapılmıştır. Görüşmeler toplam 412 sayfadır.  
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156 Nerden? 
x şahıs Göksün tarafından. 
156 Evet. 
x şahıs Bu uçak Sisli tarafında şuan bir haber geldi de o köyden görenler olmuş sisli 

tarafına düştü deniliyor buraya ekip çıkartabilir misiniz 
156 Bir saniye bekleyin alo? 
x şahıs İyi akşamlar! 
156 İyi akşamlar buyurun! 
x şahıs .... tarafındayız da… 
156 Nerde? 
x şahıs Göksün tarafı var ya bu uçak kazası… 
156 Evet? 
x şahıs Şuan buralarda arama yapılıyor da bir haber gelmiş… 
156 Ne tarafından? 
x şahıs Şahinkayası var ya… 
156 Şahinkayası tarafından. 
x şahıs Oralardan haber gelmiş oralarda düştüğünü gören olmuş o tarafa ekip çıkartabilir 

misiniz? 
156 Tamam beyefendi Şahinkayası tarafında peki Şahinkayası ne tarafı? 
x şahıs Doğalak tarafı. 
156 Doğalak tarafı? 
x şahıs He araçlarla hareket edeceğiz yani… 
156 Tamam ağabey. 
x şahıs Ben size bilen birini vereyim tam adres olarak da. 
156 Tamam. 
x şahıs Adem gel hele gel gel jandarmayı aradık da tam adresi versinler de ona göre 

diyorlar al alo 
156 Buyurun beyefendi sizi dinliyorum adresi alabilir miyim? 
x şahıs bir saniye beyefendi biz şimdi Şahinkayalıkta bir korucu ile konuşuyoruz da bir 

dakika o tarafı bilen bir arkadaşı veriyorum alo? 
156 Buyurun beyefendi dinliyorum devam edin. 
x şahıs Ballı Kayasını mı usta? 
156 usta neresini söylüyorsa Şahinkayası tarafında nereye bakılacakmış? 
x şahıs Sisili’den haber gelmiş ya! 
156 Sisli’den geldi doğru. 
x şahıs Sisli’den haber gelmiş mi sizden yanı düşmüş diye belli bir bilgileri var mıymış? 
156 Yok yok kesin değil! 
x şahıs Kimsenin bilgisi yok! 
156 Yok! 
x şahıs Şimdi komutanım Sisli o Balkaya’nın orda telefon çekmiş adam aramış ya… 
156 Evet. 
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x şahıs O zaman…… yüksek bir yer var daha önce orda olduğum için oradan başka 
bir yerde telefon çekmiyor orda… 

156 Evet. 
x şahıs Oralarda daha aşağılarda telefon çekmez. 
156 Nerden çeker? 
x şahıs Kara.... denen yeni bir yer var orda. 
156 Kara? 
x şahıs Karayap! 
156 Karayap! 
x şahıs He telefon orda çeker Balkaya’nın orda telefon çekmez. 
156 Anladım. 
x şahıs Bir de şey var güllük tepesi diye bir yer var orda çekerse çeker… 
156 Tamam zaten tüllü tepe alındı oraya bakılıyor. 
x şahıs Sisliden bir haber yok mu komutanım? 
156 Yok. 
x şahıs Tamam oldu komutanım. 
156 Sağ ol! 

 
156 Jandarma İmdat/ihbar hattına gelen çağrıların dökümünde benzer mahiyette kaza 

yerini ve civarını belirten birçok telefon daha geldiği tespit edilmiştir. Örneğin Ali Söylemez 
adında bir vatandaş 25.03.2009 tarihinde saat 21.13 (36 numaralı arama), 21.15:59’da (39 
numaralı arama), 22.40:04’te (76 numaralı arama) üç kez aramıştır. Birbirini teyit eden aramalar 
gece boyunca devam etmiştir. 25.03.2009 günü saat 15.33 ila 30.03.2009 günü saat 16.39 
arasından 156 Jandarma İmdat ihbar hattına gelen telefonların dökümü toplam 413 sayfa 
tutmaktadır. 
“Sıra no: 76 
Tarih ve saat : 25.03.2009 - 22:40:04 
Arayan: Ali Söylemez 
Aranan:156 
 
Jandarma 156 Jandarma 
Ali SÖYLEMEZ Abi iyi akşamlar! 
Jandarma 156 İyi akşamlar! 
Ali SÖYLEMEZ Abi ben Kozcağız Köyünden Ali Söylemez.  Oraya telefon numaramı 

verdim. Yetkili birisinin beni aramasını bekliyorum. Benim şu anda 
telefonumda kontörüm yok. Televizyondaki haberleri tek tek izliyorum. 
Şu an Jandarmanın aradığı yer yanlış, ben Kozcağız Köyü’nden 
arıyorum. Yetkili biri ile görüşmek istiyorum. 

Jandarma 156 Siz nerden biliyorsunuz beyefendi nerede olduğunu? 
Ali SÖYLEMEZ Abi uçağın düştüğü mevkiyi buradan görenler var. 
Jandarma 156 Kim görmüş? 
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Ali SÖYLEMEZ Biz burada bütün çevre köyleri araştırdık. Net olarak yerini bilmiyoruz. 
Eğer telefondan yetiştilerse düşen kişiler telefonda yetiştiyse 
bilemiyorum. Ama o mevkiide bir noktadan telefon çekiyor. Bizim de 
tahmin ettiğimiz bölge o bölge.  

Jandarma 156 Tamam beyefendi biz size döneceğiz. 
Ali SÖYLEMEZ Abi yetkili birisinin aramasını bekliyorum. İsmim Ali Söylemez. İyi 

akşamlar 
 

Arama kurtarma konusunda elde edilen yeni bilgiler üzerine, arama kurtarma 
faaliyetlerinde önemli rol oynayan ve söz konusu kaza günü Kahramanmaraş  İl Jandarma 
Komutanlığı emrinde görevli olan Hamza TİRYAKİ, Kemal SARITAŞ ve Ahmet ERGEÇ’in 
bilgilerine başvurulmak amacıyla Komisyonumuza davet edilmişlerdir.  

Albay Hamza TİRYAKİ Komisyonumuza 01.10.2010 tarihinde Komisyonumuza vermiş 
olduğu ifadede;  

Helikopter olayını tesadüfen öğrendiğini,....düşen helikopterle ilgili ilk mevki bilgisinin 
Sarıgüzel şeklinde geldiğini daha sonra Tüllüce Tepe olarak değiştiğini, akabinde Hacıömer 
bölgesini işaret eden başka bir verinin ulaştığını, aramaya buralardan başladıklarını,   

Bu arada Sisne Köyü’nden bir vatandaşın aradığını, o vatandaşla kendisinin de 
görüştüğünü, bu kişinin: “Komutanım ben Sisneliyim, bizim üzerimizden helikopter geçti, şu 
saatte, çok alçaktan uçuyordu, sis vadiye oturmuştu, belki bir 40-50 metre yükseğe kadar sis 
oturmuştu, o yüzden sisin içinden gitmemek için helikopter de kavak ağaçlarını yalarmış gibi 
alçaktan uçarak bizim üzerimizden gitti. Büyük bir ihtimalle buradan Kızılöz Köyü istikametine 
doğru gitti.” dediğini, dolayısıyla bu bilgiyi değerlendirdiklerini, Sisne Köyü’nü geçtikten sonra 
vadinin ikiye ayrıldığını, bir Kızılöz tarafına bir de sol tarafa devam edebildiğini, orada hâkim 
arazinin Keş Dağı bölgesi olduğunu, zaten kabartma harita üzerinden de helikopterin gidiş 
istikameti olarak düşmüş olabileceği yer ve muhtemelen telefonların çekmiş olduğu yeri kabartma 
harita üzerinden tespit ettiklerini, evet bu bölgede düşmüştür dediklerini, 

 Kendilerinin değerlendirmeyi yaparken veya yapmadan bir müddet önce Genelkurmay 
Başkanlığından kaza mahallinin Kurucuova bölgesinde de olabileceği, oraya da bakmaları 
gerektiğini bilgisinin geldiğini, bunun üzerine Bölge Komutanı’nın kendisine “Olay anlaşıldı, 
helikopterin düştüğü yeri kabaca burası olarak tahmin ediyoruz. Bundan sonraki aramaları buna 
göre yapacağız, yalnız şimdi Kurucuova’da da arama var, şimdi bu bölgede, Kızılöz tarafında Alay 
Komutanı, Asayiş Şube Müdürü, Vali, herkes var. Yarın sabah erkenden sen, senin emrine 
vereceğimiz birliklerle Kurucuova bölgesine git ve aramayı sen yönet, orayı teferruatlı ara. Hemen 
ayrıl istirahat et.”  diye sözlü emir verdiğini, 

“Gece 24.00 sularında istirahata çekildiğini, sabah 04.00’te kalktığını, Sabah arama için 
Kurucaova’ya gittiğini akşama kadar burada kaldığını, Birinci gün güneyde bir yerde arama 
faaliyetine katıldığını”, ifade etmiştir. 

 Öte yandan ilk gün Jandarma Genel Komutanlığı tarafından oluşturulan bir haritanın 
kendisine getirildiğini, haritadaki bilgileri Komutanları Ali LAPANTA ve Mazlum KOÇOĞLU ile 
paylaştığını, mevcut bilgiler ve vatandaş beyanlarından helikopterin Sisne-Kızılöz köyleri arasında 
bir yere düştüğünü zaten tahmin ettiklerini, kendisine verilen haritadaki kırmızı alanların ne 
olduğunu bilmediğini, kendisine daha fazla daraltılmış alan bilgisi verildiğini hatırlamadığını,  

 Ümit Astsubayın söylediği ve valilikten gelen krokinin kendisine geldiğini, net olarak 
tam kendisine komisyonumuzda gösterilen kroki diyemese de iki veya üç krokinin önüne geldiğini 
ama bu krokinin burada iddia edildiği gibi telefonun çektiği yeri nokta olarak göstermediğini, öyle 
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olsa bile kendisinin bundan haberinin olmadığını, “telefonun çektiği yerler kırmızı yerlerdir 
dolayısıyla geriye bir tek bu nokta kalıyor, burada kırmızı yer var, sadece burasıdır” diye 
algılamadığını, 

 İlerleyen beyanında; Ümit Astsubay’ın kendisine “Komutanım, kroki bu, çektiği yer 
burasıymış.” dediğini, kendisinin de zaten daha önce bu tepeye aşina olduğu yani o yayın 
telefonun oradan bir yerden çekmiş olduğunu bildiği için fazla sorgulamadığını, orada başka da 
bilgi göremediğini, algılayamadığını, 

Süleyman Astsubayın kendisine koordinat vermediğini, 

22.30 civarında gelen bilgiyi orada bulunan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali 
LAPANTA ve Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mazlum KOÇOĞLU ile paylaştığını, saat on 
civarı onlar harekât merkezine gelince kendisinin zaten harekât merkezinde görevli olmadığını, 
orada en yüksek rütbeli subay olarak bulunduğunu,  daha yüksek rütbeli subay gelince de o andan 
itibaren orada görevinin sona erdiğini, bilgileri kendilerine ilettiğini, krokileri gösterdiğini, harita 
üzerinden değerlendirme yaptıklarını ve ertesi gün için yaptıkları bir görevlendirmeden sonra o 
bölgeden ayrıldığını  

 ifade etmiştir. 

 Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan haritayla ilgili genel yorumu; 

 “Ben net olarak hatırlamıyorum. Bana getirilen haritalara da çok net olarak “Evet, bu 
haritaydı.” diyemiyorum. Ben o telaş içerisinde bu veya buna çok benzeyen bir harita, bir krokinin 
geldiğini, bundan bu yay üzerinde çeken yerler olduğunu ve bize gelen ifadelerden belki Ümit 
Astsubay bana bu şekilde söyledi, “Kırmızı noktalar çeken bölge.” dedi, belki benim o anda 
dikkatimi çekmedi, başka bir şeylere yoğunlaşmıştım, bilmiyorum. Ama şimdi şu haritayı, diyelim 
şu nokta, o kırmızıyla işaretlediğiniz nokta, “Haydi bunu 1/25.000 üzerinden gösterin.” veya “Bu 
nokta koordinatı neresidir?” dediğinizde hemen böyle bir, iki saatlik uzman personelin çalışması 
lazım gelen bir şey. Bu iki tane haritayı birbirine oturtmak, 1/25.000’e göre koordinatını çıkarmak 
ve “Şu bölgededir.” demek kolay iş değil. O noktanın hangi dağ olduğu bile belli değil. Bakın, o 
noktanın olduğu yerde hiç etrafta köy falan feşmekân var mı? Yok. Orada benim yapmam gereken, 
bizim yapmamız gereken pratik bir değerlendirme. Yani elimizde şu var, o harita var, bir de 
Valilikten gelen onun sivil versiyonu var, kabartma harita var, vatandaşların ifadesi var ve bu 
ifadeye göre biz bunu akşam on buçuk sıralarında Bölge Komutanı, Kurmay Başkanı ve ben 
değerlendirdik. Yani elimizden geleni yaptık. Elimizden gelen o an onu yapmaktı.  

… 

İkinci gün bu bölgelerde arama yapıldı ama cerideye işlenirken yani birlik komutanı 
-örnek veriyorum- oraya aramaya gönderdiğimiz birlik komutanı dolaştığı yeri, koordinatını nokta 
nokta ölçüp bildirmiyor ki kabaca bir bölgedir, orada kroki, belki ne bileyim 300 metre bu taraftan 
geçilmiştir belki ama o bölge arandı. Yani illa bize alaydan gönderilen krokilere, yazılara itibar 
etmek yerine o aramaya bizzat katılan rütbeli personelin, sivil vatandaş, herkes orada. Yani fiilî 
olarak arama yapıldı ama kâğıt üzerinde… 

… 

Ben Ümit Astsubay. Bana şöyle söyledi, böyle yönlendirdi veya bu haritayı gösterdi, şu 
değerlendirmeyi yaptı-yapmadı konusuna çok girmek istemiyorum. Bize harita geldi. Bakın, 
250.000’lik haritada komutanın bu noktada dediği yer arazide arkadaşın söylediği 46 hektar. Bir 
de “Bunun 300-500 metre sağını solunu da değerlendirin.” demişse Komutanım bana, 300-500 
metresini falan da katarsanız oranın ne kadar bir alan olduğunu herhâlde takdir edersiniz. 
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Nereden baksanız 100 hektar ve benim bahsettiğim işte 10 kilometrekarelik alana tekabül eder. 
Burası bölge. Yani bize nokta bildirilmedi. Bildirilemez. İddia ediyorum… 

… 

Yani bize düştüğü nokta koordinatı asla bildirilmedi ama bölge koordinatı geldi. Bu 
bölge koordinatını, düştüğü bölgeyi zaten biz harita üzerinden de değerlendirdik diyorum, 
birbiriyle örtüştü. Vatandaşın ifadesinden de değerlendirdik ve birinci gün akşamı saat 22.30 
itibarıyla 10 kilometrelik alanı, düştüğü yeri biz değerlendirdik ve o değerlendirme olduğu andan 
itibaren Bölge Komutanım “Tamam, senin işin bitti, sen yarın şu operasyonda görevlisin, hadi 
git.” dedi. Ondan sonrası hakkında hiçbir fikrim yok.” 

şeklindedir. 

Albay Hamza TİRYAKİ her ne kadar saat 24.00’te uyumak için karargahtan 
ayrıldığını ifade etse de 156 telefon kayıtlarının dökümünden 26.03.2009 günü saat 02.17:08’de 
Vali Yardımcısı Servet GÜNGÖR ile saat 05.09:57 de Vali Yardımcısı Mustafa ANTEPLİOĞLU 
ile, saat 07.04.14 de yine Vali Yardımcısı Servet GÜNGÖR ile, saat 07.06:59 da Şaban isimli 
Astsubay ile, 07.28:05’te İl Jandarma Komutanı ile telefon görüşmesi yapmıştır ve kendisi o sırada 
karargahtadır. 156 telefon kayıtlarının dökümünden de anlaşılacağı üzere Hamza TİRYAKİ’nin 
sözlerinde birçok çelişki bulunmaktadır. 

Komisyonumuz 01.10.2010 tarihinde Albay Hamza TİRYAKİ ile birlikte kaza günü ve daha 
sonraki günlerde arama kurtarma faaliyetlerine fiilen katılan Yarbay Ahmet ERGEÇ ve Binbaşı 
Kemal SARITAŞ’ı dinlemiştir. Adı geçen şahıslar arama kurtarma faaliyetleri hakkında genel 
bilgiler vermişlerdir. 

Komisyonumuzun yaptırdığı teknik çalışmalar sonucu elde ettiği bilgiler ve yapılan 
işaretlemeler aşağıdaki haritalar üzerinde gösterilmiştir. Aşağıdaki haritaların bir kısmı çeşitli 
kurumlarca üretilmiştir. 

 



 - 181 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

 
 



 - 182 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

 
 
                 Bu bilgilerin doğruluğunun teyidi amacıyla referans bilgi ve belgeler bir kez de 
Komisyonumuz tarafından ilgili yerlerden istenilmiş ve uzman harita mühendisleri tarafından 
değerlendirilmiştir.  

                 Gelen bilgi ve belgeler ile bunların paftaya uygulanması aşağıdaki gibidir.  
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Şekil 14. Turkcell ve Avea Baz İstasyonu Ortak Kapsam Alanı 
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Şekil 15. Turkcell ve Avea Ortak Alan 
Görünümü:1
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Şekil 16. Turkcell ve Avea Ortak Alan Görünümü: 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 187 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

 
Şekil 17. Turkcelle Ait Görüş Analiz Haritası-1 
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Şekil 18. Turkcelle Ait Görüş Analiz Haritası-2 
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Şekil 19. Turkcell- Avea Ortak Yayının Turkcelle Ait Görüş Analizi Haritasına 
Uygulanmış Hâli- 1 
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Şekil 20. Turkcell-Avea Ortak Yayının Turkcell’e Ait görüş Analizi Haritasına 
Uygulanmış Hali- 2 

 

 
 

Bu durumda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığının yaptığı 
çalışma sonucu helikopterin enkazının bulunduğu yeri çok küçük bir alan içerisinde kalacak 
şekilde 25.03.2009 günü saat 23.30’da harita hâlinde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına 
gönderdiği, bu haritanın 16.04.2010 tarihinde Komisyonumuza gönderilen yazının ekinde bulunan 
EK-B isimli harita olduğu, bu andan itibaren arama çalışmalarının bu doğrultuda yapılması 
gerektiği, ya da en azından aranacak sahaya bu alanın da dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 
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Keza; arama kurtarma faaliyetlerini gösterir haritalar da bunu teyit etmektedir. Bu 
hususa aşağıda değinilmiştir. 

Öte yandan, kazanın öğrenildiği ilk andan itibaren arama-kurtarma çalışmalarını yerinde 
yönetmek üzere muhtemel olay mahalline hareket eden Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi 
TANILIR elde edilen koordinatlarla ilgili olarak; 

“Kendisinin olay yerine intikal etmek üzere Valilikte hazırlık yaptığı bir zamanda 
Göksun Kaymakamının kendisini arayarak “Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Alpaslan 
KAVAKLIOĞLU aradı bir koordinat verdi, bu koordinatı tespit etmişler, bu koordinata göre 
aramaların yapılması lazım. Oradan ilgili birimlere bildirmişler” dediğini, bu koordinatları 
kendisinin hemen İl Jandarma Komutanına verdiğini, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü 
Alpaslan KAVAKLIOĞLU’nun verdiği koordinatlara göre kazanın Hacıömer köyü civarında 
olduğunu,  bu koordinatın alındığı yerin Tüllüce Tepe baz istasyonu olarak göründüğünü, aşağı 
yukarı Hacıömer, Tüllüce Tepe, Berit Dağı denilen bir alan olduğunu, gelen bu bilgiler üzerine 
oraya doğru yola çıkmaya karar verdiklerini, Tüllüce Tepe ve Hacıömer Köyü ile enkazın 
bulunduğu yerin mesafesinin 23.4 km olduğunu,”  

ifade etmiş, 

“Yine Sisne Mahallesinden görgü tanıklarının helikopteri gördüklerini belirtmeleri 
üzerine aynı gün Sisne’ye geçtiklerini, burada bulundukları bir zamanda tahminen gece 
yarısından biraz sonra İl Jandarma Komutanına Genelkurmay Başkanlığı tarafından ulaştırılan 
bir bilgi ile Kurucaova Köyü’nden sinyal alındığının belirtildiği, Kurucaova’yla helikopterin 
düştüğü yer arasında çok fazla da bir mesafe olmamasına rağmen arada bir dağ bulunduğunu, 
esasen bu bilgiyi çok da yorumlamadıklarını, Çünkü arada dağ olduğu için normalde helikopterin 
o tarafa düşmesi için köylülerin belirttiği güzergâhtan farklı bir güzergâh takip ederek oraya 
gitmesinin gerektiğini, bu bilginin olay yerine intikal eden İçişleri Bakanına iletilmesi üzerine 
Kurucaova’da da bir ekibin arama tarama yapmasına karar verildiğini, sabahleyin gün 
doğumuyla birlikte Kurucaova tarafına Bakan beyle birlikte hareket ettiklerini,” 

beyan etmiştir. 

Özetle, kendilerine koordinat olarak olaydan hemen sonra Başbakanlık Güvenlik İşleri 
Genel Müdürü Alpaslan KAVAKLIOĞLU tarafından Göksun Hacıömer köyü, yine gece 
yarısından sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından ise Merkez Kurucaova köyü koordinatlarının 
verildiği anlaşılmaktadır. 

Kahramanmaraş Valiliği tarafından hazırlanan kaza ile ilgili raporda da; “Saat 16.15 
sıralarında Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Alparslan KAVAKLIOĞLU, Göksun 
Kaymakamını arayarak helikopterin düştüğü yer ile ilgili olarak herhangi bir bilgiye sahip olup 
olmadıklarını sormuş ve konunun kendileri tarafından da araştırıldığını ifade etmiştir. 

Saat 16.30 sıralarında Göksun Kaymakamı Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü 
tarafından tekrar aranmış ve kaza yeri ile ilgili olarak tespit edilen koordinatların X:36.8236 
Y:538.1299 olduğu ve tespit edilen koordinatların ilçeye bağlı Hacıömer köyü civarında 
olabileceği ifade edilmiştir.  

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdüründen elde edilen koordinat bilgisi Göksun 
Kaymakamı tarafından derhal İlçe Jandarma Komutanına iletilerek gerekli çalışmaların yapılması 
talimatı verilmiştir. Tespit edilen koordinatlarla ilgili bilginin Göksun Kaymakamı tarafından 
acilen Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi TANILIR’a da arz edilmesi üzerine Kahramanmaraş 
Valisi Mehmet Niyazi TANILIR tarafından İlçe Kaymakamına koordinatların ait olduğu Hacıömer 
köyünde ve civar köylerde yaşayan vatandaşların durumdan haberdar edilerek hava kararmadan 
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aramalara başlanması yönünde talimat verilmiştir.” şeklinde ifade edilmiş ve verilen koordinatların 
Göksun Hacıömer köyü olduğu belirtilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak 25.03.2009 günü saat 18.11’de Başbakanlık Acil Durum Yönetimi 
Genel Müdürlüğünden yapılan ve Anadolu Ajansı tarafından geçilen yazılı açıklamada, “BBP 
Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun seçim gezileri sırasında kullandığı helikopterin 
Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi’nden hareket ettikten sonra düştüğünün haber alınması 
üzerine, helikopterin düştüğü yerin koordinatlarının hızla tespit edildiği,  

Sivil savunma ve kurtarma birliği, Jandarma birliği ve köy korucularından oluşan 
arama kurtarma birliklerinin karadan, Genelkurmay Başkanlığınca gece görüş kabiliyetli bir 
helikopterin, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterinin, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir 
başka helikopterin de havadan olay yerine sevk edildiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili 
çalışmaların devam ettiği” ifade edilmiştir. 

Valilik Kriz Merkezi tarafından hazırlanan raporda Genelkurmay Başkanlığı tarafında 
gece yarısından sonra iletildiği ve Kurucaova köyü yakınları olarak belirtilen koordinatlardan 
bahsedilmemekle birlikte, raporda Kurucaova köyü’nde yapılan arama- kurtarma faaliyetleri 
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. 

Kazanın öğrenilmesinden itibaren muhtemel olay yerine ilk hareket eden ve daha ilk 
dakikadan itibaren arama- kurtarma çalışmalarına nezaret eden Kahramanmaraş İl Jandarma 
Komutanı Albay Sezai AKGÜN ise konuyla ilgili olarak 11.06.2009 tarihinde Komisyonumuza 
yaptığı sunumda: 

“Saat 16.30 sıralarında korucularla takviyeli İl Merkez Jandarma Komutanlığından 
çıkardığı kuvvetlerin Sarıgüzel, Hacıbudak, Berikli köyleri arasında arama faaliyetine başladığını, 
yine aynı saatte Göksun Kaymakamına gelen bir bilginin kendilerine intikal ettiğini, 
Başbakanlıktan kaza yeri koordinatının bildirildiğini, bu bilginin kendisine, hem Sayın İl Valisi, 
hem de Göksun Kaymakamı tarafından verildiğini, Hacıömer Köyü civarında olduğunun 
belirtildiğini, bunun üzerine hemen Göksun İlçe Jandarma Komutanına emir vererek o bölgeye 
karakoldaki askerleri ve bölgeyi en iyi bilen korucuları da yanına alarak o bölgeye gitmesi 
talimatını verdiğini, saat 17.00 sıralarında koordinat verilen Hacıömer bölgesine komando 
bölüğünü sevk ettiğini,  

Saat 18.35 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğünden Göksun-Çardak Jandarma Karakolu’na 
Tüllüce Tepeden helikopterin orada olabileceğine dair bilgi geldiğinin kendisine aktarıldığını, 
Tüllüce Tepe dedikleri yerin karakola yaklaşık üç dört kilometre mesafede olduğunu, Karakolun 
bahçesine çıkınca Tüllüce Tepe’nin gözüktüğünü, Tüllüce Köyü’nün ve Çardak Karakolunun 
olduğu bölgede sis bulunmadığını, havanın karardığını, helikopterlerin o alanı hemen taramaya 
başladığını, aynı zamanda da sivil savunma ekipleri ile birlikte korucuları, erleri ve devriyeleri 
Tüllüce Tepe’ye yönlendirdiğini, 

 Daha sonra saat 18.45-19.00 civarında yine bu defa Genelkurmay Başkanlığından 
Jandarma harekât merkezine ulaşan bir bilgi olduğunu, helikopterin il merkez-Ilıca-Sarıgüzel 
bölgesinde olabileceğine dair bilgi geldiğini,  

Saat 23.20 sıralarında Vali Bey ile buradan gelen bir ihbar üzerine Sisne köyüne 
vardıklarını, arama çalışmalarının o bölgede yoğunlaştırıldığını ve o köyde bulundukları esnada 
Genelkurmay’dan ikinci bir bilgi geldiğini, bu bilgide “Helikopterin sinyalinin alındığını ve il 
merkeze bağlı Kurucaova köyü bölgesinde olduğu”nun belirtildiği, 

Gelen bilgiler arasında bazen 80 kilometre, bazen 20 kilometre, bazen de 30 kilometre 
fark bulunduğunu, kazadan sonra cep telefonlarının yerinin sabit kaldığı ve gelen tüm bilgiler cep 
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telefonu sinyallerinden edinilmiş olduğu hâlde bu çelişkili bilgiler arasından bir eleme yapılmayıp 
bütün bilgilerin tek tek değerlendirildiğini, Genelkurmay Başkanlığından bildirilen Kurucaova 
köyünün olay yerine kilometre olarak 3-4 kilometre olmasına rağmen araziden geçişin olmadığı 
Göksun tarafından dolaşıp Kurucaova köyüne gitmek için en az üç saat gerektiğini, kaza yerinin 
dağın batısı Kurucaova köyünün ise doğusunda bulunduğunu, bu bilgi üzerine hep beraber sabaha 
karşı 06.30’dan itibaren Sayın Bakan ve Vali ile birlikte Kurucaova köyüne intikale başladıklarını” 
beyan etmiştir. 

Ayrıca konuyla ilgili olarak yine aynı sunumda belirttiği kişisel yorumunda; 

İl Jandarma Komutanlığına bağlı bütün ilçe jandarma komutanlıklarındaki 
karakollardaki bütün erleri ve bütün korucuları Kurucaova köyü ve Sisne bölgesine, Kızılöz 
köyüne gelmesi için emir verdiğini, Genelkurmay’ın “buradan sinyal alınıyor.” şeklinde bilgi 
verdiğini, bölgenin dokuz defa arandığını ve bir sonuç alınamadığını ancak kişisel 
değerlendirmelerinde yanıldıklarını fakat bunun kendilerinden kaynaklanmadığını, kendilerine 
bildirilen Tüllüce Tepe ve Kurucaova köyünde sinyal alındığı belirtilen bölgede baz istasyonları 
bulunduğunu, sinyal alındığı bildirilen yerlerin aslında bu baz istasyonları olduğunu, bu nedenle 
yanıldıklarını düşündüğünü, kendi komutanlığında herhangi bir teknik ekip bulunmadığını, 
gelen bu bilgiler doğrultusunda onları hemen doğru bir bilgi kabul ederek söz konusu bölgeye 
birlikleri kaydırıp arama yaptıklarını” belirtmiştir. 

Yukarıdaki bilgilerden de görüleceği üzere cep telefonu sinyallerinden alınan 
bilgilere göre sahada arama yapan arama-kurtarma birimlerine değişik kurumlardan 
değişik koordinatların bildirildiği, arama-kurtarma çalışmaları yapan birimler tarafından 
bu bilgilerin biri hariç geri kalanının değerlendirilerek arama–kurtarma faaliyetleri icra 
edildiği, ancak belirtilen koordinatların Hacıömer Köyü ve Kurucaova Köyü’nde yer alan 
cep telefonu baz istasyonlarının bulunduğu alana ait olduğu, Jandarma Genel 
Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından üretilen haritanın ve buna bağlı olası 
enkaz yeri bilgilerinin ise arama-kurtarma birimlerine aktarılmadığı, bu haritanın kaza 
mahallini gösteren tek doğru bilgi olduğu anlaşılmıştır. 

 Ayrıca yine elde edilen cep telefonları sinyallerinden daha dar bir alan tespit edilebilmesi 
amacıyla sinyal bilgileri alınan iki baz istasyonuna ilave olarak seyyar baz istasyonlarının bölgeye 
getirilip getirilmediği de ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak Komisyonumuza 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gönderilen yazıda; 

“Kaza mahallindeki geçici baz istasyonunun ne zaman kurulduğuna dair 
Kurumumuzda herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, GSM İşletmecileri ile 
yapılan yazışmalar sonucu elde edilen bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından; uydu mobil baz istasyonunun hava 
muhalefetinden dolayı 27 Mart 2009 Cuma günü saat 17.00’da aktif edildiği, 

Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından; uydu mobil baz istasyonunun 27 
Mart 2009 Cuma günü İstanbul'dan bölgeye sevk edildiği ve istasyonun hava 
muhalefetinden dolayı uydu transmisyon link hatlarında meydana gelen sorun 
nedeniyle ancak 28.03.2009 saat 17.17’de aktif edildiği, 

Avea İletişim Hizmetleri AŞ tarafından; hava muhalefetinden dolayı 27 Mart 
2009 Cuma günü saat 20.36’da 1 adet, 28.03.2009 tarihinde saat 12.32’de 
1 adet olmak üzere toplam 2 adet mobil baz istasyonunun aktif edildiği bildirilmiştir.” 

  şeklinde bilgi verilmiştir. 
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Yine Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin Komisyonumuzun konuyla ilgili 24.11.2009 
tarih ve A.01.1.GEÇ. 0/333, 334, 335-76 sayılı yazısına cevap verdiği 04.12.2009 tarih ve 
RTE/104074 sayılı yazısında; 

“İlgi yazınız ile 25.03.2009 tarihinde Kahramanmaraş il sınırlarında meydana gelen ve 
Sivas milletvekili ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 
helikopter kazasıyla ilgili olarak; 

Şirketimizce kaza mahalline mobil baz istasyonunun gönderilip gönderilmediği, 
konularında bilgi ve belgelere gerek duyulduğundan bahisle söz konusu bilgi ve belgelerin 
Komisyonunuza gönderilmesi Şirketimizden talep edilmektedir. 

Kazanın duyulmasını müteakip Şirketimizin teknik birimleri, kendilerine bu 
konuda bir başvuru olabileceği düşüncesiyle teyakkuza geçmiş olup, 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) Şirketimizden herhangi bir desteğe 
ihtiyaç duyulup duyulmadığı sorulmuştur. 

  25 Mart 2009 tarihinde saat 19.00 civarında Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığından (TİB) telefon ile gelen sözlü yardım talebine dayanarak kazada 
bulunanlardan birine ait olduğu belirtilen 1 adet cep telefonundan sinyal alınmış, bu sinyallerin 
değerlendirilmesi neticesinde oluşturulan EK-1'deki harita aynı gün saat 20.50 civarında TİB’e 
gönderilmiştir. 

Mart 2009 Çarşamba akşamı saat 20.00 civarında Kahramanmaraş 
İl Jandarma (156) ile irtibata geçilmiştir. Şirketimizin radyo şebekesinden sorumlu 
bölge planlamacısı tarafından jandarmaya bilgi verilerek Şirketimizin bu gibi 
durumlarda mobil istasyon desteği sağlayabileceği belirtilmiştir. Jandarma'ya 
gerekli durumlar için bölge planlamacısı irtibat bilgileri verilmiştir. 

Mart 2009 Perşembe sabahı saat 07.30’da Jandarma tarafından bölge 
planlamacısı aranarak Göksun- Kurucaova ve Sisne için acil mobil istasyon 
talebinde bulunulmuştur. Jandarmaya teknik analizlere göre mobil için uygun 
yerin Sisne değil, kurtarma çalışmalarının da ilerleyen saatlerde yoğunlaşacağı 
Kızılöz köyü üstündeki tepeler olduğu belirtilmiştir. Kaza lokasyonu Kızılöz 
köyünün 4 km. güneybatısında kalmaktadır. 

Harita üzerinde yapılan analizde köy üzerinden yola 200 metre yakın bir tepeden 
Kanlıkavak istasyonuna doğrudan veya pasif hop/atlama noktası ile transmisyon görüşü 
sağlanabileceği anlaşılmıştır. 

TİB’e yukarıda verilen bilgiden sonraki çalışmaların devamında arazi şartları ve uçuş 
hakkında gelen ek bilgi ve değerlendirmeler sonrasında 26 Mart 2009 saat 13.00’te konuyla ilgili 
harita TİB’e gönderilmiştir. 

Mobil istasyon saat 10.00’da Kahramanmaraş 11.30 civarı Tekir polis karakoluna 
ulaşmış ve buradan saat 12.30 civarında Kızılöz köyüne varmıştır. Mobil yeri tespit edildikten 
sonra buraya kadar yaklaşık 300 m civarı yol açılabilmesi için greyder tedariki için çalışılmıştır. 
Bölgedeki greyder ve iş makineleri arama kurtarma çalışmaları için kullanıldığı için tedarikte 
sıkıntı yaşanmış ve Göksun Devlet Su İşlerinden saat 17.00 civarında yolu açacak greyder olay 
yerine ulaşmıştır. Greyder ile yol açma çalışmalarına başlanmış ve bir saat sonra mobil araç 
greyder ile çekilerek tepe yakınına çıkarılmıştır. Normalde radyo link transmisyon görüşü 
sağlanabilecek olan bu noktadan hava karardığı ve sisle beraber kar yağışı ve tipi başladığı için 
transmisyon bağlantısı sağlanamamıştır. Çalışmalar gece boyunca sabaha karşı saat 04.00’e kadar 
devam etmiş ancak olumsuz hava koşulları sebebi ile maalesef olumlu sonuç alınamamıştır. 
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Bu çalışmalara paralel olarak transmisyon bağlantısının sağlanamama ihtimaline karşı saat 
20.00 civarında Uydu Mobil İstasyon talebinde de bulunulmuştur. 26 Mart 2009 tarihinde 
İstanbul'dan saat 22.00’de yola çıkan uydu üzerinden hizmet veren mobil istasyon olarak kullanılacak 
olan uydu mobil araç ise 27 Mart 2009 Cuma günü ulaşım koşullarının da kötü olmasının etkisi ile 
ancak saat 14.00’te Kızılöz köyüne ulaşabilmiştir. Uydu mobil istasyon Elmalı mevkiinde saat 
17.00’de (2 tru-14 kanal olarak) aktif edilmiştir. 

Gece boyunca yağan kar sebebi ile daha önce açımlı olan yol da kapandığı için transmisyon 
çalışmaları devam eden diğer mobil araç mahsur kalmış ve bu operasyonda kullanılması imkânı 
kalmamıştır. Akşam saatlerinde yolun tekrar açılmasıyla mahsur kalan bu mobil araç kurtarılmış ve 
muhtemel bir ilave kapasite talebe ihtiyacını karşılamak için Göksun ilçe merkezine gönderilmiş ve 
gece devam edilen çalışmalar neticesinde Göksun Devlet Hastanesi civarına kurulmuştur. 

Çalışmakta olan uydu mobil istasyonun 2 tru-14 kanal olan kapasitesi ihtiyaç olan 
talebi karşılayamayınca yapılan çalışmalar ile saat gece 01.00'de kapasitesi 8 tru- 
60 kanala çıkarılmıştır. 

                 28 Mart 2009 Cumartesi günü Göksun Devlet Hastanesi önündeki mobil aracın 
konumu bütün Göksun ilçesine servis verecek şekilde değiştirilmiştir. 

                 28 Mart 2009 Cumartesi öğleden sonra Kahramanmaraş Devlet Hastanesi civarına 
mobil istasyon kurulumu için hazırlık çalışması yapılmış,  ancak nakledilen 
cenazelerin otopsilerinin burada çok kısa sürdüğü ve yarım saat içinde cenazeler 
uçakla nakledildiği için mobil istasyon çalıştırılmasına gerek kalmamıştır. 

                  Başbakanlık Krizi Merkezinde çalışmak için şirketimizden görevli talep edilmemiş 
ancak TİB yetkilileri ile 24 saat sürekli irtibat hâlinde çalışılmıştır. 

                  Kaza mahallinde, Göksun ve Kahramanmaraş'ta çalışmalara katkı sağlama adına 
yetkili personel bulundurulmuş bu personelimiz yetkililer ile daimi irtibat hâlinde 
olmuşlardır.” 

                    şeklinde açıklamada bulunmuşlardır.  

  Dolayısıyla kazazedelere ait cep telefonlarından sinyal alınarak arama-kurtarma 
faaliyetlerinin daha dar bir alanda icra edilebilmesi açısından ihtiyaç duyulan mobil baz 
istasyonunun hava muhalefetinden dolayı en erken Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından; 27 
Mart 2009 Cuma günü saat 17.00’de aktif hâle getirildiği, 

Daha sonra sırasıyla Avea İletişim Hizmetleri AŞ tarafından; 27 Mart 
2009 Cuma günü saat 20.36'da 1 adet, 28.03.2009 tarihinde saat 12.32'de 
1 adet olmak üzere toplam 2 adet mobil baz istasyonunun, Vodafone Telekomünikasyon AŞ 
tarafından ise ancak 28.03.2009 saat 17.17’de 1 adet mobil baz istasyonunun aktif edildiği 
anlaşılmıştır. 

Zaten baz istasyonlarının bölgede aktif hâle getirilmesinden önce 27.03.2009 günü saat 
14.28 civarında Döngel köyünden bir grup vatandaş kaza yerine ulaşmış olduğundan, kaza yerinin 
tespiti konusunda mobil baz istasyonlarından herhangi bir fayda sağlanamamıştır. 

 

4.5. HELİKOPTER ÜZERİNDE BULUNAN ELT CİHAZI VERİLERİ İLE 
YÜRÜTÜLEN YER TESPİT ÇALIŞMALARI 

Emergency Locator Transmitter (ELT) cihazları zor durumda olan, kaza yapmış hava 
araçlarının konumlarını temel olarak uluslararası Cospas-Sarsat uyduları aracılığı ile saptayarak 
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arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmayı hedefleyen verici cihazlardır. Kaza yapan 
helikopterde bir ELT cihazının bulunup bulunmadığı,  bulunuyor idiyse söz konusu cihazdan 
enkazın yerini tespit edecek sinyal alınamamış olmasının nedenleri,  kaza sonrasında en çok 
tartışılan ve üzerinde spekülasyon yapılan konuların başında gelmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığının Komisyonumuza yazmış olduğu 29.06.2009 tarih ve 
B.11.0.MÜST.0.00-57 sayılı yazıda TC-HEK tescil işaretli Bell206-L4 tipindeki hava aracında 
üretici adı Artex Aircraft Supply INC olan Modeli ME406P ve P/N 453-6611 olan ELT cihazının 
mevcut olduğu ve bu cihazın “Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu” tarafından enkaz 
mahallinde bulunduğu, tutanakla Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına teslim edildiği ve 
akabinde ek bir tutanakla savcılık makamından teslim alındığı bildirilmiştir. Yine Kaza Araştırma 
ve İnceleme Kurulu tarafından hazırlanan 04.12.2009 tarihli Raporda konuyla ilgili olarak (sayfa 
149 vd);  

“Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından TC-HEK tescil işaretli BELL 206-L4 
tipindeki hava aracı enkazı kargo bölümünde bulunan Modeli ME406P P/N 453-6611 S/N 188-
01154 Üreticisi ARTEX Aircraft Supply Inc. olan ELT cihazı (HEX-ID AIEDD 2E82A CO2F1)  
Kurul nezaretinde COBHAM Avionics Artex Products 14405 Keil Road NE Aurora,OR 
97002/ABD’de incelenmiştir (Resim 42-43 ve 44).  

Yapılan söz konusu incelemelerde aşağıda yer alan bulgular tespit edilmiştir: 

ELT Cihazının dış yüzeyinde ve içinde hasar yoktur. 

P/N 110-338 Revizyon A S/N 260523 olan ELT hava aracı gövde anteni kırılmıştır 
(Resim 4) . Söz konusu anten enkazın taşınması sırasında Kurul tarafından bulunmuştur (Resim 5). 

ELT cihaz vericisi tamamen fonksiyonel bulunmuş ve çıkış seviyeleri bütün belirlenmiş 
tasarım parametrelerini karşılamıştır. Delta G-Anahtarı ELT’yi aktif hâle getirmiştir. Beş (5) 
aksis HM- G Anahtar modülü beş yönün tamamında aktiftir. 

Kumanda anahtarıyla ELT devresinin tamamen fonksiyonel olduğu doğrulanmıştır. 

COBHAM Avionics Artex Product’da cihazın sökülerek yapılan testinde;  

ELT cihazının bütün fonksiyonları kontrol edilmiş ve tasarım özellikleri çalışmıştır,  

Batarya takımının 120 saatten fazla çalışmış olduğundan ELT cihazının kaza sırasında 
aktif olduğu, ancak antenin kırılmış olmasının sinyal gücünü uyduya ulaşamayacak kadar azalttığı 
sonucuna varılmıştır.  
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Resim 42.  ELT Cihazı Teknik Özellikleri 

 
Resim 43. TC-HEK Hava Aracı Kargo Kapağı 
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Resim 44. ELT Cihazı Enkaz Alanı Görüntüsü 

 
Resim 45. Kopan Antenin Gövde Üstü Bağlantısı 
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Resim 46. Kopan Antenin Enkaz Yeri Görüntüsü 
 

 
 

Resim 47. ELT Cihazı Arka Görüntüsü 
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Resim 48. ELT Cihazı-Gövde Anteni-Portatif Anten 

 
 
 

Resim 49. ELT Cihazı İç Yapısı 
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Söz konusu cihaza 30 Aralık 2008 tarihinde LV52029N Onay Numarası ile Bakım 
Kuruluşu tarafından FAA Form 8130-3 düzenlendiği ve Modeli ME406P P/N 453-6611 S/N 188-
01154 olan ELT cihazının TC-HEK tescil işaretli hava aracına 23.01.2009 tarihinde Esas Hava 
Taşımacılık ve Turizm AŞ’de görev yapan HBL3100 lisans numaralı Mehmet AYTAR tarafından 
hava aracına ait 000550 numaralı teknik kayıt defterine göre takıldığı görülmektedir. Ancak söz 
konusu cihazın üretici firması olan Artex tarafından yayımlanan “DESCRIPTION, 
OPERATION, INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL ME406P ELT 570-1700 
REV. B” dokümanında yer alan testlerin yapıldığına dair adı geçen 000550 numaralı teknik kayıt 
defterinde herhangi bir kayıt görülmemiştir.  

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından COBHAM Avionics Artex Products 
14405 Keil Road NE Aurora, OR 97002/ABD’de incelemelerde hava aracında bulunan Üreticisi 
ARTEX Aircraft Supply Inc. Modeli ME406P P/N 453-6611 S/N 188-01154 olan ELT cihazından 
HEX-ID:  AIEDD 2E82A CO2F1 olarak tespit edilmiştir. Ancak; Esas Hava Taşımacılık Turizm 
ve Ticaret A.Ş’nin 24.11.2008 tarihindeki müracaatına müteakip SHGM tarafından ICAO Ek 10 
Volume III’te belirtilen kriterler çerçevesinde 05.12.2008 tarihinde tahsis ettiği ELT kodu HX-ID: 
21E6974156 FFBFF’dur. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından bu hususta yapılan 
müteakip çalışmalarda; HEX-ID: 21E6974156FFBFF’nin uzun mesaj formatı olduğu, ME406P 
P/N 453-6611 S/N 188-01154 olan ELT cihazının uzun mesaj format kapasitesine sahip olmadığı, 
söz konusu cihazın kısa mesaj format kapasitesine sahip olması nedeniyle Esas Hava Taşımacılık 
ve Turizm A.Ş tarafından bu kod işlemini yapması amacıyla müracaat etmiş olduğu AVIALL 
Aircraft Parts. Global Distribution firması tarafından cihaza HEX-CODE: A1EDD2E82AC02F1 
kodunu ayrıca yüklediği ve bunu yaptığına dair belgesini 30.12.2008 tarihinde Esas Hava 
Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ’ye bildirildiği, adı geçen firma tarafından yapılan bu kod 
değişikliğinin onay için Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret A.Ş tarafından SHGM’ye 
bildirilmediği ve her iki HEX-CODE’un elektronik ortamda kontrol edilmesinde HEX-ID olarak 
4BA0AB’nin alındığı ve Ülke Kodu olarak 271’in doğru olarak set edildiği tespit edilmiştir.  

TC Telekomünikasyon Kurumuna (Bilgi Teknojileri İletişim Kurumu) ait ITH00368HV1 
sayılı Hava Aracı Ruhsat Belgesinde ELT cihazı; ELT4000-10 Seri No:408412 olarak yer 
almaktadır. Hava aracında bulunan ELT cihazı ise yukarıda yer aldığı şekliyle ME406P Model 
S/N 188-01154’dir. Bu çerçevede; Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret A.Ş tarafından 
Modeli ME406P P/N 453-6611 S/N 188-01154 Üreticisi ARTEX Aircraft Supply Inc. olan ELT 
cihazının ruhsatlandırılması için Telekomünikasyon Kurumu’na (BTIK/Bilgi Teknolojileri İletişim 
Kurumu) müracaat etmediği tespit edilmiştir. 

Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret A.Ş tarafından HEX-CODE: 
A1EDD2E82AC02F1’in SHGM’ye bildirilmemesi ve TC Telekominikasyon Kurumuna (BTIK/Bilgi 
Teknolojileri İletişim Kurumu) yeniden ruhsatlandırılmak üzere P/N 453-6611 S/N 188-01154 
Üreticisi ARTEX Aircraft Supply Inc. olan ELT cihazının bildirilmemesi idari hususlardır. Bu 
hususların yerine getirilmemesi ELT cihazının çalışmasına ve yer tespitinin yapılmasına engel 
hususlar değildir.” 

denilmiştir.  

Yetkili firmalarda yapılan incelemeler sonucunda helikopter üzerindeki ELT cihazının 
sağlam ve çalışır vaziyette olduğunun, ancak antenin kırılmış olması nedeniyle sinyal gücünün 
uyduya ulaşamayacak kadar azaldığının ve bu sebeple sinyal alınamadığının anlaşıldığı 
belirtilmektedir. 

Dolayısıyla kaza yerinin tespiti açısından helikopter üzerinde bulunan ELT cihazından 
sinyal alınamaması nedeniyle herhangi bir fayda sağlanamadığı anlaşılmaktadır. 



 - 202 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

Helikopter kazası ile ilgili olarak BBP adına incelemelerde bulunan ve Komisyonumuza 
09.6.2009 tarihinde bir sunum yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Necmettin GÜNEŞ ELT cihazı ile 
ilgili olarak yaptığı açıklamada; 

“Şimdi bir başka şey söylenildi “ELT cihazının anteni kırıldı. Dolayısıyla bu yüzden 
sinyal vermedi.” dendi. Şu mesafe yaklaşık 60 santimetre civarında (Resim üzerinde anlatarak), şu 
mesafe de 1 metreden fazla. Ceviz büyüklüğünde dahi bir çöküntü yok orada. Ben bir mühendisim, 
bunu başka arkadaşlarımız da inceledi, uçak mühendisi arkadaşlarımız inceledi, makine 
mühendisi arkadaşlarımız inceledi. Şimdi, doğal olarak beklersiniz ki eğer bu anten bir darbeden 
dolayı kırıldıysa çevresinde de o darbenin bir etkisini, bir sonucunu görmek gerekir. Şu an 
maalesef burada (antenin kırıldığı yerin resmini göstererek) böyle bir şey görmüyoruz, neredeyse 
çizik bile yok.  

Ayrıca bir başka bilgi… Hiçbir cep telefonunun çekmediği Baluşağı Köyü’nde bile bizim 
200-300 YTL’lik GPS cihazları yedi veya sekiz civarında uydu görüyordu. Koordinat belirlemek 
için minimum dört uydu görmek gerekiyor. Dolayısıyla, bölge bu COMPAS/SARSAT uydularının 
kapsama alanında olan bir bölge. Eğer ELT’nin anteni kırılmış olsaydı bile o ELT oradan sinyal 
alırdı. Aynı marka (ARTEX ME 406 P) ELT cihazı alınırsa istediğimiz şekilde antenini kırıp o 
bölgede açabiliriz ve COMPAS/SARSAT uydularının bu sinyali algılayacağını görürsünüz.” 

şeklinde ELT cihazı ile ilgili şüphelerini ifade etmiştir. 

Bu arada Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti tarafından Komisyonumuza sunulan 
14.04.2010 tarihli raporda ELT cihazları başlığı altında sunulan bilgiler oldukça ilginçtir. 

Raporda;28 

“Küçük uçak ve helikopter kazalarının çoğu üzerine yapılan araştırmalar, ELT’lerin 
büyük bir kısmının kaza sonunda sağlam kalarak çalışır hâlde olmasına rağmen gövdeye takılı 
anten bağlantısının aynen bizdeki kaza gibi hasar görmesi nedeniyle sinyal gönderemediğini 
göstermiş. ELT'lerin kaza sırasında gördüğü hasar nedeniyle yüzde 75 oranında çalışmadığı 
saptanmış, 

Bu kazalarda ELT'ler ancak yüzde 25 oranında başarılı bir şekilde sinyal göndermiş ve 
bunlardan ancak yüzde 12'si doğru şekilde değerlendirilerek araştırma başlatılmış, 

Kaza sonu yapılan tetkiklerde, -yine aynen bizdeki gibi- ELT yedek anteni takıldığında 
kazanın yerini belli edecek güçte sinyal gönderildiği belirlenmiş... 

Bu durum uzun yıllardır bilindiği hâlde, bu konuda hiçbir gelişme de sağlanmamıştır. Bu 
sistem şimdi daha pahalı ve modern bir hâle gelmesine rağmen yine anten arızası (Bilhassa anten 
bağlantı noktaları) nedeniyle, en lazım olduğu durumlarda kullanılamaz hâlde olabilmektedir, 
(bu, imalatçı yönünden çok büyük bir eksiklik olup acilen düzeltilmelidir) 

ELT'ler bir çukur içinde kaldığında, su içine düştüğünde veya bir metal kütlesi tarafından 
üzeri kapandığında uydularına sinyal gönderememekte ve kimseye faydası da olmamaktadır. 

Araştırılan 1319 kazada ELT'lerin; 

245'inde G sensörü çalışmamıştır. 

42'sinde akü zayıftır. 

                                                 
28 Ayrıca BAŞUSTA Ünal “Helikopter Kazasından Alınacak Dersler”, isimli makalede konu ayrıntısıyla 
anlatılmıştır. Web adresi: http://www.airkule.com/default.asp?page=yazar&id=196  
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280’inde yangın hasarı görülmüştür. 

356'sında çarpmadan kaynaklanan hasar bulunmaktadır. 

180’inde anten hasarı saptanmıştır. 

60’ında su hasarı vardır. 

70’inde ARM yapılmamıştır. 

66’sında diğer sebepler yüzünden ELT sinyal gönderememiştir... 

Kenya Havayolları'na ait bir B-737-800 Douala Cameroon’dan kalkış yapar yapmaz 5 
bin fit raporunu veremediği hâlde, havaalanı civarı yerine ELT’nin gönderdiği yanlış sinyal 
nedeniyle tam 250 km uzaklıkta aranmaya başlanmış, fakat bir köylü tarafından 40 saat sonra 
havaalanına 5 km. mesafede tesadüfen bulunmuştu.” 

denmektedir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan 
06.09.2010 tarihli ve 5111 sayılı Raporda konuyla ilgili olarak; 

-2 Temmuz 2010 tarihinde Esenboğa Havalimanı’nın genel havacılık bölgesinde ELT 
cihazı üzerinde bir dizi deney yapıldığını, 

-Deneylerde Artex marka test cihazının (Model: MEZ2000, PN: 453-1000, anten: 110-
338) doğrulanma amaçlı kullanıldığını, yapılan deneyler sonucunda; 

1-) Saat 10.30’da hangarda bulunan bir Cessna tek motorlu uçağın içerisine kaza 
ELT’sinin yerleştirildiğini, uçağın kendi ELT anteni kullanılarak test yapıldığını, cihazın çalıştığı 
ve 121.5 MHz ve 406 MHz sinyallerini yaydığı test cihazları kullanılarak tespit edildiğini, 

2-) Saat 11.07’de kaza ELT’si ve antenin bağlı olduğu uçağın aprona çıkarıldığı, kule 
121.5 MHz sinyali duyduğunu telsizle bildirildiği, Denizcilik Müsteşarlığında bulunan yetkililerin 
40007’59’ N ve 330 00’ 33’ E koordinatlarında 406 MHz alarm alındığını telefonla bildirdiklerini, 

3-) Kaza ELT’sine mobil anten takıldığında cihazın çalıştığını ve Denizcilik 
Müsteşarlığından sinyal alındığının bildirildiğini, 

4-) Anten bağlı değilken ELT’nin ON konumuna alınması durumunda cihazın 
çalışmadığını, AUTO konumunda ise cihazın çalıştığının saptandığını, anten yokken cihazın 
yaydığı 121.5 MHz sinyalinin en fazla 30 metre uzaklığa kadar alınabildiğinin tespit edildiğini, 

5-) ELT’nin antensiz olarak çalıştırıldığını ancak uzunca bir süre beklenmesine karşın 
Denizcilik Müsteşarlığınca hiçbir sinyal alınamadığını, 

6-) Saat 11.05’de yapılan testte kaza ELT’sinin mobil antenle çalıştırıldığını, kulenin 
121.5 MHz sinyali duyduğunu bildirdiğini,  Denizcilik Müsteşarlığı yetkililerinin “40° 08' 10” N 
ve 33° 00’ 16’ E koordinatlarından 406 MHz alarm alındığını 11.57’de telefonla bildirdiklerini, 

7-) Cihazın sarsılması sonucunda otomatik olarak çalışmaya başladığının tespit edildiğini 

belirtmiştir.  

Sonuç olarak da kaza sonucunda TCHEK tescil işaretli helikopter enkazında bulunan 
ELT cihazının çalışır durumda olduğu, ancak helikopterin üzerinde bulunan ELT antenin kopması 
sonucunda gerek 121.5 MHz gerekse de 406 MHz sinyallerinin arama kurtarma faaliyetinde 
bulunan araçlar tarafından ve/veya uydular tarafından algılanmasının olanaksız bulunduğu 
kanaatine varılmıştır.  
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Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve yukarıda açıklanan raporlara göre ülkemizde 
kaza anında kullanılan acil durum sistemi ve  ELT’lerin gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. 

 

   4.5.1. Uydu ile Yer Tespit Çalışmaları 

   TÜRKSAT şirketinin Komisyonumuza gönderdiği 0005-22/40/17-i sayılı Rapora göre 
yapılan çalışmalar  aşağıda gösterilmiştir. 

Kronolojik Bazda Çalışma Raporu 

a) 25 Mart 2009 Çarşamba 

Saat 16.00 

Merhum Muhsin YAZICIOĞLU’nun da içinde bulunduğu helikopterin düştüğü haberi 
medyada duyurulmuştur. 

b) 26 Mart 2009 Perşembe: 

Saat 08.00 

Helikopterin düştüğü tahmin edilen alan Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü 
Alparslan KAVAKLIOĞLU tarafından Tüllüce baz istasyonu nokta koordinatları TÜRKSAT’a 
bildirilmiştir. Bu koordinatlardan yola çıkılarak 8 km2 yarıçaplı bir daire olacak şekilde 1 metre ve 
daha altı görüntü çözünürlüğü olan optik ve radar uydularına yönelik görüntü çekim alanı 
oluşturulmuştur.  

Saat 09.20 

Çekim alanının Optik Kompsat uydusu çekimi için ilgili firmaya e-posta gönderilmiştir.  

Saat 09.21 

Çekim alanının radar Terra SAR X uydusu ile çekimi için ilgili firmaya e-posta 
gönderilmiştir.  

Saat 09.36 

Çekim alanının Optik Quick Bird-2 uydusu tarafından çekimi için ilgili firmaya e-posta 
gönderilmiştir. 

Saat 10.00 

Çekim alanın Optik World View 1 uydusu tarafından çekimi için ilgili firmaya e-posta 
gönderilmiştir. 

Saat 10.15 

İKONOS uydusu tarafından çekilmesi için telefonla INTA SPACETURK firması 
telefonla aranmıştır. 

Saat 10.28 

Optik Kompsat uydusu firma yetkilisinden bilgi alınarak ilgili çekim alanının 28 
Mart tarihinde çekilebileceği fakat bu tarihte bölgede hava koşullarının çekim için uygun 
olmadığı bilgisi alınmıştır. Bu durum nedeniyle çekim siparişi verilmemiştir. 
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Saat 11.09 

Çekim alanının Optik İKONOS uydusu tarafından çekimi için ilgili firmaya ayrıca 
e-posta gönderilmiştir. 

Saat 11.28 

Optik Quick Bird-2 uydusu firma yetkilisinden ilgili çekim alanının 28 Mart tarihinde 
uygun olacağı fakat hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle çekilemeyeceği bilgisi alınmıştır. 
Bu durum nedeniyle çekim siparişi verilmemiştir. 

Saat 13.12 

Optik World View 1 uydusu firma yetkilisinden dönüş yapılarak ilgili çekim alanının 
28 Mart tarihinde uygun olacağı fakat hava şartlarının elvermemesi nedeniyle çekilemeyeceği 
bilgisi alınmıştır. Bu durum nedeniyle çekim siparişi verilmemiştir. 

Saat 13.57 

Optik İKONOS uydusu firma yetkilisinden dönüş yapılarak kötü hava koşullarından 
dolayı çekimin yapılamayacağı ve uydunun Türkiye üzerinden 26 Mart tarihinde saat 10.30'da 
geçtiği, zaten TÜRKSAT tarafından bu görüntü çekim talebinin telefonla 10.30'dan önce 
yapılmasına karşın kötü hava koşullarından dolayı çekimin yapılamadığı bildirilmiştir. Bu 
uydunun aynı yerden ancak 29 Mart Pazar günü geçeceğinden bu tarih için sipariş 
verilmemiştir. 

Saat 14.28 

Radar Terra SAR X uydusu firma yetkilisi çekim alanının 27 Mart 2010 Cuma günü 
saat 17.30'da aynı gün (26 Mart Perşembe günü) saat 17.00’ye kadar kendilerine sipariş 
edilmesi durumunda çekiminin yapılabileceğini bildirmiştir. 

Saat 15.15 

Başbakanlıktan alınan baz istasyonu koordinat bilgisi esas alınarak oluşturulan 8 km 
yarıçaplı 200 km2’lik bir alan için Terra SAR-X firmasına çekim siparişi verilmiştir. 

Saat 21.00 

Terra SAR X radar uydusuna verilen çekim alanının dışında arama yapılan bölgeler 
için medya haberleri dikkate alınarak, ilave bir çekim alanı daha oluşturulmuş olup bu yeni 
alan, Sar Lupe uydusuna sipariş verilmiştir. 

c) 27 Mart 2009 Cuma 

Saat 09.16 

Terra SAR X radar uydusuna verilen çekim alanının dışında arama yapılan bölgeler 
için medya haberleri dikkate alınarak, ilave bir çekim alanı yeni medya haberlerine göre 
revize edilmiş, radar uydusu olan RADARSAT uydusu tarafından çekiminin sağlanması için 
firma yetkilisine gönderilmiştir. 

Saat 09.27 

RADARSAT uydusu firma yetkilisi çekim alanının 28 Mart Cumartesi günü uygun 
olacağını bildirmiştir. Daha önceki tarih için Terra SAR X radar uydusuna sipariş verildiği için 
bu uyduya verilen sipariş iptal edilmiştir. 
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Saat 10.00 

Radar Sar LUPE uydusu sahibi Alman kuruluşun yetkilisiyle telefon görüşmesi 
yapılmış ve aynı gün çekilebileceği bilgisi alınmıştır. Revize çekim alanı Sar LUPE 
Firmasına tekrar sipariş edilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığından gelen koordinatları içeren alan oluşturulmuş  ve ayrıca 
AKUT telefonla aranarak arama yaptıkları bölge koordinatları temin edilip farklı bir alan  
tanımlanmıştır. Bu alanlar, sipariş verilen bölgeler ile karşılaştırılmış, Genelkurmay Başkanlığından 
gelen alanlardan Kuzey Bölgesinin, Başbakanlıktan gelen bölge  ile örtüştüğü, Batı Bölgesinin ise 
medya haberlerinden oluşturulan bölgeye yakın olduğu anlaşılmıştır. 

Daha önce tanımlanan 200 km2'lik alana ilave olarak arama çalışmalarının yapıldığı alanlar 
da dikkate alınarak yeni bir genel alan oluşturulmuştur. Fakat tüm bunları kapsayacak şekilde bir alan 
oluşturulması durumunda toplam 4000 km2lik bir çekim alanı oluşmaktadır. Uydu tek geçişte en fazla 
10 km2’lik bir genişlikte olan bir alanı çekebildiğinden, 4000 km2lik büyüklükteki bu yeni alanın 
uydunun bir tek geçişinde çekimi mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte, TerraSar-X radar 
uydusuna yeni ilave alanların çekimi konusunda verilen ilave sipariş, adı geçen firma tarafından 
uydunun yörüngesinde söz konusu saat itibariyle artık değişiklik yapılamayacağı gerekçesiyle 
reddedilmiştir. 

Saat 15.00 

Yapılan kriz merkez toplantısı esnasında helikopterin bulunduğu haberi gelmiştir.  

Saat 16.00 

Sar LUPE yetkilileri helikopter enkazının bulunduğundan haberdar olduklarını ve bu nedenle 
talep edilen çekimi yapmayacaklarını bildirmişlerdir. 

Saat 17.30 

Başbakanlık tarafından gönderilen koordinat baz alınarak oluşturulan alanın çekimi Terra 
SAR X uydusu tarafından yapılmıştır. 

26 Mart Perşembe günü Başbakanlıktan gelen Tüllüce baz istasyonu 
koordinatlarına göre çekim alanı (200 km2) belirlenmiş ve TERRASAR uydu görüntüsü 
siparişi verilmiştir. Ancak arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanların ilk çekim 
alanından 26 km kuzeyde olduğu görülmüştür. 

Arama kurtarma bölgeleri baz alınarak oluşturulan ilave çekim alanının da, kaza bölgesi 
dışında kaldığı anlaşılmıştır. 

Başbakanlık üzerinden Genelkurmay ve AKUT’tan gelen koordinatlar 
doğrultusunda arama yapılan tüm alanlara göre oluşturulan 4000 km2lik en geniş çekim 
alanının da helikopterin bulunduğu yeri kapsamadığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 21. Uydu Görüntüsü Aranması İstenen Alanlar ile Enkaz Yeri Haritaları 
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Şekil 22. Turkcell - Avea Ortak Yayı ile Uydu Görüntüsü Aranacak Alanların Aplikasyonu 
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4.6. ARAMA –KURTARMA ÇALIŞMALARI 

Kaza tarihi olan 25.03.2009 gününden itibaren arazide yapılan arama-tarama 
faaliyetlerini gösterir haritalar Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı Ceride Defteri örneği 
getirtilerek uzman harita mühendislerine çizdirilmiştir. Bu haritalarda arama-kurtarma ekiplerinin 
arazideki faaliyetlerinin çerçevesi ve uydu görüntüsü alınması istenen bölgeler işaretlidir.  

TC-HEK tescil işaretli Bell206-L4 tipindeki helikopterin düştüğünden, İsmail GÜNEŞ 
tarafından Kahramanmaraş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisini saat 15.32:55 aranması 
sonucunda haberdar olunması üzerine, bu saat itibariyle helikopterin kaza yaptığı yerin tespiti ve 
arama-kurtarma faaliyetleri başlamıştır. 
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Gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetlerinde dakikaların dahi önemli olduğu göz 
önünde bulundurularak yürütülen çalışmaların günlük olarak ele alınmasının yerinde olacağı 
değerlendirilmiştir. 

4.6.1. 25.03.2009 Tarihinde Yürütülen Arama-Kurtarma Çalışmaları  

Kazanın öğrenilmesinden itibaren yapılan arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin rapor 
resmî kayıtlar esas alınarak Kahramanmaraş Valiliği Kriz Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Bu 
raporun hazırlanmasında olayın meydana geldiği yerin Jandarma bölgesi olması nedeniyle 
Jandarma tarafından tutulan “ceride” kayıtları esas alınmıştır. Kahramanmaraş Valisi Niyazi 
TANILIR’ın belirttiği gibi bu kayıtlarda her hareket dakika dakika kaydedilmiş kimin nereye 
göreve gittiği, görev kapsamında neler yapıldığı, görev dönüşünde hangi sonuçlara ulaşıldığı bu 
kayıtlarda belirtilmiştir. Bu kayıtlar esas alınarak hazırlanan raporda bu tarihte yürütülen 
çalışmalar şu şekilde kayda alınmıştır; 

“İHA Muhabiri İsmail GÜNEŞ ile 112 Acil Servis arasında yapılan ikinci görüşmeden 
sonra olay hakkında 112 Acil Servis görevlileri tarafından ilk olarak 155 Polis İmdat aracılığıyla 
İl Emniyet Müdürlüğüne ve çok kısa bir süre sonra da saat 15.33:00’te 156 Jandarma İmdat 
aracılığıyla İl Jandarma Komutanlığına bilgi verilmiştir. Bu saatten sonra 112 Acil Servis 
görevlileri tarafından kazazede İsmail GÜNEŞ’in vermiş olduğu telefon numaralarına ulaşılmaya 
çalışılmış ancak irtibat sağlanamamıştır. Kazazede İsmail GÜNEŞ ile yapılan görüşmelerden elde 
edilen cep telefonu numaralarından yer tespitinin yapılabilmesi amacıyla İsmail GÜNEŞ’e ait 
05068543500 ve 05065043901 telefon numaraları 112 Acil Servis tarafından 15.37:00’da İl 
Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezine ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğüne 
bildirilmiştir. Elde edilen bu numaralar, koordinat tespiti yapılması amacıyla İl Jandarma 
Komutanlığı tarafından Adana Jandarma Bölge Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına, 
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Saat 15.45 
sıralarında helikopterin sahibi olan MED-AIR şirketinden yetkili bir kişi tarafından 05333274943 
numaralı telefonla İl Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezi aranmış ve Çağlayancerit 
İlçesinden Yozgat Yerköy’e giden helikopterin düşmüş olabileceği bildirilmiştir. Aynı saatlerde 
helikopterin düştüğü yerin tespit edilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 
helikopterin sahibi olan MED-AIR havacılık şirketi ile telefon bağlantısı kurularak şirkete 
helikopter ile irtibatlarının olup olmadığı ve radar ile yer tespiti yapıp yapmadıkları sorulmuştur. 
Helikopterin düştüğü bilgisinin netleşmesi üzerine elde edilen bilgiler saat 15.50 dolaylarında İl 
Jandarma Komutanı tarafından Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi TANILIR’a arz edilmiştir. 
Bu sırada İl Emniyet Müdürlüğü tarafından MED-AIR havacılık şirketi bir kez daha aranarak 
helikopterin düşmesi ile ilgili ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, helikopterde yer belirlemek için 
bir sistemin olup olmadığı ve kaza ile ilgili olarak herhangi bir kuruluşa bilgi verilip verilmediği 
sorulmuş, firma yetkilisinden Ankara Esenboğa Hava Limanındaki Uçuş Bilgi Birimine, Arama 
Kurtarma Birimine ve askerî yetkililere bilgi verildiği cevabı alınmıştır.  

Helikopter kazasının Kahramanmaraş Valisi Sayın Mehmet Niyazi TANILIR’a arz 
edilmesi üzerine kendisinin talimatı gereğinde Valilik bünyesinde bir Kriz Merkezi oluşturarak 
derhal çalışmalara başlanılmıştır. Saat 15.50’den itibaren Kriz Merkezi aracılığıyla ilk olarak 
kazanın meydana geldiği mevki nokta olarak belirlenemediği için helikopterin uçuş güzergâhı 
üzerinde bulunan bölgelerdeki sivil ve askerî tüm unsurların teyakkuza geçirilmesi amacıyla 
çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede, Göksun, Ekinözü, Çağlayancerit, Nurhak, Afşin ve Elbistan 
kaymakamları telefonla aranarak meydana gelen helikopter kazası ile ilgili olarak ilçe 
kaymakamları bilgilendirilmiş, kaza ile ilgili olarak gelen ve gelecek ihbarların değerlendirilmesi, 
kazanın kendi bölgelerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla kolluk güçleri aracılığıyla 
muhtarlar ve vatandaşlar ile bağlantıya geçilmesi, kendi bölgelerinde yapılabilecek arama ve 
kurtarma çalışmaları için tüm unsurların hazırlanması ve kazazedelere tıbbi müdahalenin 
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zamanında yapılabilmesi için tüm sağlık tesislerinin, araçlarının ve görevlilerinin hazır hâlde 
bekletilmesi talimatı verilmiştir. Kazanın merkez ilçe sınırları içerisinde meydana gelip 
gelmediğinin tespiti amacıyla İl Merkez Jandarma Komutanlığına karakollar aracılığıyla 
muhtarlar ve vatandaşlar ile bağlantıya geçilmesi talimatı verilmiştir. Benzer şekilde İl Sağlık 
Müdürlüğüne kazazedelere tıbbi müdahalenin zamanında yapılması amacıyla hastanelerin ve 
sağlık görevlilerinin hazır bekletilmesi talimatı verilmiştir. Aynı saatlerde İl Jandarma Komutanı 
tarafından İl Merkez, Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak İlçe Jandarma 
Komutanlıkları aranarak düşen helikopter ile ilgili olarak arama çalışmalarına başlanması 
talimatı verilmiştir. Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde kullanılmak üzere, Çoğulhan, Pazarcık ve 
Nurhak Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlıklarına arama kurtarma faaliyeti için hazırlık 
yapmaları talimatı verilmiştir. Saat 16.00 civarında Kahramanmaraş Valiliğine bağlı Sivil 
Savunma Arama Kurtarma Teknisyenlerinden oluşan ve üç ekip hâline getirilen ekiplere görev 
hazırlıklarını tamamlayarak sevk için hazır beklemeleri talimatı verilmiştir. 

Göksun Kaymakamlığının “İl Kriz Merkezi” tarafından helikopter kazası ile ilgili olarak 
bilgilendirilmesi üzerine Göksun Kaymakamı tarafından ilk aşamada İlçe Jandarma 
Komutanlığına helikopter kazası ile ilgili bir bilgi veya ihbarın ulaşıp ulaşmadığı sorulmuş, İlçe 
Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hasan ERBAĞ tarafından, konudan kendilerinin 
haberdar oldukları ve konunun köy muhtarları ve geçici köy korucuları aracılığıyla ilçe genelinde 
araştırıldığı bildirilmiştir. Göksun Kaymakamı tarafından kazanın meydana geldiği bölgenin 
ulaşım yönünden zor bir bölge olabileceği ihtimali düşünülerek ve olumsuz hava şartları da 
dikkate alınarak Göksun Orman İşletme Şefliği yetkililerine kuruma ait arazi araçlarının 
Kaymakamlık Kriz Merkezinde hazır bekletilmesi talimatı verilmiştir. Saat 16.05 itibariyle Göksun 
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geçici köy korucuları ile takviye edilmiş Jandarma 
unsurları gruplandırılarak, Soğukpınar Köyü ile Mehmetbey Köyü arasındaki dağlık ve ormanlık 
alanların, Kınıkkoz Köyü ile Ericek Köyü arasındaki dağlık ve ormanlık alanların, Kınıkkoz Köyü 
ile Kızılöz Köyü bölgesinin,  Kızılöz Köyü ile Elmalı Köyü arasındaki bölgenin, Hacıömer, Çardak 
Köyleri ile “Tüllüce Tepe” civarlarının ve Kızılöz Köyünün güneyinin aranması için intikal 
ettirilmiş ve bahse konu bölgelerde ilk arama faaliyetlerine başlanılmıştır. 

Saat 16.15 sıralarında Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Alparslan 
KAVAKLIOĞLU, Göksun İlçe Kaymakamını arayarak helikopterin düştüğü yer ile ilgili olarak 
herhangi bir bilgiye sahip olup olmadıklarını sormuş ve konunun kendileri tarafından da 
araştırıldığını ifade etmiştir. 

İl Sivil Savunma Müdürlüğünde hazır bekletilen birinci ve ikinci arama kurtarma 
ekipleri kaza yeri netleşmemesine rağmen 16.20 sıralarında Göksun istikametine doğru sevk 
edilmiştir. Göksun İlçesine yönlendirilen birinci ekiple irtibat kurularak Ilıca’ya yönlendirilmiş 
diğer ekibin Göksun İlçesine doğru devam etmesi talimatı verilmiştir. Aynı saatlerde Nurhak 
Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının il merkezinden muhtemel kaza bölgelerine 
intikaline başlanılmıştır. Kaza bölgesinin Göksun ile Merkez ilçe sınırı arasında olabileceği 
değerlendirilerek saat 16.25 itibarı ile arama tarama faaliyetlerine başlayan ekipleri sevk ve idare 
etmek üzere İl Jandarma Komutanı Göksun istikametine doğru hareket etmiştir. Saat 16.30’dan 
itibaren Ilıca Jandarma Karakol Komutanlığı ve geçici köy korucuları tarafından Sarıgüzel ve 
Hacıbudak Köyleri ile Erikli Obası bölgelerinde arama faaliyeti icra edilmeye başlanılmıştır. 

Saat 16.30 sıralarında Göksun Kaymakamı Güvenlik İşleri Genel Müdürü tarafından 
tekrar aranmış ve kaza yeri ile ilgili olarak tespit edilen koordinatların X36.8236 Y538.1299 
olduğu ve tespit edilen koordinatların ilçeye bağlı Hacıömer Köyü civarında olabileceği ifade 
edilmiştir.  

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdüründen elde edilen koordinat bilgisi Göksun 
Kaymakamı tarafından derhal İlçe Jandarma Komutanına iletilerek gerekli çalışmaların yapılması 
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talimatı verilmiştir. Tespit edilen koordinatlarla ilgili bilginin Göksun Kaymakamı tarafından 
acilen Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi TANILIR’a da arz edilmesi üzerine Kahramanmaraş 
Valisi Mehmet Niyazi TANILIR tarafından İlçe Kaymakamına koordinatların ait olduğu Hacıömer 
Köyü’nde ve civar köylerde yaşayan vatandaşların durumdan haberdar edilerek hava kararmadan 
aramalara başlanması yönünde talimat verilmiştir. Sayın Valiye bildirilen koordinatlar kendisi 
tarafından gereği yapılmak üzere aynı zamanda telefonla İl Jandarma Komutanına bildirilmiştir. 
Bu yeni gelişme doğrultusunda Kriz Merkezi tarafından hâlihazırda Göksun ve Ilıca 
istikametlerine yönlendirilen Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı birinci ve ikinci arama kurtarma 
ekiplerinin derhal bölgeye intikal etmeleri talimatı verilmiştir. 

Kaza yerine ilişkin bu koordinat bilgisinin kendilerine ulaşması üzerine Kahramanmaraş 
Valisi Mehmet Niyazi TANILIR tarafından kaza bölgesinin havadan taranması için kurumlar ile 
telefon görüşmesi yapılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürü ve Malatya Valisi ile 
görüşülerek Emniyet Genel Müdürlüğü ile 2. Ordu Komutanlığından helikopter talep edilmiştir. 
Valilik Makamında yapılan bu telefon görüşmelerinden sonra tespit edilen koordinatlar 
bölgesinde yürütülecek arama kurtarma çalışmalarını yerinde sevk ve idare etmek üzere Sayın 
Valimiz ve İl Emniyet Müdürü saat 16.35 dolaylarında Göksun İlçesi’ne doğru hareket etmişlerdir.  
Saat 16.40 sıralarında İl Sivil Savunma Müdürlüğünde hazır bekletilen üçüncü ekip İl Özel 
İdaresinden temin edilen bir arazi aracı ile Hacıömer Köyü bölgesine yönlendirilmiştir. 

Göksun Kaymakamı da Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünden gerekli 
koordinat bilgilerini aldıktan sonra Hacıömerli Köyü’ne doğru hareket etmiştir. Saat 17.00 
sıralarında Hacıömerli Köyüne intikal eden Göksun Kaymakamının sevk ve idaresinde bölgede 
helikopter kazası ile ilgili olarak daha önceden haberdar edilen vatandaşların, İl Sağlık 
Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) ve Çoğulhan Jandarma Asayiş 
Komando Bölük Komutanlığının katılımıyla arama faaliyetleri yürütülmüştür. Göksun Orman 
İşletmesine ait 21 personel; Hacıömer, Karaömer köyleri civarında 21.00’a kadar çalışma 
yapmışlardır. Orman İşletmesi ekipleri ikinci mevkii olarak saat 21.00’den itibaren, Kınıkkoz 
Köyü civarında çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca İl Merkezinden saat 19.00 itibarı ile 23 
personel Kınıkkoz Köyü’ne hareket ederek, oradaki ekip ile birlikte çalışmalara başlamışlardır. 

Saat 17.30’dan itibaren İl Merkez Tekir Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından 
geçici köy korucularıyla takviye edilmiş jandarma unsurları ile birlikte Şahinkayası Beldesi-
Baluşağı-Sisne Obası istikametinde arama faaliyeti icra edilmeye başlanmıştır. Bunun yanında 
daha önceden sinyal alındığı ifade edilen Hacıömerli Köyü civarında arama kurtarma 
faaliyetlerinde görev alan Çoğulhan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Göksun İlçe 
Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar, Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı 
ekipler ve gönüllü dağcı ekipler ve Gaziantep AKUT personeli ile birlikte saat 18.30’dan itibaren 
Kızılöz ve Sisne Bölgesinde arama faaliyetine başlamıştır. 

Bölgede yapılan arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla saat 
17.00’den itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait (1) CASA uçağı ve (1) A/K helikopteri ile 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı (2) UH-60 helikopter tahsis edilmiştir. Malatya 2. Ordu 
Komutanlığından kalkan (2) helikopter ile Hacıömer, Temurağa Köyleri ile Çardak-Ericek Beldesi 
civarlarında havadan arama faaliyetleri icra edilmiş ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 
bahse konu helikopterler saat 22.25’te Malatya İli’ne dönmek zorunda kalmıştır. Benzer şekilde 
bölgede yürütülen çalışmalara havadan destek vermek amacıyla saat 17.05’te Adana 10’uncu 
Tanker Üs Komutanlığı ait (1) helikopter Adana’dan kalkmış ancak olumsuz hava şartlarından 
dolayı geri dönmek zorunda kalmıştır. 

Saat 18.10’da Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezinden Göksun Kaymakamlığı Kriz Merkezine 
Çardak Mevkii ve Tüllüce Tepesi bölgesinden sinyal alındığı, dolayısıyla helikopterin düştüğü 
yerin bu bölge olabileceği bilgisinin iletilmesi üzerine daha önceden Hacıömer Köyü’ne 
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yönlendirilen İl Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Sağlık Bakanlığı UMKE’leri Tüllüce 
Baz İstasyonu civarına yönlendirilmiştir. Bu kapsamda bahse konu ekipler tarafından 
Domuzderesi ve Tüllüce Tepe bölgelerinde projektörler yardımıyla çok hızlı bir arama tarama 
çalışması icra edilmiştir. Bu çalışmaların tamamlanmasına müteakip Göksun Kaymakamı 
tarafından Kahramanmaraş Valiliği Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı üç sivil savunma ekibinden 
ikisi Kızılöz Köyü bölgesine yönlendirilmiştir. 

Bölgede devam eden arama çalışmalarını yerinde sevk ve idare etmek üzere daha 
önceden Göksun İlçesine doğru hareket eden Kahramanmaraş Valisi Sayın Mehmet Niyazi 
TANILIR saat 18.20 sıralarında Çardak Jandarma Karakol Komutanlığına ulaşmıştır. 
Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi aracılığıyla 
bildirilen koordinatlar çerçevesinde, Hacıömer Köyü ve Tüllüce Tepe bölgesinde yapılan arama 
çalışmalarının tamamlanmasını müteakip saat 19.30’da Çardak Jandarma Karakol 
Komutanlığında Kriz Merkezi Başkanı Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi TANILIR’ın 
başkanlığında, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Göksun Kaymakamı ve diğer 
yetkililerin katılımı ile bir durum değerlendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamda Göksun 
Kaymakamlığı Kriz Merkezine saat 19.00 sıralarında ulaşan bir ihbar değerlendirmeye alınmıştır. 
İhbarı yapan vatandaşlar Kozcağız Köyü, Sisne Mahallesi ve Kızılöz Köyü bölgesinde kırmızı bir 
helikopterin alçaktan uçuş yaptığını ve ardından bir gürültü duyulduğu şeklinde beyanda 
bulunmuşlardır. Bu beyanların doğruluğunu tespit amacıyla verilen sabit telefon numaraları ve 
uydu telefonu Göksun Kriz Merkezi tarafından aranmış ve kişilerin aynı ifadeleri tekrarlamaları 
üzerinde daha önceden Jandarma ve Sivil Savunma ekipleri tarafından aranmaya başlanmış olan 
bölgede arama ve tarama çalışmalarının yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. Sisne bölgesinde 
yoğunlaştırılan arama çalışmalarını yerinde sevk ve idare etmek üzere Kahramanmaraş Valisi 
Mehmet Niyazi TANILIR, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile birlikte Sisne bölgesine 
intikal etmişlerdir. Bahse konu bölge ile ilgili olarak vatandaşlar tarafından yapılan ihbarların 
değerlendirilmesinden sonra daha önceden bölgeye yönlendirilmiş olan Çoğulhan Jandarma 
Asayiş Komando Bölük Komutanlığının koordinesinde Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına 
bağlı unsurlar, Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri ve Sağlık Bakanlığı UMKE’leri  saat 19.30’dan 
itibaren Sisne Yaylası, Duranın Mahallesi, Kızılöz Köyü, Küçükkızılöz Sırtı, Düllütepe, Kurudere 
Mevkiinde arama faaliyetlerine devam etmişlerdir. Benzer şekilde Nurhak Jandarma Asayiş 
Komando Bölük Komutanlığı saat 21.00 itibari ile aynı bölgeye İl Merkez Şahinkayası 
Beldesi’nden arama yaparak intikalini tamamlamıştır. Daha önceden Valilik Kriz Merkezi 
aracılığıyla Adana İl Sivil Savunma Müdürlüğünden talep edilen (27) kişilik arama kurtarma 
ekibi, saat 23.00 sıralarında Şahinkayası Beldesi istikametinden Sisne Mahallesine doğru iki 
geçici köy korucusunun kılavuzluğunda arama çalışmalarına başlamıştır. Pazarcık Jandarma 
Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Pazarcık İlçe merkezinden saat 19.00 itibarı ile bölgeye 
intikale başlamış ve saat 21.30’dan itibaren, Şahinkaya Beldesi istikametinden araçların 
gidebildiği son noktadan itibaren Sisne Mahallesine doğru arama tarama faaliyetine başlamış ve 
saat 24.00’te Sisne Mahallesine ulaşmıştır. 

Arama çalışmalarında bulunmak üzere bölgeye sevk edilen askerî birliklerin sevk ve 
idaresi için saat 23.15’te Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali LAPANTA, 
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına intikal ederek görevli askerî birliklerin sevk ve 
idaresini ele almış, takviye kuvvet olarak, Adıyaman ve Hatay Jandarma Özel Harekât Taburları 
ile Gölbaşı ve Nurdağı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlıklarına sabah bölgeye intikal 
etmeleri için emir verilmiştir. 

Kızılöz Köyü ile Sisne Obası arasında kalan bölgede arama çalışmalarının 
yoğunlaştırılmış olduğu 23.20 dolaylarında, Genelkurmay Başkanlığı Harekât Merkezinden, İl 
Jandarma Komutanlığına Kurucaova Köyü, Güneyoluk Tepe bölgesinden sinyal alındığının 
bildirilmesi üzerine, Tekir Jandarma Karakol Komutanlığından (1) mekanize tim,  (30) geçici köy 
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korucusu, ve (25) kişilik AKUT ekibi bölgeye intikal ettirilmiş ve saat 23.25 itibariyle bölgede 
arama çalışmalarına başlanılmıştır. Bölgedeki arama çalışmalarının hızlı bir şekilde icra edilmesi 
için İl Kriz Merkezi tarafından İl Özel İdaresine ve Karayolları 55. Şube Şefliğine bölgede kapalı 
köy ve mezra yollarının açılması talimatı verilmiş ve iş araçları derhal bölgeye sevk edilmiştir. 
00.30 itibarı ile Nurhak Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına, Kızılöz mevkiinden, 
Kurucaova-Güneyoluk Tepe istikametine doğru arama çalışması yapmak üzere intikal emri 
verilerek bölgede yapılan arama çalışmaları takviye edilmiştir. 

25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazası ile ilgili olarak Kriz Merkezinin 
koordinesinde gün boyunca yapılan arama tarama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına 
bağlı (13) Subay, (26) Astsubay, (27) Uzman Jandarma, (270) Erbaş/Er,  (897) Geçici Köy 
Korucusu, Adana ve Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürlüklerine bağlı (48) arama kurtarma 
personeli, Gaziantep AKUT’a bağlı (12) personel ve Sağlık Bakanlığına bağlı (10) Ulusal Medikal 
Kurtarma Ekipleri (UMKE) personeli ve (36) 112 personeli katılmıştır. Bölgede gün boyunca kar 
yağışı, sis ve tipinin devam etmesi nedeniyle kapanan yolları açmak üzere Karayolları 55. Şube 
Şefliği ile İl Özel İdaresine ait iş araçlarının aralıksız olarak çalışmaları sağlanmıştır.” 

şeklindedir. 

Kahramanmaraş Valisi Niyazi TANILIR da Komisyonumuza 20.10.2009 tarihinde 
yapmış olduğu sunumda kendisinin olayı saat 15.50 civarında İl Jandarma Komutanından 
öğrendiğini, İl Emniyet Müdürlüğünden de olayı teyit ettikten sonra, gerekli hazırlıkları yaparak 
muhtemel kaza yeri olarak tahmin ettikleri Göksu İlçesine doğru saat 16.30-17.00 gibi yola 
çıktığını, İl Jandarma Komutanının kendisinden biraz önce yola çıktığını, yolda olduğu süre 
zarfında Göksun Kaymakamının kendisini arayarak Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından kazanın koordinatları olarak Göksun Hacıömer köyü yakınlarının verildiğini 
bildirdiğini, bunun üzerine İl Jandarma Alay Komutanıyla da görüşerek bu bölgeye en yakın yer 
olan Çardak Jandarma Karakoluna geçmeye karar verdiklerini belirtmiştir. 

İl Jandarma Alay Komutanı da 11.06.2009 tarihinde Komisyonumuza yaptığı sunumda 
olayı Jandarma Haber Merkezinden öğrendikten sonra İl Valisini bilgilendirdiğini ve gerekli 
hazırlıkları yaparak ilgili birliklere arama-kurtarma çalışmaları için gerekli emirleri verdikten 
sonra saat 16.25 civarında olay yerine hareket ettiğini, yolda iken kendisine kaza yeri olarak 
Hacıömer Köyü yakınları olduğunun bildirilmesi üzerine İl Valisiyle de görüşerek bildirilen yere 
en yakın merkez olan Çardak Jandarma Karakoluna yöneldiğini, İl Valisi Niyazi TANILIR ile ayrı 
araçlarla olmasına rağmen eş zamanlı olarak saat 18.20 civarında karakola ulaştıklarını 
belirtmiştir. 

Kazanın meydana geldiği günün ilk saatlerinde helikopterin düştüğü bilgisinin basın 
yayın kuruluşlarına ulaşmasından sonra özellikle bütün televizyon kanalları normal yayın 
akışlarını keserek bu konuya yoğunlaşmışlar, konuyla ilgili yetkili olmayan kişilerden elde edilen 
bilgiler nedeniyle yoğun bir bilgi kirliliği yaşanmasına sebebiyet verilmiştir. Özellikle kazanın 
meydana geldiği yer ve kazazedelerin durumuyla ilgili spekülatif pek çok haber basın yayın 
kuruluşları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu bağlamda basın yayın kuruluşları tarafından 
Kayseri Valisi Mevlüt BİLİCİ’ye dayandırılarak verilen ve arama-kurtarma çalışmalarının 
aksamasına sebep olduğu iddia edilen Sivas Milletvekili ve BBP Genel Başkanı Muhsin 
YAZICIOĞLU ile diğer kazazedelerin kazadan yaralı olarak kurtulduğu ve ambulans ile hastaneye 
getirilmekte olduğu şeklindeki gerçekle bağdaşmayan haber üzerinde durulmasında fayda 
bulunmaktadır. 

Bu konuda olayın birinci derecede muhatabı olan ve kendisi haberin kaynağı olarak 
gösterilen Kayseri Valisi Mevlüt BİLİCİ konuyla ilgili olarak Komisyonumuza 20.10.2009 
tarihinde yapmış olduğu sunumda özetle;  
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“Kazanın olduğu tarihte rutin işlerini yaparken İl Emniyet Müdürünün 25 Mart 
Çarşamba günü kendisine helikopter kazası olduğu bilgisini ilettiğini, doğal tepki olarak kazanın 
kendi bölgelerinde de olabileceği düşüncesiyle gerekli araştırmaların yapılması talimatı verdiğini, 
bir müddet sonra İl Emniyet Müdürünün kazazedelere ulaşıldığı ve yaralı olarak hastaneye 
götürüldükleri bilgisini kendisine getirdiğini, bu bilginin teyit edilmemiş bir bilgi olduğunu, o 
nedenle bu bilgiyi herhangi bir basın kuruluşuyla resmî ya da gayriresmî olarak paylaşmadığını ve 
hiçbir basın kuruluşuna bir açıklamasının olmadığını, daha sonra BBP Genel Sekreteri Yalçın 
TOPÇU’nun kendisini telefonla aradığını ve tabii bu arada başka kişilerin de aradığını, “Böyle bir 
haber ulaştı, ancak bu kesin değildir.” yönünde teyit edilmemiş bir bilgi olduğu kaydıyla bu bilgiyi 
paylaştığını, onun da bu bilgiyi yanında bulunan basın mensuplarıyla paylaştığını ve “Kayseri 
Valisi böyle diyor.” şeklinde açıklama yaptığını ancak teyit edilmediği veya kesin bilgi olmadığı 
yönünde açıklama yapmadığını,  beş veya on dakika sonra bu bilginin doğru olmadığı ortaya 
çıktıktan sonra sorun kalmadığını,  söz konusu bilginin doğru olmadığı ortaya çıkınca müdür beyi 
hemen ardından telefondan çağırdığını ve: “Bu doğru olmayan bir bilgi, bunu nereden aldınız?” 
şeklinde sorduğunu, İl Emniyet Müdürünün de “İstihbarattan aldım.” dediğini, konuyla ilgili 
olarak hiçbir basın kuruluşuna açıklamada bulunmadığını” ifade etmiştir. 

Kaza meydana geldiği zaman Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve hâlen 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Orhan ÖZDEMİR ise Komisyonumuza vermiş 
olduğu 20.10.2009 tarihli ifadesinde özetle; 

25.03.2009 tarihinde saat 15.00 civarında kendisine içinde Muhsin YAZICIOĞLU’nun 
da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin geldiğini ve durumu İl Valisine bildirdiğini, daha 
sora Kahramanmaraş istihbaratından kendi istihbarat birimlerine sözlü olarak telefonla 
“helikopterin muhtemelen düştüğü yerin tespit edildiğine, Muhsin Başkanın da yaşıyor 
olabileceğine” dair bilgi geldiğini, bu bilgiyi de İl Valisi ile paylaştığını, ancak daha sonra bu 
bilginin doğru olmadığının anlaşılması üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden yazılı 
olarak teyit istediklerini, kendilerine gelen daha sonra informe edilmiş birinci bilgide “Med-Air 
Firmasına ait, Esas Havacılık Şirketine ait Ayazağa Mahallesi Candere Mevkii No: 35 adresinde 
faaliyet gösteren şirkete ait özel helikopter 13.10’da miting için Çağlayancerit ilçesine geldi. 
14.30’ta miting bitiminde BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve altı kişilik mürettebatla 
birlikte saat 14.35’te Yozgat İli Yerköy İlçesi’ne hareket ettiği, bir saat geçmesine rağmen intikal 
etmediğinin öğrenilmesi üzerine yapılan çalışmalarda, ilimiz haber merkezinden 112’yi arayan 
İsmail Güneş’in İHA Sivas Muhabiri olduğu, 0506 845 35 00 numaralı telefonu kullandığı 
değerlendirilen şahsın irtibat kurduğu telefonda, Muhsin Yazıcıoğlu ve mürettebatın içinde olduğu 
altı kişilik grubun bulunduğu, şahsın yaralı olduğu, ambulans istendiği şeklinde bilgilerin gelmesi 
üzerine 0541 585 80 57, 0532 235 54 30, 0506 504 39 01 ve 0506 843 35 43, 0506 854 35 00, 
0506 504 39 01 numaralı telefonlara yapılan teknik çalışmalarda sabah saatlerinde Sivas İli’nden 
çıkış yaptıkları saat 13.00 – 14.30 saatleri arasında ilimiz Çağlayancerit ilçesinden “cell” 
verdikleri, ancak şu an itibarıyla ulaşılamadıkları, Çağlayancerit, Göksun ve Pazarcık 
ilçelerimizde emniyet, sağlık ve jandarma birimlerimizde gerekli çalışmalar sürmekte olup, 
gelişme olduğunda bilgi verilecektir.” denildiğini, 

Kahramanmaraş istihbaratı tarafından aktarılan diğer bilginin ise “Med-Air firmasına ait, 
Esas Havacılık Şirketine ait Ayazağa Mahallesi Cendere Mevki No: 35 adresinde faaliyet gösteren 
şirkete ait özel helikopter Sivas İli’nden 13.10’da miting için ilimiz Çağlayancerit İlçesi’ne geldi. 
14.30’ta miting bitiminde BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve altı kişilik mürettebatla 
birlikte saat 14.35’te Yozgat İli Yerköy İlçesi’ne hareket ettiği, bir saat geçmesine rağmen intikal 
etmediği bildirilmiştir.  

Devam eden çalışmalarda ilimiz Göksun İlçesi Hacıömer Köyü, Temurağa Köyü, 
Kazmadere mevkiinde helikopterin enkazına ulaşıldığı, gruptan BBP Genel Başkanı Muhsin 
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Yazıcıoğlu’nun ayağının kırık olduğu, ölü olmadığı, diğer şahısların yaralı oldukları, ilimiz 
Göksun Devlet Hastanesine intikal ettirilmekte oldukları, Göksun Devlet Hastanesi görevlilerinin 
yaralılara müdahale için hazır bekledikleri şeklinde bilgi intikal etmiş olup, gelişmelerden ayrıca 
bilgi verilecektir.” şeklinde geldiğini, 

beyan etmiştir. 

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Necdet ÇELİKBİLEK ise konuyla ilgili olarak 
Komisyonumuza verdiği 11.06.2009 tarihli ifadesinde özetle;  

Belirtilen istihbarat bilgi notunu 25.03.2009 günü saat 17.40’da Kayseri istihbaratı ile 
birlikte çevre illere Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Müdürlüğünde görevli Dursun isimli 
emniyet amirinin çektiğini, kendisinin kaza mahalline gitmek üzere yolda olduğu için bu bilgiden 
haberinin olmadığını, yolda seyir hâlinde iken Kayseri Emniyet Müdürünün aradığını ve böyle bir 
bilgi sorduğunu ancak kendisine böyle bir bilgi ulaşmadığını söylediğini, durumu kaza ile ilgili 
kargaşa geçtikten sonra öğrendiğini, zaten bu bilginin teyide muhtaç bir bilgi olduğunu, ilgili 
emniyet amirinin bu bilgiyi nereden aldığına dair savcılığa ifade verdiğini, istihbarat elemanı 
aracılığıyla elde edilen bir bilgi olduğunu ve kaynağının Kahramanmaraş Emniyeti İstihbaratı 
olduğunu” belirtmiştir. 

Tartışma konusu istihbarat bilgi notunu çevre illere gönderdiği iddia edilen 
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Amiri 
Dursun ÖZMEN ise Komisyonumuza 12.06.2009 tarihinde vermiş olduğu ifadede belirtilen 
istihbarat bilgisini kendisinin çektiğini kabul ederek konuyla ilgili olarak; 

“Belirtilen istihbarat bilgi notunu kendisinin çektiğini, istihbarat şubede ikinci rütbeli 
kişi olduğunu, İl Emniyet Müdürü ve  İstihbarat şube müdürü olay yerine gittiği için şubede tek 
yetkili olduğunu ancak kendi çektikleri bilgi notunun saatinin 17.40 olduğu, bunun şubeye 
ulaşmasının 17.41 olacağı ancak olay günü Kayseri Valisine dayandırılan haberin basın yayın 
kuruluşlarınca 17.28 veya 17.29’dan itibaren verilmeye başlandığını, dolayısıyla belirtilen 
haberin kendi çektikleri bilgi notundan önce yayınlandığını” belirtmiş, ayrıca bu istihbaratı hangi 
kaynaktan elde ettiği ile ilgili yöneltilen soruya kesin bir kişi ve kurumu belirtmeden “olay günü 
gerek emniyet haber merkezine ve gerekse kendi telefonlarına gelen vatandaşlara ait ihbar 
telefonlarını birleştirdiklerini, ayrıca hastanelerde yaşanan hareketliliği de göz önüne 
aldıklarını, kendisi bizzat telefon başında olmadığı için kimlerin aradığını bilmediğini, ayrıca 
telefonlarının da görüşmeleri kayda almadığını, bu bilgi notunun amacının yürütülen kurtarma 
çalışmalarını aksatmak veya yavaşlatmak değil, bilakis tedbirlerin hızlandırılması ve koordinesini 
sağlamak amacıyla böyle bir bilgi paylaşımı gerçekleştirmek olduğunu, bu bilgi notunu İl Emniyet 
Müdürü ile İstihbarat Şube Müdürüne de bildirmek için gayret ettiğini ancak olay yerine gittikleri 
için ulaşamadığını” ifade etmiştir.  

Komisyonumuzca yapılan ayrıntılı inceleme ile Kahramanmaraş İl Emniyet 
Müdürlüğünün Başbakanlık Acil Durum Genel Müdürlüğü için hazırladığı rapora göre, 
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü personeli ve özellikle İstihbarat Şube Müdürü Dursun 
Özmen’in beyanlarındaki çelişkiler gözden kaçmamıştır. Bu kişi ifadesinde İsmail Güneş ile 
telefonla görüşülmediğini ve görüşme kayıtlarının da tutulmadığını belirtmiştir. Oysaki 
Komisyonumuzun yaptığı inceleme ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
rapora göre İsmail Güneş’in Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne ait telefondan sekiz kez 
arandığı ve sekizinci aramada bağlantı kurulduğu görülmüştür.  

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nce hazırlanan rapora göre kaza günü; 
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-  Saat 15.25’te 112 görevlisi 155 Polis İmdatı arayarak “helikopterin düştüğünü ve 
İHA muhabiri ile 15 dakika görüştüklerini ancak muhabirin helikopterin düştüğü yeri tarif 
edemediğini” söylediği şeklinde bilgi verildiği, 

- Saat 15.28’de 112 görevlisi tarafından 155 Polis İmdata verilen İHA muhabirinin 0506 
504 39 01 numaralı telefonunun 7 kez art arda arandığını, fakat ulaşılamadığı, 

- Saat 15.34’te polis haber merkezi tarafından 8’inci aramada İHA muhabirinin 
telefonuna ulaşıldığı, muhabire bulunduğu yer ile ilgili sorular sorulduğu ancak sağlıklı bilgi 
alınmadığı ve telefon görüşmesinin kesildiği, 

- Saat 15.35’te İHA muhabirinin 2 kez daha arandığı fakat bağlantı kurulamadığı, 

- Saat 15.36’da 112 Acil Servis görevlisinin “İHA muhabirine tekrar ulaştığını ve 
irtibat hâlinde olduğunu” Haber Merkezine bildirdiği, 112 görevlisinin verdiği 0506 504 39 01 ve 
0506 845 35 00 numaralı telefon numaralarının yer tespiti için İstihbarat Şube Müdürlüğüne 
iletildiği, 

belirtilmiştir. Ayrıca 155 Polis İmdat telefonuna gelen çağrılar deşifre edilmiş ve 
inceleme konumuz için önem arz eden kısmı aşağıya alınmıştır. 

“155 Kayıt Çözümü, (15.25, 112 den gelen ilk ihbar) 

TARİH: 25.03.2009  

SAAT: 15.25:37 

155 Efendim 155! 

112 Alo! 

155   Efendim? 

112 Beyefendi 112’den arıyorum da...  

155 Evet Buyrun? 

112 Biraz önce bize bir ihbar geldi Muhsin Yazıcıoğlu ve İsmail Güneş helikopter düştü dedi 
ama nerde olduğunu bilmiyor. 

155  Kim söyledi? 

112  İsmail Güneş aradı bizi. 

155 İsmail Güneş Kim ya? 

112  Şu anda da görüşüyoruz bi dakika….bi dakika düşmüş, helikopter düşmüş, şu anda 
helikopterin nerde olduğunu bilmiyor. Yalnız, Emniyetle görüşüyorum. Yani bir araştırır mısınız 
hemen, bize  bir koordinat belirlemeye çalışır mısınız? 

155 İsmail Güneş kim? 

112  Muhsin Yazıcıoğlu’nu siz öncü alın Muhsin Yazıcıoğlu buraya mitinge gelmişti. 

155 Tamam biliyorum onu.  

112 Helikopterleri düşmüş. 

155 Tamam telefon numarasını verin bize. 

112 Telefonuna ulaşılamıyor. 0506 ... 
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155 İsmail Beyin telefonunu... 

112 0506 504 39 01.  

155 Bu İsmail Beyin. 

112 Evet.  

155  Soy ismi neydi?  

112  Güneş.  

155 Güneş. 

112 Evet. 

155  Tamam bir araştıralım bakalım.  

112 Hemen bize dönerseniz tekrardan... 

155  Efendim?” şeklindedir. 

  

155 Polis İmdat çağrı hattında görevli polis memuru İsmail Güneş ile bağlantı kurmuş 
söz konusu konuşma aşağıda verilmiştir. Bu konuşmadan sonra bir daha bağlantı kurulamamıştır. 

“155  KAYIT ÇÖZÜMÜ 

TARİH : 25.03.2009 (0506 504 39 01 numaralı telefona ait görüşme kaydı) 

SAAT : 15.34:17 

İsmail Güneş :Alo, Alo, Alo! 

155 :Alo! 

İsmail Güneş :Efendim? 

155 :İsmail bey siz misiniz? 

İsmail Güneş :Evet. 

155  :Kardeş bu helikopterle ilgili görüşecektik bu helikopter düştü demişsiniz… 

İsmail Güneş :Doğru! 

155 :Nerde düştü? 

İsmail Güneş :Bilmiyorum abi... 

155 :Bilmiyorsunuz nerde düştü yani hangi mevkii de düştü?  

İsmail Güneş  :Valla mevkisini de bilmiyorum… 

155 :Siz nerdesiniz şu an?  

İsmail Güneş :Helikopterin içinde... 

155 :Tamam helikopter… Ne kadar çıktınız Çankırı düzeltiyorum Maraş’tan ne 
kadar mesafeye gittiniz tahminen. Alo?” 
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Kahramanmaraş Valisi Niyazi TANILIR ise 20.10.2009 tarihli beyanında; “olay günü 
kendisine her an ulaşmanın mümkün olduğunu ve birçok kişinin kendisine ulaştığını, ancak 
emniyet kaynaklarından belirtilen istihbari bilginin kendisine ulaştırılmadığını, ancak kaza 
mahalline seyir hâlinde iken eşinin kendisini arayarak Kayseri Valisine atfedilen bir haberde 
Muhsin YAZICIOĞLU’nun yaralı olarak kurtulduğu şeklinde bir haber olduğunu söylediğini, 
kendisi bu haberin teyidi için Kayseri Valisini aramak üzereyken Kahramanmaraş Vali 
Yardımcısının kendisini aradığını ve bu haberin yalanlandığını söylemesi üzerine Kayseri Valisini 
aramaktan vazgeçtiğini, yoluna da devam ettiğini bu haberin yürüttükleri arama-kurtarma 
çalışmalarında bir aksama oluşturmadığını,” belirttikten sonra kendisinin bu istihbarat bilgisinin 
kaynağının Kahramanmaraş olduğunu ne zaman öğrendiği ve ne işlem yaptığının sorulması 
üzerine “Kendisinin arama-kurtarma çalışmaları bittikten sonra konuyu İl Emniyet Müdürüne 
bunun kaynağının Kahramanmaraş olup olmadığını sorduğunu,  Emniyet Müdürünün ise 
böyle bir şeyin olmadığını söylediğini, kendisinin bu olayı Meclis Araştırma Komisyonu 
Üyelerinin Kahramanmaraş’a yaptıkları inceleme programı (11-13 Haziran 2009) sırasında 
Komisyon üyelerinden öğrendiğini, bu konuyu Emniyet Müdürüne sorduğunda ise kendisinin de 
konuyu yeni öğrendiğini ifade ettiğini, konuyla ilgili olarak il bazında idari soruşturma açtığını, 
ancak çıkan sonuçtan tatmin olmadığı için daha kapsamlı bir soruşturma için İçişleri 
Bakanlığından müfettiş talebinde bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini beyan etmiştir. 

Arama kurtarma çalışmalarına başından itibaren katılmış olan Kahramanmaraş İl 
Jandarma Alay Komutanı Sezai AKGÜN de konuyla ilgili olarak Komisyonumuza verdiği 
beyanda “bu haberin kendisine de olay yerine seyir hâlindeyken ulaştığını, ancak yaptığı kısa bir 
araştırma sonunda haberin gerçeği yansıtmadığını öğrendiğini, Göksun İlçe Jandarma 
Komutanının da “böyle bir haberin kesinlikle gerçek olmadığını” kendisine belirttiğini, bu 
haberin kendi yürüttükleri arama-kurtarma faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaratmadığını” 
ifade etmiştir. 

Olayı özetlemek gerekirse, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 
Emniyet Amiri Dursun ÖZMEN, ifadesinde kendilerine gelen ihbarları ve hastanelerde yaşanan 
hareketliliği de dikkate alarak bir istihbarat bilgi notu hazırladığını ve çevre illere bu notu çektiğini 
belirtmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün Komisyonumuza gönderdiği 11.07.2009 tarihli ve 
90004 sayılı yazısına göre bu notun içeriği şu şekildedir; 

“MED AİR firmasına ait esas havacılık şirketine ait Ayazağa Mahallesi 
Candere Mevkii No:35 adresinde faaliyet gösteren şirkete ait özel helikopter, Sivas İli'nden 
13.10'da miting için İlimiz Çağlayancerit İlçesi’ne geldiği, 14.30'da miting bitiminde BBP 
Genel Başkanı Muhsin YAZIOĞLU ve 6 kişilik mürettebat ile birlikte Saat:14.35 Yozgat İli 
Yerköy İlçesi’ne hareket ettiği, 1 saat geçmesine rağmen intikal etmediği bildirilmiştir. 

Devam eden çalışmalarda; İlimiz Göksün İlçesi Hacı Ömer Köyü, Temurağa Köyü, 
Kazmadere mevkiinde helikopterin enkazına ulaşıldığı, gruptan BBP Genel Başkam Muhsin 
YAZICIOĞLU'nun ayağının kırık olduğu, ölü olmadığı, diğer şahısların yaralı oldukları, 
İ l imiz Göksün Devlet Hastanesine intikal ett iri lmekte oldukları ,  Göksün Devlet 
Hastanesi görevlilerinin yaralılara müdahale için hazır bekledikleri şeklinde bilgiler intikal 
etmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.” 

Bu notun ulaştığı iller ve saatleri yine aynı yazıda şu şekilde belirtilmiştir. 

“Adana : 25.03.2009 tarih ve saat: 17.40’da, 

Adıyaman : 25.03.2009 tarih ve saat: 17.40’da, 

Gaziantep : 25.03.2009 tarih ve saat: 17.40’da, 
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Hatay : 25.03.2009 tarih ve saat: 17.40’da, 

Osmaniye : 25.03.2009 tarih ve saat: 17.4’de, 

Kayseri : 25.03.2009 tarih ve saat: 17.4’de, 

Malatya : 25.03.2009 tarih ve saat: 17.41’de, 

Kilis : 25.03.2009 tarih ve saat: 17.41’de, 

Sivas : 25.03.2009 tarih ve saat: 17.41’de, 

Yozgat  : 25.03.2009 tarih ve saat: 17.45’te gönderilmiştir.” 

Netice itibariyle belirtilen teyide muhtaç istihbari bilgi notunu saat 17.41’de alan Kayseri 
İl Emniyet Müdürü durumu İl Valisi Mevlüt BİLİCİ’ye arz etmiş, Kayseri Valisi de bu esnada bir 
bilgi alabilmek ümidiyle kendisini arayan BBP yetkilileriyle bu bilgiyi paylaşmıştır. Bu haber daha 
sonra basın-yayın kuruluşlarıyla paylaşılması sonucunda kamuoyu tarafından öğrenilmiştir. Teyide 
muhtaç olan bu istihbari bilginin ne şekilde elde edildiği konusunda yetkililerin Komisyonumuza 
vermiş oldukları bilgiler arasında belirsizlik ve tutarsızlıklar bulunmaktadır. 

25.03.2009 günü yapılan çalışmaları gösterir harita aşağıdadır. Buna göre; 

Haritada 1 numarası ile işaretlenen bölgelerde Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, Sivil Savunma ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aramaların 
yapıldığı, 

Haritada 2 numarası ile işaretlenen bölgelerde Çoğulhan Jandarma Asus Komando 
Bölük Komutanlığı,  Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivil Savunma ekipleri ve Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 3 numarası ile işaretlenen bölgelerde Çardak Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 
Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 4 numarası ile işaretlenen bölgede Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 
tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 5 numarası ile işaretlenen bölgelerde İl Merkez Tekir Jandarma Komutanlığı 
ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 6 numarası ile işaretlenen bölgelerde İl Merkez Ilıca Jandarma Komutanlığı 
ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Ayrıca haritada helikopter işareti bulunan taralı bölgenin de havadan helikopter ile 
tarandığı  

saptanmıştır. 

(H) ile gösterilen alan helikopter enkazını göstermektedir. 

 

 

 

 

 



 - 221 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

Şekil 23. 25/03/2009 Tarihinde Yapılan Arama-Kurtarma Çalışmaları 

 
 

 
4.6.2. 26.03.2009 Tarihinde Yürütülen Arama-Kurtarma Çalışmaları  

Kahramanmaraş Valiliği Kriz Merkezi tarafından hazırlanan raporda 26.03.2009 
tarihinde yürütülen çalışmalar şu şekilde belirtilmiştir: 

“Bölgede helikopter enkazının aranmasına yönelik arama tarama çalışmaları olumsuz 
hava şartlarına rağmen gece boyunca aralıksız devam etmiştir. Bölgede arama faaliyetinde 
bulunan ekipleri takviye etmek amacıyla İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından Adıyaman, 
Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Elazığ, Sivas, Gaziantep, Mersin, 
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Erzurum İl Sivil Savunma Müdürlükleri telefonla aranarak, arama kurtarma ekipleri talep 
edilmiştir. Bahse konu ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye ulaşarak arama 
çalışmalarına katılmışlardır. Saat 02.30’da Göksun İlçesini teşrif eden İçişleri Bakanı Sayın Beşir 
ATALAY, arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerin sevk ve idaresini devralmıştır.  

26 Mart 2009 tarihinde yürütülen arama faaliyetlerine Kızılöz ve Kurucaova 
köylerinden olmak üzere iki bölgeden başlanılmıştır. Kızılöz Köyü bölgesinde yürütülen arama 
faaliyetleri Adıyaman Jandarma Özel Harekât Taburu, Pazarcık ve Çoğulhan Jandarma Asayiş 
Komando Bölük Komutanlıkları ile Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, il merkez ve Göksun İlçe 
Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilmiştir. Adıyaman Jandarma Özel Harekât Tabur 
Komutanlığı; (92-09), (91-08), (91-07) koordinatlarının aramasını yaptıktan sonra (91-07) 
koordinatına ulaşmış şiddetli tipiye ve görüş mesafesinin 10 metreye düşmesine rağmen (92-07), 
(92-08), (93-09) koordinatlarının aramasını da tamamlayarak saat 20:00’da Elmalı Köyüne 
ulaşmıştır. Pazarcık Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından Sisne (98-02) 
Köyü’nden Sisne Yaylası (98-03), Doyalak mevkii (95-04) istikametinde arama faaliyeti icra 
edilmiş, yoğun kar yağışının neden olduğu sisten dolayı görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye 
kadar düşmesine rağmen saat 17.00’de Göksun-Çardak Jandarma Karakol Komutanlığına doğru 
hareket edilmiştir. Çoğulhan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından saat 
07.00’den itibaren Sisne Yaylası’nın (99-04) batı bölgesindeki kesimler aranmıştır. Elbistan İlçe 
Jandarma Komutanlığınca; Göksun Kumçukuru Tepe (95-09) istikametinde Yalak Sırtı Tepe (95-
07), Tansır sırtları (94-03), Dürlü Tepe (96-05), Küçükkızılöz Sırtı (96-07) ve Kumçukuru Tepe 
(95-09) bölgeleri aranmış, havanın sisli görüş mesafesinin 5-10 metre civarında ve kar yağışının 
tipi şeklinde olması nedeniyle daha güneye inilememiştir. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı 
tarafından Kızılöz Köyü’nden Kumçukuru mevki (96-09) istikametinde, kar yağışı ve görüş 
mesafesi 20 metre olmasına rağmen, arama çalışmalarına başlanılmış, müteakiben Yanıkkışla (94-
09), Bozardıçlı Çukuru (94-08), Yalaksırtı mevkii (95-07), 2066 Rakımlı Tepe (96-07), 1943 
Rakımlı Tepe (96-07) bölgeleri aranmıştır. İl Merkez Tekir Jandarma Karakol Komutanlığı 
tarafından Sisne mahallesinden Sisne Yaylası (98-03),(97-04) bölgesi, Doyalak mevkii (95-04) 
Tansır sırtlarının doğusu (95-03), Ardıçlı sırtları (96-03), Küllük Tepe (97-02), Sarıkaya Tepe (96-
02), Bakla Tepe (96-01) eteklerinden (97-01), (98-01) istikametinde arazi araması yapılarak Sisne 
Mahallesine (98-02) varılmıştır. Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 
saat 05.00 itibariyle Göksun Kızılöz Köyü’nden hareket edilerek Sisne Yaylası batısı, (98-03) 1690 
Rakımlı tepe (97-08), Kurudere mevkii güneyi (97-06), Küçük Kızılöz deresi mevkii (97-05), 
Duranın yaylası (92-05) bölgeleri aranmış, arama çalışmaları havanın sisli, tipi şeklinde kar 
yağışlı, görüş mesafesinin 5-10 metre olmasına rağmen aralıksız olarak sürdürülmüştür. Nurhak 
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılöz Köyü güney (96-10) bölgesi aranmış, ayrıca 
Çağlayancerit sınırı boyunca Umutlu Köyü (53-94), Ayranpınarı (52-90), Kengeralanı (51-92), 
Yılanovası (48-00), Subatan mevkisi (50-90), Kaletepe (52-96), Şerbent (53-97) ve Osmankuyusu 
(54-00) bölgeleri aranmıştır. 

Kurucova Köyü bölgesinde yürütülen arama faaliyetleri Nurhak, Gölbaşı ve Nurdağı 
Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlıkları ile Çağlayancerit, Andırın, Türkoğlu, İl Merkez 
ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlıkları, Gaziantep ve Adana AKUT görevlileri ve gönüllü 
dağcı ekipler ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekât personeli tarafından icra 
edilmiştir. Bölgedeki yolların açılması amacıyla saat 03.00 sıralarında Kriz Merkezi tarafından 
görevlendirilen iş araçları ile kapalı yollar açılmıştır. Gölbaşı Jandarma Asayiş Komando Bölük 
Komutanlığı, Kurucaova (87-04) köyü bölgesinde arama faaliyetlerine katılmış, tipi ve arazideki 
yoğun kar yağışına rağmen bölgenin alçak kesimlerinin arama tarama çalışmaları 
tamamlanmıştır. Yoğun kar yağışına ve sıcaklığın -5 dereceye ve görüş mesafesinin 10 metreye 
kadar düşmesine rağmen Nurdağı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından 
Kurucaova (87-04), Çağla Mahallesi (86-05), Subatan Çukuru (84-06), Güneyoluk Tepe (86-06) 
bölgeleri aranmıştır. Nurhak Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından sivil 
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savunma ekipleri ile beraber Kurucaova Subatan Çukuru (84-06), Güneyoluk Tepe (86-06) 
bölgeleri aranmıştır. Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından (87-04) ve TRT Role 
istasyonu (85-06) bölgeleri saat 16.00’a kadar aranmıştır. Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı 
tarafından Kurucaova Köyü’nün batısı (86-04), (85-04), Çığlalı güney sırtları (83-04), 2100 
Rakımlı Tepe (83-05), Porsuk Tepe (83-06), Subatan Çukuru ( 84-06), Güneyoluk Tepe (85-06), 
(86-06), Çağlayan Mahallesi (86-05) bölgeleri aranmıştır. İl Merkez Jandarma Ilıca Karakol 
Komutanlığı tarafından yaklaşık 2 metre karla kaplı araziye ve tipi şeklinde devam eden kar 
yağışına rağmen Ilıca bölgesinde bulunan Kuruçak Tepe  (02-12) mevkiinden 1800 rakımlı Nadar 
Tepe (13-99) istikametinde arama faaliyetine devam edilerek bu alanlar taranmış ve Hacıbudak 
Köyü istikametinden Ilıca Jandarma Karakol Komutanlığına doğru intikal edilmiştir. İl Merkez 
Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından sivil savunma ekipleri ile beraber Kurucova (87-04) 
Köyü’nden hareket edilerek Çağla Mahallesi (86-05), Güneyoluk (86-06), Kayalı (08-98) bölgeleri 
aranmıştır. Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Nurhak Jandarma Asayiş Komando 
Bölük Komutanlığı ile koordineli olarak Saraycıkbeli (89-08) bölgesinde arama faaliyeti icra 
edilmiştir. Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kurucaova Çağla Mahallesi (86-
05) ve çevresinin aranmasını müteakip çalışmalar Subatan Çukuru (84-06), Güneyoluk Tepesi 
(86-06) bölgelerinde yoğunlaştırılmıştır. 

26 Mart 2009 tarihinde helikopter enkazının bulunmasına yönelik arama tarama ve 
kurtarma çalışmalarda görev yapan askerî birlikler ve geçici köy korucularının yanında 
Kahramanmaraş İl Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekipler ile diğer illerden takviye amaçlı 
gönderilen sivil savunma ekipleri de arama faaliyetlerine katılmıştır. Bu kapsamda; 
Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürlüğüne ait arama kurtarma ekibi 3’e ayrılarak asker ve köy 
korucularından oluşturulan arama ekipleri ile birlikte akşam saat 17.30’a kadar arama ve tarama 
çalışması yapmıştır. İlk gün Kurucaova Köyü’nden arama çalışmalarına başlayarak Sisne 
Köyü’ne ulaşan Adana Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri ara 
vermeksizin Sisne bölgesindeki arama çalışmalarına katılmıştır. Kayseri ve Sivas Sivil Savunma 
ekipleri de öğle saatlerinden itibaren Sisne bölgesindeki arama çalışmalarına katılmıştır. Adana, 
Malatya Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep Sivil Savunma ekipleri Kurucaova bölgesinde, Sivas 
Sivil Savunma Ekibi Elmalı Köyü bölgesinde, Mersin Sivil Savunma Ekibi Kızılöz-Kanlıçukur 
bölgesinde, Kayseri Sivil Savunma Ekibi Sisne Köyü ile Baluşağı mezrası civarında, Hatay Sivil 
Savunma Ekibi Kızılöz Köyü civarında akşam saatlerine kadar arama çalışmalarına devam 
etmişlerdir. Göksun Kriz Merkezi tarafından Ilıca Kasabasına yönlendirilen Elazığ İl Sivil 
Savunma arama kurtarma ekibi olumsuz hava şartlarına rağmen saat 22.30’da Ilıca Kasabasına 
ulaşmış ve Hacıbudak bölgesinde arama faaliyetlerine başlamıştır. Gün boyunca arama yapan 
ekiplerin yorulması, hava şartlarının ağırlığı ve görüş mesafesinin azalması, yoğun kar yağışı ve 
tipi nedenleri ile arama tarama çalışmalarına ara verilmiştir. Çeşitli İllerden Göksun İlçesine 
intikal eden Arama Kurtarma Birlik ekipleri Afşin ve Göksun İlçelerinde oluşturulan toplanma 
merkezlerine intikal etmiştir. Kahramanmaraş, Sivas ve Kayseri Sivil Savunma ekipleri ise Kızılöz 
Köyü’nde havanın aydınlanmasını beklemiştir. 

Karadan yapılan arama çalışmalarının yanında olumsuz hava şartlarına rağmen gün 
içerisinde Hava Kuvvetlerine ait (3) Casa uçağı ile (2) Couger helikopter, Genelkurmay Özel 
Kuvvetler Komutanlığına ait (2) helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait (2) helikopter, 
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (1) adet SKORSKY olmak üzere toplam (3) CASA uçağı ve (7) 
helikopter ile destek verilmeye çalışılmıştır. 

Saat 14.50’de Göksun ilçesine teşrif eden Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a 
Göksun Kaymakamlığı Kriz Merkezinde İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY, Kahramanmaraş 
Valisi Sayın Mehmet Niyazi TANILIR ve diğer yetkililer tarafından yürütülen ve planlanan 
çalışmalar ile ilgili olarak brifing arz edilerek, konuyla ilgili Sayın Başbakan’ın talimatları 
alınmıştır. 
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Bölgede gün boyu süren arama çalışmaları olumsuz hava şartlarından ötürü güçlükle 
sürdürülmüştür. Saat 12.45 sıralarında Kızılöz Köyü - Sisne Mahallesinde faaliyet gösteren İl 
Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yüzbaşı Ahmet ERGEÇ tarafından arama 
faaliyetlerinin devam ettiği bölgede yoğun tipi ve sis bulunduğu ve görüş mesafesinin yer yer 2-3 
metreye kadar düştüğü bilgisi Jandarma Harekât Merkezine bildirilmiştir. Saat 15.05 sıralarında 
Jandarma Harekât Merkezine, Çağlayancerit /Engizekler / Ayranpınarı Dağı bölgesine 
görevlendirilen bir GKK timinin yoğun tipi nedeniyle ilerleyemedikleri ve Büyükyazıyayla (53-85) 
bölgesinde mahsur kaldıkları, Kızılöz Köyü – Sisne Mahallesi ile Kurucaova Köyü bölgesinde 
görüş mesafesinin 5-10 metre arasında olduğu kar yağışının yoğun olarak devam ettiği bilgisi 
ulaşmıştır. Saat 18.05’te bölgede hazır bekleyen helikopterlerle irtibat sağlanmış ancak 
helikopterlerin olumsuz hava şartlarından dolayı bölgeyi havadan tarayamadıkları bilgisi 
alınmıştır. Saat 20.10 sıralarında Kızılöz ve Sisne Mahallesi civarlarında sıcaklığın çok düştüğü, 
kar yağışı ve sisin rüzgâr ile birlikte devam ettiği hususları Harekât Merkezine bildirilmiştir. Gün 
boyunca Kurucaova bölgesi teferruatlı olarak arandığından bu bölgede görev yapan askerî 
unsurlar ile sivil savunma ekipleri Sisne bölgesinde devam eden arama faaliyetlerine katılmak 
üzere bu bölgeye yönlendirilmiştir. Benzer şekilde arama birliklerini takviye etmek maksadıyla 
bölgeye sevk edilen Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından (2) arama kurtarma timi, (1) 
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından (2) Bölük ve Hatay Jandarma Özel Harekât Taburu, saat 
13.00 itibariyle Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına ulaşmıştır. 

26 Mart 2009 tarihinde, gün boyunca yürütülen arama çalışmalarında İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı (37) Subay, (86) Astsubay, (194) Uzman Jandarma, (545) Erbaş/Er ile (876) 
Geçici Köy Korucusu, Polis Özel Harekâttan (67) personel, Sivil Savunma Arama Kurtarma 
Birliklerinden (231) arama kurtarma personeli, Gaziantep, Adana ve İstanbul AKUT’tan  (60) 
personel ve Sağlık Bakanlığına bağlı  (5) UMKE, (50) Gönüllü Dağcı ve Göksun ve Merkez 
Orman İşletme Müdürlüklerinden toplam (52) personel katılmıştır. Bölgede devam eden yoğun kar 
yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan yolların açılması amacıyla Karayolları 55. Şube Şefliği ile İl 
Özel İdaresine ait iş araçları görevlendirilmiştir.” 

Kazanın ikinci günü olan 26.03.2009 tarihinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarıyla 
ilgili olarak üzerinde durulması gereken birinci husus, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın saat 
02.30 civarında olay yerine gelerek arama-kurtarma çalışmalarının komuta ve kontrolünü bizzat 
ele alması ve yine aynı gün Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da saat 14.30 civarında 
Göksun ilçesine gelerek yürütülen çalışmaları yerinde incelemesidir. Diğer bir önemli husus ise 
Genelkurmay Başkanlığından Jandarma kanalıyla kaza yerinin koordinatları olarak Kurucaova 
Köyü yakınlarının bildirilmesi neticesinde arama-kurtarma personelinin önemli bir bölümünün bu 
bölgeye kaydırılması, kazanın olduğu bölgenin doğusunda kalan Kurucaova’daki yoğun 
çalışmalardan bir netice elde edilememesidir. Oysa ki Jandarma Genel Komutanlığının 
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına  FTP üzerinden gönderdiği harita doğru yeri 
göstermesine rağmen değerlendirilememesi üzüntü vericidir. 

Çalışma yapan ekipler ve görev bölgeleri aşağıdaki haritada işaretlidir. Buna göre; 

Haritada 1 numarası ile işaretlenen bölgede Andırın ve Çağlayancerit İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 2 numarası ile işaretlenen bölgede Nurdağı ve Nurhak Jandarma Asayiş 
Komando Komutanlığı Ekipleri, İl Merkez Jandarma Komando Komutanlığı ve Sivil Savunma 
ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 3 numarası ile işaretlenen bölgede Gölbaşı Jandarma Asayiş Komando Bölük 
Komutanlığı ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 
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Haritada 4 numarası ile işaretlenen bölgede Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 5 numarası ile işaretlenen bölgede Adıyaman Jandarma Tabur Komutanlığı 
ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 6 numarası ile işaretlenen bölgede Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 7 numarası ile işaretlenen bölgede Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 8 numarası ile işaretlenen bölgede Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 
ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 9 numarası ile işaretlenen bölgede Çoğuhan Jandarma Asayiş Komando Bölüğü 
Komutanlığı ekipleri,  Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından 
aramaların yapıldığı, 

Haritada 10 numarası ile işaretlenen bölgede Pazarcık Jandarma Asayiş Komando 
Bölüğü Komutanlığı ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 11 numarası ile işaretlenen bölgede İl Merkez Tekir Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların 
yapıldığı, 

Haritada 12 numarası ile işaretlenen bölgede İl Merkez Ilıca Jandarma Komutanlığı 
ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Ayrıca haritada helikopter işareti bulunan taralı bölgenin de havadan helikopter ile 
tarandığı  

 belirlenmiştir.  

(H) enkaz yerini göstermektedir. 
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Şekil 24. 26/03/2009 Tarihinde Yapılan Arama Kurtarma Çalışmaları 

 
 

4.6.3. 27.03.2009 Tarihinde Yürütülen Arama-Kurtarma Çalışmaları 

Kahramanmaraş Valiliği Kriz Merkezi tarafından hazırlanan raporda 27.03.2009 
tarihinde yürütülen çalışmalar şu şekilde belirtilmiştir: 

“27 Mart 2009 saat 01.30 sıralarında Genelkurmay Başkanlığına ait (1) helikopter İl 
Merkez Ilıca Beldesi - Sarıgüzel Köyü bölgesine arama yapmak için kalkmış, ancak olumsuz hava 
şartları nedeniyle bölgeye giremeyerek Göksun İlçesi’ne geri dönmüştür. Saat 04.00-05.00 



 - 227 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

arasında havadan arama yapmak maksadıyla Diyarbakır’dan (1) CASA uçağı ve Malatya’dan (1) 
COUGER helikopteri kalkmış ancak kötü hava koşulları nedeniyle helikopter faaliyetleri yarıda 
bırakılmak zorunda kalınmıştır.  

 Kriz Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda hazırlanan faaliyet planı 
kapsamında 27 Mart 2009 tarihinde saat 05.00’dan itibaren, Jandarma Komando Özel Asayiş 
Komutanlığından (1) Jandarma Özel Harekât Taburu ve (2) Dağ Arama Kurtarma Timi,  Hatay 
Jandarma Özel Harekât Taburu, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından (3) Bölük, 
Polis Özel Harekâttan (1) ekip, (6) İlçe Jandarma Komutanlığından çıkartılan Jandarma Timleri 
ve geçici köy korucuları ile Sisne güneyi (98-02), Elmalı Köyü güneyi (93-10), Keş Dağı bölgesi 
(92-06), Kurucaova Köyü’nün batısındaki Kılbaş bölgeleri (87-04), (84-01) olmak üzere (6) 
bölgede arama çalışmalarına başlanılmıştır. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler 
Komutanlığı, Doğal Afetler Kurtarma Taburundan (24) kişilik (2) tim, arama çalışmalarında yer 
almak üzere bölgeye intikal etmiştir. 

 Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı dağcılık ekipleri tarafından Tansır Sırtı (94-
03), Tansır Tepe (94-02), Kabak Tepe (94-99), Karmağarası mevkii (94-98), Döngel Yaylası (94-
97), Zorkun sırtı (96-95), Yenicetepe (97-95), Şahinkayası tepe (87-94), Hamze Çeşmesi (97-94), 
Kayon mevkii (97-93), Kalkaya Tepe (97-92), Aptalpınarı (96-91) koordinatlarında arama 
faaliyetleri yürütülmüştür. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, (1) ve (3)’ncü Jandarma Özel 
Harekât Birlikleri tarafından Ardıçlı Sırtı (96-03), Kumçuru Tepe (96-02), Doyalar Pınarı (95-
01), Balkaya Tepe (96-01), Döngel yaylası (95-00), Kozcağız Tepe (96-99), Kozcağız Sırtı (96-97), 
Zorkun Sırtı (96-95), Yenice Tepe (97-95), Hamze Çeşmesi (97-94), Kayon mevkii (97-93), 
Kalkaya Tepe (97-92), Aptalpınarı (96-91) koordinatlarında arama çalışmaları yürütülmüştür. 
Hatay Jandarma Özel Harekât Taburu Sisne Yaylası Tepe (88-04), Küllük Tepe (97-02), Sisne 
Mahallesi (98-02), Sarıkaya Tepe (97-02), Şeytanpınarı Deresi (98-01), Kozcağız Tepe (97-99), 
Büyükyaylacık Tepe (97-99), Yaylacık Mahallesi(98-99), Kozcağız Deresi (98-98), Döngel Yaylası 
(97-97), Çorak Tepe (98-97), Zorkun Deresi (97-96), Yenice Tepe (97-95), Hamze Çeşmesi (97-
94), Kayon mevkii (97-93), Kalkaya Tepe (97-92), Aptalpınarı (96-91) koordinatlarında arama 
faaliyeti icra etmiştir. Polis Özel Harekât Timleri tarafından Avcılar (05-90) bölgesinden saat 
05.00’te hareket edilerek Kozcağız (04-93) ve kuzeyi bölgesi aranmıştır. Gölbaşı Jandarma Asayiş 
Komando Bölük Komutanlığı tarafından saat 04.30 sıralarında Göksun Karaömer’den hareketle 
Sisne Yaylası Tepe (98-02), Sisne Yaylası (98-04), Çatalkaya Dere (99-01) ve Küçük Yaylacık 
Tepe (99-00) bölgelerinde arama faaliyetleri icra edilmiştir. Nurdağı Jandarma Asayiş Komando 
Bölük Komutanlığı tarafından saat 04.30’da Şahinkayası (96-91) beldesine intikal edilerek kılavuz 
GKK’lerle birlikte gün boyunca tipi şeklinde kar yağışı ve görüş mesafesinin 10 metrenin altına 
düşmesine rağmen saat 15.00’e kadar Karaağaç Mevkii (97-92), Kalkaya Tepe (97-92), 
Şahinkayası (97-93), Şahinkaya Tepe (97-94), Karatepe (98-95), Ataca Tepe (98-94), 
Topukluboyun Mevkii (99-93) bölgeleri aranmıştır. Nurhak Jandarma Asayiş Komando Bölük 
Komutanlığı tarafından Tekir Jandarma Karakol Komutanlığından saat 04:30’da Şahinkayası 
beldesine hareket edilmiş, saat 06.30’dan itibaren Kalkaya Tepe (97-92), Şahinkayası Tepe (97-
94), Karatepe (98-95), Adaca Tepe (98-94), Topuklu Boyun mevkii (99-93), Arpalıhopur Tepe (98-
91), Yoncalık Tepe (99-91), Aydoğmuş Tepe (00-92), Karatepe (01-93), Deliktaş Tepe (01-95) 
bölgelerinde arama faaliyetlerinde bulunulmuştur. 

 Saat 05.00’te başlayan çalışmalara Osmaniye İl Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri 
Elmalı Köyü güneyi (16–03), Adıyaman İl Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri Sarıgüzel Köyü 
güneyi (16–03), Malatya İl Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri Sarıgüzel Köyü güneyi (16–03), 
Kayseri İl Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri Kızılöz Köyü Sisne Köyü arası, Gaziantep İl Sivil 
Savunma Müdürlüğü ekipleri Sarıgüzel Köyü güneyi (16–03), Erzurum Sivil Savunma Arama 
Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri Elmalı Köyü güneyi (16–03), Diyarbakır Sivil Savunma 
Arama kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri Püren Geçidi Berit Dağı’nın kuzeyi, Şanlıurfa İl Sivil 
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Savunma Müdürlüğü ekipleri Tekne Dağı güneyi ve Keş Dağı, Elazığ İl Sivil Savunma Müdürlüğü 
ekipleri Ilıca bölgesi, Mersin İl Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri Kılbaşı Dağı ve batısı, Hatay İl 
Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri Kızılöz Köyü civarı, Sivas İl Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri 
Kılbaşı Dağı batısı, Adana Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü Birinci Dağcı Grubu Ilıca Teke 
Yücesi Dağı güneyi, Adana Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü İkinci Dağcı Grubu Tekne Dağı 
güneyi (82-05), Kahramanmaraş İl Sivil Savunma Müdürlüğü ekibi Sisne ve Elmalı bölgelerinde 
arama yaparak destek vermişlerdir. Sivil savunma ekipleri dışında Bursa Dağcılık ekibi (16) 
dağcı, Kayseri ve Niğde UMKE’leri, Gaziantep AKUT ekibi (12) kişi Kahramanmaraş Dağcılık 
ekibi (11) dağcı, İl Sağlık Müdürlüğü (50) personel, İl Özel İdaresi (12) Personeli ile Orman 
Bölge Müdürlüğü (25), Geben ADY (Geben Boru Hattı Arama Kurtarma ekibi) (8) personel ve 
BOTAŞ ekibi (15) personel ile gün boyu arama çalışmalarında görev almıştır. Adıyaman 
Jandarma Özel Harekât Taburu Ilıca/Süleymanlı batısı (06-95), Süleymanlı kuzeyi (09-98) 
bölgelerinde arama faaliyetinde bulunmak üzere saat 11.00’da intikale başlamış ve saat 13.30’da 
Süleymanlı bölgesine ulaşarak bu bölgede arama faaliyeti icra etmiştir.  

 Karadan yürütülen arama çalışmalarına havadan destek sağlamak amacıyla (1) Couger 
helikopter Diyarbakır’da, Özel Kuvvetlerden (2) UH-60 helikopter Göksun’da, Orman Genel 
Müdürlüğüne ait (2) helikopter Kayseri’de ve (1) Casa uçağı olmak üzere toplam (6) hava aracı 
gün boyunca hazır bekletilmiş ancak olumsuz hava şartlarından ötürü etkin olarak 
kullanılamamıştır. 

 Arama faaliyetleri icra edilirken 27 Mart 2009 saat 14.28’de İl Merkez Döngel Köyü 
muhtarı tarafından İl Jandarma Harekât Merkezi aranarak “Helikopterin enkazına Sisne 
Mahallesine yakın olan Kanlıçukur mevkiinde rastladıklarını, helikopterde bulunan iki kişinin 
cesetlerini gördüklerini” bildirilmiştir. Enkaza ulaşan 17 vatandaş tarafından verilen bilgiler 
değerlendirilerek helikopter enkazı koordinatının İl Merkez /Karayakuplu sırtı (94500-06400) 
olduğu tespit edilmiş ve enkaz alanının koordinat bilgileri ilgili birliklere bildirilmiştir. Helikopter 
enkazının bulunduğuna ilişkin gelen bilgilerin doğrulanması üzerine Göksun Kriz Merkezinde 
bulunan İçişleri Bakanı Beşir ATALAY, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan KÖKSAL, Sivil 
Savunma Genel Müdürü Atilla ÖZDEMİR, Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi TANILIR, İl 
Jandarma Komutanı Sezai AKGÜN ve İl Emniyet Müdürü Necdet ÇELİKBİLEK ile birlikte enkaz 
bölgesine en yakın köy olan Kızılöz Köyü’ne hareket etmişlerdir. Bu saatten sonra helikopterin 
enkazına ulaşılmasına yönelik çalışmalar Kızılöz Köyü’nden sevk ve idare edilmiştir. Enkazın 
bulunması üzerine Kızılöz güneyi ve diğer bölgelerde arama faaliyetinde bulunan birliklere saat 
15.00’den itibaren emniyetli bir şekilde operasyon çıkış bölgesine dönmeleri emri verilmiştir. 

 İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, Kahramanmaraş Valisi, İl Jandarma Komutanı 
ve İl Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer ile Kızılöz Köyü’nde yapılan değerlendirmeler sonucunda 
arama faaliyetlerinde bulunan tüm askerî ve sivil ekiplerin toplanma merkezlerine çağırılması ve 
helikopterin enkazına ulaşılmasında teknik beceri sahibi ve yeterli donanımı bulunan askerî 
birlikler ile sivil savunma ekiplerinin kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede Erzurum ve 
Adana sivil savunma ekiplerinden (25) kişi, Çoğulhan Jandarma Asayiş Komando Bölüğünden (3) 
tim, enkaz alanını bilen ve kılavuzluk edecek (31) GKK’den oluşan toplam (108) kişilik bir ekiple 
enkaz mahalline doğru saat 20.40’ta intikale başlanmıştır. Genelkurmay Özel Kuvvetlere bağlı (8) 
kişilik DAK timi, Kızılöz Köyü’ne ulaşmasını müteakip, saat 21.30 itibarı ile intikale başlayarak 
önde giden ekiplere katılmıştır. 

 27 Mart 2009 tarihinde saat 14.28’de helikopterin düştüğü alanın tespit edilmesine 
kadar geçen sürede yapılan çalışmalar ile bu saatten sonra enkaz alanına ulaşılmasına yönelik 
olarak yürütülen faaliyetlere İl Jandarma Komutanlığına bağlı (32) Subay, (86) Astsubay, (120) 
Uzman Jandarma, (633) Erbaş/Er ile (647) Geçici Köy Korucusu, Polis Özel Harekâttan (70) 
personel, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliklerinden toplam (263) arama kurtarma personeli, 
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Gaziantep, İstanbul ve Adana AKUT’tan  (60) personel ve Sağlık Bakanlığına bağlı (5) UMKE, (5) 
Gönüllü Dağcı ve Göksun ve Merkez Orman İşletme Müdürlüklerinden toplam (16) personel 
katılmıştır. Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan yolların açılması 
amacıyla Karayolları 55. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresine ait iş araçları görevlendirilmiştir.” 

Kaza mahalline ilk ulaşan grupta bulunan Döngel köyü eski muhtarı Yılmaz TİLKİ 
Komisyonumuza 12.06.2009 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde helikopter enkazına nasıl 
ulaştıklarıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştır: 

 “Kaza yerine ulaşan 17 kişilik grubu kendisinin topladığını, Döngel köyünde 1999-2009 
tarihleri arasında iki dönem muhtarlık yaptığını ve aynı zamanda gönüllü köy korucusu olduğunu, 
yanındaki grupta kendi köyünden ve Çevrepınar Köyü’nden kişilerin bulunduğunu, olaydan bir 
gün önce perşembe günü bazı hazırlıklar yaptığını, muhtar arkadaşlarıyla telefon görüşmeleri 
sonunda, Baluşağı Köyü’nden bir vatandaşın helikopteri gördüğünü ve Göksun istikametine 
gittiğini söylediğini, bu bilgiler ışığında helikopterin Keş Dağı’na çarpmış olabileceğini tahmin 
ettiğini ve Tekir Jandarma Karakoluna giderek bunu anlattığını, karakolda bir yarbayın olduğunu 
ve o bölgeyi araştırdıklarını söylediğini, bunun üzerine kendisi bir ekip kurarak Kızılöz Köyü’ne 
geçtiğini ve tahmin ettiği istikamette aramaya başladıklarını, havanın yükseklerde kar yağışlı 
olduğunu ve arkadaşlarının kaybolmasından endişe ettiği için zaman zaman yoklama aldığını, 
zaten daha önceden harita üzerinden bir çalışma yaptığını, Baluşağı Sisne arasından geçen tam 
takip edilince Keş Dağı’nın ortasında yani ters yüzünün ortasında olabileceğini tahmin ettiğini, 
yüksek bir tepeye çıktıklarını ve helikopteri gördüklerini, enkaza ulaştıklarında saatin 14.30 
civarında olduğunu, yaşayan birini bulabilecekleri ümidiyle acele ettiklerini, aşırı sis dolayısıyla 
görüş açısının çok düşük olduğunu, hatta enkaza ulaştıktan sonra üzerlerinden bir helikopter sesi 
duyduklarını ancak göremediklerini, olay yerine vardıklarında hemen 156’yı aradığını, üzerlerinde 
hem Turkcell hem de Avea telefonların bulunduğunu ve hepsiyle arama yapılabildiğini, sonra 
kendilerini basın kuruluşlarının aramaya başladığını ve telefonlarını nasıl öğrendiklerini 
anlayamadığını” belirtmiş, 

Kaza yerinde neler gördüklerine yönelik soru üzerine; 

“Helikopter enkazının çarpma sonucu geniş bir alana dağıldığını, ön tarafta pilot 
olduğunu tahmin ettiği bir cesedin helikopter içerisinde olduğunu, yine onun tam arkasında bir 
koltukta sırtı pilota dönük oturan Erhan ÜSTÜNDAĞ’a ait olduğunu tahmin ettiği bir cesedin 
daha bulunduğunu, sağ tarafta altta da iki adet cesedin bulunduğunu, toplam dört ceset 
gördüklerini, hiçbir yaşam belirtisinin olmadığını, bunlar içerisinde Muhsin YAZICIOĞLU’nun 
bulunmadığını, ayrıca olay yerinde bir pardösü bularak ön taraftaki cesedin üzerine örttüklerini, 
ayrıca bir çanta ve büyük bir kamera gördüklerini ama hiçbir şeye el sürmediklerini, olay yerinde 
gördüğü çantanın daha sonra kendisine savcılıkta gösterilen laptop çantası olduğunu, helikopterin 
kar ve tipi nedeniyle etrafı kapalı olduğundan arama ekiplerinin bulabilmesi açısından 
helikopterin kırmızı rengi görünsün diye karları temizlediklerini, aşırı tipi olması nedeniyle fazla 
kalamadıklarını ve dönmeye karar verdiklerini, bazı arkadaşların Sisne istikametine gidelim 
demesine rağmen kendisinin geldikleri istikamette izlerinin olması nedeniyle kaybolmamak 
açısından aynı istikametten gidelim dediğini ve gece saat 11.30-12.00 gibi Kızılöz Köyü’ne 
dönebildiklerini” 

ifade etmiştir. 

Ayrıca Yılmaz TİLKİ çarşamba ve perşembe günü yürütülen, yani kazanın birinci ve 
ikinci günü yürütülen arama faaliyetlerine katılamadığını sadece kazaya ulaştıkları cuma günü 
aramaya çıktığını da ifadesinde belirtmiştir.  

Ceride defterinden; 
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Haritada 1 numarası ile işaretlenen bölgede Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların 
yapıldığı, 

Haritada 2 numarası ile işaretlenen bölgede Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların 
yapıldığı, 

Haritada 3 numarası ile işaretlenen bölgede Sivil Savunma ekipleri ve Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 4 numarası ile işaretlenen bölgede JÖAK, Jandarma Özel Harekât Tabur 
Komutanlığı, 2. Dağ A/T Timi, Hatay Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı ekipleri 
tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 5 numarası ile işaretlenen bölgede Gölbaşı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü 
Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 6 numarası ile işaretlenen bölgede Sivil Savunma ekipleri tarafından aramaların 
yapıldığı, 

Haritada 7 numarası ile işaretlenen bölgede Nurhak ve Nurdağı Jandarma Asayiş 
Komando Bölüğü Komutanlığı ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 8 numarası ile işaretlenen bölgede Polis Özel Harekât ekiplerinin arama yaptığı, 

Haritada 9 numarası ile işaretlenen bölgede Adıyaman Jandarma Özel Harekât Tabur 
Komutanlığı ekipleri tarafından aramaların yapıldığı, 

Haritada 10 numarası ile işaretlenen bölgede Ilıca Jandarma Komutanlığı ve Sivil 
Savunma ekipleri tarafından aramaların yapıldığı 

 görülmektedir. 
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Şekil 25. 27/03/2009 Tarihinde Yapılan Arama-Kurtarma Çalışmaları 
 

 
 

4.6.4. 28.03.2009 Tarihinde Yürütülen Arama-Kurtarma Çalışmaları 

Kahramanmaraş Valiliği Kriz Merkezi tarafından hazırlanan raporda 28.03.2009 
tarihinde yürütülen çalışmalar şu şekilde belirtilmiştir: 

“Helikopter enkazının 27 Mart 2009 tarihinde saat 14.28 sıralarında Döngel, 
Çevrepınarı ve Ahmetçik köylerinde ikamet eden (17) vatandaş tarafından bulunması üzerine 
enkaz bölgesine yönlendirilen ekiplerle uydu telefonu aracılığı ile sürekli iletişim kurulmuş, hava 
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şartlarının çok kötü ve bölgenin coğrafi şartlarının çok ağır olması nedenleri ile ekiplerin çok zor 
durumda oldukları bilgisi alınmıştır. Hatta gönderilen ekipler içerisinde hipotermi tehlikesi ile 
karşı karşıya kalan (10) personele Kriz Merkezinin görüşü doğrultusunda 28 Mart 2009 günü saat 
04.30 sıralarında Kızılöz Köyü’ne geri dönmeleri talimatı verilmiştir. Kalan diğer ekip enkaz 
bölgesine doğru intikale devam etmeleri talimatı verilmiştir. 

Özel Kuvvetlere ait (2) adet helikopter aynı gün havanın müsait olması ile birlikte saat 
08:10’dan itibaren Kızılöz Köyü güneyinde faaliyete başlamış, saat 10.10 sıralarında (95090-
06200) koordinatları bölgesinde düşen helikopterin enkazını tespit etmiştir.  Helikopterlerden biri, 
27 Mart 2009 günü saat 22.00’da olay bölgesine intikal ettirilen Özel Kuvvetler Komutanlığına 
bağlı DAK Timinden bir unsuru saat 10:15 sıralarında Karayakup Tepe (94600-05800) 
bölgesinden alarak (95090-06200) koordinatlarındaki olay bölgesine bırakmış, ikinci unsuru da 
saat 10:25 sıralarında enkaz alanına bırakmıştır. Enkaz bölgesinde (11) DAK personeli, (3) 
Jandarma Komando Eri, (1) GKK (Kılavuz) toplam (15) personel ile arama çalışmalarına 
başlanılmıştır. Ayrıca Diyarbakır Arama Kurtarma Birliğinden (10) kişi, Sivas Sivil Savunma 
ekibinde (5) kişi sabah 08.00’da olay yerine yürüyerek hareket etmiş olup, saat 13.00’da olay 
yerine ulaşmışlardır. DAK Timlerinin çalışmaları sonucunda (4) ceset bulunmuş, bulunan cesetler 
Göksun İlçesinden saat 12.25’te enkaz bölgesine doğru hareket ettirilen Emniyet Genel 
Müdürlüğüne ait (1) helikopter ile saat 13.40 sıralarında Kızılöz Köyüne getirilmiştir. Enkaz 
alanında bulunan ekipler alana dağılarak kayıp (2) cesedi aramaya başlamışlardır. Kısa bir süre 
sonra helikopter enkazının, 10 metre uzağında BBP Genel Başkanı merhum Muhsin 
YAZICIOĞLU’nun cesedine ulaşılmıştır. Özel Kuvvetler Komutanlığına ait (1) UH-60 helikopter 
ile saat 13.45’te merhum Muhsin YAZICIOĞLU’nun naaşı Kızılöz Köyü’ne getirilmiştir.  

Helikopter enkaz bölgesinde bulunan ekipler tarafından kayıp olan İsmail GÜNEŞ’in 
bulunması için arama çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda enkaz alanında görev yapan 
Adana, Diyarbakır ve Sivas Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekipleri çalışmalara devam etmiş, 
hava şartlarının bozulmasıyla birlikte toplanma bölgesi olan Kızılöz Köyü’ne dönmek zorunda 
kalmışlardır. Kahramanmaraş İl Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri de 
Kızılöz Köyünde müdahale amaçlı olarak bekletilmiştir. Helikopter enkazı bölgesindeki Özel 
Kuvvetler Komutanlığı DAK timinin çalışmalarını takviye etmek amacı ile Jandarma Özel Asayiş 
Komutanlığından toplam (19) personelden oluşan  (2) Dağ Arama Kurtarma Timi saat 16.30’da 
helikopterle enkazın bulunduğu bölgeye intikal ettirilerek yorgun düşen DAK timi yerinde 
değiştirilmiş ve bulunamayan İsmail GÜNEŞ’i arama faaliyetlerine ara verilmeden gece boyunca 
da devam edilmiştir. Adıyaman Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı (40) personeli 
müdahale maksatlı olarak Kızılöz Köyü’nde bırakılmıştır. Arama çalışmalarına katılan diğer 
jandarma unsurlarına bir sonraki gün “Mahalli İdareler Seçimleri”nde görevli oldukları için 
kendi görev bölgelerine dönmeleri talimatı verilmiştir. 

27 Mart 2009 tarihinde saat 14.28’de helikoptere ait enkaz alanının tespit edilmesi ile 
beraber 28 Mart 2009’da gün boyunca vefat eden (5) kişinin cesedine ulaşılması ve İHA Muhabiri 
İsmail GÜNEŞ’in aranmasına yönelik yürüten faaliyetlere İl Jandarma Komutanlığına bağlı (32) 
Subay, (86) Astsubay, (120) Uzman Jandarma, (633) Erbaş/Er ile (647) Geçici Köy Korucusu, 
Polis Özel Harekâttan (70) personel, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliklerinden toplam (263) 
arama kurtarma personeli, Gaziantep, İstanbul ve Adana AKUT’tan  (60) personel ve Sağlık 
Bakanlığına bağlı (5) UMKE, (5) Gönüllü Dağcı ve Göksun ve Merkez Orman İşletme 
Müdürlüklerinden toplam (16) personel katılmıştır. Karayolları 55. Şube Şefliği ile İl Özel 
İdaresine ait iş araçları ihtiyaç duyulması hâlinde kullanılmak üzere Kızılöz Köyü’nde hazır 
bekletilmiştir.” 

 

 



 - 233 -  
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 700) 

Haritada; 

1 numarası ile İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi, 

2 numarası ile Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı (ihtiyat), 

3 numarası ile Yol emniyeti sağlamak amacıyla görevlendirilen Pazarcık Jandarma 
Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, 

4 numarası ile işaretlenen bölgede Özel Kuvvetler Komutanlığından (DAK Timi)  
tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı, 

5 numarası ile işaretlenen bölgede 2 Dağ  A/K Timi ve Sivil Savunma ekipleri tarafından 
arama ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı 

tespit edilmiştir. 

Şekil 26. 28/03/2009 Tarihinde Yapılan Arama Kurtarma Çalışmaları 
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4.6.5. 29.03.2009 Tarihinde Yürütülen Arama-Kurtarma Çalışmaları  

Helikopter enkazında 5 kişinin naaşına ulaşılıp tahliye edilmesine rağmen kazazede 
İsmail GÜNEŞ’e 28.03.2009 tarihinde de ulaşılamaması üzerine çalışmalar 29.03.2009 tarihinde 
de devam etmiştir. Kahramanmaraş Valiliği Kriz Merkezi tarafından hazırlanan raporda bu 
çalışmalar şu şekilde kayıt altına alınmıştır: 

“29 Mart 2009 tarihinde saat 08.30’da BBP Genel Başkanı merhum Muhsin 
YAZICIOĞLU ile helikopter kazasında vefat eden diğer (4)  kişiye ait cenazelerin 
Kahramanmaraş’tan gönderilmesini müteakip Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi TANILIR 
İHA Muhabiri İsmail GÜNEŞ’in bulunmasına yönelik arama çalışmalarına devam eden ekiplerin 
sevk ve idaresini yerinden yapmak üzere tekrar Göksun İlçesi’ne hareket etmişlerdir. 
Kahramanmaraş Valisi tarafından çalışmalara katılan Genelkurmay Özel Kuvvetler, Jandarma, 
Emniyet Özel Harekât, Sivil Savunma Arama Birlikleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 
dağcılık ekibi ve geçici köy korucularınca müştereken yürütülen çalışmaların aralıksız devam 
etmesi ve enkaz bölgesindeki aramalara civardaki mağaraların da dâhil edilmesi, arama kurtarma 
ekiplerinin enkaz bölgesine intikallerinin hava durumu müsait olduğu müddetçe Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından görevlendirilen helikopter ile sağlanması ve arama çalışmaları sırasında 
çığ ve sis gibi risklere karşı tüm ekiplerin dikkatli olması talimatları verilmiştir. 

İHA Muhabiri İsmail GÜNEŞ’in bulunmasına yönelik arama çalışmaları, 29 Mart 2009 
tarihinde saat 07.00’den itibaren Sivil Savunma arama kurtarma ekipleri, geçici köy korucuları, 
askerî personel ve polis özel harekât görevlilerinin katılımıyla yoğunlaştırılmıştır. 

Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetlere ait bir helikopter ile saat 08.30’da enkaz 
mahalli keşfedilmiştir. Saat 10.30’da (40) kişilik Adıyaman Jandarma Özel Harekât Tabur 
Komutanlığı, 28 Mart 2009 günü olay bölgesine giderek gece boyunca arama faaliyeti icra eden 
(19) kişilik Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağ Arama Kurtarma timlerinden görevi 
devralarak arama çalışmalarına devam etmiştir. Adana Arama Kurtarma Birliğinde (8) personel, 
askerler ve özel harekât polislerinden oluşan ekipler helikopter ile enkaz bölgesine sevk edilmiştir. 
Helikopter enkazının bulunduğu bölgede kılavuzluk yapması ve arama faaliyetlerine katılması 
maksadıyla geçici köy korucuları da helikopter ile enkaz mahalline gönderilmiştir. Enkaz 
mahallinde görev yapan arama kurtarma ekipleri gün boyunca helikopterin bulunduğu enkazın 
300 metre kuzey doğusundaki kokurdanlık alanda ve enkazın bulunduğu yerden güney doğuya 
uzanan vadi boyunca arama faaliyeti icra etmişler ve havanın kararması ve hava şartlarının 
bozulması nedeniyle saat 22.00’de toplanma bölgesi olan Kızılöz Köyü’ne geri dönmüşlerdir. Saat 
15.00 itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebiyle Kızılöz Köyü’ne gelen Elbistan 
Dağcılık ekibinden özel donanımlı (10) kişi enkaz mahalline tırmanarak 30 Mart 2009 tarihinde 
yapılacak çalışmalara katılmak için geceyi enkaz mahallinde geçirmiştir. 

Gün boyu enkaz mahallinde yapılan arama çalışmaları 2’nci Ordu Komutanlığından (2), 
Özel Kuvvetlere ait (1), Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (1) olmak üzere toplam (4) helikopter ile 
desteklenmiş, aynı gün içerisinde Jandarma Genel Komutanlığına ait (1) adet UH-60 helikopteri, 
saat 18.00’de ihtiyaten Göksun İlçesi’ne gönderilmiştir. Göksun Kriz Merkezi tarafından 30 Mart 
2009 tarihinde yapılacak arama çalışmalarına katılmak üzere Ankara Arama Kurtarma 
Birliğinden 13 kişilik bir dağcılık ekibi talep edilmiş ve bahse konu ekip gün sonunda Göksun’a 
varmıştır. Vali Mehmet Niyazi TANILIR saat 23.00’te telefonla Emniyet Genel Müdürlüğü ile 
görüşerek arama çalışmalarında faydalanılmak üzere (4) adet cesede duyarlı arama köpeği talep 
etmiştir. 

29 Mart 2009 tarihinde İHA Muhabiri İsmail GÜNEŞ’in bulunmasına yönelik olarak 
yürütülen arama çalışmalarına Adıyaman Jandarma Özel Harekât Taburundan (40 kişi), DAK 
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Timleri, Polis Özel Harekâttan (23) personel, Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürlüğünden 
(10) kişilik bir ekip ve Adana Arama Kurtarma Birliğinden (12) kişilik bir ekip katılmıştır.” 

Şekil 27. 29/03/2009 Tarihinde Yapılan Arama Kurtarma Çalışmaları 
 

 
-Haritada 1 numarası ile işaretlenen bölgede JÖAK Dağ Arama ve Kurtarma Timi-2 

PÖH  Timi tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı, 

-Haritada 2 numarası ile işaretlenen bölgede  Adıyaman  Jandarma Özel Harekât Tabur 
Komutanlığı ve Sivil Savunma ekipleri tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı 

gösterilmektedir. 

 

4.6.6. 30.03.2009 Tarihinde Yürütülen Arama-Kurtarma Çalışmaları  

Bütün aramalara rağmen 29.03.2009 tarihinde de bulunamayan İsmail GÜNEŞ’in  
naaşına 30.03.2009 tarihinde kazanın meydana geldiği yerin yaklaşık 400 metre aşağısında 
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ulaşılabilmiştir. 30.03.2009 tarihinde yürütülen çalışmalar Kahramanmaraş Valiliği Kriz Merkezi 
kayıtlarında şu şekilde belirtilmektedir; 

“30 Mart 2009 tarihinde İHA Muhabiri İsmail GÜNEŞ’in bulunmasına yönelik olarak 
enkaz mahalli çevresinde sondalama yöntemiyle yapılan arama çalışmalarına Çoğulhan 
Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından (47),  GKK’ler ile takviye edilmiş toplam 
(213) kişiden oluşan 15 JİG Tim, Polis Özel Harekât timlerinden (56), Adana, Ankara ve 
Kahramanmaraş Sivil Savunma ekiplerinden (48) ve Elbistan ve Kahramanmaraş Dağcılık 
ekiplerinden (17) kişi katılmıştır. Saat 09.00 itibariyle toplam (19) kişiden oluşan 2 Jandarma 
Özel Asayiş Komutanlığı Dağ Arama Kurtarma Timi,  Adıyaman Jandarma Özel Harekât Tabur 
Komutanlığına bağlı (31) personel ve Polis Özel Harekâttan (10) kişilik bir tim katılmıştır. 
Emniyet Genel Müdürlüğünden talep edilen (4) ceset arama köpeği Kahramanmaraş’a getirilmiş, 
buradan da bakıcıları ile birlikte helikopterle enkaz bölgesine intikal ettirilerek arama 
çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Enkaz alanında tüm yönlere doğru sondalama 
yöntemiyle yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında kayıp olan İHA Muhabiri İsmail 
GÜNEŞ’in cesedi saat 13.00 sıralarında helikopter enkazının yaklaşık olarak 400 metre 
doğusunda çukurun içerisinde, (95500-06200) koordinatlarında Adıyaman Jandarma Özel 
Harekât Tabur Komutanlığı unsurları tarafından karın içine gömülü şekilde bulunmuştur. İsmail 
GÜNEŞ’e ait ceset Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından yapılan detaylı incelemeye müteakip 
saat 15.45 sıralarında Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter ile Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 
morguna nakledilmiştir. 

25 Mart 2009 tarihinde İlimiz sınırları içerisinde düşen helikopterde bulunan İsmail 
GÜNEŞ’e ait cesedin 30 Mart 2009 tarihinde saat 13.00 sıralarında bulunmasından sonra 
Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi TANILIR’ın talimatları doğrultusunda arama 
çalışmalarına son verilmiş,  Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ve Adıyaman Jandarma Özel 
Harekât Tabur Komutanlığı unsurları helikopter ile saat 16.00 sıralarında Göksun İlçesi’ne 
dönmüş, planlandığı gibi emniyetli bir şekilde yaya olarak Kızılöz Köyü’ne dönen diğer birlikler 
ile sivil savunma kurtarma ekipleri ve dağcılık ekipleri son yoklamaları alındıktan sonra,  
vukuatsız olarak kendi görev yerlerine dönüşe geçmişlerdir.” 

Kaza meydana geldikten sonra telefonla 112 Acil Servisine ulaşan ve helikopter 
içerisinde sıkışmış durumda olduğunu ve ayağının da kırk olduğunu belirten İsmail GÜNEŞ’in 
kendi gayretleri ile sıkıştığı yerden kurtularak belki bir yerleşim yerine ulaşırım ümidi ile yokuş 
aşağı indiği anlaşılmaktadır.  

Arama çalışmalarını yürüten İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sezai AKGÜN, İHA 
Muhabiri İsmail GÜNEŞ’e ulaşılmasıyla ilgili olarak komisyonumuza vermiş olduğu 11.06.2009 
tarihli ifadesinde; 

“Önce dar bir bölgede arandığını, fakat bulunamadığını sonra halkayı genişleterek 50, 
100 metre, olmadı 150 metre şeklinde kar temizlenerek arandığını ve nihayetinde enkazın 400-500 
metre daha doğusunda, aşağıda bir çukurun içinde İsmail GÜNEŞ’in cenazesine ulaşıldığını, 
yanında da helikopterden çıkma bir koltuk parçası bulunduğunu, ilk değerlendirmede ayağı kırık 
olduğu için onun üzerine oturup, o eğimden faydalanıp köye doğru gitmeye çalıştığını tahmin 
ettiklerini” belirtmiştir. 
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Şekil 28. 30/03/2009 Tarihinde Yapılan Arama Kurtarma Çalışmaları 

 
Haritada; 
1 numarası ile helikopter enkaz yeri, 
2, 3 ve 4 numara ile Askerî Birlikler, Orman Bölge Müdürlüğü  ve Sivil Savunma 

ekipleri (A/T), 
Gösterilmiştir. 
Not: Kazazede İsmail Güneş enkazdan yaklaşık 400 metre güneyde bulunmuştur. 
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Şekil 29. 25-30 Mart 2009 Tarihleri Arasında Yapılan Arama Tarama Faaliyetlerinin Enkaz Yeri 
İle Birlikte ve Farklı Renklerle Gösterilmesi 
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Şekil 30.Turkcell-Avea Ortak Yayı İle Uydu Görüntüsü Alınacak Bölgeler 
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4.7. KRİZ MERKEZİ OLUŞUMU 

 Kriz Merkezinin teşkili ile ilgili çalışmaların kazanın öğrenilmesinden itibaren 
başlandığı ve faal hâle getirildiği Kahramanmaraş Valisi Niyazi TANILIR’ın beyanlarından 
anlaşılmaktadır. Vali Niyazi TANILIR kazayı 25.03.2009 tarihinde saat 15.50 civarında 
öğrendiğini ve Valilik Makamına geçerek bir vali yardımcısı başkanlığında Kriz Merkezini 
kurduğunu ve gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra olay yerine hareket ettiğini ifade etmiştir. 

Kazanın öğrenilmesini müteakiben Valilik Kriz Merkezi ile eş zamanlı olarak 
Başbakanlık Kriz Merkezinin de çalışmalara başladığı anlaşılmaktadır. Zira Kahramanmaraş 
Valiliği Kriz Merkezi Raporundaki kayıtlara göre saat 16.15 sıralarında Başbakanlık Güvenlik 
İşleri Genel Müdürü Alparslan KAVAKLIOĞLU, Göksun İlçe Kaymakamını arayarak 
helikopterin düştüğü yer ile ilgili olarak herhangi bir bilgiye sahip olup olmadıklarını sormuş ve 
konunun kendileri tarafından da araştırıldığını ifade etmiştir. 

Yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teknik Daire Başkanı Basri AKTEPE 
18.11.2009 tarihinde Komisyonumuza yaptığı sunumda helikopter kazasının meydana geldiği 
25.03.2009 tarihinde saat 16.20’de, ilk önce Jandarma Genel Komutanlığından görevli binbaşı 
tarafından, birkaç dakika sonra da Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli şube müdürünün 
kendilerine yer tespitiyle ilgili telefon numarasını verdiklerini, kendilerinin hemen üç dakika sonra 
yerine bakarak saat 16.25’te bu bilgiyi yetkililere ilettiklerini, aynı  bilgiyi doğrudan Başbakanlık 
Kriz Merkezinde bir Daire Başkanına da bildirdiklerini ifade etmiştir. 

Kahramanmaraş Valiliği Kriz Merkezi Raporu ve Kahramanmaraş Valisinin beyanlarına 
göre de kaza ile ilgili olarak ilk koordinatlar Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü tarafından 
saat 16.30 sıralarında Göksun Kaymakamına ulaştırılmıştır. 

Kazanın öğrenilmesini takiben özellikle İl Valisi, İl Jandarma Alay Komutanı ve İl 
Emniyet Müdürünün muhtemel olay yeri olarak tahmin edilen Göksun ilçesine geçmeleri, kaza ile 
ilgili bilgilerin burada toplanması ve bu bilgilerin değerlendirilerek arama-kurtarma faaliyetlerinin 
buradan yönlendirilmesi göz önünde bulundurulduğunda asıl kriz merkezinin burada oluşturulduğu 
açıktır. Ayrıca yine aynı gün olay yerine hareket eden İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın 
26.03.2009 günü saat 02.30 civarında Göksun ilçesine ulaştığı ve yer tespit ve arama-kurtarma 
çalışmalarının komuta ve kontrolünü üstlendiği anlaşılmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak arama-kurtarma çalışmalarına ilk andan itibaren nezaret eden İl 
Jandarma Alay Komutanı Albay Sezai AKGÜN Komisyonumuza verdiği bilgide kriz merkezinin 
Göksun Kaymakamlığında oluşturulduğunu belirtmiş, yine BBP MKYK üyesi Avukat Kemal 
YAVUZ, merkezin önce Göksun Jandarma Komutanlığında daha sonra da Göksu 
Kaymakamlığında çalışmalarını yürüttüğünü belirtmiştir. 

Resmi Gazete’de 09.01.1997 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezi Yönetmeliği’nin Tanımlar başlığını taşıyan 4/b maddesinde; 

“Kriz hâli; Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile millî hedef ve menfaatlerine 
yönelik hasmane tutum ve davranışların, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya hak ve 
hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, tehlikeli ve salgın 
hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve 
teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların ve iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ayrı 
veya birlikte vuku bulduğu hâlleri” olarak tanımlanmış, 

4/c maddesinde ise; 
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“Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi; Krizle ilgili hususları çözümlemek ve krizi sona 
erdirmek üzere Başbakanlık sorumluluğunda Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 
teşkil edilen merkezi,” olarak tanımlanmıştır. 

Yine aynı Yönetmelik’in  “Kriz Yönetimini Gerektiren Hâller” başlığını taşıyan 5’inci 
maddesinin b/5’inci fıkrasında “Kara, deniz ve havada meydana gelen büyük ölçekteki kazalar” 
kriz yönetimini gerektiren hâller arasında sayılmıştır. 

Ayrıca aynı Yönetmelik’in “Kriz Merkezleri ve Görevleri” başlığını taşıyan 11’inci 
maddesinde; 

“Kriz Merkezleri Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
krizin meydana geldiği il ve ilçelerden en üst düzey yöneticilerin başkanlığında kurulur. İl ve 
ilçelerde var ise ilgili kuruluş amirleri de Kriz Merkezine dâhil edilir. 

Kriz Merkezlerinin görevleri; 

(1) Krizle ilgili durumları izler ve değerlendirir, değerlendirme sonuçlarına göre kararlar 
alır ve uygular, 

(2) Sorumluluk alanındaki ihtiyaçları belirler, imkân dâhilindeki ihtiyaçları karşılar, 
imkân dışındaki ihtiyaçları bir üst merkeze bildirir, 

(3) Birimler arası koordinasyonu sağlar, 

(4) Gelişme ve uygulamalarla ilgili hususları Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezine 
bildirir, 

(5) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinin düzenleyeceği tatbikatlara katılır.” 

şeklinde sayılmıştır. 

Bu tanım çerçevesinde; gerekli değerlendirmeleri yaparak karar alan ve koordinasyonu 
sağlayan Kriz Merkezinin önce İl Valisi, daha sonra da İçişleri Bakanı başkanlığında faaliyet 
gösteren ve Göksun İlçesinde kurulan Kriz Merkezi olduğunu söylemek mümkündür. 

Yine konumuzla ilgili olarak 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 2001/3275 sayılı Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği’nin 
tanımlar başlığını taşıyan 4’üncü maddesinin (a) fıkrasında arama-kurtarma faaliyeti; 

 “Arama ve Kurtarma (AK); hava ve deniz vasıtalarının karada, havada, su üstünde ve su 
altında tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hâllerinde bu vasıtalardaki 
şahısların her türlü araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanılarak aranması ve 
kurtarılması işlemini” şeklinde tanımlanmış, 

(b) fıkrasında; 

“Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM); karada, denizde ve 
havada, arama ve kurtarma hizmetinin en üst düzeyde koordinasyonunu ve iş birliğini sağlayan ve 
hâlin icabına göre kanunlar uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına göre 
komşu ve ilgili ülkelerle de AKB içinde ve/veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için 
koordinasyon ve iş birliği kuran merkezi, 

(c) fıkrasında; 

 “Arama ve Kurtarma Hizmeti (AKH); iş birliği yapan hava, deniz araçları ile diğer 
vasıtalar dâhil, kamu ve özel kaynakların kullanımı yoluyla, tehlike mesajlarını izleme, muhabere, 
koordinasyon, tıbbi danışmanlık ve ilk yardım dâhil AK fonksiyonlarının icra edilmesini” 
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(f) fıkrasında; 

“Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (AKKM); AKB içinde, AK 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilmesinden ve AK faaliyetlerinin icrasından Ana Arama 
ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) adına sorumlu olan merkezi (Kıyılardan itibaren 
deniz sahalarındaki harekâtın koordinasyonundan sorumlu merkezleri Deniz AKKM, kara ve 
adalar üzerindeki harekâtın koordinasyonundan sorumlu merkez Hava AKKM olarak adlandırılır. 
Bu merkezler arama ve kurtarma faaliyetlerinin düzenli ve çabuk yürütülmesini sağlamak için 
kendi, yardımcı ve gerekirse tali AKKM’lerini oluşturabilirler. Deniz ve Hava AKKM’leri, Ek-
2'de gösterilen ilgili kuruluşların teşkilat yapıları içinde oluşturdukları ve yönergelerinde 
belirttikleri AK ile görevlendirilen birimlerle de koordineli olarak çalışırlar),” 

(h) fıkrasında; 

Arama Kurtarma Alt Merkezi (AKAMER); ilgili Yardımcı Arama Kurtarma 
Koordinasyon Merkezine bağlı olarak ve onu tamamlamak üzere kurulmuş, Arama Kurtarma 
Birliklerinin bulunduğu merkezi, 

(j) fıkrasında ise; 

“Olay Yeri Koordinatörü (OYK); kaza yerinde arama ve kurtarma faaliyetlerini, 
sorumluluk bölgesindeki YAKKM adına koordine ve icra eden personeli (Olay meydana geldiği 
sırada olay mahallinde bulunan veya aldığı ihbar üzerine arama ve kurtarma maksadıyla olay 
yerine ilk intikal eden gruptaki veya birlikteki en kıdemli personel olay yeri koordinatörünün 
görev ve sorumluluklarını, AK merkezleri tarafından özel olarak bir olay yeri koordinatörü tayin 
edilinceye kadar yürütür),” 

şeklinde tanımlama getirilmiştir. 

Aynı Yönetmelik’in “Arama ve Kurtarma Komuta Kontrol Düzeni” başlığını taşıyan 
5’inci maddesi; 

“Arama ve kurtarma komuta düzeni aşağıda belirtilmiştir. 

a) Türk hava sahası, iç sular, karasuları ve açık denizlerde, tehlike içinde bulunan hava 
ve deniz vasıtalarına ait AKH 8’inci maddeye göre yapılır. Bu çalışmaların koordinasyonu 
AAKKM’ce yürütülür. 

b) Türk Arama Kurtarma Bölgesinde kara esaslı muhabere altyapısı, sahil istasyonları 
dâhil uygun tehlike alarm yollarını belirleme ve uygun hizmet koordinasyonunu sağlanabilmesi 
maksadıyla AK faaliyetlerini desteklemek üzere deniz ve hava AKKM kurulur. 

c) AK faaliyetinin koordinatörlüğü Deniz ve Hava AKKM'lerine verilmiştir. Şartlar icap 
ettiği takdirde kazayı ilk öğrenen birim, en kısa zamanda AK faaliyetine başlar ve en seri vasıta ile 
de AAKKM/AKKM ve ilgili YAKKM’ne bilgi verir. Ayrıca bölgedeki kuruluş yöneticileri kendi 
kanallarından herhangi bir tehlike mesajı almaları hâlinde, mesaj gerçek olsun veya olmasın, 
derhal ilgili YAKKM’yi gelişmelerden haberdar kılarlar. 

d) Mevzuatımıza tabi olarak, AKB içerisinde AK faaliyetlerini icra edileceği olay yerini 
belirlemek, kazaya uğrayan insanları kurtarmak için, komşu devletlerin arama ve kurtarma 
merkezleri ile iş birliği yapılabilir. 

e) AKB’de kara ve adalar üzerindeki hizmetin AK koordinatörü Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğüdür. Hava-AKKM’yi kurar, uluslararası standartlarda uygun yeterli malzeme, teçhizat 
ve personel ile donatır. Kara AK faaliyetlerini AAKKM adına koordine ve icra eder.” 
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şeklinde düzenleme getirerek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kara ve adalar 
üzerindeki hizmetin arama-kurtarma koordinatörlüğü görevi vermiştir. 

Yönetmeliğin “Görev ve Sorumluluklar” başlığını taşıyan 7’nci maddesinin (c) 
fıkrasında  

“İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı-Genelkurmay Başkanlığı ile koordine 
edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü); ilgili teşkilatları 
uluslararası seviyede araç, gereç ve yeterli personel ile donatır. Bünyesinde bulunan kuruluşlara 
bağlı araç, gereç ve personeli, AAKKM veya ilgili AKKM’nin talepleri doğrultusunda yapılacak 
AK faaliyetinin niteliğine göre tek tek veya beraberce tahsis eder. İl sınırları içerisinde valiliğe 
yapılan AK maksatlı müracaatlarda ildeki imkânların seferber edilmesini, mahalli idareler ve sivil 
savunma teşkilatlarının AK faaliyetlerini yürütmek üzere özel düzenlemeler yapmasını ve gerekli 
tedbirleri almasını sağlar. AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, 
muhabere ve eğitim hususları kapsayan kendi özel yönergesini yayınlar. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı; Deniz AKKM’yi ve AK faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla Deniz-YAKKM’lerini 
kurar.” 

(h) fıkrasında ise; 

“Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Telekom AŞ Genel Müdürlüğü); kara üzerinde yapılacak tüm 
AK faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu merkez olarak, bilgi toplama, değerlendirme, 
planlama ve ilgili bilgileri aktarma suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer ilgili kurum veya 
kuruluşlarla AK faaliyetlerini AAKKM adına icra eder. AK faaliyetleri sonunda, bu faaliyetlere 
katılmış bulunan ilgili birimlerce düzenlenen raporların kendisine ulaşmasını müteakip, alınan bu 
bilgileri derleyip, detaylı olay raporunu düzenler ve AAKKM’ye gönderir. Deniz üzerinde 
yapacağı AK faaliyetlerini, Deniz-AKKM’nin taleplerine göre icra eder. AK Bölgesine ait hava 
tahmin raporlarını her an takip eder.” hükümlerine yer verilmiştir. 

8. maddede arama kurtarma faaliyetinin esasları düzenlenmiştir. 

Maddenin (d) fıkrasında  “7’nci madde de belirtilen bakanlık ve kurum veya kuruluşlar 
ile bunların birimleri AK faaliyetlerinin konusu olabilecek her türlü ihbarı içeren mesajları süratle 
AAKKM/AKKM’lerine bildirirler”  

şeklinde görev ve sorumluluklar düzenlenmiştir. 

 

4.8. KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YERİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE 
METEROLOJİK HAVA ŞARTLARI  

25.03.2009 tarihinde Kahramanmaraş il sınırları içinde meydana gelen Sivas Milletvekili 
ve BBP Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 
helikopter kazası ile ilgili olarak, kazanın öğrenilmesini müteakip kaza yerinin tespiti ve arama-
kurtarma çalışmalarına katılan resmî görevlilerin ve bu çalışmalara gönüllü olarak katılan kişi ve 
kurumların üzerinde ittifak ettikleri en önemli konu kazanın meydana geldiği ve arama-kurtarma 
çalışmalarının devam ettiği günlerdeki olumsuz hava şartları ile kaza yerinin topografik şartlarının 
yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olmasıdır. Özellikle Çağlayancerit ilçesinden havalanan 
helikopterin Kahramanmaraş ili Merkez sınırlarında kalan dağlık bir bölgede düşmesi ve havanın 
mevsim şartları itibariyle yoğun kar yağışı ve sis altında olması, görüş mesafesinin düşük olması, 
yapılan yer tespit ve arama-kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütülmesine sebebiyet verdiği gibi 
bu çalışmalara katılan personel açısından da haklı bir endişe yaratmıştır. 
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Kazanın meydana geldiği yerdeki olumsuz coğrafi ve meteorolojik şartlar, kazazede İHA 
Muhabiri İsmail GÜNEŞ’in 112 Acil Servisi yetkilileri ile kurmuş olduğu telefon bağlantısında da 
ifade edilmiştir. İsmail GÜNEŞ bu görüşmelerde, acil servis görevlilerinin kaza yeri ile ilgili 
sorduğu sorulara; helikopterin yüksek bir dağ yamacında düştüğünü, aşırı sis nedeniyle çevresinde 
hiçbir şey görmediğini, havanın çok soğuk olması nedeniyle üşüdüğünü ve tipi şeklinde kar yağışı 
olduğunu belirtmiştir. 

Yer tespit ve arama-kurtarma çalışmalarına kazanın öğrenilmesinden itibaren nezaret 
eden Kahramanmaraş Valisi Niyazi TANILIR meteorolojik şartlar nedeniyle ilk gün Emniyet 
Genel Müdürlüğünden gelen helikopterlerin Göksun ilçesine geçemediğini, Kayseri tarafında 
kaldıklarını, ertesi gün de hava koşullarının çok kötü olduğunu, sabah yine helikopterlerin bir 
kısmının geçemediğini, o üç gün boyunca hava muhalefetinin devam ettiğini, hem meteorolojik 
şartları hem de topoğrafik şartların göz önüne alınmadan yapılacak değerlendirmenin yanıltıcı 
olacağını, havadan yapılan arama-kurtarma çalışmasına bizzat katıldığını, belli bir alanda 
helikopter dolaşabildiğini ama belli bir yerde sis başladığı zaman bir metre bile ileriye 
gidilemediğini, sisin yanında yağışın da yoğunlaştığını, kar yağışının tipi şeklinde olduğunu 
belirtmiştir. 

Yine arama-kurtarma çalışmalarının ilk günden itibaren başında bulunan İl Jandarma 
Alay Komutanı Albay Sezai AKGÜN de ilk gün Adana 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ait bir 
helikopterin kalkmasına rağmen olumsuz hava şartları yüzünden kaza yerine ulaşamadığını, hava 
koşullarının olumsuzluğu nedeniyle bölgede dolaşan vatandaşlar, sivil savunma ekipleri, korucular 
ve erlerden zayiat verme korkusu yaşamaya başladıklarını, ekiplerden bir kısmının cep telefonu ve 
telsiz irtibatı olmadığı için afaki tahminlerle gönderilen noktalardan geriye dönemediklerini, 
donmamak için en yakın köylere sığınmaya başladıklarını belirtmiştir.  

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Avukat Kemal YAVUZ da 
Komisyonumuza yaptığı sunumda kazanın olduğu bölgedeki olumsuz hava koşullarına dikkat 
çekerek kaza mahallinde ısının eksi 15’in altına düşmediğini, zaman zaman eksi 20’ye çıktığını, 
sürekli kar yağdığı, tipi olduğu, sis olduğu ve görüş mesafesinin zaman zaman 2 metreye kadar 
düştüğünü ifade etmiştir. 

Komisyonumuzun 27.05.2009 tarih ve A.01.1.GEÇ.10/333.334.335-17 sayılı yazısı ile 
Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden kazanın meydana 
geldiği tarih ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği günlerde kaza yerindeki meteorolojik 
şartlar sorulmuş, Genel Müdürlük cevabi yazısında aşağıdaki bilgileri sunmuştur:   

“Kazanın meydana geldiği 25 Mart 2009 tarihinden itibaren muhtemel kaza yeri olarak 
belirlenen ve koordinatları tespit edilen Kurucaova, Göksun, Tekir ve Döngel mevkilerine ait hava 
tahmin bilgileri ilgili birimlere anında iletilmiştir. 

Meteorolojik harita, diyagram ve uydu görüntülerinin analizi neticesinde 25-28 Mart 
2009 tarihleri arasında kazanın meydana geldiği bölgede hava şartlarının aşağıdaki gibi 
olabilmesi mümkün görülmektedir. 
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Tablo 10. 25-28 Mart 2009 Tarihleri Arasındaki Meteorolojik Rapor 

 
MERKEZ 

 TARİH HAVA DURUMU 

Kahramanmaraş Kızılöz 
köyü civarı (Yaklaşık 2000-
2200 metre rakımlı) 

 

25 Mart 2009 
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu 
ve kar yağışlı, hava sıcaklığı -5 ile -7 derece 
civarında, rüzgâr güneybatı yönlerden saatte 35-40 
km hızla, görüş mesafesi 300 - 500 metre arasında. 

Kahramanmaraş Kızılöz 
köyü civarı (Yaklaşık 2000-
2200 metre rakımlı) 

 

26 Mart 2009 
Parçalı bulutlu, öğleden soma çok bulutlu, akşam 
saatlerinden itibaren kar yağışlı, hava sıcaklığı -4 
ile -6 derece civarında, rüzgâr güney yönlerden 
saatte 30-35 km hızla, görüş mesafesi 100-200 
metre arasında. 

Kahramanmaraş Kızılöz 
köyü civarı (Yaklaşık 2000-
2200 metre rakımlı) 

 

27 Mart 2009 
Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı, hava sıcaklığı 
-5 ile -7 derece civarında, rüzgâr doğu ve 
güneydoğu yönlerden saatte 20 - 25 km hızla, 
görüş mesafesi 50 - 100 metre arasında. 

Kahramanmaraş Kızılöz 
köyü civarı (Yaklaşık 2000-
2200 metre rakımlı) 

 

28 Mart 2009 
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kar yağışlı, 
öğleden sonra parçalı bulutlu, hava sıcaklığı -4 ile 
-6 derece civarında, rüzgâr kuzey ve doğu 
yönlerden saatte 15-20 km hızla, görüş mesafesi 
300-500 metre arasında. 

 
Kahramanmaraş Valiliği Kriz Merkezi tarafından kaza ve sonrasında yürütülen arama-

kurtarma faaliyetlerini içeren raporda da bölgenin meteorolojik şartları şu şekilde belirtilmiştir. 
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Tablo 11. 26 Mart 2009 Gününe Ait Günlük Hava Tahmin Raporu 

MERKEZ TARİH HAVA DURUMU SICAKLIK 

Kurucaova  
Rakım:1587m  
Enlem-Boylam:  
37.9386-36.6182 

26.03.2009 Öğleden sonra çok bulutlu akşam saatlerinden 
itibaren kar yağışlı geçecek. Kar yağışının gece 

saatlerinden itibaren kuvvetlenerek etkisini 
artırması bekleniyor. Görüş mesafesi; ortalama 
1000 m, yağış anında 100-300 m, kuvvetli kar 
yağışı sırasında 50-100 m arasında seyredecek. 
Rüzgâr güney ve güneydoğu yönlerden 25-35 

km/saat hızla esecek. 

Max: 1/-3  

Min:-3/-6  

 

 

Tekir Mevkii 
Rakım:1591m  
Enlem-Boylam:  
37.8741-36.6124 

26.03.2009 Öğleden sonra çok bulutlu, akşam saatlerinden 
itibaren kar yağışlı geçecek. Kar yağışı gece 
saatlerinden itibaren kuvvetlenerek etkisini 

artırması bekleniyor. Görüş mesafesi; ortalama 
1000 m, yağış anında 100-400 m kuvvetli kar 

yağışı sırasında 60-100 m arasında seyredecek. 
Rüzgâr güney yönlerden 26-36 km/saat hızla 

esecek. 

Max:0/-2 

Min:  -4/-7 

Göksun  
Rakım:1430m  
Enlem-Boylam:  
38.0076-06.5421 

26.03.2009 Öğleden sonra çok bulutlu, akşam saatlerinden  
itibaren, kar yağışlı geçecek. Kar yağışı gece 
saatlerinden itibaren kuvvetlenerek etkisini 

artırması bekleniyor. Görüş mesafesi; ortalama 
1000 m, yağış anında 100-400 m. kuvvetli kar 
yağışı sırasında 60-100 m arasında seyredecek. 
Rüzgâr güney yönlerden 25-35 km/saat hızla 

esecek. 

Max:0/2 

Min : -2/-4 

Kaza Yeri  
Koordinatlarına
En Yakın Nokta 
Rakım:1759m  
Enlem-Boylam:  
38.1228-36.7994 

26.03.2009  
 
 

Öğleden sonra çok bulutlu, akşam saatlerinden 
itibaren kar yağışlı geçecek. Kar yağışının gece 

saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, etkisini 
artırması bekleniyor. Görüş mesafesi; ortalama 
700 m, yağış anında 100-400 m, kuvvetli kar 

yağışı sırasında 50-100 m arasında seyredecek, 
Rüzgâr; güney ve güneybatı yönlerden 20-45 

km/saat hızla esecek. 

: -2/-4  

:  -6/-8 
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Tablo 12. 27 Mart 2009 Gününe Ait Günlük Hava Tahmin Raporu 

MERKEZ TARİH HAVA DURUMU SICAKLIK 

Kurucaova  
Rakım:1587m  
Enlem-Boylam:  
37.93-36.61 

27.03.2009 Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı geçecek. 
Görüş mesafesi; ortalama 300-500 metre 
kuvvetli kar yağışı anında 50-100 metre 
arasında seyredecek. Rüzgâr; güneydoğu ve 
doğu yönlerinden 20-25 km/saat hızla esecek. 

 
Max:0/2  
Min: -4/-2 

Tekir mevkii. 

Rakım:1591m  
Enlem-Boylam: 
37.87-36.61 

27.03.2009 Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı geçecek. 
Görüş mesafesi; ortalama 300-500 metre 
kuvvetli kar yağışı sırasında 50-100 metre 
arasında seyredecek. Rüzgâr güneydoğu ve 
doğu yönlerinden 15-25 km/saat hızla esecek. 

Max:0/-2 
Min: -5/-8 

Göksun  
Rakım:1430m  
Enlem-Boylam:  
38.00-36.54 

27.03.2009 Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı geçecek. 
Görüş mesafesi; ortalama 300-500 metre 
kuvvetli kar yağışı sırasında 50-100 metre 
arasında seyredecek. Rüzgâr güney yönlerden 
15-25 km/saat hızla esecek. 

Max:0/-1 
Min: -3/-5 

Ilıca Mevkii  
Rakım:1404m  
Enlem-Boylam:  
37.86-36.85 

27.03.2009  
 
 

Çok bulutlu ve kuvvetli karla karışık yağmur 
ve kar yağışlı geçecek. Görüş mesafesi; 
ortalama 300-500 metre kuvvetli kar yağışı 
sırasında 50-100 metre arasında seyredecek. 
Rüzgâr; güney, güneydoğu yönlerden 15-30 
km/s. hızla esecek. 

Max:0/-2 

Min:-4/-2 
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Tablo 13. 28 Mart 2009 Gününe Ait Günlük Hava Tahmin Raporu 

MERKEZ TARİH HAVA DURUMU SICAKLIK 

Döngel Mevkii 
Rakım:1500m 

Enlem-Boylam: 
37.88–36.66 

28.03.2009 Akşam ve gece saatlerinde parçalı çok 
bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Görüş 

mesafesi; ortalama 300 metre yağışı 
anında100 metrenin altında. Rüzgâr; 

kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 35-40 
km/saat hızla esecek. 

0 / -12 

Kurucaova  
Rakım:1587m 

Enlem-Boylam: 
37.93-36.61 

28.03.2009 Çok bulutlu öğle saatlerine kadar kar 
yağışlı geçecek. Görüş mesafesi; 
ortalama 300-500 metre arasında 

seyredecek. Rüzgâr kuzey ve doğu 
yönlerinden 15-20 km/saat hızla esecek. 

-6 / 0 

Göksun  
Rakım:1430m 

Enlem-Boylam: 
38.00–36.54 

28.03.2009 Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar kar 
yağışlı geçecek. Görüş mesafesi; 
ortalama 300-500 metre arasında 

seyredecek. Rüzgâr kuzey ve doğu 
yönlerden 15-20 km/saat hızla esecek. 

-6 / 0 

 
Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi kazanın meydana geldiği ve arama-kurtarma 

çalışmalarının yürütüldüğü mahallerde ısının genel itibariyle sıfırın altında olduğu, havanın kar 
yağışlı ve görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü görülmektedir. 

Helikopterin dağlık bir bölgeye düştüğü, kazanın meydana geldiği bölgeye herhangi bir 
şekilde yol olmadığı, kaza yerine yakın yerleşim birimlerine ait yolların ise yetersiz ve yoğun kar 
yağışı nedeniyle kapalı olduğu ve bu nedenle ulaşımda zorlukların yaşandığı anlaşılmaktadır. 
Ayrıca Komisyonumuzca 12 Haziran 2009 tarihinde kazanın meydana geldiği mahalde, 
gerçekleştirilen inceleme de karayollarıyla ulaşım şartlarının zorluğu nedeniyle Emniyet Genel 
Müdürlüğünden temin edilen helikopter vasıtasıyla gerçekleştirilebilmiştir. 

Sonuç olarak, helikopterin düştüğü alanın topografik şartları ile söz konusu tarihlerdeki 
olumsuz hava şartlarının arama-kurtarma faaliyetlerine olumsuz yönde etkisi göz ardı 
edilemeyecek boyutlardadır.   

 

4.9. TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ ARAMA KURTARMA 
FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ 

Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan 20/9/2001 tarihli ve 2001/3275 sayılı Türk 
Arama ve Kurtarma Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin, birinci fıkrasının (h) bendinin (3) numaralı 
alt bendinde,  Türk Telekom Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün arama-kurtarma faaliyetlerine 
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yönelik Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi veya Ana Arama ve Kurtarma 
Koordinasyon Merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tedbirler alacağı belirtilmiştir. 
Özelleştirme nedeniyle günümüzde Türk Telekom Anonim Şirketinin görevini şu anda 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yapmaktadır. 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kazazedelerin GSM hatlarına ait yer 
tespit sorgulamaları yapılmıştır. TİB yaptığı çalışmaları kurumlarla paylaşmış ve elde edilen 
koordinatlar; Başbakanlık Kriz Yönetimi Merkezine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine iletilmiştir. 

TİB, 25.03.2009 tarihinde Kahramanmaraş il sınırları içinde meydana gelen helikopter 
kazası ile ilgili olarak saat 16.20’den itibaren kuruma ulaştırılan 506 854 35 00- 533 314 95 40-
532 231 54 30 numaralı GSM hatlarına ait yer tespit sorgulamaları yapılmış ve elde edilen baz 
istasyonu ve hedef numaranın bulunduğu aralık ile ilgili başlangıç ve bitiş açıları, baz istasyonuna 
olan uzaklıkları ile koordinatları yukarıda belirtilen kurumlara saat 16.25’ten itibaren belli 
periyotlarla iletilmiştir (Resim 50 ve 51). 

Söz konusu günün ilerleyen saatlerinde helikopterde bulunanlar arasında olduğu 
söylenen 505 918 27 27 numaralı telefon kuruma iletilmiştir. Yapılan incelemede bu telefon 
numarasının açık olduğunun tespiti üzerine yer sorgulaması yapılmış ve konumunun diğer 
telefonlardan elde edilen verilerden farklı olmadığı sonucuna varılmıştır. Bahse konu numara gece 
boyunca takip altında tutulmuş, anlık konumu tespit edilmiş, hatta hizmet aldığı baz istasyonu 
ilgili operatör ile yapılan çalışma kapsamında kapatılmış, başka bir baz istasyonundan da servis 
almadığı görülmüştür. 

TİB tarafından yapılan çalışmalar sonucunda helikopterde bulunan ve sinyal alınan 
bütün GSM hatlarının Çardak’ın 4 km kuzeyinde bulunan Tüllüce mevkiindeki kulede bulunan 
baz istasyonlarından (Turkcell ve Avea) hizmet aldıkları belirlenmiş ve elde edilen koordinat 
verileri yukarıda isimleri sayılan birimlere anlık olarak iletilmiştir.(Resim 52 ve 53). 26.03.2006 
tarihinde saat 03.00 itibariyle bütün sinyal bilgilerinin kesilmesi ile birlikte başkaca bir işlem 
yapılamamıştır.  

TİB arama kurtarma faaliyetlerine teknik destek vermek amacıyla çalışmalarına devam 
etmiştir. TİB tarafından 26.03.2009 tarihinde saat 11.00 civarında bir harita hazırlanmış (Resim 
54) ve Turkcell’den gönderilen kapsama alan haritası (Resim 55) ile birlikte Başbakanlık Kriz 
Yönetimi Merkezi ve Ulaştırma Bakanlığına e-posta yoluyla iletildiği belirtilmiştir. 

 Helikopter enkazının bulunduğu bildirilen yerin, TİB tarafından yapılan yer tespiti 
sonucunda elde edilip ilgili mercilere bildirilen alan içerisinde kaldığı görülmüştür. TİB 
Komisyonumuza yazdığı yazıda meydana gelen olayın aciliyeti ve çalışmaların büyük kısmının 
gece olması nedeniyle resmî bir yazışma yapılmadan elden veya e-posta yoluyla muhataplarına 
iletildiğini belirtmiştir. 

Komisyonumuz tarafından aşağıdaki haritalar üzerinde yapılan incelemeye göre; 

- Resim 50 (Ek:1), Resim 51 (Ek:2) ve Resim 52 (Ek:3)’teki haritalar üzerinde belirtilen 
“yaklaşık hedef konumu” olarak verilen koordinatlara bakıldığında belirtilen yerlerin yaklaşık 
olarak başlangıç ve bitiş açılarının orta noktası alındığı, 

- Resim 53 (Ek:4)’teki haritada ise Turkcell ve Avea tarafından kapsama açıları ve 
uzaklık bilgileri kullanılarak hazırlanan muhtemel koridorların aynı harita üzerinde işaretlenmesi 
sonucu her iki kapsama koridorlarının çakışan bölgesinin dikkate alınmasının doğru tercih 
oluşturacağı, 
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- Resim 54 (Ek:5)’teki haritanın ise sadece bir baz istasyonunun kapsama koridorunu 
belirttiği ve arama kurtarma faaliyetlerinin bu koridor içinde yapılması gerektiği, 

- Jandarma Genel Komutanlığınca üretilen (Ek: A ve B) haritalarının ise Resim 53 ve 
54’teki haritalarla aynı bilgileri içermekte olduğu, 

anlaşılmaktadır.  

Yukarıda verilen bilgilerin tamamının standart planlama sistemlerinden alınıp yorum  
yapılmadan iletilen standart bilgiler olduğu görülmektedir. Bu bilgiler planlama konusunda 
uzmanlığa sahip kişiler tarafından değerlendirildiğinde; servis alınmakta olan baz istasyonunun 
doğal şartlar nedeniyle sinyalin ulaşabileceği noktaların tespiti, çevredeki diğer baz 
istasyonlarından servis alınamadığına göre bu baz istasyonlarının da kapsama alanlarının mutlaka 
dikkate alınması gerekirdi. 

Bu durumda servis alınan Baz istasyonunun muhtemel kapsama koridoru  ile çevredeki 
diğer baz istasyonlarının görüş kapsama alanlarının olduğu yerlerde kesişen bölgeler ihtimal dışına 
çıkarılacağı için hedef bölgenin daraltılmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir. 

Resim 50. TİB’in Elde Ettiği Telefon Numaralarından “0532 231 54 30” Hattına Ait Yer Tespit 
Sorgulaması Yapılmış, Sinyal Alınan Hizmet Baz İstasyonu ve Hedef Numarasının Bulunduğu 
Aralık ile İlgili Başlangıç ve Bitiş Açıları, Baz İstasyonuna Olan Uzaklıkları ve Koordinatları 
Gösteren Harita (Ek:1) 
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X (E) 36.596308314473106 BAZ X (E) 36.82361111111111 

Y (N) 38.06620425329308 BAZ Y (N) 38.12999999994442 

IN RADIUS 20625 START ANGLE 190 

OUT 
RADIUS 21682 STOP ANGLE 310 

ADRES TÜRKİYE,K.MARAŞ,GÖKSUN,GÖKSUN 

TARİH 25 Mart 2009 Çarşamba 16:25:16 

NOT: X-Y Bilgileri TURKCELL tarafından üretilen Yaklaşık değerlerdir. Mavi Nokta 
Baz, Kırmızı Nokta Yaklaşık Hedef Konumudur. 

 
Resim 51.  TİB’in Kurum Temsilcilerinden Saat 16.25 ve 16.30’te elde Ettiği “506 854 3500” 
Nolu Telefonun Koordinat Aralığına Ait Bilgiler Üzerine Yapılan Harita (EK-2). 

 

 SON KONUM  (Koordinat Sistemi : Longitude-Latitute (WGS84)) 

HEDEF 905068543500 

X (E) 36.91148888888889 

Y (Y) 37.95187222222223 

ADRES TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ, MERKEZ, KAHRAMANMARAŞ İLİ 

TARİH 25 Mart 2009 Çarşamba 16:30:33 

Not:  X-Y bilgileri AVEA tarafından üretilen yaklaşık değerlerdir. 
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Resim 52. TİB’e Saat 22.00 Civarında Bildirilen “0505 918 27 27” Numaralı Telefondan 22.30 
Civarında Alınan Sinyale Göre Üretilen Harita (EK-3). 
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Resim 53. Jandarma Teknik Birimince Kendi Harita Sistemlerinde Gerekli Kestirme 
Çalışması Yapılması ve Arama Yapılan Alanın Daraltıldığına Dair Harita (EK-4). 
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Resim 54. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
Tarafından 26.03.2009 Günü Saat 11.00 Civarında Hazırlanan Harita (EK-5). 
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Resim 55. TURKCELL AŞ Tarafından Üretilen Kapsama Haritası (Ek-6). 
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4.10. KOLLUK KUVVETLERİNİN HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ ELDE 
ETTİKLERİ BİLGİ, BELGE VE HARİTALARI KULLANMALARI İLE BİLGİ 
PAYLAŞMALARI 

Helikopter kazasının meydana geldiği tarih ve sonraki günlerde TİB tarafından yapılan 
analizler sonucu elde edilen (x-y) koordinat bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma 
Genel Komutanlığına ve Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezine periyodik aralıklarla iletilmiştir. 
Arama kurtarma faaliyetlerinde rol oynayan kurumların elde edilen bilgi ve belgeleri nasıl 
kullandıklarını inceleyecek olursak; 

1-) Emniyet Genel Müdürlüğü Komisyonumuza yazdığı yazıda, TİB’teki temsilcileri 
vasıtası ile temin ettikleri hedef telefonların muhtemel koordinat bilgilerini anında kazanın 
meydana geldiği Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün yetkili birimine ilettiklerini, TİB 
tarafından kendilerine iletilen bahse konu koordinatları haritaya bağlama imkânlarının kurum 
olarak olmadığını, 

- TİB tarafından kendilerine iletilen 3 adet haritanın Kahramanmaraş İl Emniyet 
Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğüne 25.03.2010 günü saat 22.39 sularında bilgisayar 
ortamında kurumun kullandığı elektronik ağ aracılığıyla gönderildiğini 

belirtmiştir. 

Komisyonumuzca, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile yukarıda belirtilen bilgi ve 
belgelerin arama kurtarma faaliyetlerinde nasıl değerlendirildiği ile söz konusu ilgili Emniyet 
Genel Müdürlüğü  yazılarında belirtilen; bilgi, kroki ve haritaların birer suretinin istenmesine 
ilişkin yazışma yapılmıştır.  

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce verilen cevabi yazıda29; 

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından  kendilerine 
25.03.2010 günü saat 22.39’da İstihbarat Şube Müdürlüğüncee elektronik/bilgisayar ortamında 
gönderilen “2009 TEKOPPPP 1. TIF” isimli bir dosyanın mevcut olduğunun tespit edildiğini, 

Söz konusu dosyanın resmî evrak statüsünde olmamasından dolayı evrak transfer 
programını düzenleyen sistem tarafından otomatik olarak silindiği ve bilgisayar /arşiv kayıtlarında 
da bulunmadığını 

belirtmiştir. 

İlgili kroki ve haritalarının arama kurtarma faaliyetlerinde nasıl değerlendirildiğine 
ilişkin soruya da; 

 Kahramanmaraş İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürü olan ve halen İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevini yürütmekte olan 128021 sicil sayılı 2. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Duman 
ile anılan tarihte Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olan ve halen İl Emniyet 
Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütmekte olan 182692 sicil sayılı 4. Sınıf Emniyet 
Müdürü Dursun Özmen’den alınan yazılı beyana göre, mezkur belgelerin arama kurtarma 
faaliyetlerinde bulunanlara önce telefonla daha sonra da Çardak Jandarma Karakoluna faks 
çekildiği ve söz konusu haritaların da Kahramanmaraş Valisi M. Niyazi TANILIR ile paylaşıldığı 
belirtmiştir. Ayrıca Komisyonumuzca birer sureti istenen haritalardan Resim 50 ve  52 belirtilenler 

                                                 
29 Komisyonumuzun 10.11.2010 tarih ve A.01.1.GEÇ.10/333,334,335-3/1090-82 sayılı yazısına istinaden 
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün 15.11.2010 tarih ve B.05.1.EGM.4.46-21894.(32394) 2456-15791 
sayılı yazısı. 
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gönderilmiş, TİB tarafından üretilen ve daraltılmış kesişme alanı gösteren ve Resim 54’te 
belirtilen harita ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

Komisyonumuzca Kahramanmaraş Valiliği ile yapılan yazışma ve telefonla yapılan 
görüşmelerden anlaşıldığına göre yukarıda belirtilen belgelerin iddia edildiğinin aksine 
Kahramanmaraş Valisi ile paylaşılmadığı anlaşılmıştır.  

2-) Jandarma Genel Komutanlığı Komisyonumuza yazdığı yazıda ve kurum 
temsilcilerinin bilgilerine başvurulmaları neticesinde, TİB’teki temsilcisi aracılığıyla temin ettiği 
koordinat ve haritalar ile kurumdaki teknik personel aracılığıyla ürettiği haritaları görüş analizleri 
ile birlikte 25.03.2010 günü saat 17.30 ve 22.30’da Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına 
FTP üzerinde elektronik ortamda gönderildiği belirtilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve yazışmalar neticesinde Jandarma Genel 
Komutanlığınca üretilen ve helikopter enkaz yerinin bulunması için hayati öneme sahip haritaların 
jandarma teşkilatı dışında Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ve 
Kahramanmaraş Valiliği İl Kriz Merkezi ile paylaşılmadığı, arama kurtarma faaliyeti için çok 
kıymetli olan bu haritaların gereği gibi kullanılmadığını tespit edilmiştir. 

3-) Genelkurmay Başkanlığı Komisyonumuza yazdığı yazıların incelemesinde; 

- TİB tarafından hazırlan Turkcell ve Avea operatörlerinin hizmet verdiği 3 adet telefona 
ait “Cell ID, Start Angel, Stop Angel, in radius, aut radius” değerlerini içeren çalışma haritalarının, 
Genelkurmay Başkanlığına 25 Mart 2009 günü değil, 26 Mart 2009 tarihinde, saat 11.05’te 
Başbakanlık Kriz Yönetim Başkanlığı tarafından iletildiğini, 

- Başbakanlık Kriz Yönetim Başkanlığı tarafından gönderilen TİB’in hazırladığı söz 
konusu çalışma haritalarında yer alan bilgilerin Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Komuta 
ve Harekât Merkezi (SKKHM)’ne ulaşmasını müteakip teknik personel tarafından coğrafi 
koordinatlara çevrildiğini, zaman kaybını önlemek amacıyla gecikmeksizin ilgili AKKM’lere 
(Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi ile Kahramanmaraş Valiliğince teşkil edilen Kriz 
Merkezine bağlı olarak, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında tesis edilen hareket 
Merkezi ve Göksun/Kahramanmaraş’daki Taktik Harekât Merkezine telefonla bildirildiğini, 

- Başbakanlık Kriz Yönetim Başkanlığı tarafından 25 Mart 2009 günü saat 22.30’da 
düşen helikopterden sinyal alındığını ve sinyalin (“37058’50-036034’11D”) koordinatlara tekabül 
ettiğinin telefonla kendilerine bildirildiğini, Kahramanmaraş merkez ilçeye bağlı Kurucaova köyü 
ile Sisne yaylası arasında yer alan bahse konu koordinatın aynı gün saat 22.34’de Kahramanmaraş 
İl Jandarma Komutanlığına telefonla bildirildiğini 

belirtmiştir.  

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere TİB tarafından Genelkurmay Başkanlığına 
herhangi bir bilginin verilmediği belirtilmiştir. Komisyonumuzca bu konuda yapılan inceleme ve 
yazışmalar neticesinde TİB’in yazılarımıza verdiği cevapta; 25.03.2009 günü yaptığı çalışmalar 
hakkında telefonla; saat 19.28, 20.14, 20.29 ve 20.51’de Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezine ve 
saat 20.31, 20.33 ve 20.48’de Genelkurmay Başkanlığına o ana kadar elde edilen verilerin 
iletildiğini ve bu verilerle ilgili açıklamalarda bulunulduğunu, ayrıca bu bilgilerin bir de uzman 
tarafından yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

5.1. HELİKOPTER KAZASININ OLUŞUMU  

ESAS Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret AŞ envanterinde kayıtlı olan TC-HEK tescil 
işaretli BELL 206L-4 tipi helikopter, “görerek uçuş” şartlarında Kahramanmaraş Çağlayancerit-
Yozgat Yerköy planlı uçuşu sırasında, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş ili Merkez Keş 
Dağı 37O 58 72 N, 36O 40 16 E koordinatlarında deniz seviyesinden 6500 fit yükseklikteki yere 
çarparak düşmüştür. Kaza sonucunda helikopterde bulunan Sivas Milletvekili ve BBP Genel 
Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ile birlikte Erhan ÜSTÜNDAĞ, Yüksel YANCI, Murat 
ÇETİNKAYA, Gazeteci İsmail GÜNEŞ ve Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE hayatlarını 
kaybetmişlerdir.  

Kahramanmaraş ili Merkez Kızılöz köyü dağlık alanda 25 Mart 2009 tarihine ait Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü meteorolojik harita, diyagram ve uydu görüntülerinin analizi 
neticesinde 11.00-18.00 Greenwich saatleri arasında özellikle öğle saatlerinden sonra çok bulutlu 
ve kar yağışlı olduğu, hava sıcaklığının -5 ile -7 derece civarında ölçüldüğü, rüzgârın güneybatı 
yönlerinden saatte 35-40 km hızla estiği, görüş mesafesinin 300-500 metre arasında olduğu 
belirlenmiştir. Kaza günü Gazeteci İsmail GÜNEŞ tarafından çekilen fotoğraflar incelendiğinde 
bulutlanmanın yol boyunca arttığı ve buna mukabil görüş mesafesinin gittikçe azaldığı 
görülmektedir. Söz konusu bu fotoğraflar ile mevcut hava durumu bilgileri birbirini teyit 
etmektedir.  

Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE’nin Çağlayancerit’ten yakıt ikmali için gittiği 
Kahramanmaraş Hava Meydanına inişini müteakip, adı geçen meydanda Meteoroloji İstasyon 
Müdürlüğü ile bir sonraki görerek uçuş seyrüseferlerine ait meteorolojik bilgilerin incelenmesi ve 
temini amacıyla irtibata geçmediği tespit edilmiştir. Pilot Mustafa Kaya İSTEKTEPE’nin almış 
olduğu meteorolojik bilgiler, Kahramanmaraş Hava Meydanına inişinde ve Çağlayancerit için 
kalkışı sırasında kendisine Kahramanmaraş Hava Meydanı Hava Trafik Kontrol Merkezi Kule 
tarafından kurallara uygun olarak verilen ve “havaalanı çevresi ile sınırlı” rutin meteorolojik 
bilgileri kapsamaktadır.  

Olayın meydana geldiği yer dik ve sarp kayalıklardan oluşan, yer yer bölgeye ait orman 
ağaçları ile kaplı dağlık bir alandır. 

Uluslararası havacılık kuralları gereği helikopterin düştüğü zaman ve yerdeki hava 
koşulları dikkate alındığında pilotun belirtilen seyrüsefer güzergâhı içerisinde uçuşunu 
gerçekleştirebilmesi için helikopter üzerinde “Snow Deflector Kit (Kar saptırma sistemi)” veya 
“Snow Deflector Kit” ve “Particle Deflector Kit” birlikteliğinin sağlanması aksi hâlde uçuşun 
gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Uçuş esnasında helikopterde güzergâh üzerinde güvenli 
şekilde seyretmesini sağlayacak bu seyrüsefer yardımcılarının hava aracında bulunmadığı Kaza 
Kırım Raporu içeriğinden anlaşılmıştır. 

Kazaya konu helikopterin yakıt ikmali için geldiği Kahramanmaraş Havaalanından 
kalkarak Çağlayancerit ilçesine varıncaya kadar zaman zaman radarların kapsama alanına girdiği-
çıktığı görülmüştür. Çağlayancerit kalkışından kaza anına kadar başkaca bir radar görüntüsü 
alınamamıştır. Her ne kadar hava aracının transponderı açık olsa da görerek uçuş şartlarına göre 
seyreden helikopterin bu sırada bulunduğu irtifa, yolculuğun süresince radarlar tarafından sürekli 
takibine imkan tanımamaktadır. Bu durum VFR (Görerek Uçuş Kuralları) uçuşun niteliğinden 
kaynaklanmaktadır. 
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Komisyonumuzca elde edilen bilgi, doküman, fotoğraf ve raporlar ile bilgisine 
başvurulan kişi ve uzmanların beyanlarından, hava aracının Kahramanmaraş ili Merkez Kızılöz 
köyü dağlık alanından geçişi süresince buzlanma, rüzgâr kayması, kar yağışı ve bulut içi kısıtlı 
görüş nedenlerinden dolayı atmosferik koşulların görerek uçuş için elverişli olmadığı görüşüne 
varılmıştır. 

Helikopter pilotu Mustafa Kaya İSTEKTEPE’nin mevzuatta belirtilen periyodik sağlık 
kontrollerini süresi içerisinde yaptırdığı, bu kontrollerin neticesine göre uçuşa mani bir durumunun 
bulunmadığı, keza otopsi sonucuna göre de uçuş emniyetini tehlikeye sokacak herhangi bir 
uyuşturucu ve uyutucu kimyasal maddenin etkisi altında olmadığı belirtilmiştir.   

Helikopterin yakıt ikmali için Çağlayancerit’ten Kahramanmaraş Havaalanına intikali ve 
tekrar kalkışı arasında geçen süre içerisinde helikoptere sadece yakıt ikmalini yapmakla görevli 
kişilerin yaklaştığı, bunun haricinde şüphe doğurabilecek herhangi bir durumun meydana 
gelmediği Kahramanmaraş Havaalanı kamera kayıtları ve tanık ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Helikopterde bulunan GARMİN firmasına ait GSN 430 tipi GPS’nin (küresel 
konumlama aygıtı) 3 boyutlu niteliğe sahip olup yükseklikleri de takip edebildiği, çarpma ihtimali 
durumunda uyarı vermesi gerektiği dile getirilmişse de yine yapılan inceleme ve yayınlanan 
raporlardan cihazın böyle bir özelliğe sahip olmadığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuza ulaşan belgeler, fotoğraflar ve beyanlardan kazaya konu hava aracında 
seyrüsefer yardımcısı iki adet elektronik aletin kayıp olduğu anlaşılmıştır. Enkazda bulunamayan 
cihazların “1 adet EVENTIDE ARGUS 5000CE kayar harita göstergesi” (moving map display) ve 
“1 adet BENDIX/KING SKYMAP IIIC GPS” olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu cihazların 
marka ve modellerine ilişkin tespit, kazada hayatını kaybeden gazeteci merhum İsmail GÜNEŞ’in 
çektiği fotoğraflar ve enkazdan alınan görüntüler üzerinden yapılmıştır. Uçuş sırasında mevcut 
olan ancak daha sonra bulunamayan her iki cihaz da, kullanıcı tarafından kayıt fonksiyonu aktif 
hale getirilmişse, en güncel uçuş bilgilerini (konum ve zaman) kayıt edebilme özelliğine sahiptir. 
Kaza esnasında cihazların açık olduğuna dair bir delil olmamakla birlikte, söz konusu sistemlerin 
özellikle kötü hava şartlarında pilotlara çok faydalı olmaları nedeniyle arızalı olmadıkları sürece 
açık ve kullanımda olduklarını kabul etmek makul olacaktır. Nitekim bir önceki uçuş sırasında 
çekilen fotoğrafta cihazın faal ve kullanımda olduğu görülmektedir. Cihazlar bulunmuş olsalardı, 
açık ve kayıtta olmaları durumunda, kaza ile sonuçlanan son uçuşta helikopterin izlediği gerçek 
rota ve zaman bilgilerine ulaşmak, çarpma istikametini tespit etmek ve kaza ile ilgili daha sağlıklı 
değerlendirmeler yapmak mümkün olabilecekti. 

Helikopter pilotunun Kahramanmaraş kule ile yaptığı konuşma dökümlerinin 
incelenmesi neticesinde, uçuş emniyetini tehlikeye sokacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.  

Genel olarak; 

- Pilotun, kuleden havaalanı çevresiyle sınırlı meteorolojik bilgileri edindiği, ancak hava 
aracının muhtemel uçuş güzergâhı üzerindeki genel hava durumu ile ilgili bilgiyi Kahramanmaraş 
Meteoroloji İstasyonundan almadığı, 

- TC-HEK tescil işaretli BELL 206L-4 tipindeki hava aracının 25.03.2009 tarihinde 
yapmış olduğu Çağlayancerit-Kayseri Erkilet Hava Meydanı uçuşundaki teknik donanımının 
yetersiz olduğu, 

- Pilotun tüm bu olumsuzluklara rağmen dönmeyi ya da iniş yapmayı düşünmeden 
uçuşta ısrarcı olduğu, 

anlaşılmıştır.  
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Ayrıca elde edilen bilgi ve belgeler ile bilgisine başvurulan kişilerin ifadeleri birlikte 
değerlendirildiğinde helikopter gövdesi, elektronik cihazlar ve transmisyon ekipmanı üzerinde 
dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale yapıldığı izlenimini verecek bulguya rastlanmadığı, 

sonuçlarına ulaşılmıştır.    

Nihayetinde kazanın meydana gelişi ile ilgili Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu 
Raporunu da değerlendirerek son kararı verecek olan merci ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
mahkemeler olduğundan, hâlen devam eden adli soruşturma da dikkate alınarak bu aşamada 
Komisyonumuzca başkaca görüş bildirilmesinin doğru olmayacağı kanaatine varılmıştır. 

 

5.2. ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ ÇALIŞMALARI 

5.2.1. Tespit ve Değerlendirmeler 

Kazazede İHA Muhabiri İsmail GÜNEŞ’in 25.03.2009 günü saat 15.32’de 112 Acil 
Servisini araması sonucunda kazanın resmî makamlar tarafından öğrenilmesiyle birlikte BBP 
Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin YAZICIOĞLU ve beraberinde beş kişiyi taşıyan TC-
HEK tescil işaretli Bell206-L4 tipi helikopterin düştüğü yerin tespiti ve arama-kurtarma 
çalışmalarının eş zamanlı olarak başlatıldığı ilgili kurum kayıtları ile bilgisine başvurulan kişilerin 
ifadelerinden müşahede edilmiştir.  

Arama ve kurtarma çalışmalarının başlamasını müteakiben Kahramanmaraş Valiliği 
bünyesinde bir vali yardımcısı başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Daha sonra il valisi ile 
birlikte arama kurtarma çalışmalarında görev yapacak yetkililerin muhtemel kaza yeri olarak 
tahmin edilen Göksun ilçesine gitmeleri sonucunda kazaya ilişkin elde edilen bilgi ve bulguların 
daha iyi değerlendirilip arama ve kurtarma çalışmalarının yerinde komuta ve kontrolünün 
sağlanması açısından Göksun ilçesinde de kriz merkezi kurulmuştur. İçişleri Bakanı Beşir 
ATALAY 26.03.2009 tarihinde saat 02.30 civarında Göksun ilçesine ulaşmasıyla birlikte burada 
bulunan kriz merkezinin komuta ve kontrolünü devralmıştır. Kazanın öğrenilmesi ile birlikte 
Başbakanlık bünyesinde de kriz merkezinin oluşturulduğu ve arama çalışmalarının devamı 
süresince mevcut kriz merkezlerinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını yürüttüğü resmî kayıtlar 
ve tanık ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun hazırlamış olduğu Raporda, helikopterde 
bulunan ELT cihazının aktif durumda olmasına rağmen anteninin kırılması nedeniyle sinyal 
gücünün uyduya ulaşmadığı ve bu nedenle ELT cihazıyla kaza yerinin tespit edilemediği ifade 
edilmiştir. ELT cihazı, monte edildiği hava taşıtının belirli hızla bir yere çarpması ya da belirli (G) 
kuvvetine maruz kalması durumunda otomatik olarak çalışmaya başlayan ve uluslararası kurallara 
göre belirlenmiş frekans modunda uyduya kaza mahallinin koordinatlarını havi sinyal gönderen ve 
bu şekilde kazaya maruz kalan hava aracının yerinin tespitine yarayan bir cihazdır. Bu nedenle 
ELT cihazının hava aracına takılma amacı, ancak hava aracının bir kaza yapması ve bu çarpma 
etkisiyle sinyal göndermesi sayesinde gerçekleşecektir. Bir hava aracının düşmesi ya da herhangi 
bir şekilde kaza yapması durumunda bahsedilen ELT cihazının anteninin kırılma ihtimali çok 
yüksek olduğu düşünüldüğünde, hava araçlarında bulunması zorunlu bu cihazların kaza sonrası 
arama kurtarma faaliyetine katkısı kendisine verilen önemle orantılı olmayacaktır. Nitekim 
istatistiki bilgiler de bu doğrultudadır. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kendilerine iletilen telefon 
numaralarından sinyal bilgileri elde edilerek saat 16.25 itibariyle kurumda görevli temsilcileri 
aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bilgi verildiği ayrıca 
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kendilerinden talep edilmesi üzerine aynı bilginin Başbakanlık Kriz Merkezi ve Genelkurmay 
Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına da ulaştırıldığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire 
Başkanlığı tarafından bu bilgilerin olabilecek en kısa sürede değerlendirilerek oluşturulan 
haritaların Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına gönderildiği, neredeyse nokta şeklindeki 
konum bilgisinin gerek Ankara gerekse Kahramanmaraş’taki jandarma görevlileri tarafından 
komutanlarına aktarıldığı, fakat her nasılsa bu bilginin değerlendirme dışı tutulduğu gibi 
Yönetmelik gereği “Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi”ne gönderilmediği de tespit 
edilmiştir.30  

Ayrıca Kahramanmaraş Valiliğince Komisyonumuza ulaştırılan belgelerin incelenmesi 
sonucu, TİB ve Jandarma Genel Komutanlığınca kaza günü ve sonrasında üretilen harita ve 
krokilerin Göksun’da kurulan kriz merkezine ve dolayısıyla arama ve kurtarma ekiplerine 
ulaştırılmadığı da anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü, TİB tarafından gönderilen haritalarla ilgili 
olarak, Komisyonumuza yazdığı yazıda; TİB tarafından kendilerine iletilen 3 adet haritanın 
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğüne 25.03.2010 günü saat 22.39 
sularında bilgisayar ortamında kurumun kullandığı elektronik ağ aracılığıyla gönderildiği ifade 
edilmiştir. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü İsmail Duman ve 
İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen’den alınan yazılı beyana göre, mezkur 
belgelerin arama kurtarma faaliyetlerinde bulunanlara önce telefonla daha sonra da Çardak 
Jandarma Karakoluna faks çekildiği ve söz konusu haritaların da Kahramanmaraş Valisi M. Niyazi 
TANILIR ile paylaşıldığı belirtilmiştir. Ayrıca Komisyonumuzca birer sureti istenen haritalardan 
Resim 50 ve  52 belirtilenler gönderilmiş, TİB tarafından üretilen ve daraltılmış kesişme alanı 
gösteren ve Resim 54’de belirtilen harita ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak 
Komisyonumuzca Kahramanmaraş Valiliği ile yapılan yazışma ve telefonla yapılan görüşmelerden 
anlaşıldığına göre yukarıda belirtilen belgelerin iddia edildiğinin aksine Kahramanmaraş Valisi ile 
paylaşılmadığı anlaşılmıştır. Görüleceği üzere, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü 
yetkililerinin kendilerine gelen harita ve krokiler ile ilgili vermiş olduğu bilgilerde çelişkiler 
bulunmaktadır.  

Arama kurtarma çalışmaları telefon sinyallerinin alındığı baz istasyonlarının kurulu 
bulunduğu bölge olan Göksun Hacıömer köyü ve Merkez Kurucaova köyü çevresinde 
yoğunlaştırılmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilirken her bilgi, belge, doküman ve 
ihbar sağlıklı olarak değerlendirilmemiş, eldeki tek teknik veri olan telefon sinyalleri ciddi bir 
analize tabi tutulmadan sahada çalışma yapan ekiplere aktarılmıştır. Kaza enkazının 26.03.2009 
günü gece yarısından itibaren, kazanın meydana geldiği yerle ilgisi bulunmayan ve cep telefonları 
sinyallerinden faydalanılarak elde edilen alanın dışında bulunan Kurucaova köyü yakınlarında 
aranmaya başlaması ve bu arama çalışmalarının gün boyunca bu bölgede devam ettirilerek önemli 
ölçüde zaman kaybına sebebiyet verilmesi “yanlış değerlendirmenin” açık örneğidir.31 Kurucaova 
köyü yakınlarında başlatılan aramaya esas teşkil eden bilginin yeterli değerlendirme ve analize tabi 

                                                 
30 Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 2 ve 25’inci maddeleri ile Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri 
Yönetmeliği’nin 63/a maddeleri gereği “bir tehlike karşısında bulunan ve yardım isteyen herkese yardım etme 
görevi” Jandarma Teşkilatı’na yasal bir vazife olarak yüklenmiş olup aksine hareketin ceza hukuku anlamında 
da sorumluluk doğuracağı açıktır. Ayrıca, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 42’nci maddesinin 
ikinci fıkrasında, “Kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına, kazaya uğramış olan ve tehlike içinde 
bulunan hava aracı personeli ile yerel kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, yardımcı olmakla yükümlüdürler.” 
hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, kazaya uğramış olan ve tehlike içinde bulunan hava aracı personeline, 
yerel kolluk kuvvetleri ile diğer yetkililerinin arama ve kurtarma ekiplerinin görevini gereği gibi yapmasında 
yardımcı olmakla yükümlü kılınmıştır.  
31 Telefon sinyallerinin yanlış değerlendirilmesinin bir diğer örneği de Tüllüce Tepede 8 defa yapılan arama 
faaliyetidir. 
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tutulmayan bir ihbardan kaynaklandığı Komisyonumuza gelen bilgi ve belgelerden açıkça 
anlaşılmaktadır.32  

Kazanın öğrenildiği saatten itibaren, kazazede İsmail GÜNEŞ’in kendisine ait 0506 
8543500 numaralı telefonla 7 kez görüştüğü 112 Acil Servisi haricinde, çeşitli kişi ve kurumlar 
tarafından 18 (onsekiz) defa arandığına ilişkin görüşme kaydı bulunmaktadır. Oysa Kazazede 
İsmail GÜNEŞ ile arama-kurtarma konusunda uzman bir yetkilinin görüşmesi durumunda kaza 
yerinin tespitine yönelik kendisinden daha değerli bilgiler elde edilebileceği gibi kazazedenin 
içinde bulunduğu olumsuz koşullardan korunması için kendisine faydalı olabilecek hayati bir 
takım bilgiler de verilebileceği değerlendirilmiştir. Örnek olarak enkaz alanında yer tespitinde 
yararı olabilecek bir kısım teçhizatın var olup olmadığı hususu hiç araştırılmamıştır. Helikopterde 
bulunanlar tarafından kullanılan çok sayıda cep telefonun ve helikoptere ait GPS cihazlarının 
varlığı bilinmektedir. ELT cihazının sinyal gönderemese de manüel anteninin takılarak bunun 
sağlanabileceği öğrenilmiştir. Yeni nesil cep telefonlarının bir çoğunda GPS özelliği bulunduğu da 
dikkate alındığında, kazazede İsmail GÜNEŞ ile iletişim kurarak, yakınında bulunan teknolojik 
cihazlara ait özellikleri değerlendirebilecek, ilgiliyi bu yönde yönlendirebilecek beceri ve 
donanıma sahip bir uzman ile görüştürülmesinin belki de olayın akışını tümüyle değiştirebileceği 
görülmüştür. 

Kazazedelere ait cep telefonlarından sinyal alınarak arama-kurtarma faaliyetlerinin daha dar 
bir alanda icra edilebilmesi açısından ihtiyaç duyulan mobil baz istasyonunun, hava muhalefetinden 
dolayı en erken Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından; 27 Mart 2009 Cuma günü saat 17.00’de 
aktif hâle getirildiği, daha sonra sırasıyla AVEA İletişim Hizmetleri AŞ tarafından; toplam 2 adet 
mobil baz istasyonunu ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından da 1 adet mobil baz 
istasyonu olay mahalline yakın bir yerde aktif edilmiştir. Ancak baz istasyonlarının bölgede aktif 
hâle getirilmesinden önce 27.03.2009 günü saat 14.28 civarında Döngel köyünden bir grup 
vatandaş kaza yerine ulaşmış olduğundan, kaza yerinin tespiti konusunda mobil baz 
istasyonlarından herhangi bir fayda sağlanamamıştır. Kazazedelere ait cep telefonlarından en son 
26.03.2009 günü saat 02.30 civarında sinyal alınmasına rağmen, iletişim şirketlerinden mobil baz 
istasyonu talebi 26.03.2009 tarihi 07.30’da yapılmıştır. Kaza bölgesine yetkili birimlerce ilgili 
iletişim şirketleri tarafından mobil baz istasyonu kurulmasının talep edilmesinin asıl amacının 
diğer baz istasyonları ile kestirme almak suretiyle kazazedelerin yerinin tespiti değil arama 
kurtarma faaliyetlerine katılan birimler arasındaki iletişimin sağlanması olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu durum arama-kurtarma faaliyetine katılan yetkili kişiler tarafından da ifade edilmiştir.  

Cep telefonlarından sinyal alınabildiği süre içerisinde, bahsedilen mobil baz 
istasyonlarının bölgeye sevk edilerek kurulması durumunda, bölgedeki mevcut baz istasyonları ile 
kestirme yapılmak suretiyle sinyal alınan alanın oldukça daraltılması sonucu kazazedelerin 
bulunduğu yere çok daha kısa süre içerisinde ulaşılabileceği açıktır. Bu nedenle mobil baz 
istasyonun geç intikalinin kaza mahallinin tespiti açısından bir faydasının olmadığı sonucuna 
varılmıştır.   

                                                 
32 Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti tarafından “aprs.fi” adlı web sayfasında ELT cihazının 
yayınladığı telsiz sinyalinin dinlenmesi için ideal yer olarak gösterilen koordinatın Bandırma Limanında 
görevli bir şahıs tarafından görülmesi ve Başbakanlık Kriz Merkezine “muhtemel kaza yeri” olarak bildirilmesi 
üzerine bu bilginin Başbakanlık Kriz Merkezi tarafından doğruluğu teyit edilmeden 25.3.2009 tarihi 22.30 
civarında Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezine verilmesi üzerine arama kurtarma faaliyeti koordinatın 
gösterdiği yer olan Kurucaova bölgesinde yoğunlaşmıştır.  
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Helikopterin dağlık bir bölgede düşmesi ve havanın mevsim şartları itibariyle yoğun kar 
yağışı, tipi ve sis altında olması, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle havadan ve karadan 
yürütülen arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilemiştir.  

Arama-kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere bölgeye gerek kamuya ait gerekse sivil 
kişilere ait arazinin zorlu şartlarına uyumlu olmayan araçlar gelmiştir. Araçların iyi niyetli bir çaba 
içerisinde olsa da dar, yetersiz ve balçık hâline gelmiş yollara sokulması sonucu yollarda 
tıkanmalar oluşmuştur. Bu durum uzman ekiplerce yapılması gereken çalışmaları zora sokmuştur.  

Raporun  ilgili bölümlerinde, kazanın meydana geldiği 25.03.2009 tarihinden itibaren 
yürütülen arama kurtarma faaliyetleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Kazanın öğrenilmesinden 
itibaren, kaza yeri olarak tahmin edilen bölgeye gerek Kahramanmaraş ilinden ve gerekse çevre 
illerden yeterli miktarda arama kurtarma elamanı ile araç, gereç ve ekipman sevk edilmiştir. Ancak 
iyi niyetle yürütülen tüm çalışmalara rağmen, mevcut arazi ve iklim şartlarının olumsuzluğu ile 
kazazedelere ait cep telefonlarından elde edilen bilgiler yeterli bir şekilde değerlendirilmemiştir. 
Ayrıca İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Komisyonumuza verdiği bilgilerden, söz konusu alanın 
iki defa uydu fotoğraflarının çekilmesine rağmen sis dolayısıyla yeterli sonuç alınamadığı 
belirtilmiştir. 

Kazazedelerden birisinin Sivas Milletvekili ve BBP Genel Başkanı Muhsin 
YAZICIOĞLU olması, diğer taraftan kazazede gazeteci İsmail GÜNEŞ’in kazadan sonra 112 Acil 
Servisini arayarak olayı haber vermesi ve bu görüşmenin basın-yayın organları tarafından aynı 
saatlerde yayınlanması kamuoyunun yoğun ilgisinin olay üzerine odaklanmasına sebebiyet 
vermiştir. Bu süreçte yazılı ve görsel basın- yayın kuruluşlarının kaynağı belli olmayan ya da 
olayla resmî bir ilişkisi bulunmayan kişilere atfen yapmış oldukları ve çoğu gerçekle bağdaşmayan 
haber ve yorumlarla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi sonucunu doğuran yoğun bir bilgi 
kirliliği yaşanmıştır. Bu durum yetkili kişi veya kuruluşlar tarafından kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesinin yerinde ve zamanında tam olarak yapılmadığını göstermektedir.    

Kaynağı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü olan “helikopterin enkazına ulaşıldığı, 
gruptan BBP Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ile diğer kazazedelerin yaralı olduğu ve 
Göksun Devlet Hastanesine intikal ettirilmekte oldukları” şeklindeki istihbari bilgi, Kayseri Valisi 
Mevlüt BİLİCİ kaynak gösterilmek suretiyle kamuoyu ile paylaşılmıştır. Teyide muhtaç olan bu 
istihbari bilginin ne şekilde elde edildiği konusunda yetkililerin Komisyonumuza vermiş oldukları 
bilgiler arasında belirsizlik ve tutarsızlıklar mevcuttur. Ayrıca konuyla ilgili olarak İçişleri 
Bakanlığınca idari bir soruşturma yürütülmüş ve konuyla ilgili müfettiş raporu hazırlanmıştır. 
Ancak kazanın oluşumunun daha iyi anlaşılabilmesi ve tam olarak aydınlatılabilmesi, kapsamlı 
olarak yürütülecek adli ve idari bir soruşturma sonucunda mümkün olacaktır. 

Söz konusu haberin basına yansıması neticesi arama-kurtarma çalışmalarının duraksadığı 
ileri sürülmüş ise de bu durumun resmî görevliler üzerinde herhangi bir etki yaratmadığı ve 
yürütülen çalışmalarda bir aksamaya sebebiyet vermediği, elde edilen bilgi ve belgeler ile kazanın 
öğrenilmesinden itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına katılan yetkililer tarafından ifade 
edilmiştir. Bu konuda adli ve idari soruşturmanın neticesini beklemek yerinde olacaktır. 

 

5.3. ÖNERİLER 

1. 12 Aralık 2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Arama 
Kurtarma Yönetmeliği’nde arama ve kurtarma faaliyetleri ile ilgili yaklaşık kırk kurum veya 
kuruluş yer almaktadır. Bunların her birinin görevlerinin net olarak belirlenmesinde, koordine 
edilmesinde ve yürütülmesinde ciddi anlamda zorluklar bulunmaktadır.  
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Arama ve kurtarma faaliyetlerinde eşgüdümü sağlayacak ve gerekli tüm yetkilerle 
donatılmış bir üst makamın bulunmaması, mevcut olanlarının görev ve yetkilerinin açıkça 
belirlenmemesi ya da eksik olması, Türk Havacılık Kanunu ile belirlenen Türk Arama Kurtarma 
Yönetmeliği ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun birbiriyle uyuşmaması nedeniyle sistemin idamesinde sıkıntı yaşanmaktadır. 
Arama-kurtarma sisteminin etkin bir şekilde işlerliğinin sağlanabilmesi için kanun düzeyinde 
mevzuattaki uyumsuzluğun giderilmesi, gerekli yasaların çıkarılması ile tüm yetkilerin 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bünyesinde toplanması, arama kurtarma 
faaliyetleri ile ilgili yönetmelik, yönerge vb. alt hukuk normlarının günümüz şartları çerçevesinde 
ve kurumların kapasiteleri de göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi, sivil ve askeri 
kurumlar arası koordinasyonun sağlanması büyük önem taşımaktadır. Yine bu merkezde, kaza 
veya afet anlarında, kazanın/afetin meydana geldiği yeri, koşulları değerlendirerek gereken tüm 
tedbirleri alacak uzmanlardan oluşacak çekirdek bir ekibin bulunması, arama-kurtarma 
hizmetlerinin kalifiye personel ve araç yönünden desteklenmesi gerekmektedir. 

2. Yer tespit çalışmalarında ciddi önemi bulunan cep telefonlarının yayınladığı 
sinyallerin farklı operatörlere ait baz istasyonlarına ulaşmasına rağmen altyapı uyumsuzluğu 
nedeniyle bu bilgilerin sim kartının sahibi firma dışındakiler tarafından okunamadığı, dolayısıyla 
sinyalin geldiği alanın farklı istasyonlardan gelen dataların kesiştirilememesi nedeniyle 
daraltılamadığı saptanmıştır. Bu nedenle gerekirse mevzuat düzenlemesi cihetine gidilerek kaza 
mahallinden yayılan sinyallerin, ulaştığı tüm baz istasyonlarının işleticileri tarafından 
değerlendirilmesine imkan tanınmasının elzem olduğu düşünülmektedir.  

3. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Raporunda bahsi geçen ELT cihazı anteninin 
kırılması sonucu uyduya sinyal gönderemediği savı teknik olarak kabul edilecek olursa, bundan 
sonra hava araçlarına takılan ELT cihazı antenlerinin şiddetli bir çarpma sonucu kırılma ihtimali 
göz önünde bulundurularak üretilmesi ve cihazın hava aracına monte edilecek yerinin özel olarak 
seçilmesi önem arz etmektedir. 

Yine uydu hareketleri ile yer tespitine yarar konum bilgisi üreten ELT cihazlarında 
oluşan büyük yanılma payları dikkate alınarak GPS modülü içeren ELT cihazlarının kullanımının 
zorunlu hâle getirilmesi gerekmektedir. 

4. Cep telefonu lokasyon bilgileri uygulamada mahkemeler tarafından “haberleşmenin 
gizliliği” kapsamında değerlendirildiğinden ve hâkim kararı olmadan temin edilemediğinden acil 
durumlar göz önüne alınarak öncelikle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135’inci maddesi olmak 
üzere mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

5. Arama-kurtarma faaliyetlerinin en büyük gereksinimleri olan uygun araç ve gerecin 
ilgili kuruluşlara gelişen teknolojiler dikkate alınarak tedariki sağlanmalıdır. Arama-kurtarma 
faaliyetlerinde haberleşmenin önemine istinaden, arama-kurtarma merkezlerinin modern ve hızlı 
haberleşme imkânlarıyla donatılması gerekir. Sadece arama ve kurtarma faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere kesintisiz bir muhaberenin sağlanması için Türkiye genelinde bir adet ana ve bir 
adet yedek frekans tahsis edilmesi yerinde olacaktır.  

6. Kriz anında iyi niyetli olsa bile yetkisiz kişi veya kurumlar tarafından yapılacak her 
açıklama veya beyan, kriz yönetiminde bilgi kirliliği meydana getirerek istenmeyen sonuçların 
doğmasına yol açabilecek niteliktedir. Yakın zamanda bu konuda olumsuz örneklerin yaşandığı bir 
gerçektir. Bu bağlamda bilgi kirliliğinin önlenmesi ile kamuoyunun tek elden doğru bir şekilde 
bilgilendirilmesi açısından sorumlu makamlarca etkin bir bilgilendirme düzeni kurulmasında 
zaruret vardır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının da ancak yetkili makamlar tarafından yapılacak 
açıklamalara itibar etmeleri, kaynağı belli olmayan veya yetkisiz kişilerin açıklamalarına yer 
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vererek kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi sonucunu doğuracak tutum ve davranışlardan uzak 
durmaları sorumlu habercilik anlayışının gereğidir. 

7. Çok sayıdaki değişik amaca hizmet eden ancak aralarında irtibat ve koordinasyon 
gereken 112, 155, 156 gibi çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplanması sağlanmalı, gelen her 
türlü ihbar ve şikâyet kayıt altına alınmalı, bilgisayar ortamında gereken log’lar oluşturulmalı, 
gereken durumlarda geçmişe dönük her türlü bilgiye erişilebilmeli, kriz dönemlerinde kurulan kriz 
merkezlerinin telefon çağrıları kayıt altına alınmalı, bu yolda gereken yasal düzenlemeler 
gerçekleştirilmeli,  bu sağlanıncaya kadar mevcut uyumsuzluk problemlerinin asgariye indirilmesi 
için gerekenler yapılmalıdır.    

8. Çalışmaları hâlen devam eden 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi uygulaması hızla 
yaygınlaştırılmalı, acil numaralar tek numara altında birleştirilmeli, acil çağrı merkezini arayan 
vatandaşların lokasyon bilgisinin de çağrı merkezine iletilmesini sağlayacak bir mekanizma 
kurulmalıdır. 

9. Tüm  uçuşlarda ilgili hava meydanı ile birlikte tüm güzergâh meteorolojik bilgilerinin 
alınması zorunlu hale getirilmelidir. 

10. Kaza ya da afet bölgesine üst düzey yetkililer tarafından gerçekleştirilecek 
ziyaretlerin yürütülen çalışmaları aksatmaması için yerel yöneticiler tarafından gerekli tedbirlerin 
alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.   

11. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hem sivil hava şirketlerinin denetimi hem de 
arama kurtarma ve kaza kırım incelemelerine yönelik önemli bir konumda olmasına rağmen sınırlı 
imkânlara sahip bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde havacılık sektöründe son yıllarda yaşanan 
hızlı gelişme de göz önünde bulundurularak bu alanda artan ihtiyaçların da gereği gibi 
karşılanması açısından Genel Müdürlüğün nitelikli ve yeterli sayıda teknik personel ile takviye 
edilmesinde büyük bir aciliyet vardır.  

Ayrıca havacılık sektörünün önemi ve devam eden büyüme eğilimi karşısında uzun 
vadede sivil havacılığın Ulaştırma Bakanlığının örgüt yapısı dışında düzenleyici ve denetleyici bir 
kurum olarak bağımsız ve özerk bir idari otorite şeklinde yeniden yapılandırılması 
hedeflenmelidir.   

12. Havacılık kazaları sonrasında kazanın gerçek sebebini ortaya koymaya yönelik 
incelemeyi yürüten Kaza İnceleme ve Araştırma Kurullarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
tarafından kendi bünyesindeki personeli de içerecek şekilde oluşturulmaktadır. Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğünün aynı zamanda havacılık alanında faaliyet gösteren şirketlerin denetiminden 
ve yetkilendirilmesinden sorumlu olması da göz önünde bulundurulduğunda aynı Genel Müdürlük 
bünyesinde oluşturulan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun hazırladığı raporların 
objektifliğine gölge düşmektedir. Bu kurulun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden bağımsız bir 
yapıya kavuşturulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

13. Arama ve kurtarma hizmetlerinin; Türk hava sahası, kara hudutları, iç sular ve 
karasuları ile uluslararası hava sahası ve açık deniz sahalarında kesintisiz ve 24 saat esasına göre 
etkinlikle yürütülebilmesi amacıyla “Ulusal Arama Kurtarma Eylem Planı” hazırlanmalıdır. 

14. Çeşitli kurumların bünyesindeki arama kurtarma ve sivil savunma ekiplerinin 
profesyonel eğitim kurslarından geçirilerek bilgi, beceri ve teknik teçhizat bakımından daha 
donanımlı hâle getirilmeleri sağlanmalıdır. 

15. Arama kurtarma faaliyetlerinde, resmî kurum ve kuruluşların yanında, önemli 
katkılar sağlayabilecek gönüllü kuruluşlar da eğitim, proje ve ekipman bakımından 
desteklenmelidir. 
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16. Havacılığın uluslararası bir karakter taşıması nedeniyle, küreselleşen dünyada uçuş 
emniyetinin en üst seviyede temini bakımından ülkemiz havacılığının uluslararası uygulamalar ile 
tam bir paralelliğinin sağlanması gerekmektedir. Belirli aralıklarla ulusal ve uluslararası havacılık 
şuraları düzenlenerek alınacak kararların sivil havacılık sistemiyle bütünleşmesi çok önemlidir. Bu 
kapsamda havacılık ile ilgili olarak bilimsel çalışmaların yapılması amacıyla araştırma 
enstitülerinin kurulması sağlanmalıdır. 

17. Havacılık sektöründe çalışmakta olan personel ve özellikle pilotlar ile ilgili çalışma 
yasasının olmaması bir eksikliktir. Pilotların risk taşıyan durumlarda inisiyatif kullanmasını 
zorlaştırdığı ifade edilen mevcut mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi ve Hava İş Kanunu’nun 
çıkarılması sağlanmalıdır.   

18. Havacılık sektörünün gelişimi ve uçuş güvenliğinin en üst seviyede sağlanması 
amacıyla; hava aracı, yedek parça, seyrüsefer yardımcıları ve yedek motorlarının ithal ve ihracı ile 
ilgili kolaylıkların sağlanması gerekmektedir. 

19. Sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu pilot, kontrolör ve diğer teknik ve lisanslı 
personelin sektörün ihtiyacını karşılayacak sayıda ve uluslararası standartlarda temini amacıyla 
ilgili üniversiteler ve diğer eğitim kurumları desteklenmelidir.   

20. Helikopter yolcularına da uçak yolcularında olduğu gibi uçuş öncesi acil durum 
eğitimi verilmesi zorunlu hâle getirilmelidir. 

21. Helikopter pilotlarının Türkiye’nin coğrafi şartlarına uygun eğitim almaları 
sağlanmalı ve ilgili kuruluşlar tarafından gerekli denetimler yapılmalıdır. 

22. Ticari hava taşımacılık işletmelerinin denetiminin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması 
için yeni ve etkin bir denetim sisteminin uygulanması yararlı olacaktır. 

23. İstihbarat birimlerinin teftiş ve denetimleri İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenli 
olarak yapılmalı, istihbarat birimlerinin denetimine ilişkin rehberler oluşturulmalıdır. 

24. İhmali davranış veya suç işleme kastı ile hareket etme ihtimali olan kamu görevlileri 
ve diğer şahıslar hakkında adli ve idari mercilerce gerekli işlemler yapılmalı bu amaçla ilgili 
birimlere Rapor’un bir sureti ihbar yazısı ekinde gönderilmelidir. 
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10/333, 334, 335-3/1090 ESAS NUMARALI  
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

 
Karar No: 2                                                                                                  Karar Tarihi: 22/02/2011 
 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olan iş bu Rapor, Genel 
Kurul’a sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

 
BAŞKAN 

Veysi KAYNAK 
Kahramanmaraş Mv. 

BAŞKANVEKİLİ 
Selami UZUN 

Sivas Mv. 

SÖZCÜ 
Yılmaz TUNÇ 

Bartın Mv. 
KÂTİP 

Mehmet ERDEM 
Aydın Mv. 

 

ÜYE 
Kürşat ATILGAN 

Adana Mv. 
Muhalefet şerhi vardır 

ÜYE 
Necdet ÜNÜVAR 

Adana Mv. 

ÜYE 
Tacidar SEYHAN 

Adana Mv. 
Muhalefet şerhi vardır 

ÜYE 
Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK 

Erzurum Mv. 
 

ÜYE 
Mustafa KABAKÇI 

Konya Mv. 
 

ÜYE 
Hasan ÖZDEMİR 

Gaziantep Mv. 
Muhalefet şerhi vardır 

ÜYE 
Hasan ANGI 
Konya Mv. 

 

ÜYE 
Malik Ecder ÖZDEMİR 

Sivas Mv. 
Muhalefet şerhi vardır 

ÜYE 
Mustafa ÇETİN 

Uşak Mv. 

ÜYE 
Osman COŞKUNOĞLU 

Uşak Mv. 
Muhalefet şerhi vardır 

ÜYE 
Mustafa HAMARAT 

Ordu Mv. 
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KAYNAKÇA 

112 Acil Servis Hattı Telefon Kayıtları (CD) 

155 Polis İmdat/İhbar Hattı Telefon Kayıtları (338 sayfa) 

156 Jandarma İmdat/İhbar Hattı Telefon Kayıtları (413 sayfa) 

Adli Tıp Kurulundan Alınan Rapor  

 Anadolu Ajansının 25 Mart 2009- 28 Mart 2009 Tarihleri Arasında BBP Genel Başkanı 
Muhsin YAZICIOĞLU ve Beraberindeki 5 Kişiyi Taşıyan Helikopterin Düşmesiyle 
İlgili Abonelerine Geçtiği Haberlerin Dökümü 

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Raporu 

Başbakanlık Acil Durum Genel Müdürlüğünden Alınan Bilgi ve Belgeler 

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünden Alınan Bilgi ve Belgeler 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Rapor 

  Birinci ve İkinci Komisyon Tutanakları (toplam 1450 sayfa) 

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünden Alınan Bilgi ve Belgeler 

Denizcilik Müsteşarlığından Alınan Bilgi ve Belgeler 

Devlet Hava İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Alınan Bilgi ve Belgeler 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden Alınan Bilgi ve Belgeler 

Emniyet Genel Müdürlüğünden Alınan Bilgi ve Belgeler 

Esas Havacılık Turizm Anonim Şirketinden Alınan Bilgi ve Belgeler 

Genelkurmay Başkanlığından Alınan Bilgi ve Belgeler  

Göksun Kaymakamlığından Alınan Bilgi ve Belgeler 

İstanbul Teknik Üniversitesi Raporu 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Kuş Tarafından Hazırlanan Rapor 

Jandarma Genel Komutanlığından Alınan Bilgi ve Belgeler 

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce Hazırlanan Rapor 

Kahramanmaraş Valiliği İl Kriz Merkezinden Elde Edilen Belgeler 

Kahramanmaraş Valiliği Tarafından Hazırlanan ve Helikopter Kazası Sonrasında 
Yürütülen Faaliyetler Hakkındaki Rapor 

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Raporu 

Kaza ile İlgili Çekilen Fotoğraflar 

Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığından Alınan Haritalar  

Muhsin YAZICIOĞLU’nun Aile Fertleri ile Aile Avukatlarından Elde Edilen Bilgi ve 
Belgeler 
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Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden GPS ile ilgili 
Alınan Bilgi 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Raporu 

Sağlık Bakanlığından Alınan Bilgi ve Belgeler 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden Alınan Bilgi ve Belgeler 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından Alınan Bilgi ve Belgeler 

Telsiz ve Radyo Amatörler Cemiyeti Başkanlığından Alınan Rapor 

TURKCELL ve AVEA Şirketlerinden Elde Edilen Bilgi, Belge ve Haritalar 
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MUHALEFET ŞERHİ 

 

1- 25 Mart 2010 tarihinde helikopterin düşmesinin öğrenilmesini müteakip Başbakanlık 
ve K.Maraş’ta kriz merkezleri kurulmuş ancak Türk Arama Kurtarma Yönetmeliğine uygun 
yönetmelik hükümlerini yerine getirerek ve bu tip olaylarda arama ve kurtarma faaliyetlerini icra 
ve organize edecek esas kurum olan SHGM devre dışı kalmış, olaya müdahil olmamıştır. Bu da 
açık bir görev ihmalidir. 

2- Kaza Soruşturma Kurulu, SHY-13 Yönetmeliğinde belirtilen arama-kurtarma ile ilgili 
görevlerini zamanında yerine getirmemiştir. 

 
3- Ulaştırma Bakanı’nın onayı ile kaza-kırım komisyonu ilgili yönetmeliklere aykırı 

olarak kurulmuştur. Taraflı ve sayı olarak yetersizdir. Üç kişiden oluşturulan bu kurul meclis 
araştırma komisyonunda söyledikleri gibi kaza-kırım uzmanı değildir. Bu konuda eğitimleri 
yoktur. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği olay büyük kaza sınıfına 
girmesine rağmen üç kişilik bir komisyon oluşturulmuştur. Yönetmelik ölümle sonuçlanan 
kazaların hepsini büyük kaza sınıfına almış ve on kişilik kaza-kırım komisyonunun kurulması 
gerektiğini tanımlamıştır.  
 

4- Ulaştırma Bakanlığı teftiş kurulu raporları da gereği kadar değerlendirilmemiştir. 
İhmali olanlar hakkında idari ve adli soruşturma açılmasına gerek duyulmamıştır. 

5- Kaza Soruşturma Kurulu enkazın, kazanın aydınlatılmasında önemli rol oynayacak 
helikopterin düşme öncesi seyri seferini belirleyecek 2 adet GPS aleti (EVENTIDE ARGUS 5000 
CE – BENDIX/KING SKYMAP IIIC) ve hafıza kartları gibi hayatiyet arzeden parçaları 
koruyamamış kasten veya ihmal sonucu kaybolmalarına sebebiyet vermişlerdir. Kaza izlerinin ve 
kazazedelere ait eşyaların korunmasını da sağlayamamıştır. 

6- ELT cihazı (yer bildirme cihazı) nı takan firmanın yetkili personeli Mehmet AYTAR 
kendisinin yetkisiz olarak bunu taktığını ifade etmesine rağmen bu değerlendirilmemiştir.  Ayrıca 
ilgili kurumun çarpmada kırılmış tespiti aksine mecliste ifade veren uzmanlar bir kırılma değil, 
bağlantı yerinden koparılmış olduğu iddiasında bulunmuşlardır. 

7- Helikopterin bakım defterlerinde tahrifat yapıldığı ve sahte imzaların bulunduğu 
çıplak gözle dahi görülebilmektedir. Gereğinin yapılarak firma yetkililerinden hesap sorulmalıdır. 

 
8- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı rapor yeterince 

değerlendirilmemiştir. Raporda ihmali tespit edilen yetkililerin savcılık soruşturmasına izin 
verilmemiştir. İdari bir soruşturma da açılmamıştır. 

 
9- Karbon-monoksit zehirlenmesi ile ilgili adli tıp kurumundan basına yansıyan raporun 

akıbetinin beklenilmesi gerekmektedir. (her ne kadar araştırma kurulu yazılı bir cevap almış ise de 
bu konuda adli tıp yüksek ihtisas kurulunun hazırlamakta olduğu raporun sonucunun beklenilmesi 
gerekmektedir.) 

 
10- Kayseri Valisi tarafından açıklanan enkazın bulunduğu ve BBP Genel Başkanı Sayın 

Muhsin YAZICIOĞLU’na yaralı olarak ulaşıldığı yönündeki haberler yeterince araştırılmamış, bu 
bilginin nereden ve nasıl edinildiği konusunda çalışma yapılmamıştır. Kamuoyunda bu bilginin 
yasa dışı bir dinleme sonucunda elde edildiğine dair bir iddia varken, komisyonumuz bu iddianın 
üzerine gitmemiştir.  
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SONUÇ 

Raporun genel değerlendirilmesi yapıldığında icra sorumluluğu bulunan resmi 
kurumların eksikliklerinin yeterince rapora yansıtılmadığı ve kazanın oluş nedeninin pilot hatası 
ön plana çıkartılarak tanımlandığı görülmektedir. Arama kurtarma konusunda Ankara’daki kriz 
merkezinin ve K.Maraş’taki kriz masasının uhdesinde olan birtakım çalışmaların eksik ve yanlış 
yapıldığı komisyonumuza ilgililer tarafından ifade edilmesine rağmen bu eksikliklerin rapora 
yansıtılmadığı görülmüş olup tüm sorumluluk Turkcell ve Avea haritasını kaza günü saat 18:00’de 
aldığı tespit edilen Jandarma Arama Kurtarma birimine çıkarılmıştır. Bu temelden yola çıkarak 
raporda sivil yönetimin aklanması, askeri yönetimin suçlanması ön plana çıkarılmıştır. 
 

 
 Tacidar SEYHAN  Osman COŞKUNOĞLU  Malik Ecder ÖZDEMİR  
 Adana Milletvekili  Uşak Milletvekili  Sivas Milletvekili 
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MUHALEFET ŞERHİ 

 

1- Arama-Kurtarma faaliyetleriyle ilgili Türk Arama-Kurtarma Yönetmeliğinde belirtilen 
teşkilatların/birimlerin daha etkin bir şekilde çalışması ve hareket edebilmesi için 
dünyadaki örneklerine benzer şekilde teçhiz edilmesi gerekir.  

2- Yine bütün dünyada olduğu gibi kaza inceleme heyetlerinin bağımsız bir üst kurul 
oluşturulmalıdır. SHGM ile organize bir bağı olan hiç kimse bu heyette yer almamalıdır.  

3- Yönetmeliğin anlaşılır olabilmesi için her birimin yetki ve sorumluluklarının daha 
anlaşılır bir dille yazılması gerekmektedir.  

4- Pilotların iş güvenliği ile ilgili olarak tasarı halinde bekletilen Hava-İş Kanunu bir an 
evvel çıkartılmalıdır. Bu kanun çıkana dek bir genelge yayınlanıp, mülkî amirlerin ve 
sivil havacılık yöneticilerinin dikkatinin çekilerek, pilotların teknik açıdan kusurlu ve 
elverişsiz olan şartlarda hava yolu şirketlerince uçuşa zorlanmalarının önünün alınması 
gerekir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından tüm havayolu işletmelerine yayınlanacak olan 
böyle bir genelgede aşağıdaki ifadelerin yer alması ihtiyacı geçici olarak giderecektir. 

“Uçucu personel ile yapılacak olan iş sözleşmelerinde aşağıdaki ifadeler aynen yer 
alacaktır.” denilerek: 

a)  Bu sözleşmede bulunmayan hususlarda 4857 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını 
taraflar kabul etmişlerdir. 

b)  Sözleşmelere 4857 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hüküm konulamaz. Konulursa bu 
hüküm yerine yasa hükmü geçerli olacaktır. 

c)  Tüm işletmeler bir ay içerisinde eski uçucu personel sözleşmelerini yukarıdaki 
hükümleri içerecek şekilde yenileyeceklerdir. 

Uçuş emniyetinin sağlanması ve uçak kazalarının önlenmesi bakımından bu tedbirin 
alınması ivedilik arz etmektedir.  

5- Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’nın yayınladığı kaza-kırım raporunda tahmine dayalı 
bilgilerin verilmesi yerine, bu bilgilerin daha net bir şekilde yer alacağı bir raporun 
hazırlanması gerekir. Söz konusu rapor bu konuda yetersizdir. Şöyle ki:  

a- Kaza raporunda kazanın asli sebebinin bulunamadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle kaza 
raporunda kazanın sebebi “muhtemel neden” başlığı alında yer almıştır. Hava aracı kazalarının 
incelenmesinin en önemli gerekçesi uçuş emniyetinin sağlanması, kazayı oluşturan sebeplerin 
giderilmesi ve gelecekte olacak kazaların önlenmesidir. Muhtemel benzer kazaların önlenmesi için 
tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi amaçlanır. Bu yüzden, Avrupa, ABD ve gelişmiş 
ülkelerde maliyeti ne olursa olsun kazaların asli sebebi mutlaka bulunur. Muhtemel neden diye 
tamamıyla tahmin ve varsayımlara dayalı rapor düzenlenmez. 

b- Kaza Soruşturma Kurulu SHY–13 Yönetmeliği hükümlerine göre Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından teşkil edilir. EK–11 de bulunan yönetmeliğin 15. maddesi hükümlerince küçük kazalarda 
(a) bendinde belirtildiği gibi 3–4 kişilik bir ekip, (b) bendinde ise büyük kazalarda 5–10 uzmandan 
oluşan daha büyük bir Kaza Soruşturma Kurulu oluşturulur. Bu kaza küçük bir kaza olarak 
değerlendirilmiş olmalı ki üç kişilik bir ekip oluşturulmuştur. Kaza Soruşturma Kurulu üyelerinin 
nitelikleri nasıl olmalıdır? Kurul üyelerinin konularında ihtisas sahibi (uzman) olmaları ön şartı 
vardır. Kaza Soruşturma Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşturulmuştur. 
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Başkan  - Ferudun SEREN  Asıl Mesleği :  Kimya Mühendisi 

Üye  -  Ş.Mehmet SEVDİM  Asıl Mesleği :  K.K.lığından Emekli Pilot 

Üye - Kerem MUMCUOĞLU Asıl Mesleği :  Mühendis 

- Raporu hazırlayan ekip, konusunda uzman değildir. 

- Raporu hazırlayan ekip, kaza soruşturma kursu görmemiştir. 

- Ekip üyelerinden sadece birisi havacı olup diğerleri havacı da değildir. 

- Ekip üye sayısı da yeterli değildir. 

- Raporu hazırlayan ekip bağımsız da değildir. Kazaların asli ve önemli sebeplerinden birisi 
işletmelerin denetim eksikliğidir. Kaza Soruşturma Kurulu üyeleri bu denetimden sorumlu 
olan SHGM yönetiminin (Amirlerinin) kusur ve eksikliklerine raporda yer verebilmesi 
mümkün değildir. Bakanlık dışındaki sivil insanlar raporu eleştirmeye dahi çekinirken 
mahiyetindeki memur, amirinin ve kendi çalıştığı kurumun eksikliğini elbette ki açıklayamaz. 
Bu nedenle Kaza Soruşturma Kurulu bağımsız olmadığı sürece SHGM’nin kusurları, özellikle 
denetim eksiklikleri ortaya çıkarılamaz ve giderilemez. 

c- Raporda kazanın oluşu ile ilgili muhtemel neden değil, kazanın kesin nedeni bulunmak 
zorundadır. Kurul, kaza sebebinin vertigo olabileceğini düşündüğünü belirtmektedir. Kazanın 
muhtemel nedeni olarak; pilot Kaya İstektepe’nin, “hava şartları helikopterin görerek (VFR) 
uçuşuna müsait olmadığı halde VFR uçuşa ısrarla devam ederek oryantasyon (vertigo/his 
yanılması) kaybına uğraması nedeniyle bulunduğu coğrafya ve arazi yapısını doğru 
değerlendiremeyerek hava aracının dağlık alanda arazi ile temas etmesini engelleyemediği 
olduğu düşünülmektedir.” Raporda yer alan bu ifade: 

- Havacılık ilmiyle bağdaşmayan, hatta tamamıyla ters ve yanlış bir ifadedir. 

- Görerek uçuşta vertigo olunmaz. Çünkü görsel referanslar vertigoyu ortadan kaldırır. 
Vertigo bulut içerisinde oluşur. Buluttan çıkınca hatalı oryantasyon bozukluğu düzelir. 

- Bu helikopterin o günkü hava şartlarında -10 derece soğukta (buzlanmanın en şiddetli 
oluşacağı sıcaklık derecesi) uçabilmesi mümkün değildir. Buluta girdiği takdirde en fazla bir 
dakika içerisinde Ana Paller, Kuyruk Palleri ve motor buzlanması sebebiyle uçamaz ve düşer. 

- Vertigo, yani Türkçesi his yanılması olduğundan, adından da anlaşılacağı üzere pilot 
helikopterin yer yüzeyine göre pozisyonunu değerlendiremez. Örneğin helikopter düz uçuş 
pozisyonunda olduğu halde pilot helikopterin sağa, veya sola yatışta olduğunu ya da dalışta, 
veyahut tırmanış durumunda olduğunu hisseder. Bu his o kadar kuvvetlidir ki, pilot, uçuş 
aletlerinin gösterdiği durumu kabul etmez. Aletler yanlış gösteriyor diye düşünür. Bu kuvvetli his 
yanılması sonucunda aslında düz uçmakta olan helikopteri sözde düzeltmek için hatalı kumanda 
verir. Hatalı kumanda sonucu, daha önce düz uçmakta olan helikopter, pilot tarafından verilen 
hatalı kumanda ile anormal duruma sokulmuş olur. Anormal duruma giren helikopter de elbette 
ki uçamaz ve yere çakılır. 

- Eğer pilot VERTİGO olmuş olsaydı, helikopterin anormal duruma girerek çakılması 
gerekirdi. Halbuki helikopterin yere çarpmadan önce, hem de çok düzgün bir şekilde, düz uçuş 
durumunda olduğu, anormal durumda olmadığı kesindir. Bu durumda vertigodan bahsetmek 
havacılık ilmiyle bağdaşmaz. 
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d- Kazanın oluşuna etki eden “Yardımcı Faktörler” başlığı altında: “Hava aracının tek pilotla 
uçuş yapmasına rağmen pilotun cep telefonuyla konuşarak ağır meteorolojik koşullarda dikkatini 
dağıtması.” kazanın oluşunda yardımcı faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu cümle tamamıyla 
tahmine dayalı olup, merhum pilota büyük bir haksızlıktır. Çünkü, raporun hiçbir yerinde, pilotun 
kaza sırasında cep telefonu ile konuştuğuna dair ne bir belge ne de kanıt yoktur. 

- Pilot, Çağlayancerit kalkışını kuleye telefon ile rapor edeceğini söylemiş, ancak rapor 
etmemiştir.  Uçuş kleransında belirtilen kalkış saati de geçince bu defa, Kahramanmaraş muhabere 
görevlisi pilotu aramış, Pilot bu aramaya hemen cevap vermemiş, ancak bir dakika sonra bu defa 
pilot muhabere görevlisini arayarak, kalkışı rapor etmeyi unuttuğunu belirtmiş, kalkış saati olarak da 
12,35 UTC olduğunu bildirmiştir. Bu konuşma 12. 55 ve 12.56 UTC de olmuştur. Kanıt belge 
AFTN memuru Emrullah Akben bu konuşmayı takiben saat 12.57’de helikopterin kalkış mesajını 
çektiğini raporunda belirtiyor. Saat 12.57 de pilotun muhabere memuru ile konuşmadığını ve bu 
konuşmanın 12.56 da bittiğinin belge ile kanıtıdır. 

- Kazanın oluş saati raporda yer almamaktadır. Kaza Soruşturma Kurulu çok önemli olduğu 
halde bunu araştırmamış, hesaplama zahmetine dahi girmemiştir. 

- Kaza yerinin Çağlayancerit’e uzaklığı kuş uçumu (Direk) 60 km’dir. Helikopterin tam olarak 
düz bir hatta uçmadığı, vadileri takip ettiği bilinmektedir. Bu durumda uçulan mesafenin en azından 
65 km. olduğu kabul edilebilir. Helikopterin hız göstergesi 98 knot (kara mili) hızla uçtuğunu 
göstermektedir. Ortalama hızın da 98 knot olduğu kabul edilebilir. Bir kara mili 1.61 km’dir. 
Helikopterin uçtuğu mesafenin 40 MPH (kara mili) olduğu bulunur. Helikopter ortalama 98 knot 
(kara mili ) hız ile bu mesafeyi 25 dakikada uçar. Pilotun muhabere görevlisi ile uçuşun 20-21’nci 
dakikasında konuştuğu, kazanın ise kalkıştan 25–26’nci dakikada olduğu, bu konuşmanın en fazla 
bir dakika süre alacağı, bu tespitler ışığında pilotun kaza sırasında telefon ile konuşmadığı 
anlaşılmış olur. Pilot ile sağlanan en son temasın AFTN memuru ile yapılan konuşma olduğunu 
Kaza Soruşturma Kurulu, Kaza raporunun 10. sayfası 1. paragrafında teyit etmektedir. 

- Helikopterde otomatik pilot yoktur. Pilot helikopteri sürekli iki el ile ve iki ayağı ile 
kullanmak zorundadır. Tek el ile uzun süre (arazi yapısına bağlı) helikopter kullanılamaz. Bir el ile 
Lövye’ye kumanda edilir. Bu el Lövye’yi hiç bırakamaz. Diğer el ile kolektife kumanda edilir. Eğer 
arazi düz ise, kolektifi idare eden el kısa bir süre kolektifi bırakabilir. Eğer mikrofon ve kulaklık seti 
kullanmıyorsa pilot, bu şartlarda uzun süre (1 dakikadan fazla) telefon ile konuşamaz. 

- Pilotun kaza sırasında telefon ile konuştuğu, bunun da oryantasyon bozukluğuna yardımcı 
olduğu düşüncesi, gerçek olmayan bir tahminden ibarettir. 

- Kazanın gerçek sebebi bulunamadığı halde çok kapsamlı bir inceleme yapıldığı izlenimi 
verilmesi amacıyla birçok gereksiz bilgi ve belgeye yer verilmiştir. Örneğin bir gün önceki uçuşun 
hikâyesi ve radar görüntülerinin, yapılan konuşmaların, kazanın oluşu ile hiçbir ilgisi yoktur. Buna 
benzer ne buldularsa hepsini rapora ekleyerek kazayı çok iyi incelediklerini göstermeye çalışmışlar. 
Ancak kazanın asıl sebebini bulamamışlar. Tahmin ve gerçekdışı varsayımlarla rapor 
düzenlenmiştir.  

 

Özetle söylersek: 

 

1- Kaza Soruşturma Kurulunun yetkili olmasına karşın ehil (uzman) kişilerden 
oluşturulmadığı. Kurul üyelerinin kaza inceleme kursu görmedikleri ve asli 
meslekleri havacılık da olmadığı için hazırladıkları raporun Uluslar Arası 
Havacılık Teşkilatı ICAO nezdinde geçerli olmayacağı, 
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2- ICAO Annex-13 ve SHY-13 gereği kurulun yeterli sayıda ehil (uzman) 
kişiden oluşturulmadığı,  

3- Raporun amacına uygun olarak kazanın gerçek sebebinin araştırılıp 
bulunmadığı, tahmine dayalı ve havacılık ilmiyle bağdaşmayan bir sonuca 
varılmış olduğu, 

4- Raporda kimlerin ya da hangi kurum ve kuruluşların ne derecede kusurlu 
olduğunun tespit edilemediği, hatalı ve gerçek olmayan değerlendirmelerin 
yapılmış olduğu, 

5- Kazada asli kusurlulardan birisi olan ve şirketin denetiminden, 
yetkilendirilmesinden sorumlu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 
aynı zamanda Kaza Soruşturma Kurulu üyelerinin amiri olduğu için, 
bağımsız olmadıklarından objektif ve gerçekleri açıklayan bir rapor 
hazırlamalarının mümkün olamayacağı. Nitekim bu kazada da kazayı yapan 
şirketin denetimsiz, teknik bakımdan yetersiz ve personel sayısı da yetersiz 
olduğu halde usulsüz olarak sertifikalandırıldığı anlaşılmıştır. 

6- Mevcut durumda, yeniden yeterli sayıda uzman ekipten oluşan bir kurul 
oluşturularak tahmin değil, kazanın gerçek sebebinin bulunması ve buna göre 
yeniden rapor tanzim edilmesi veya açılacak dava sonucunda yetkili 
mahkeme tarafından tayin edilecek bilirkişi heyeti tarafından kazanın gerçek 
sebebinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

Kaza sonrasındaki Arama ve Kurtarma zafiyeti şu şekilde özetlenebilir:  

1- AAKKM ve AKKM yönetmelikte kendilerine verilen görevi etkin bir şekilde yerine 
getirememiştir. Daha etkin bir şekilde yerine getirmeleri için bu birimlerin ihtiyaçlarının neler 
olduğu konusunda bir çalışma yapılması gerekir.  

2- Arama-Kurtarma sorumluluğu Ulaştırma Bakanlığı’nda olmasına rağmen, İçişleri 
Bakanı’nın koordinatör olarak bölgeye gitmesinin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Yönetmeliğe 
göre Ulaştırma Bakanı’nın koordinatör olarak gitmesi gerekirdi. 

3- Kaza Soruşturma Kurulu’nun oluşturulmasına dair ilgili yönetmeliklerde daha net ve 
anlaşılabilir tanımlamalara yer verilmelidir. Örneğin, kazaların niteliksel olarak küçük-büyük kaza 
ayrımı nicel verilerle desteklenmelidir. 

4- Maraş Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü arasındaki bilgi akışındaki aksaklık ortaya 
çıkarılarak, sorumlular hakkında yasal işlem yapılmalıdır.  

5-  Kayseri Valiliği’nin yapmış olduğu açıklamalar bu konudaki koordinasyonsuzluğun bariz 
belirtisidir. Bu tür açıklamaların bundan sonra olmaması için yetkili tek bir merkezden açıklama 
yapılması gerekir. 

6- 20.09.2001 tarih ve 2001/3275 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Türk Arama 
Kurtarma Yönetmeliği, aradan geçen 8 yıla rağmen herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmamıştır. Bu 
çerçevede yönetmeliğin uluslararası arama-kurtarma mevzuatındaki yenilikler ile teknolojik 
gelişmelere göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Öte yandan yönetmeliğin 5431 sayılı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2920 sayılı Türk Sivil 
Havacılık Kanununun, yönetmeliğin kabul tarihi olan 20.09.2001 sonrasında değiştirilen 
hükümlerine uyumlulaştırılması gerekmektedir. 
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7- Arama Kurtarma faaliyetlerinde teknolojideki gelişmelere bağlı olarak Bilgi Teknolojileri 
İletişim Kurumu ile müşterek çalışmaların yapılmasına olanak sağlayacak şekilde Türk Arama 
Kurtarma Yönetmeliği ve ilgili kanun hükümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 

8- Arama-Kurtarma sorumluluğu Ulaştırma Bakanlığı’nda olmasına rağmen, İçişleri 
Bakanı’nın koordinatör olarak bölgeye gitmesine anlam vermek zordur. Bu anlamda kurumlar 
arasındaki yetki sorumluluklarını tartışmaya açmayacak hukuki düzenlemeler gerekmektedir. 

Sonuç olarak, 

Ülkemiz deniz ve göllerinde icra edilecek olan Arama ve Kurtarma görevi için Denizcilik 
Müsteşarlığı tarafından kurulmuş olan AAKKM (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi), bu 
görevi istenilen düzeyde yerine getirmektedir. Ancak ülkemizin kara sahası ve adaları üzerinde icra 
edilmesi gereken Hava Arama Kurtarma görevi gerektiği gibi yapılamamaktadır. Bu görev bugüne 
kadar şimdiye kadar yardımcı unsur olarak adlandırılan ve aslında vazifeli olmayan Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından yapılmaktadır. Ancak mevzuattan da anlaşılacağı üzere asli sorumluluk yasa 
ve yönetmeliklerle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 

Halen SHGM bünyesinde Arama ve Kurtarma faaliyeti konusunda hiçbir birim olmadığı 
gibi, bu konuda görevlendirilmiş bir tek personel ve araç gereç de bulunmamaktadır. SHGM iç 
yönetmeliklerinde, talimatlarında, genelgelerinde ve taslak çalışmalarında Arama ve Kurtarma 
konusu hiçbir şekilde yer almamaktadır. Halen bu konuda yürütülmekte olan bir çalışma da yoktur. 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından bu yıl Ulaştırma Şurası yapılmıştır. Bu şurada alınan kararlar 
içerisinde Arama ve Kurtarma faaliyeti konusuna yer verilmemiştir. 

Maalesef Göksun’da yaşananlardan da ders alınmamıştır. SHGM bu konudaki zafiyetini 
ve kusurunu inkâr etmektedir. Kazazedelerin köylüler tarafından bulunduğu ve yaralı kurtulan iki 
kişinin donarak öldüğü gerçeği de görmezlikten gelinmektedir. Mevcut durumun ICAO, EASA ve 
diğer Dünya Havacılık teşkilatları tarafından öğrenilmesi halinde Türkiye Hava Sahasının 
güvenilmez ilan edilmesi ve ülkemize ağır yaptırımlar uygulanması kaçınılmaz olacaktır.  

Tüm bu tespitlerimizin ve önerilerimizin Komisyonumuzun değerli üyelerince dikkate 
alınarak, Komisyonun nihai raporunun daha sağlıklı kaleme alınması adına önemli katkılar 
sağlayacağını düşünmekteyiz. Bilgilerinize sunarız. 

 
 Hasan ÖZDEMİR Kürşat ATILGAN 
 MHP Gaziantep Mv. MHP Adana Mv. 
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Dönem: 23 Yasama Yılı: 4

TBMM (S. Sayısı: 549)

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin (10/60),

Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 Milletvekilinin (10/63),

Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin

(10/99), Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 Milletvekilinin

(10/242), Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 24 Milletvekilinin

(10/243), İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 21 Milletvekilinin

(10/244), Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin

(10/245), İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin

(10/246), İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin

(10/254), Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 Milletvekilinin

(10/256), Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın

98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis

Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/60, 63, 99, 242,

243, 244, 245, 246, 254, 256) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Raporu 



1- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 milletvekilinin, İstanbul’da depreme yönelik
çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye’nin büyük bir bölümü deprem kuşağı içinde yer almaktadır. 1999 yılında, 17 Ağustos’ta

Gölcük’te ve 12 Kasım’da Düzce’de meydana gelen depremlerin ardından İstanbul’daki deprem
olasılığı yoğun bir şekilde tartışılmıştır. 

1999’da Gölcük’te meydana gelen depremde, resmi rakamlara göre 17.480 kişi ölmüş, 43.953
kişi yaralanmıştır. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 kişi hayatını kaybetmiş, yine
100.000’e yakın kişi yaralanmıştır. Düzce depreminde ise Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin
açıklamalarına göre 845 kişi ölmüş, 4.948 kişi de yaralanmıştır. Bunun yanında her iki depremde de
birçok bina yıkılmış, bu nedenle birçok kişi evsiz kalmıştır. O dönemde deprem kamuoyunda yoğun
bir şekilde tartışılmış, uzmanlarca konunun ayrıntıları aktarılmıştır. Depremin yaşandığı bölgelerde,
binaların depreme dayanıklı olmadığı görülmüştür. İstanbul’da olması beklenen depremle ilgili çeşitli
uyarılar yapılmış, ivedi bir şekilde önlem alınması gerektiği ortaya konulmuştur. 

Ancak İstanbul’da bina denetimleri, halkın bilinçlendirilmesi, kamu alanlarının elden geçirilmesi
gibi hayati öneme sahip konularda ciddi adımlar atılmamıştır. Hatta bu yıl İstanbul’daki bazı okulların
deprem tetkikleri ile ilgili çalışmalar, eğitim öğretimin başlamasına 15 gün kala başlatılmıştır. Her işi
son ana bırakma zihniyetiyle hareket eden iktidar ve yerel yönetim, milyonlarca insanın hayatını
kaybetme riskinin olduğu, böylesine önemli bir konuda son derece pervasız davranmaktadır. 

Son günlerde İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan
açıklamalar deprem riskini ve kötü sonuçlarını bir kez daha hatırlamamızı sağlamıştır. Konuyla ilgili
yeterli araştırma ve belirleme yapılması için yerel yönetimlerin gereken kaynağı ayırmadığını belirten
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nin altında yaptığı çalışmalar sonucunda, 1999 depremi
öncesindeki belirtilerin görüldüğünü açıklamıştır. 

İstanbul’daki hızlı nüfus artışı, plansız ve denetimsiz şehirleşme göz önüne alındığında depremin
neden olacağı yıkım tahmin edilenden yüksek olacaktır. Bu nedenle acil olarak önlemlerin alınması
gerekmektedir. 

Öncelikle halkın konuyla ilgili olarak bilinçlendirilmesi, bu yönde çalışmaların yapılması
gerekmektedir. Bu konuda eğitim almış arama kurtarma ekiplerinin sayısının arttırılması zorunludur.
Kamu binalarının elden geçirilmesi, konuyla ilgili gerekli araştırma ve belirlemelerin yapılabilmesi
amacıyla gerekli kaynağın ayrılması ve ivedi çözümlerin derhal uygulamaya geçirilmesi
gerekmektedir. İnsan hayatını önemsemeyen, bilim ve akademik çalışmaları hiçe sayan bir anlayışla
İstanbul’un depreme hazırlanması söz konusu olamaz. 

İstanbul’da depremle ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve alınacak tedbirlerin tespiti
amacıyla, Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri
gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Çetin Soysal  (İstanbul) 
2) Akif Ekici  (Gaziantep) 
3) Birgen Keleş  (İstanbul) 
4) Nesrin Baytok (Ankara) 
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5) Fevzi Topuz  (Muğla) 

6) Ramazan Kerim Özkan  (Burdur) 

7) Suat Binici  (Samsun) 

8) Enis Tütüncü  (Tekirdağ) 

9) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

10) Şevket Köse  (Adıyaman) 

11) Tekin Bingöl  (Ankara) 

12) Gürol Ergin  (Muğla) 

13) Ensar Öğüt  (Ardahan) 

14) Mevlüt Coşkuner  (Isparta) 

15) Canan Arıtman  (İzmir) 

16) Gökhan Durgun  (Hatay) 

17) Mehmet Şevki Kulkuloğlu  (Kayseri) 

18) Hulusi Güvel  (Adana) 

19) Ali İhsan Köktürk  (Zonguldak) 

20) Ferit Mevlüt Aslanoğlu  (Malatya) 

21) Halil Ünlütepe  (Afyonkarahisar) 

22) Vahap Seçer  (Mersin)

23) Ali Rıza Öztürk  (Mersin)

24) Fatma Nur Serter  (İstanbul)

24) Mehmet Sevigen  (İstanbul)
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2- Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 26 milletvekilinin, deprem riskinin ve alınması
gereken önlemlerin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/63)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde önümüzdeki yıllarda yaşanacak olası bir deprem felaketi öncesinde alınabilecek
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98’inci, T.B.M.M. içtüzüğünün 104 ve 105’inci
maddeleri uyarınca “Meclis Araştırması” açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Tayfur Süner  (Antalya) 

2) Turgut Dibek  (Kırklareli) 

3) Ali Arslan  (Muğla) 

4) Muhammet Rıza Yalçınkaya  (Bartın) 

5) Enis Tütüncü  (Tekirdağ) 

6) Mevlüt Coşkuner  (Isparta) 

7) Ramazan Kerim Özkan  (Burdur) 

8) Hulusi Güvel  (Adana) 

9) Ensar Öğüt  (Ardahan) 

10) Ali İhsan Köktürk  (Zonguldak) 

11) Şevket Köse (Adıyaman) 

12) Ali Rıza Öztürk  (Mersin) 

13) Halil Ünlütepe  (Afyonkarahisar) 

14) Akif Ekici  (Gaziantep) 

15) Birgen Keleş  (İstanbul) 

16) Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir) 

17) Nesrin Baytok  (Ankara) 

18) Suat Binici  (Samsun) 

19) Ahmet Ersin  (İzmir) 

20) Mehmet Ali Özpolat  (İstanbul) 

21) Tekin Bingöl  (Ankara) 

22) Canan Arıtman  (İzmir) 

23) Gürol Ergin  (Muğla) 

24) Gökhan Durgun  (Hatay) 

25) Fevzi Topuz  (Muğla) 

26) Mehmet Şevki Kulkuloğlu  (Kayseri) 

27) Vahap Seçer  (Mersin) 
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Gerekçe: 
1999 Depremlerinin üzerinden geçen onca seneye rağmen, AKP iktidarı deprem konusunda

kılını kıpırdatmamaktadır. 2004’te Deprem Şurası toplanmış, ancak şuranın kararları bugüne kadar
uygulanmamıştır. 2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda depremin adı bile
geçmemektedir. Başta, İmar ve Yapı Denetim Kanunları olmak üzere mevzuatta yapılması gereken
değişiklikler bir an önce hayata geçirilmezse, yalnız bugünü değil geleceği de kaybedeceğimiz açıktır.
Okullar, hastaneler, yurtlar, köprü ve viyadükler tehlike altındadır. Binlerce insan deprem tehlikesiyle
baş başa bırakılmıştır. Ülkemiz her geçen gün deprem tehlikesiyle karşı karşıyadır. Nüfusunun yüzde
98’i deprem tehlikesi altında yaşayan bir ülkede, depreme karşı önlem almamak cinayetle eşdeğerdir.
Önemli olan iş işten geçmeden adım atmaktır. Yoksa 1999’da yaşanan sıkıntıları yaşamak işten
değildir. Depreme karşı alınacak önlemler bellidir. Kimse mucizevi çözümler peşinde değildir.
Depremden sonra oluşturulan ve raporunu 2002 yılında kamuoyuyla paylaşan Deprem Konseyi’nin
görüş ve önerileri yol haritası için yeterlidir. 

AKP İktidarının 2004 yılında topladığı ve önemli kararların alındığı Deprem Şurası sonuçları
uygulanmayı beklemektedir. İktidarın elinde nelerin yapılacağına, nelerin değiştirilmesi gerektiğine
ilişkin yeteri kadar çalışma mevcuttur. Konsey raporunun üzerinden beş, Şura kararlarının üzerinden
ise 3 yıl geçmiştir. Ancak siyasi iktidar, bırakalım adım atmayı, Şura kararlarını rafa kaldırmış, hatta
Deprem Konseyi’ni lağvetmiştir. Bu Şurada AKP Hükümeti, “21. Yüzyıl Cumhuriyet Türkiye’sinin
artık deprem manzarası yaşamaması” gerektiğini belirtmiş, ancak bu sözlerin hiç bir inandırıcılığının
olmadığı, 1 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan “Dokuzuncu Kalkınma Planı”nda, afete karşı hazırlık
ve afet zararlarıyla mücadele konusuna yer verilmemesinden anlaşılmaktadır. Hükümet deprem
tehlikesini yok saymaktadır. 2007-2013 yıllarının temel hedefleri arasında deprem ve depreme karşı
alınacak önlemler yoktur. Deprem Şurasında alınan kararların uygulanmaması, iktidar tarafından
insana verilen değeri göstermektedir. AKP İktidarının hükümet politikalarına bakıldığı zaman insan
faktörünün değeri olmadığı çok açık belli olmaktadır. Gerçi iktidar daha önceki hükümetlerin
programlarında da buna önem vereceğini belirtecektir. Ama hala onların da beş yıldır insanlarımıza
bakış açısında maalesef bir ilerleme olmadığı da görülmektedir. 

Depremle ilgili hemen her konunun ayrı bir önemi bulunmaktadır ama geleceğe daha güvenli
bakmak açısından yapı denetim sistemini işlerli hale getirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü
mevcut mevzuat ve uygulamaların, güçlendirme çalışmalarının pek çoğu geçmişte yapılan hataların
yol açtığı veya açacağı zararı azaltmaya yöneliktir. Eğer Yapı Denetim Yasası’nda gerekli değişiklikleri
yapmaz, yasayı zafiyete yol açacak özelliklerinden arındırmazsak, on yıl sonra aynı sorunla tekrar
karşı karşıya kalacağımız açıktır. Bir doğa olayı olan depremin, can ve mal kaybına yol açmamasını
sağlamanın yolu, yapı denetim sisteminden geçmektedir. Çünkü ihtiyacımız budur; yapı denetim
sisteminin tam anlamıyla işlerliğe kavuşturulması, yarınların güvencesi olacaktır. Doğal afet riskinin
en az düzeyde olduğu Avrupa ülkelerinde bile yapı denetimi konusunda kurallar getirilmişken, büyük
depremleri yaşayan ülkemizde konu gerek kamuoyu gerekse siyasi erk nezdinde hak ettiği ilgiyi
görememektedir. Çünkü ekonomik ve siyasal sistemimiz denetimi değil, denetimsizliği teşvik
etmektedir. Siyasi iktidarın harekete geçmesi için daha kaç insanımızın ölmesi gerekmektedir? Verilen
sözler tutulmalıdır. Aksi takdirde yaşanacak acıların vebalini kimse taşıyamaz. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, ülkemizde önümüzdeki yıllarda yaşanacak olası bir deprem
felaketi öncesinde alınabilecek tedbirlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis Araştırma
Komisyonu kurulması yerinde olacaktır.

– 7 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



3- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 milletvekilinin, Bursa ve çevresinde
yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gerekçesini ekte sunduğumuz, ülkemizde yaşanabilecek muhtemel bir deprem felaketi öncesinde
alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesi, yapılacak yasal düzenlemelerin ele alınabilmesi için
Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını
arz ve teklif ederiz. 

1) İsmet Büyükataman  (Bursa) 

2) Necati Özensoy  (Bursa) 

3) Hamza Hamit Homriş  (Bursa) 

4) Rıdvan Yalçın  (Ordu) 

5) Şenol Bal  (İzmir) 

6) Abdülkadir Akcan  (Afyonkarahisar) 

7) Ahmet Bukan  (Çankırı) 

8) Osman Durmuş  (Kırıkkale) 

9) Murat Özkan  (Giresun) 

10) Mustafa Enöz  (Manisa) 

11) Süleyman Latif Yunusoğlu  (Trabzon) 

12) Reşat Doğru  (Tokat) 

13) Ali Uzunırmak  (Aydın) 

14) Mehmet Günal  (Antalya) 

15) Kamil Erdal Sipahi  (İzmir) 

16) Mümin İnan  (Niğde) 

17) Metin Ergun  (Muğla) 

18) Ahmet Kenan Tanrıkulu  (İzmir) 

19) Yılmaz Tankut  (Adana) 

20) Hasan Özdemir  (Gaziantep) 

21) Hüseyin Yıldız  (Antalya) 

22) Tunca Toskay  (Antalya) 

23) Akif Akkuş  (Mersin) 

24) Muharrem Varlı  (Adana) 

25) Cumali Durmuş  (Kocaeli) 

26) Hasan Çalış  (Karaman) 

27) Recep Taner  (Aydın) 

28) Süleyman Nevzat Korkmaz  (Isparta) 
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29) Bekir Aksoy  (Ankara) 

30) Ahmet Duran Bulut  (Balıkesir) 

31) Mithat Melen  (İstanbul) 

32) Emin Haluk Ayhan  (Denizli) 

Gerekçe: 
Dünya üzerinde meydana gelen önemli doğal afetlerden birisi depremlerdir. Depremler halen

dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde olmak üzere insan hayatını ve faaliyetlerini etkilemeye
devam etmektedir. 

Türkiye dünyanın etkin depremlerin görüldüğü kuşaklardan birisi üzerinde yer almaktadır.
Ülkemizde çok sayıda kırık bulunmaktadır. Bu nedenle geçmişten günümüze çok sayıda deprem
meydana gelmiş, can ve mal kaybına neden olmuş/olmaktadır. Ülkemizde meydana gelen
depremlerde sadece 1900’lü yıllardan bugüne 100 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş bir milyona
yakın bina yıkılmış veya ağır hasara uğramıştır. 

Bursa ve yakın çevresini etkilemesi beklenen sismik tehlikeler ise, aşağıdaki faylar üzerinde
meydana gelecek depremlerle oluşacaktır. 

1- Marmara denizindeki faylarla olacak depremler, 
2- Geyve-İznik fayında olacak deprem, 
3- Bursa ve civarında meydana gelecek depremler. 
Marmara denizinde olması beklenen deprem, Bursa’ya 60 km. uzaklıkta yer alacaktır. Marmara

faylarının kırılması ile Bursa ve çevresi ciddi biçimde etkilenecektir. 
Geyve-İznik fayında ise son 500 yıldan beri kırılma olmamış, dolayısıyla aktif bir fay olarak,

Bursa için büyük bir risk olduğu artık bilinen bir gerçektir. 
Bursa ve civarında tarihi süreç içinde olmuş depremlerde hangi fayların kırıldığı ve depremlerin

tekrarlanma sürelerinin ne kadar olduğu bilinmemektedir. Ancak oluşturduğu topografyaya
bakıldığında Bursa ve civarında olabilecek depremler genelde kısa uzunlukta olan faylar boyunca
gelişecektir. 

Bursa’nın doğusunda Yenişehir havzasını Kuzeybatı ile Güneydoğudan sınırlayan yaklaşık 26-
30 km. uzunlukları olan faylar bölge için risk oluşturmaktadır. Bu faylar boyunca orta büyüklükte
depremlerin oluşabileceği beklenmektedir. 

1999 yılında yaşadığımız her iki büyük ve yıkıcı depremde gelişen ağır hasarı oluşturan esas
neden; yanlış yer seçimi, plansız, projesiz, çarpık kentleşme ve denetimden yoksun yapılaşma
olmuştur. 

Bursa’da 300 bin civarında yapı olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, tam olarak kaç adet mevcut
yapı olduğunun kesin bir envanteri yapılmamıştır. Bu yapıların da %60-70 kadarı da kaçak yapıdan
oluşmaktadır. Her türlü denetimden uzak ve depreme dayanaksız olan bu mevcut yapı stoku kentimiz
ve insanlarımızın geleceğini hayati olarak ipotek altına almaktadır. 

Bu mutlaka çözülmesi gereken milli bir problemdir. Çözülmedikçe gelecekteki depremlerin de
felakete dönüşmesi kaçınılmazdır. 

Yıkıcı Marmara depreminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen, yerel ve merkezi yöneticilerce
ciddi bir çalışma yapılmamıştır. 
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Birinci derecede deprem bölgesi olan Bursa, büyük bir deprem beklentisi içerisindedir. Bursa’ya
farklı bakılmalı ve Bursa ili için dış kaynaklı kredilerin temini için ilgili mercilerle hemen temasa
geçilmelidir. 

Bilinmelidir ki Bursa bir sanayi şehri ve yurt içinden ve yurt dışından yüksek miktarda göç alan
bir kenttir. Muhtemel bir depremde Bursa’daki can ve mal kayıpları Türkiye’yi en az 25-30 yıl geriye
götürecektir. 

Gelecekte ülkemizin ve kentimizin depremleri en az can kaybı ve maddi hasarla atlatabilmesi
için yapılması gerekenler kısaca şu şekilde sıralanabilir: 

Kent bütünündeki mevcut yapı stoku mutlaka elden geçirilmeli ve bir kanun ile zorunlu hale
getirilmelidir. Mevcut binaların güçlendirilmesi için, dış kaynaklı kredilerin temini ve hukuki alt
yapının hazırlanması gerekmektedir. Kaçak yapı yapma alışkanlığı mutlaka durdurulmalıdır.
Vatandaşlarımızın deprem bilinci güçlendirilmelidir. Depreme karşı dayanıklı bina yapmak için, yer
seçimi ve zemin etütlerinin daha hassas yapılması, proje yapımı ve bu projelerin teknik şartnamelerine
göre uygulanması ve denetlenmesi gerekmektedir. İmar Kanunu ile ilgili mevzuat çağın şartlarına
uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. 

Yukarıda açıklanan sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis
Araştırması açılması gerekmektedir.
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4- Yalova Milletvekili İlhan Evcin ve 20 milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gerekçesini ekte sunduğumuz, önümüzdeki yıllarda ülkemizde yaşanabilmesi muhtemel bir
deprem felaketi öncesinde depremin etkilerini en aza indirebilmek için alınabilecek tedbirlerin tespit
edilmesi, yapılacak yasal düzenlemelerin ortaya konulabilmesi için; Anayasanın 98’inci, İç Tüzüğün
104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) İlhan Evcin  (Yalova) 

2) Mehmet Tunçak  (Bursa) 

3) İbrahim Hasgür  (İzmir) 

4) Mehmet S. Tekelioğlu (İzmir) 

5) Mehmet Emin Tutan  (Bursa) 

6) Taha Aksoy (İzmir) 

7) Mehmet Erdoğan  (Gaziantep) 

8) Mehmet Sarı  (Gaziantep) 

9) İbrahim Halil Mazıcıoğlu  (Gaziantep) 

10) Özlem Müftüoğlu  (Gaziantep) 

11) İlknur İnceöz  (Aksaray) 

12) Ali Küçükaydın  (Adana) 

13) Mahmut Dede  (Nevşehir) 

14) Osman Demir  (Tokat) 

15) Fazlı Erdoğan  (Zonguldak) 

16) Hakkı Köylü  (Kastamonu) 

17) Fatih Öztürk  (Samsun) 

18) İkram Dinçer  (Van) 

19) Kayhan Türkmenoğlu  (Van) 

20) Kerem Altun  (Van) 

21) Emin Nedim Öztürk  (Eskişehir) 

Gerekçe: 

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynadığı ve
üzerinde bulunan tüm yapıların hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini
gösteren ve ülkemizin gündemini oldukça meşgul eden doğal afetlerden birisidir. Halen dünya
üzerinde farklı bölgelerde görülmekte ve insan hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yerküre üzerinde oluşan depremlerin büyüklüğü ve neden oldukları zararlar göz önüne
alındığında iki ana deprem kuşağı en çok ilgi çeken bölgelerdir. Bunlardan biri Büyük Okyanusu
çevreleyen ve özellikle Japonya üzerinde etkili olan Pasifik Deprem Kuşağı, diğeri ise Cebelitarık’tan
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Endonezya adalarına uzanan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz-Himalaya deprem
kuşağıdır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak
depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. 

Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, yurdumuzun % 92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu,
nüfusumuzun % 95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin
% 98’i ve barajlarımızın % 93’ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. 

Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi
yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak
denilebilir ki, depremlerden her yıl ortalama 1.003 vatandaşımız ölmekte ve 7.094 bina yıkılmaktadır. 

Yalova ilimiz de, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, İzmir,
Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Karabük, Bolu, Düzce, Çankırı, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli,
Bingöl, Adıyaman, Muş, Bitlis, Siirt, Bilecik, Çanakkale, Hakkâri, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay
illeri gibi birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. 

Yalova ilimiz, bulunduğu deprem bölgesinin sonucu olarak tarih içerisinde birçok yıkıcı felaketle
karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan en yıkıcı olanları; Marmara Denizi’nde Adalar yakınlarında 10
Eylül 1509’da olan 4000 den fazla kişinin öldüğü ve 1000 evin yıkıldığı 6,9 büyüklüğündeki Büyük
İstanbul depremi, Marmara Denizi’nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olan 4000’den
fazla kişinin öldüğü 6,9 büyüklüğündeki İstanbul depremi, yakın tarihte bu bölgede Adapazarı merkez
üssü olmak üzere 1943, 1957, 1967 yıllarında olan şiddetli depremler ve en son olarak 17 Ağustos
1999 tarihinde yaşanan ve merkez üssü Gölcük olan 7,5 büyüklüğündeki depremdir. 

17 Ağustos depremi, tüm Marmara Bölgesinde, Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda
hissedilmiştir. Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 43.953 yaralanma olmuş, 505 kişi sakat kalmış,
285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar görmüştür. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık
50.000 ölüm, ağır-hafif 100.000 e yakın yaralanma olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina yaklaşık
600.000 kişiyi evsiz bırakmıştır. Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde
etkilenmiştir. 17 Ağustos Depremi Yalova ilimizde de hissedilmiş ve çok ağır hasarlara sebep
olmuştur. İlimizde 2.504 kişi bu depremde ölmüş, 15.946 kişi prefabrikte yaşamak zorunda kalmıştır. 

Ülkemizde bu kadar üzüntüye, bu kadar ekonomik yıkıntıya sebep olan bu felaketin etkilerinin
azaltılabilmesi, meydana gelen doğrudan ve dolaylı zararların minimize edilmesi ancak deprem
afetine karşı alınacak önlemlerle mümkündür. Bu tedbirler çerçevesinde.

1- Hazırlıklı olma 

2- Müdahale ve acil yardım 

3- İyileştirme ve rehabilitasyon 

4- Zarar azaltma 

aşamalarından oluşan afetler döngüsünün tüm unsurlarının gereğinin yapılması önemlidir. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, gelecekte karşılaşılması muhtemel depremlerde ülkemizin
zararlarının en aza indirilebilmesi, mümkün olursa ortadan kaldırılabilmesi için bir Meclis Araştırması
açılması yerinde olacaktır.
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5- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve 24 milletvekilinin, deprem riskinin
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Dünyanın etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde, yaşanabilecek bir
deprem felaketi öncesinde alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla ekte sunduğumuz gerekçe
doğrultusunda, Anayasanın 98’inci İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Ayhan Sefer Üstün  (Sakarya) 

2) Mehmet Erdoğan  (Gaziantep) 

3) İlknur İnceöz  (Aksaray) 

4) Mehmet Sarı  (Gaziantep) 

5) Erol Aslan Cebeci  (Sakarya) 

6) Mahmut Dede  (Nevşehir) 

7) Hasan Ali Çelik  (Sakarya) 

8) Şaban Dişli  (Sakarya) 

9) Recep Yıldırım  (Sakarya) 

10) Mehmet Tunçak  (Bursa) 

11) Mehmet S. Tekelioğlu  (İzmir) 

12) İbrahim Hasgür  (İzmir) 

13) Taha Aksoy  (İzmir) 

14) Özlem Müftüoğlu  (Gaziantep) 

15) Mehmet Emin Tutan  (Bursa) 

16) İbrahim Halil Mazıcıoğlu  (Gaziantep) 

17) Osman Demir  (Tokat) 

18) Fazlı Erdoğan  (Zonguldak) 

19) Ali Küçükaydın  (Adana) 

20) Hakkı Köylü  (Kastamonu) 

21) Fatih Öztürk  (Samsun) 

22) İkram Dinçer  (Van) 

23) Kerem Altun  (Van) 

24) Kayhan Türkmenoğlu  (Van)

25) İdris Güllüce  (İstanbul)

– 13 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



Gerekçe: 

Herkesçe bilindiği gibi ülkemiz, etkili bir deprem kuşağının üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte,
ülkemizde çok sayıda vatandaşımızın ölümüne neden olan yıkıcı deprem felaketleri yaşanmıştır ve
ülkemizin coğrafi konumu düşünüldüğünde, tekrar büyük bir deprem yaşama ihtimali hiç de uzak
değildir. 

Deprem Bölgeleri Haritası’na bakıldığında, yurdumuzun % 92’sinin deprem bölgeleri içerisinde
olduğu, nüfusumuzun % 95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi
merkezlerinin % 98’i ve barajlarımızın % 93’ünün deprem bölgesinde bulunduğu görülecektir. 

Ülkemizde yaklaşık son 60 yıl içerisinde yaşanan depremlerden dolayı, 50.000’den fazla
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 100.000’den fazla vatandaşımız yaralanmış ve yaklaşık olarak
400.000’den fazla bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Ülkemiz, çok değil bundan 9 yıl önce
Marmara Bölgesi’nde çok şiddetli bir deprem felaketi yaşamıştır. Bu felaket ile binlerce vatandaşımız
hayatını kaybetmiş ve binlercesi de yaralanmıştır. 

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03:02’de meydana gelen; Richter Ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki
deprem felaketinde en büyük darbeyi alan illerden biri olan Sakarya’da, altyapı tamamen çökmüştür.
Binlerce insanımız hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve evsiz kalmıştır. Yüzyılın en büyük felaketi
olarak nitelendirilen ve ülkemizi yasa boğan bu feci afetten dolayı sadece Sakarya’da 3 bin 891 kişi
hayatını kaybetmiş, 5 bin 180 kişi yaralanmış, 188 kişi özürlü kalmış ve 24 bin 588 konut yıkılmıştır.
Kentteki depremzede aileler, önce çadır kentlerde, daha sonra da prefabrik konutlarda barınmıştır.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Dünya Bankası ve gönüllü kuruluşların, Karaman ve Camili köyleri
ile Ferizli ilçesi’nde yaptırmayı planladığı 7 bin 437 kalıcı konutun tamamı bitirilerek, anahtarları hak
sahiplerine teslim edilmiştir. Zemini sağlam olan bu bölgeler toplu konut alanı ilan edilmiş, TOKİ,
Belediyeler ve Kooperatifler tarafından yeni konutlar inşa edilmiştir. 

Büyük felaketin gerçekleştiği tarihten bu yana bölge insanının, depremin etkilerinden kurtulması
için gerekli çalışmalar büyük bir özveriyle gerçekleştirilmiştir. Yaşanan felaket büyük acılar yaşatmış,
ülkemizi yasa boğmuştur. Fakat unutulmamalıdır ki, üzülmek ve yas tutmak çözüm değildir.
Ülkemizin deprem bölgesinde bulunduğu gerçeğini kabullenip, gerekli önlemleri alıp, depremle
yaşamayı öğrenmek gerekir. Bu bilince varıldığı takdirde, ülkemizde bundan sonra yaşanabilecek
depremlerden en az hasarla ayrılmamız mümkün olur. 

Ülkemizin etkin bir deprem bölgesinde bulunduğu, tüm bilim insanlarınca dile getirilen bir
gerçektir. Yine ülkemiz kendi içinde, coğrafi özelliklerine ve üzerinde bulunduğu fay hattına göre
bölgelere ayrılmaktadır. Bu doğrultuda, bilim insanlarının araştırmaları ve tavsiyeleri dikkate alınarak,
coğrafi konumundan dolayı deprem riski ve depremden büyük hasar görme riski yüksek olan
bölgelerimizle ilgili gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

17 Ağustos felaketinde en çok zarar gören illerimizden biri olan Sakarya, coğrafi konumu, toprak
yapısı ve üzerinde bulunduğu fay hattından dolayı deprem riski yüksek olan bir ilimizdir. Dünya
üzerinde Kobe’de ve Sakarya’da gözlemlenen sıvılaşma olayı yıkıcılığı artıran en önemli hadisedir.
Keza Marmara’da bulunan diğer illerimiz de aynı riski taşımaktadırlar. Yakın tarihte yaşadığımız bu
üzücü olayın bir daha bu kadar büyük acılar yaşatmaması için şimdiden çalışılmaya başlanması
gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki, yıkılan binalar, köprüler, barajlar tekrar inşa edilebilir ama
yitirilen bir canın tekrar geri gelmesi mümkün değildir. 
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Böylesine acı tecrübeleri yaşamış ve konumu gereği depremle yaşamayı öğrenmek zorunda olan
ülkemizin, milletinin temsil edildiği Mecliste bu konuyla ilgili bir araştırma yapılması elzemdir.
Teklif edilen bu Meclis Araştırması ile, vatandaşların deprem konusuyla ilgili olarak
bilinçlendirilmesi, yaşanabilecek herhangi bir deprem ihtimaline karşı olarak mevcut binalarla ilgili
neler yapılabileceği, deprem anında ve deprem sonrasında nelerin yapılması gerektiği gibi konularda
bilimsel destekli bir araştırma yapılması sağlanacaktır. Ne gibi yasal düzenlemeler yapılabileceği ele
alınacaktır. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü teklif edilen Meclis Araştırmasının açılmasının ülkemiz
için son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
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6- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 21 milletvekilinin, özellikle İstanbul ve
Marmara Bölgesindeki deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizin büyük bir kısmı etkin deprem kuşağının içinde yer almaktadır. Ülkemizde; özellikle
İstanbul ve Marmara’da gerçekleşebilecek bir depremle ilgili çalışmaların incelenmesi, gerekli
tedbirlerin belirlenerek alınması amacıyla, ekte sunduğumuz gerekçe doğrultusunda, Anayasanın 98’inci
İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Nusret Bayraktar  (İstanbul) 

2) Mehmet Tunçak  (Bursa) 

3) İlknur İnceöz  (Aksaray) 

4) İbrahim Hasgür  (İzmir) 

5) Mehmet S. Tekelioğlu  (İzmir) 

6) Mehmet Emin Tutan  (Bursa) 

7) Taha Aksoy  (İzmir) 

8) Mahmut Dede  (Nevşehir) 

9) İbrahim Halil Mazıcıoğlu  (Gaziantep) 

10) Özlem Müftüoğlu  (Gaziantep) 

11) Mehmet Sarı  (Gaziantep) 

12) Kayhan Türkmenoğlu  (Van) 

13) Mehmet Erdoğan  (Gaziantep) 

14) Osman Demir  (Tokat) 

15) Fazlı Erdoğan  (Zonguldak) 

16) Ali Küçükaydın  (Adana) 

17) Hakkı Köylü  (Kastamonu) 

18) Fatih Öztürk  (Samsun) 

19) İkram Dinçer  (Van) 

20) Kerem Altun  (Van) 

21) Emin Nedim Öztürk  (Eskişehir) 

22) Ünal Kacır  (İstanbul) 

Gerekçe:

Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağı içinde yer almaktadır. Tarihi geçmişten ve bilimsel
gerçeklerden biliyoruz ki, Marmara fay hatlarındaki kırılmalar sonucu İstanbul başta olmak üzere,
Marmara bölgesinde binlerce deprem meydana gelmiştir. Yaklaşık her beşyüz yılda bir, çok şiddetli,
her 100 yılda bir de orta şiddetli olarak gerçekleşen depremler, İstanbul’da ve çevresinde büyük
oranlarda mal ve can kayıplarına sebep olmuştur. 
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17 Ağustos 1999’da gerçekleşen Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999’da gerçekleşen Düzce
Depremi sonrasında, yakın gelecekte, Türkiye’nin kalbi olan İstanbul merkezli olarak büyük bir
depremin meydana geleceği iddiası yoğun bir şekilde bilim insanları tarafından tartışılmaktadır. Yine
beklenen bu depremin İstanbul için taşıdığı önemli riskler de tartışılmaktadır. 

Ülkemizde vatandaşlarımız haklı olarak depremden korkmaktadırlar. Ancak depremden değil,
bilinçsizlik ve hazırlıksızlıktan korkulması gerekmektedir. Başta vatandaşların bilinçlendirilmesi
olmak üzere, deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında gerekli tedbirlerin alınmasında
bazı önemli aksamaların olduğu aşikardır. 

Hükümetimizin tabii afetlere yönelik alınması gerekli tedbirler konusundaki hassasiyetini, bu
konuyla ilgili çeşitli çalışmaları olduğunu, gerek yerel yönetimler açısından, gerekse merkezi
yönetimler açısından bazı tedbirleri almakta olduğunu, yasal düzenlemeleri kısmen de olsa yaptığını
takdirle bilmekteyiz. Ancak çarpık, plansız yapılaşmalar ve depreme dayanıksız, kontrolsüz
kentleşmeler; deprem gibi tabii afetlere karşı riskleri artırmaktadır. Özellikle İstanbul ilimizde bu
riskin daha da ürkütücü boyutlara çıktığı aşikardır. 

İstanbul’da bulunan yaklaşık 1 milyon 500 bin civarındaki binanın yüzde 34’ünün birinci
derecede, yüzde 30’unun ikinci derecede ve geri kalanının ise üçüncü derecede risk altında olduğu,
7.0 veya üzeri bir şiddette gerçekleşecek muhtemel bir depremde 500 bin binanın ağır hasar
görebileceği, 50 bin ila 100 bin insanın hayatını kaybedebileceği, yüzbinlerce insanın da enkaz altında
kalabileceği gibi senaryolar konuşulmakta, tartışılmaktadır. 

İnsanlarımızın depreme karşı bilinçsizce hareketleri sonucu; ekonomik, sosyal ve teknik uygula-
malardaki eksikliklerden kaynaklanan sorunlar yumağına çözüm üretmek amacıyla, yerel yönetimler
yasasında değişiklikler yapılmış, kentsel dönüşüm uygulamaları başlamış, yapı denetim sistemlerine
önem verilmiş, Kat Mülkiyeti Kanunu değişmiş ve afet yönetiminde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak bütün bu tartışmalar ve hassasiyetlere rağmen; 
- Mer’i imar mevzuatındaki aksaklıklar, 
- Yapı denetim uygulamalarındaki aksaklıklar, 
- Yerel yönetimler, TOKİ ve sivil toplum kuruluşlarının kentsel dönüşüm uygulamalarındaki

aksaklıklar, 
- Yasalardaki boşluklar, karmaşalardan kaynaklanan idari ve hukuki çözümsüzlükler, 
- Mali ve finansman konularındaki aksaklıklar ve buna benzer aksamalarla kaybedeceğimiz vakit

sonucu, İstanbul ve çevresinde beklenen 7.0 şiddetinin üstünde gerçekleşecek bir depremle karşılaştığımız
takdirde, telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıplarının doğabileceği endişesini taşımaktayız. 

Merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve tüm vatandaşlarımızın el
birliğiyle konunun önemini benimsemesi, 

- Halkın bilinçlenmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi, 
- İdari ve yasal eksikliklerin neler olduğunun belirlenmesi, 
-Teknik ve mali konuların nasıl çözüleceğinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması

gerekmektedir. 
Özetle, İstanbul ve ülkemizin depreme karşı acilen hazırlanması gerekmektedir. İstanbul ve

Marmara’da gerçekleşebilecek depremle ilgili çalışmaların incelenmesi ve alınacak tedbirlerin
alınması amacıyla teklif edilen Meclis Araştırmasının açılması gerekmektedir. 
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7- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 milletvekilinin, deprem riskinin araştırılarak
deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizin büyük bölümü 1. ve 2. derece deprem kuşağında yer almaktadır. 1999 yılında
yaşadığımız felaketlerin ardından; büyüklüğü o kadar olmasa da bir çok depremler oldu. Üstelik olası
bir Marmara depreminden de sürekli bahsediliyor. 

1999’da Gölcük’te meydana gelen depremde, ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu
binalardaki hatalar yüzünden meydana geldi. Yıkılan binalarda yüzlerce insan enkaz altında kaldı. Bu
sayede, deprem bölgelerindeki binaların depreme dayanıklı olmadığı somut bir şekilde görüldü.
Ancak, bu olayın üzerinden geçen zamana rağmen, bir çok deprem bölgesindeki binalar yine depreme
dayanıksız olarak yükselmeye devam ediyor. 

Halkın arasında ve medyada olası bir Marmara depremi ile ilgili çeşitli senaryolar sürekli
tartışılıyor. Bilim adamları ve konunun uzmanları tarafından; Marmara’da olabilecek depremle ilgili
çeşitli uyarılar yapılıp, zaman kaybedilmeden önlemlerin alınması gerektiği ile ilgili çalışmalar ortaya
konulmuştur. 

Marmara’da yaşanabilecek bir depremde özellikle İstanbul’un büyük hasar göreceği ortadadır.
Bunun yanında denize kıyısı bulunan Bursa ili ve ilçelerinin de zarar göreceği bilim adamları
tarafından açıklanmıştır. Mudanya, Gemlik, Karacabey ilçeleri, Marmara denizine kıyısı olduğu için
etkilenme düzeyleri de fazla olacaktır. 

Konunun uzmanlarının ortak görüşleri arasında; özellikle yerel yönetimlerin yapması gereken
çalışmaları yapmadıkları ve gerekli maddi kaynakları depremden korunma ve önlem çalışmaları için
ayırmadığı, depremlerle ilgili ulusal ve yerel strateji belirlenmediği, şehir planlamalarının siyasi
çıkarlar yönünde şekillendiği, deprem bilinciyle hareket edilmeden, sürekliliği olan ve uygulanabilen
politikalar üretilmediği konuları yer almaktadır. 

Yaşanılan acıların yüreklerde bıraktığı yaralar halen kapanmadı. Maddi kayıpların telafi edilmesi
bir şekilde hayatın devamını teşvik ettiyse de, yakınlarını depremde kaybedenlerin hayatları hep biraz
eksik devam ediyor. 

Özellikle Marmara bölgesinde; hızlı nüfus artışı, plansız ve denetimsiz şehirleşme göz önüne
alındığında depremin neden olacağı yıkımın tahmin edilenden yüksek olacağı ortadadır. 

Depremlerle ilgili ulusal düzeyde harekete geçilmesi gerekmektedir. İmar ve Yapı Denetim
Kanunları olmak üzere mevzuatta yapılması gereken değişiklikler acilen tamamlanmalıdır. Kamu
görevlerini yerine getiren binalarla ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, ülkemizde önümüzdeki yıllarda yaşanacak olası bir deprem
felaketi öncesinde; gerekli araştırmaların yapılarak, alınabilecek tedbirlerin, çözüm önerilerinin
belirlenmesi ve uygulanması konularında, Yüce meclisimizin ve halkımızın bilgilendirilmesi
amacıyla, Anayasanın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 104’üncü ve 105’inci
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 
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1) Kemal Demirel  (Bursa) 

2) Ali Rıza Öztürk  (Mersin) 

3) Fevzi Topuz  (Muğla) 

4) Ahmet Ersin  (İzmir) 

5) Ahmet Küçük  (Çanakkale) 

6) Sacid Yıldız  (İstanbul) 

7) Hulusi Güvel  (Adana) 

8) Mehmet Ali Özpolat  (İstanbul) 

9) Mevlüt Coşkuner  (Isparta) 

10) Rasim Çakır  (Edirne) 

11) Erol Tınastepe  (Erzincan) 

12) Ali Rıza Ertemür  (Denizli) 

13) Ali İhsan Köktürk  (Zonguldak) 

14) Hikmet Erenkaya  (Kocaeli) 

15) Mehmet Ali Susam  (İzmir) 

16) Muharrem İnce  (Yalova) 

17) M. Akif Hamzaçebi  (Trabzon) 

18) İsa Gök  (Mersin) 

19) Abdurrezzak Erten  (İzmir) 

20) Şevket Köse  (Adıyaman)

21) Ergün Aydoğan  (Balıkesir)
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8- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 milletvekilinin, başta İstanbul olmak üzere
ülkemizdeki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gerekçesini ekte sunduğumuz, 1999 Marmara Büyük Depreminden sonra İstanbul’da ve deprem
felaketinin yaşandığı illerimizde bugüne kadar alınmış olan tedbirler ve bundan sonra ülkemizde
yaşanabilecek deprem felaketiyle ilgili alınacak tedbirlerin tespit edilmesi ve yasal düzenlemelerle
ilgili Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması
açılması hususunda gereğini arz ederiz. 

1) Mithat Melen  (İstanbul) 

2) Muharrem Varlı  (Adana) 

3) Oktay Vural  (İzmir) 

4) Gürcan Dağdaş  (Kars) 

5) Yılmaz Tankut  (Adana) 

6) Hakan Coşkun  (Osmaniye) 

7) Akif Akkuş  (Mersin) 

8) Ahmet Orhan  (Manisa) 

9) Erkan Akçay  (Manisa) 

10) Süleyman Nevzat Korkmaz  (Isparta) 

11) Hüseyin Yıldız  (Antalya) 

12) Behiç Çelik  (Mersin) 

13) Mehmet Serdaroğlu  (Kastamonu) 

14) Osman Durmuş  (Kırıkkale) 

15) Ahmet Bukan  (Çankırı) 

16) Ahmet Kenan Tanrıkulu  (İzmir) 

17) Mehmet Akif Paksoy  (Kahramanmaraş) 

18) Yıldırım Tuğrul Türkeş  (Ankara) 

19) Alim Işık  (Kütahya) 

20) Şenol Bal  (İzmir) 

21) İzzettin Yılmaz  (Hatay)

22) Durmuşali Torlak  (İstanbul)

23) Ümit Şafak  (İstanbul)

Gerekçe:

Yurdumuzun % 92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun % 95’inin deprem
tehlikesi altında yaşadığı bilinmektedir. 

Son 55 yıl içerisinde olan depremlerde 55 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 90 binden fazla
vatandaşımız yaralanmış, 435 binden fazla bina yıkılmıştır. 
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İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Uşak, Manisa,
Isparta, Burdur, Denizli, Karabük, Bolu, Düzce, Çankırı, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl,
Adıyaman, Muş, Bitlis, Siirt, Bilecik, Çanakkale, Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Hakkâri illeri birinci
derecede deprem bölgesi olarak bilinmektedir. Saymış olduğumuz bu kadar il risk altındayken AKP
iktidarının hükûmet politikalarında depremle ilgili bir çalışma yapmadığı görülmektedir. 

İstanbul ili, geçen tarih içerisinde birçok depremle karşı karşıya kalmıştır. En yıkıcı olan deprem
Marmara Denizi yakınlarında 10 Eylül 1509 tarihinde olan 6,9 büyüklüğündeki Büyük İstanbul
Depremidir. Bu depremden sonra İstanbul 22 Mayıs 1766, 1943, 1957, 1967 ve 17 Ağustos 1999
tarihlerinde büyük depremler yaşamıştır. 

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. Bu
depremde, resmî raporlara göre 17 bin 840 ölü, 43 bin 953 yaralı, 505 kişi de sakat kalmıştır. 285 bin
211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar görmüştür. Resmî olmayan bilgilere göre ise, yaklaşık 50 bin ölü,
ağır-hafif 100 bine yakın yaralı olmuştur. Ayrıca, 133 bin 683 çöken bina ile yaklaşık 600 bin kişiyi
evsiz bırakmış, 16 milyon insan değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle, Türkiye’nin yakın
tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. 17 Ağustos 1999 depremi gerek büyüklük,
gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en
büyük depremlerinden biridir. 

Deprem bilimcileri, İstanbul’da çok yakın bir tarihte yeni bir deprem olabileceğine dikkat
çekmektedirler. Bu bilimcilerin açıklamaları da göz önüne alınarak ve geçmişte yaşanan
depremlerden sonuç çıkartılarak yüreklerin yanmaması, ocakların sönmemesi, maddi kayıpların en
aza indirilmesi için imar ve yapı denetim kanunları başta olmak üzere İstanbul’da binalarla ilgili
alınması gereken önlemler ve bu konuda yapılacak gerekli düzenlemeler hakkında bir Meclis
Araştırmasının açılması elzem görülmektedir. 
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9- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 milletvekilinin, İzmir’deki deprem riskinin
araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İzmir’de yaşanabilecek muhtemel bir deprem felaketi öncesinde depremin etkilerini en aza
indirebilmek için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM
içtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve
teklif ederiz. 

1) Oktay Vural  (İzmir) 

2) Hasan Özdemir  (Gaziantep) 

3) Kamil Erdal Sipahi  (İzmir) 

4) Şenol Bal  (İzmir) 

5) Ahmet Kenan Tanrıkulu  (İzmir) 

6) Kemalettin Nalcı  (Tekirdağ) 

7) Mehmet Ekici  (Yozgat) 

8) Erkan Akçay  (Manisa) 

9) Akif Akkuş  (Mersin) 

10) Kadir Ural  (Mersin) 

11) Süleyman Nevzat Korkmaz  (Isparta) 

12) Necati Özensoy  (Bursa) 

13) Durmuşali Torlak  (İstanbul) 

14) Beytullah Asil  (Eskişehir) 

15) Hamza Hamit Homriş  (Bursa) 

16) Yılmaz Tankut  (Adana) 

17) Alim Işık  (Kütahya) 

18) Hüseyin Yıldız  (Antalya) 

19) Mithat Melen  (İstanbul) 

20) Metin Çobanoğlu  (Kırşehir) 

21) Emin Haluk Ayhan  (Denizli) 

22) Muharrem Varlı  (Adana) 

Gerekçe:

Dünyada birçok bölge coğrafi ve jeolojik yapısı nedeniyle tarih boyunca can ve mal kaybına
yol açan büyük doğal afetlere uğramıştır. Ülkemiz coğrafi ve jeolojik yapısı bakımından olası büyük
doğal afetlere her zaman açıktır. Tarih boyunca yaşanan afetler bunun göstergesidir. 

Anadolu Plakasının batıya doğru hareketinin Kuzey-Güney doğrultulu açılmaya dönüştüğü Batı
Anadolu’da, İzmir ve çevresi sahip olduğu karmaşık fay sistemleri içerisinde depremselliği yüksek
bir bölgedir. Özellikle Seferihisar-Sığacık Körfezleri, Urla, Karaburun Açıkları ve Sakız Adası civarı,
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yoğun deprem etkinliğiyle dikkat çeken yerleşim birimleridir. İzmir birinci derece deprem bölgesi
içerisinde yer almaktadır. 1900 yılından günümüze değin İzmir ve yakın çevresinde meydana gelen
aletsel büyüklüğü M>4.0 üzeri 589 adet deprem meydana gelmiştir. 

Bir kentin gelişmesi; kentin bütününe ve içinde bulunduğu bölgeye yönelik olarak alınan dışsal
kararlar bu olguları doğrudan etkileyebilmektedir. Örneğin, 50’li yıllardan beri siyasal iktidarların
ülke genelinde uyguladıkları politikalar; iktisadi ve toplumsal olmaktan çok, siyasal popülizmin
ürünü olarak verilen ya da verilmeyen kimi kararlar, birçok kentimiz gibi İzmir’in de hızla sağlıksız
kentleşmesine yol açmıştır. 

Hızla artan nüfusun getirdiği baskılar siyasal beklentilerle birleşince, bir yandan planlı gelişme
kaygısından ve plan bütünlüğü kavramından uzak kararlarla artırılan imar haklarıyla kentin egemen
yapılaşma karakteri bozulmuş; her yana doğru denetimsiz biçimde yayılmıştır. 

Kamu binalarının depreme karşı daha dayanıksız olduğu daha önceki deprem tecrübelerimizden
görülmektedir. Özellikle okul inşaatları, hastane inşaatları gibi kamu binaları yoğun iş gören
binalardır. Büyük insan potansiyeline sahip bu binaların depreme dayanıklı inşa edilmesi
gerekmektedir. 

Akılcı yaşam biçimi, yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek; aynı sorunu defalarca
yaşamamak; çıkması muhtemel sorunları önceden görmek ve engellemek demektir. 

Deprem riskiyle karşı karşıya olan İzmir’de deprem riskinin tespiti, risklerin yönetimi, alınması
gereken tedbirler ve bu konuda yapılmış çalışmaların tespit edilmesi gerekmektedir. 

Devletin bu konuda yaptığı hazırlıklar hakkında milletimizin sağlıklı bilgiye ihtiyacı vardır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, İzmir’de deprem konusunda gerekli araştırmaların yapılarak,
alınabilecek tedbirlerin, çözüm önerilerinin belirlenmesi ve depreme karşı yapıların dayanıklılığı
konusunda tespitlerin yapılması amacıyla, bir meclis araştırması açılması yerinde olacaktır. 
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10- Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu ve 30 milletvekilinin, ülkemizdeki deprem
riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Dünyamızın en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunan ülkemizde, oluşabilecek bir

deprem felaketi öncesi alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ekte sunmuş olduğumuz
gerekçe doğrultusunda, Anayasanın 98’inci İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Muzaffer Baştopçu  (Kocaeli) 
2) Nihat Ergün  (Kocaeli) 
3) Eyüp Ayar  (Kocaeli) 
4) Azize Sibel Gönül  (Kocaeli) 
5) Osman Pepe  (Kocaeli) 
6) Fikri Işık  (Kocaeli) 
7) Mehmet Şahin  (Malatya) 
8) Mehmet Halit Demir  (Mardin) 
9) Şevket Gürsoy  (Adıyaman) 
10) İhsan Koca  (Malatya) 
11) Ali İhsan Merdanoğlu  (Diyarbakır) 
12) Cahit Bağcı  (Çorum) 
13) Ömer Faruk Öz  (Malatya) 
14) Afif Demirkıran  (Siirt) 
15) Öznur Çalık  (Malatya) 
16) Necdet Ünüvar  (Adana) 
17) Ali Temür  (Giresun) 
18) Mehmet S.Tekelioğlu  (İzmir) 
19) M.Yılmaz Helvacıoğlu  (Siirt) 
20) Mustafa Cumur  (Trabzon) 
21) İbrahim Mete Doğruer  (Osmaniye) 
22) Taha Aksoy  (İzmir) 
23) Medeni Yılmaz  (Muş) 
24) Abdullah Çalışkan  (Kırşehir) 
25) Güldal Akşit  (İstanbul) 
26) Nükhet Hotar Göksel  (İzmir) 
27) Mikail Arslan  (Kırşehir) 
28) Faruk Septioğlu  (Elâzığ) 
29) Şükrü Ayalan  (Tokat) 
30) Hasan Ali Çelik  (Sakarya) 
31) Abdurrahman Arıcı  (Antalya) 
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Gerekçe: 
Hepinizin bildiği gibi güzel ülkemiz, çok etkin bir deprem kuşağının üzerinde yer almaktadır.

Geçmişten günümüze, ülkemizde çok sayıda deprem felaketi yaşanmıştır. Ve bu yaşanan felaketlerde
birçok vatandaşımız yaşamlarını yitirmişlerdir. Maddi ve manevi olarak kayıplarımızın çok büyük
olduğu bu felaketlerden yola çıkarak geleceğimize baktığımızda bölgemizde yeniden büyük bir
depremin gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek gözükmektedir. 

Güzel yurdumuzda 60 yıl içinde gerçekleşen deprem felaketlerinden dolayı, 50.000’den fazla
vatandaşımız yaşamlarını yitirmiş, 100.000’den fazla vatandaşımız ise yaralanmış, sakat kalmış ve
yaklaşık olarak 400.000’den fazla bina ya yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür. Türkiye’miz bundan
9 yıl önce 17 Ağustos 1999 gününde Marmara Bölgesi merkezli 7,4 şiddetinde bir deprem felaketi
yaşamıştır. Bu üzücü ve yıkıcı felaket ile binlerce vatandaşımız yaşamlarını yitirmiş ve binlercesi de
yaralanmış, evsiz barksız kalmıştır. 

Bundan dokuz yıl önce ülkemize büyük acılar yaşatan 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de
Richter Ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem felaketi yaşanmıştır. Bu büyük felaketten en çok
hasarı alan illerimizden biri de Kocaeli’dir. Yaşanan büyük felaket ile Kocaeli’de, şehrin büyük bir
kısmında binalar yakılmış, altyapı tamamen yok olmuştur. Çok sayıda insanımız yaşamlarını yitirmiş,
yaralanmış, sakat kalmış ve yuvasız kalmıştır. Son zamanların en büyük, en ve en üzücü felaketi
olarak isimlendirilen ve ülkemizi yasa boğan bu korkunç afetten dolayı Kocaeli ilimiz ve ilçelerinde
binlerce kayıp yaşanmıştır. İlde evsiz kalan binlerce depremzede aile, prefabrik konutlarda
barınmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dünya Bankası ve gönüllü kuruluşların çalışmalarıyla çok
kısa sürede, çok sayıda kalıcı konut tamamlanmış ve anahtarları hak sahiplerine teslim edilmiştir. 

Ülkemize çok büyük acılar yaşatan 17 Ağustos felaketinin gerçekleştiği günden bugüne bölgede
önemli çalışmalar yapılmıştır. Bölge insanının, yaşanan deprem felaketinin olumsuz etkilerinden
kurtulabilmesi için büyük bir özveri gösterilmiştir. 

Yaşadığımız bu deprem felaketi bütün ülkemizi büyük bir yasa boğmuş, anlatılması güç acılar
yaşatmıştır. Bu acıların unutulması mümkün değildir. Ama dikkate alınması gereken bir gerçek var
ki, o da ülkemizin aktif bir deprem kuşağı üzerinde olduğudur. Bir deprem ülkesi olduğumuzu
kabullenmemiz, bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir. Bu durumu kabullenirken, deprem
konusunda da bilgilenmemiz gerekir. 

Gerçekleşebilecek herhangi bir deprem felaketinde, depremin öncesinde, deprem esnasında ve
deprem sonrasında nelerin yapılacağını, nasıl önlemler alınacağını ve daha birçok şeyi öğrenmemiz
ve vatandaşlarımızın öğrenmesini sağlamamız gerekmektedir. Deprem konusunda bilinçli bir
toplumun oluşmasına yardımcı olmamız bizim için bir vazifedir. Unutulmamalıdır ki, deprem
konusunda bilinçli bir toplum olabilirsek, gerçekleşebilecek bir depremden en az hasarla ayrılmayı
başarabiliriz. 

Ülkemize, milletimize tarif edilemez acılar yaşatan depremle artık yaşamayı öğrenmek
zorundayız. Ve bu sebeple bu konuyla ilgili Yüce Meclisimizde kapsamlı bir araştırma yapılması
yararlı olacaktır. Teklif ettiğimiz bu Meclis Araştırması ile, deprem konusuyla ilgili olarak bütün
vatandaşlarımızın daha da bilinçlendirilmesi, yaşanması olası bir depreme karşı mevcut binaların
sağlamlaştırılması için neler yapılabileceği, depremin öncesinde ve sonrasında nelerin yapılması
gerektiği gibi konularda araştırma yapılması sağlanacaktır. 

Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı teklif edilen Meclis Araştırmasının açılmasının
ülkemiz ve milletimiz için yararlı olacağı kanaatindeyiz.
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GİRİŞ
Ülkemizde meydana gelen depremlerin yarattığı acılar unutulmamıştır. 

Özellikle 1999 senesinde yaşanan depremlerin ardından günümüze kadar Ülkemiz, depremlerin
yol açacağı zararların azaltılmasına yönelik alınması gereken tedbirler bakımından önemli mesafeler
katetmiştir. Yine de, depremden dolayı meydana gelen zararların azaltılması amacıyla hayata
geçirilmesi gerektiği düşünülen kural ve eylemler olduğu bilinmektedir. Bu anlamda, Deprem
Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun, Ülkemizin deprem gerçeği ile ilgili Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin üzerine düşen görevleri yerine getirme hususunda atılacak adımların önemli
bir aşaması olduğu düşünülmektedir.

Komisyon Raporunun ilk bölümünde, Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun
kuruluşu, yaptığı toplantılar, bilgi talepleri, yerinde inceleme faaliyetleri ve diğer çalışmaları genel
bir biçimde özetlenmiştir. Raporun ikinci bölümünde, 1999 senesinde meydana gelen depremlerin
ardından günümüze kadar yapılan zarar azaltma ve iyileştirme çalışmaları üzerinde durulmuştur.
Böylece, Raporun ilk iki bölümü ile, deprem konusunda kurumsal kapasitenin ve mevcut kaynakların
analizine imkan sağlanmıştır. Bu analiz neticesinde, depremle ilgili çözülmesi gereken sorunlar tespit
edilmiş ve bunlar Raporun üçüncü bölümünde belirtilmiştir.

Raporun ilk üç bölümünde yer alan tespitlerden de hareketle, dördüncü bölümde, deprem
özellikli olarak, afet politikasının Komisyon tarafından benimsenen genel teorik çerçevesi çizilmiştir.
Yine bu bölümde, Raporun son bölümünde yer alan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde
kullanılacak uygulama araçları da belirtilmiştir.

Raporumuzun son kısmı önerilerden oluşmaktadır. “Öneriler Bölümü”nde, Komisyonun
geliştirdiği öneriler gruplanmış ve bu öneri gruplarının bir eylem programına dönüştürülmesi
hususuna dikkat çekilmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

KOMİSYONUN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

I- Komisyonun Kuruluşu

TBMM’de değişik tarihlerde, İstanbul başta olmak üzere Ülkemizin deprem riskinin ve buna
bağlı olarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi konusunda çeşitli partilere mensup milletvekilleri
tarafından meclis araştırması komisyonu kurulmasına dair on adet önerge verilmiştir. Önergeler
doğrultusunda bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına ilişkin görüşmelerin ardından
12/01/2010 tarihli TBMM’nin 46. Birleşiminde benimsenen 953 sayılı TBMM Kararı ile 16 üyeden
oluşan “Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” kurulmuştur. Mezkur Karar,
20/01/2010 tarih ve 27468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Komisyonun kurulmasından sonra
28/01/2010 tarihinde Komisyona üye seçimi TBMM’nin 955 sayılı Kararı ile gerçekleşmiş ve bu
Karar 04/02/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Komisyon, 28 Ocak 2010 tarihinde ilk toplantısını yapmış ve Komisyon Başkanlığına Adalet ve
Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili İdris GÜLLÜCE, Komisyon Başkanvekilliğine Adalet ve
Kalkınma Partisi Düzce Milletvekili Metin KAŞIKOĞLU, Komisyon Sözcülüğüne Adalet ve
Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili Çağla AKTEMUR ÖZYAVUZ ve Komisyon Katipliğine
Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Yüksel COŞKUNYÜREK seçilerek Komisyon
Başkanlık Divanı oluşturulmuş ve Komisyonun çalışma süresi başlamıştır. Komisyonumuzun diğer
üyeleri ise Tayfur SÜNER (Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili), Kemal DEMİREL
(Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili), Mehmet EMİN TUTAN (Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa Milletvekili), Sebahattin KARAKELLE (Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Milletvekili),
Fehmi Murat SÖNMEZ (Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili), Durmuşali TORLAK
(Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili), Mehmet SEKMEN (Adalet ve Kalkınma Partisi
İstanbul Milletvekili), Sebahat TUNCEL (Barış ve Demokrasi Partisi İstanbul Milletvekili), Azize
Sibel GÖNÜL (Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Milletvekili), Cumali DURMUŞ (Milliyetçi
Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili), Recep YILDIRIM (Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Milletvekili) ve İlhan EVCİN’dir (Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova Milletvekili).

Komisyon, Başkanlık Divanı’nın seçiminin ardından ikinci toplantısını 03 Şubat 2010 tarihinde
gerçekleştirmiş ve bu toplantıda Komisyon çalışmalarında izlenecek yöntem ile Komisyon’da
görevlendirilecek uzmanlar hakkında görüşmeler yapılmıştır. Toplantıda, Komisyonun Ankara’da
düzenleyeceği toplantılar ile depremle ilgili tüm kesimlerin görüşlerine başvurması; öncelikle 1999
senesinde gerçekleşen depremlerden zarar gören iller olmak üzere deprem riski yüksek iller ile afet
yönetiminde görev alan kurum ve kuruluşların çalışma ortamlarında yerinde incelemeler yapılması
ve Komisyonda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden (MTA) uzman görevlendirilmesi
kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan Feridun DUYGULUER ve
Timsal ÖZER, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan Demir AKIN, Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden Dr. Erdal HERECE ve Kerim Tuncer SARIKAVAK
Komisyon çalışmalarında görevlendirilmiştir. TBMM Genel Sekreterliği’nden Yasama Uzmanı Emre
TOPAL da Komisyonda görev yapmıştır. 
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Çalışmalarını üç ay içinde bitiremeyen Komisyon, İçtüzük’ün 105. maddesine göre bir aylık ek
süre talebinde bulunmuş ve TBMM’nin 22/04/2010 tarihli ve 963 sayılı Kararı ile Komisyonun
çalışma süresi 28/04/2010 tarihinden itibaren uzatılmıştır.

II- Komisyon Çalışmaları
Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi

Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, araştırma önergeleri doğrultusunda çalışmalarını
gerçekleştirmiştir. Komisyon, çalışmalarını “Türkiye’nin Depremselliği” ve “Zarar Azaltma” şeklinde
iki ana başlık altında toplayıp deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasına yönelik alınan ve
alınması gereken tedbirler bakımından incelemelerde bulunmuştur. 

“Türkiye’nin Depremselliği” kapsamında Türkiye’nin deprem riski ve bu riski belirlemeye
yönelik çalışmaların etkinliği ve verimliliği değerlendirilmiş ve buradan elde edilen sonuçlarla “Zarar
Azaltma” konusunda yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri üzerinde çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Önemle belirtilmelidirki, bu iki başlık altında Komisyon, çalışmalarını deprem
öncesinde alınabilecek tedbirlere yoğunlaştırmıştır. Bu anlamda, Komisyon çalışmalarında özellikle
depreme dayanıksız yapı stokunun ortadan kaldırılmasına yönelik teknik, hukuki ve finansman
engellerinin nasıl ortadan kaldırılabileceği üzerinde durulmuştur. Görüldüğü gibi, Komisyon
çalışmaları çeşitli bilim disiplinlerini kapsayan bir alanda yürütülmüştür. Bu bağlamda, Komisyonun
ne kadar zor bir görev üstlendiğinin altının önemle çizilmesi gerekmektedir. Bu zorlukların üstesinden
gelebilmek için Komisyon, kısıtlı görev süresi içinde, çeşitli çalışma yöntemlerine başvurmuştur.

Komisyon çalışmalarının bir ayağını Ankara’da TBMM’de gerçekleştirilen toplantılar
oluşturmuştur. Bu bağlamda Komisyonumuz, Ankara’da düzenlediği toplantılar vasıtasıyla gerek
kendi üyeleri ile gerekse konuyla ilgili katılımcılarla on iki toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara
bakanlıklar başta olmak üzere bazı kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve meslek odaları dahil
konuyla ilgili elli üç birim davet edilmiş ve bu toplantılarda 100’den fazla kişinin bilgisine
başvurulmuştur (Liste-EK 1). Bu toplantılar ve Komisyon Raporunun genelinde değerlendirmeye
tabi tutulan sunumlar aşağıda “A-Komisyon Toplantıları” başlığında özetlenmiştir. Bu toplantılardan
başka, Taslak Komisyon Raporunun hazırlığı aşamasında Komisyon Başkanı ve Komisyonda görevli
uzmanlar arasında çok sayıda toplantı gerçekleştirilmiştir.

Komisyonun ikinci tür çalışmasını “Yerinde İncelemeler” teşkil etmiştir. Komisyonumuz sırasıyla
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Sakarya, Eskişehir ve Bursa’da yerinde incelemeler
gerçekleştirmiştir. Bu incelemelerde, valilikler ve belediyeler başta olmak üzere adı geçen illerdeki
meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı toplantılar düzenlenmiştir.
Komisyon Başkanı İdris GÜLLÜCE de, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bölgede yerinde
incelemelerde bulunmuştur. Bunlardan başka yine Komisyon Başkanı, 12-13 Mart 2010 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilen Deprem Danışma Kurulu 2010 Yılı İkinci Toplantısına ve 14 Haziran
2010 tarihli Deprem Danışma Kurulu Üçüncü toplantısına iştirak etmiştir. Komisyonun bu kapsamdaki
çalışmalarının genel bir özeti aşağıda “B-Yerinde İncelemeler” başlığı altında incelenmiştir. Ankara’da
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kriz Yönetim Merkezi, Kızılay depoları, MTA
Genel Müdürlüğü ile başta Elazığ olmak üzere Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Denizli, İzmir, Muğla,
Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Bitlis ve Bingöl’de planlanan yerinde inceleme çalışmaları ise
TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın çeşitli maddelerinin değiştirilmesine
yönelik yapılan yoğun çalışmalar dikkate alınarak iptal edilmiştir.
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Komisyonun üçüncü tür çalışmasını, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından
gelen bilgilerin değerlendirilmesi oluşturmuştur. Komisyonumuz muhtelif tarihlerde çeşitli konularda
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Orman
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Kızılay,
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Devlet Planlama Teşkilatı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden bilgi talep etmiştir. Bunların haricinde, Komisyonumuz, yazı ile tüm valiliklerden
1/100.000, 1/25.0000 ve 1/5.000 ölçekli planların incelenmek amacıyla Komisyonumuza
gönderilmesini istemiştir. Yukarıda belirtilen taleplerle ilgili Komisyonumuza intikal eden her türlü
belge, CD ve doküman kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmalar da aşağıda “C-Bilgi Talepleri” başlığında
özetlenmiştir.

A- Komisyon Toplantıları

Bu başlık altında Komisyon toplantılarının özetlerine yer verilmiştir. Özetlerde, Ankara’da
gerçekleşen Komisyon toplantılarında katılımcılar tarafından yapılan sunumlar ile bu sunumların
ardından gerçekleşen soru cevap kısmında dikkat çeken ve bu Raporun diğer başlıklarında yer alan
hususlar bakımından önem arz eden kısımlara değinilmiştir. Sunumların tamamı ve toplantılara ilişkin
tutanaklar ise Komisyon Arşivinde yer almaktadır.

• Komisyonun ilk toplantısı 28 Ocak 2010 tarihinde yapılmış ve Komisyon Başkanlık Divanı
seçimi gerçekleştirilmiştir. 

• 03 Şubat 2010 tarihinde yapılan Komisyonun ikinci toplantısında, üyeler arasında Komisyon
faaliyetlerine ilişkin bir yol haritası çizilmiş ve bilgisine başvurulacak kişi ve kurumlar ile
Komisyonun çalışma süresi boyunca Komisyonda görev alacak uzmanların hangi kurumlardan davet
edileceği kararlaştırılmıştır. Aynı toplantıda, yerinde incelemelerde bulunulacak şehirler de
tartışılmıştır.

• 10 Şubat 2010 tarihli Komisyonun üçüncü toplantısında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (Başkanlık) Deprem Daire Başkan Vekili Dr. Murat NURLU tarafından, başta
deprem olmak üzere ülkemizin doğal afet potansiyeli hakkında bilgi verilmiş ve Başkanlığın kurumsal
yapısı ve görev alanlarıyla ilgili yapılan çalışmalar anlatılmıştır. İstanbul’da gerçekleşmesi muhtemel
depremin zararlarının çok büyük olacağını vurgulayan NURLU, öncelikle, yapıların deprem
dayanımlarının değerlendirilmesi ve sonrasında güçlendirme veya yeniden inşa ve deprem riski odaklı
kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması şeklindeki önerilerini sunmuştur. 

Aynı toplantıda Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği adına Milli Savunma Bakanlığı Harita
Genel Komutanlığı Jeodezi Daire Başkanı Albay Onur LENK ve Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar
ve Kararlar Daire Başkanlığı’ndan Murat YAMAN, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği ve
çalışmaları hakkında bilgi sunmuştur. 

Genelkurmay Başkanlığı Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı’ndan Tabur
Komutanı Yarbay Ali ÜLKER de Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu’nun görevleri ve çalışmaları
hakkında bilgi vermiştir. 

Bu toplantıda son olarak Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığı’ndan Afet Yönetim Müdürü Zafer
KARAKAŞ ise Kızılay’ın afet yönetimindeki konumu, 1999 senesinden sonra Kızılay bünyesinde

– 39 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları ve kamuoyunun deprem riski konusunda
bilinçlendirilmesi faaliyetlerine yönelik bir sunum yapmıştır. 

• 17 Şubat 2010 tarihli Komisyonun dördüncü toplantısında Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Başkanı Mehmet ERSOY, Başkanlık teşkilatı ve çalışmaları hakkında bilgi
vermiş, bu kapsamda Başkanlık ile il özel idareleri altında teşkilatlandırılmış İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri arasındaki görev yönünden bağlantılar konusunda açıklamalarda bulunmuştur. ERSOY,
yeni örgütlenmenin eski örgütlenmeden farklarına değinerek Başkanlığın hem Türkiye’de ulusal
ölçekli afet ve acil durumlara hem de uluslararası acil çağrılara Türkiye Cumhuriyeti adına müdahil
olan, bu anlamda gerekli koordinasyonu ve organizasyonu sağlayacak olan bir birim olmayı
hedeflediğini belirterek Başkanlığın icracı bir kurum olmadığını ve sadece koordinasyonla görevli
olduğuna dikkat çekmiştir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut KÜÇÜK, yapıların depreme
dayanıklılığı konusuyla ilgili mevzuatın, küçük eksiklikler haricinde özenle hazırlanmış olduğunu
belirterek uygulama ve denetim konularına öncelik verilmesi gerektiğini ifade etmiş ve bu konuda
siyasi iradenin yerel uygulayıcılara destek olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Jeofizik Yüksek Mühendisi Mahmut BAŞ ise İstanbul özelinde risk belirleme faaliyetlerine
değinmiş ve bu çalışmalardan hareket ederek alınabilecek tedbirler ile konuyla ilgili değişik kurum
ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar hakkında bilgi vermiştir. 

MTA Genel Müdürlüğü’nden Jeoloji Etütleri Daire Başkanı Dr. Erol TİMUR ve Aktif Tektonik
Araştırmaları Birim Yöneticisi Dr. Selim ÖZALP tarafından ülkemizin depremselliği konusunda
açıklamalar yapılmıştır.

• 24 Şubat 2010 tarihli beşinci toplantıda ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi
Başkanı Prof. Dr. Polat GÜLKAN, Türkiye’nin depremselliği, ülkemizdeki depreme dayanıksız yapı
stoku, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve zorunlu deprem sigortası uygulamaları hakkında
görüşlerini bildirmiştir. ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. B.
Burçak BAŞBUĞ-ERKAN ise afet risk yönetimi konusunda bilgilerini paylaşmış ve başta DASK ile
ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaşması olmak üzere konu hakkındaki önerilerini
sunmuştur. 

ODTÜ Jeoloji ve Jeofizik Araştırma Merkezi Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Arda ÖZACAR ise
Türkiye’nin depremselliğinin tespitindeki eksikliklere değinmiş ve bu eksikliklerin giderilmesi
amacına yönelik olarak sismik incelemelerde kullanılmak üzere bir ekipman havuzu kurulmasını ve
yerbilimi alanındaki projelerde bu havuzdan temin edilecek ekipmanların kullanılması önerisinde
bulunmuştur. 

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Temsilcisi Bülent ÖZMEN,
Türkiye’nin depremselliği ve bunun tespitindeki eksikliklere değinmiş, ayrıca, Başkanlığın
teşkilatlanmasını tamamlayarak “afet stratejisi”ni acilen hazırlaması gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç.
Dr. Sedat İNAN, TÜBİTAK MAM’ın çalışmalarını anlatmış, gerçekleştirdikleri projelerden örnekler
vermiştir.

Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi’nden Prof. Dr. Ahmet Tuğrul
BAŞOKUR, Ankara ve çevresinin jeoteknik özellikleri ve bir deprem sırasındaki dinamik
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davranışlarını incelemeye yönelik projeler ile zemin etütlerine ilişkin Avrupa Birliği (AB) normları
konusunda Komisyona bilgi sunmuş ve Türkiye’nin depremselliği alanında yapılacak çalışmalar ve
bu çalışmalardaki TÜBİTAK’ın rolüne değinmiştir. 

Bu toplantıda son olarak TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı H.
Serdar HARP, inşaat mühendislerinin proje ve yapı üretim süreçlerindeki önemine değinerek “yetkin
mühendislik” uygulamasına geçilmesini ve bu bağlamda mevzuatta yapılması gereken değişiklikleri
anlatmıştır. Bunlardan başka, adı geçen temsilci, depreme dayanıksız yapı stokunun oluşma
sebeplerinden bahsetmiş ve bu konuda yapı denetiminin önemine değinerek konuya ilişkin mevzuatta
yapılması gereken değişiklikleri de anlatmıştır. HARP, yapılacak mevzuat değişikliklerinin de
bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini belirtilerek imar ve yapı denetimi sisteminin risk
yönetimini kapsayacak biçimde yenilenmesi; risk azaltma kapsamında gerekli kurumsal yapılanma,
mevzuat düzenlemeleri, toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilinçlendirilmesi ile bu konularda
kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli meslek gruplarının etkin bir işbirliği yapması gerekliliklerine
vurgu yapmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal GÖKÇE de, İstanbul
ölçeğinde deprem riskine değinmiş ve mühendislik hizmetlerinin ifasında gerekli olan standartların
tutturulması gerekliliğine işaret etmiştir.

• 10 Mart 2010 tarihli altıncı toplantıda yine oldukça geniş bir davetli topluluğu Komisyonda
sunum yapmıştır. Toplantının başında Elazığ’da yaşanan depremle ilgili Komisyon Başkanı İdris
GÜLLÜCE tarafından dile getirilen başsağlığı mesajlarından sonra ilk olarak Doğal Afet Sigortaları
Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İdris SERDAR, DASK ve zorunlu deprem sigortası
uygulamalarının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri konusunda Komisyonu
bilgilendirmiştir. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Selamet YAZICI da,
zorunlu deprem sigortasına dair 587 sayılı KHK’nın kanunlaşması gerektiğini dile getirmiş ve Afet
Sigortası Kanunu Tasarısı hakkında Komisyonu bilgilendirmiştir. 

Karayolları Genel Müdürü M. Cahit TURHAN, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yaptığı
sismik takviye çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. 

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası adına Prof. Dr. Oğuz GÜNDOĞDU, Türkiye’nin
depremselliği, 1999 senesinden sonra deprem odaklı afet risk yönetimi alanında yapılan çalışmalar
ve yapılması gerekenler hakkında sunum yapmıştır. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Şevket DEMİRBAŞ ise zemin etüdü ve buna ilişkin mevzuattaki sorunlara
değinmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Naci GÖRÜR ve Prof. Dr. Namık
ÇAĞATAY, özellikle Marmara Bölgesinin depremselliği ve bunun tespitine yönelik çalışmalar ile
bu çalışmaların daha etkin ve verimli yapılabilmesi için alınacak tedbirler ve bu çalışmaların
koordinasyonu hakkında Komisyonu bilgilendirmişlerdir. 

DSİ adına Jeofizik Mühendisi Gülnaz KOCABAŞ ise barajların deprem açısından risk
değerlendirmeleri ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanlığı adına toplantıya katılan Prof. Dr. Murat BALAMİR
ile Komisyon üyeleri çeşitli değerlendirmeler yapmışlardır. BALAMİR, Türkiye’nin bir makro plan
ile tehlikeyi azaltacak türde stratejileri henüz oluşturamadığını belirterek sunumunda, afet öncesindeki
risklerin azaltılması ve risk azaltma çalışmalarının ve buna ilişkin sorumlulukların belirlenmesi
konularına değinmiştir. Afet politikasındaki eksikliklere ve tehlike risk haritalarının hazırlanması
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gerekliliğine değindikten sonra BALAMİR, riskli bölgelerdeki yapı stoku bakımından toplu yenileme
projelerinin uygulanması gerektiğini belirtmiş ve İstanbul’da uygulanan bir projeden örnekler
vermiştir. Bunlardan başka BALAMİR, DASK’ın risk azaltma çalışmalarına olası maddi katkısı
üzerinde durmuştur. Son olarak BALAMİR, halen TBMM Komisyonlarının gündemlerinde bulunan
Kentsel Dönüşüm Kanunu Tasarısı ile ilgili önerilerini sunmuştur. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dündar ÇAĞLAR ve TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası Başkanlığı’ndan Jeoloji Mühendisi Bahattin Murat DEMİR, risk yönetimini
temel alan ve kriz yönetimi ile risk yönetimini bütünleştiren bir deprem sistem politikasının
oluşturulmasının önemine değinerek mevzuat, kurumsal yapılanma, eğitim, sağlık ve benzeri
alanlarda kısa, orta ve uzun dönem hedefler ve ilkeler ile bunların uygulanma sürecinin denetimini
kapsayan bir bütünsellikte ve ulusal çapta “Stratejik Deprem Planı”nın hazırlanması gerektiğine
vurgu yapmışlardır. 

İGDAŞ Genel Müdürü Bilal ASLAN ve İGDAŞ Sivil Savunma Müdürü Erdoğan TOZAN olası
bir deprem durumunda risk azaltma uygulamaları çerçevesinde İGDAŞ tarafından alınan tedbirleri
ve deprem sonrasında haberleşmenin aksaması halinde doğalgaz hatları bakımından oluşabilecek
sorunların önlenmesi için yapılması gerekenleri anlatmışlardır.

EGO Genel Müdürü Ömer ULU, Ankara’da afet riskinin azaltılması için yaptıkları çalışmaları
anlatmıştır. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu adına Savunma Uzmanı Erdoğan YILDIRIM, Bilişim
Uzmanı Sacid SARIKAYA ve Bilişim Uzmanı Osman ATEŞ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun olası bir depremden sonra iletişim hizmetlerinin aksamadan sürmesine yönelik
çalışmalarını ve bilgi sistemlerinin yedeklenmesine yönelik hazırlıkları konusunda Komisyonu
bilgilendirmişlerdir. Türk Telekom adına Network Direktörü Mehmet ATALAY, 1999 senesinde
meydana gelen depremler nedeniyle iletişimde yaşanan sorunlardan sonra gerçekleştirilen yatırımlar
da dahil olmak üzere Türk Telekom network sistemleri, binaları, tesisleri ve afet durumundaki
müdahale sistemlerini anlatmışlardır. AVEA İletişim Hizmetleri AŞ adına Teknoloji Uzmanı Cüneyt
DELİKTAŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ adına Şebeke Kontrol Merkezi Müdürü Baki
AYDOĞAN ve VODAFONE Telekomünikasyon AŞ Danışmanı Hüseyin KÖKSALDI, deprem
sonrasında iletişimin aksamamasına yönelik GSM şirketleri tarafından yapılan hazırlıkları
sunmuşlardır.

• 16 Mart 2010 tarihli Komisyonun yedinci toplantısı, Komisyon uzmanlarının kendi alanlarıyla
ilgili sunumlarına ayrılmıştır. Ancak, TBMM Genel Kurulu’nun yoğun programı nedeniyle sadece
MTA Genel Müdürlüğü’nden Dr. Erdal HERECE sunumu gerçekleştirebilmiştir. HERECE,
sunumunda, Türkiye’nin depremselliği hakkında Komisyon üyelerini bilgilendirmiş, depremsellik
konusunda yapılan çalışmalarda koordinasyon konusuna dikkat çekmiş ve planlı kentleşmede deprem
riskinin değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.

• 17 Mart 2010 tarihinde Komisyon; Ulaştırma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi,
TCDD Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı görevlileriyle sekizinci toplantısını yapmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdür Yardımcısı Metin TAHAN, depreme hazırlık konusunda
Bakanlığı’nın görev alanlarıyla ilgili yapılan mevzuat değişikliklerine değinmiştir. 
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Milli Savunma Bakanlığı adına toplantıya katılan İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları
Dairesi Başkanlığı İnceleme Kontrol Grup Başkanı Mühendis Albay Oktay ERDEM, Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından deprem öncesinde alınan tedbirler ile deprem sonrasında hizmetlerin
aksamaması için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Komisyonu bilgilendirmiş ve deprem sonrasına
yönelik faaliyetlerde bulunabilecek Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki arama kurtarmayla ilgili
birimler hakkında bilgi vermiştir. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, deprem riskine karşı alınması
gereken tedbirler kapsamında, TSK envanterinde bulunan ve özellikle insan-yoğun kullanılan
yapıların önemli bir kısmının depreme karşı güvenliğinin tespiti çalışmalarını tamamladıklarını ve
kaynaklar ölçüsünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtmişlerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Daire Başkanı Salih ALTINAY, deprem riski
bakımından Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlıklarını anlatmıştır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı adına DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Ergün
ÜZÜCEK, barajların deprem dayanımları ve barajlar risk haritaları hakkında bilgi vermiştir. Yine
Çevre ve Orman Bakanlığı adına Endüstriyel Kazalar Şube Müdürü Kemal DAĞ, büyük endüstriyel
tesislerin deprem durumunda acil eylem planları, bu planların denetlenmesi ve merkezi ve yerel
idarelerin bu konudaki sorumlulukları hakkında Komisyona açıklamalarda bulunmuştur. Orman
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa KURTULMUŞLU, Türkiye’de depremlerden sonra meydana
gelebilecek yangınlar ve bunlarla mücadele konusuna değinmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sevinç Özek TERZİ, İstanbul ölçeğinde kültürel mirasların
risklere karşı korunmasına yönelik çalışmalar konusunda Komisyona sunum yapmıştır. Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Aliye USTA ise müzelerde yer alan tarihi eserlerin
deprem riski bakımından değerlendirilmesine yönelik konulara değinmiştir. 

TOKİ Başkan Yardımcısı Ercan TIRAŞ, afet uygulamalarında TOKİ’nin faaliyetleri ve
potansiyel rolü konusunda Komisyonu bilgilendirmiştir. 

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÇAVUŞOĞLU ve diğer TCDD bürokratları,
TCDD’nin olası bir deprem öncesi ve deprem sonrasına yönelik hazırlıkları hakkında Komisyona
bilgi vermişlerdir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Çevik Kuvvet Şube Müdürü Halil DUMANLI ise
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki yapılar ve güçlendirme çalışmaları ile afetlerden sonra
güvenlik hizmetlerinin aksamaması için alınan tedbirler hakkında Komisyonu bilgilendirmiştir. 

17 Mart 2010 tarihli toplantıda son olarak Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
(DPT) Sosyal ve Fiziki Altyapı Daire Başkanı Dr. Sema BAYAZIT; kalkınma planları, orta vadeli
programlar ve yıllık programlarda depremle ilgili düzenlemeler ile afet yönetiminde Türkiye’nin
öncelikleri konusunda DPT’nin çalışmaları ve rolünü içeren bir sunum gerçekleşmiştir. Bunlardan
başka, DPT temsilcisi, “Ulusal Afet Yönetim Stratejisi”nin gerekliliği ve afet risk haritalarının acilen
hazırlanmasının önemine dikkat çekmiştir.

• Komisyonun 24 Mart 2010 tarihli dokuzuncu toplantısı Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Sayıştay Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Afet
ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı, Ankara
Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İzcilik Federasyonu temsilcileri ile
gerçekleştirilmiştir. 
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Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali COŞKUN,
Sağlık Bakanlığı’nın yapı stoku, personel durumu ve hizmet bakımından başta deprem olmak üzere
afetlere hazırlık durumu ile ilgili bilgi vermiştir. Bu sunumda Sağlık Bakanlığı’nın hazırlıkları
“Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi” çatısı altında; Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi
(SAKOM), sağlık personelinden oluşan ekiplerle kurulan Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE),
afetlerde olay bölgesine yakın bir şekilde konuşlandırılarak sağlık hizmetlerini sunmada kullanılacak
mobil acil müdahale üniteleri, afet döneminde hastaların tahliyesinde kullanılacak ve aynı zamanda
tahliye yapılırken tedavi hizmetlerinin de yürütüleceği sağlık araçlarının organizasyonu anlamında
ambulans ve acil sağlık araçları ve son olarak da hastanelerin afete hazırlanması konularında beş
başlık halinde anlatılmıştır.

Maliye Bakanlığı adına Genel ve Adalet Hizmetleri Daire Başkanı İsa ATÇEKEN ve Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı Yıldırım BOZBIYIK, 1999 senesinde meydana gelen
depremlerin ardından depremlerin olumsuz sonuçlarını gidermek amacıyla Maliye Bakanlığı
tarafından yapılan çalışmalar ve konuyla ilgili her türlü vergi, fon vb. kaynaklardan toplanan gelirlerin
ve bu gelirlerden ilgililerine aktarılanların miktarı ve aktarım şekilleri hakkında sunum yapmışlardır. 

Sayıştay Başkanlığı adına toplantıya katılan Sayıştay Performans Denetçi Grup Şefi ve Uzman
Denetçi Levent KARABEYLİ ile Sayıştay Uzman Denetçisi Arife COŞKUN, 1999 senesinde
meydana gelen depremlerden sonra Sayıştay tarafından konuyla ilgili yapılan tespitlere ilişkin bir
sunum gerçekleştirmişlerdir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı Suat Faruk GİRAY,
özellikle tarihi eser kapsamında değerlendirilebilecek ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yapılar
için alınan tedbirler konusunda sunum yapmıştır. 

JICA adına Doç. Dr. Emin ÖZDAMAR, JICA’nın Türkiye’deki faaliyetleri hakkında
Komisyona bilgi sunmuş ve risk azaltma çalışmaları konusunda Japonya uygulamalarından örnekler
vermiştir. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi
Başkanlığı adına Jeofizik Yüksek Mühendisi Timur TEZEL, “Güneydoğu Avrupa’da Afet Riskinin
Azaltılması” konulu bölgesel program hakkında bilgi vermiştir. Yine Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı’ndan Hidrojeoloji Yüksek
Mühendisi Ömer Murat YAVAŞ, Başkanlık tarafından gerçekleştirilmesi planlanan afet ve acil
durumlarla ilgili risk azaltma çalışmalarını; etüt, haritalama, modelleme, tahmini ve erken uyarı,
önlemler, eğitim ve mevzuat çalışmaları alt başlıkları altında anlatmıştır. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi adına İtfaiye Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürü Yakup
SARI, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin afetlere hazırlık bağlamında aldığı tedbirlere değinmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Halil AŞICI, eğitim-öğretim
programları bakımından deprem konusunda müfredat ve bilinçlendirme bazında yapılan çalışmaları
anlatmıştır. 

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer SUBAŞI ve Türkiye İzcilik Federasyonu
Temsilcisi Zeynep Öztürk GÜNEŞ, izcilik faaliyetlerinden deprem öncesi, deprem anı ve deprem
sonrasında nasıl yararlanılacağı konusunda Komisyonu bilgilendirmişlerdir.

• 31 Mart 2010 tarihinde Komisyonun onuncu toplantısının öğleden önceki oturumu Prof. Dr.
Murat BALAMİR ile görüş alışverişi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde, halihazırda
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depreme dayanıksız yapı stokunun ne şekilde güçlendirileceği veya ortadan kaldırılacağı ve bu
faaliyetlere yönelik finansman sorununun ne şekilde çözüleceği konuları üzerinde durulmuştur. Daha
önce de belirtildiği gibi bu oturumda üzerinde durulan konular, Komisyonun en önemli inceleme
alanını oluşturmuştur.

Onuncu toplantının öğlenden sonra gerçekleşen oturumunda ise ilk önce Kocaeli Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif BARIŞ, özellikle Marmara Bölgesinin depremselliği, erken uyarı
sistemleri ve konuyla ilgili Japonya’da gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bir sunum yapmıştır. 

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer ELMAS da, ülkemizdeki genel yapı
stokunun depreme dayanıklılığı ve konuyla ilgili mevzuat hakkında değerlendirmeler yapmış ve bu
konudaki önerilerini sunmuştur. 

Türkiye Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Başkanı Adem DEMİREL, afetlerden sonra
arama-kurtarma faaliyetleri konusuna değinmiştir. 

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı İmar ve Şehir Planlama Müdürü Ayşe ÜNAL,
depremlerden önce alınması gereken tedbirler bakımından yerel yönetimlerin rolüne değinerek
mevzuat ve uygulamada görülen eksiklikleri ve bu konudaki önerilerini sunmuştur.

• 07 Nisan 2010 tarihinde gerçekleşen Komisyonun on birinci toplantısına Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Sekreterliği, Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk
Yönetimi Merkezi temsilcileri katılmışlardır. 

İlk olarak, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Sadık YAMAÇ, ülkesel çapta afet yönetimindeki
mevcut sistem ve kendi önerileri konusunda sunum yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
yapılarının deprem dayanımları konusunda Komisyonu bilgilendirmiş ve zarar azaltma çalışmalarına
ilişkin örnekler vermiştir. 

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat AYDIN, Zeytinburnu’da gerçekleştirilen “Deprem
Referanslı Kentsel Dönüşüm” çalışması konusunda Komisyonu bilgilendirmiştir.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ise Komisyonu, ülkemizin ve özel olarak
Doğu Anadolu Bölgesi’nin depremselliği konusunda bilgilendirmiştir. BİNGÖL, sunumunun
ardından, 08 Mart 2010 tarihinde Elazığ’da meydana gelen deprem konusuna da değinmiş ve
Komisyon üyeleri ile katılımcılar arasında bu konuda görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir. 

07 Nisan 2010 tarihli toplantının bir başka katılımcısı Başbakanlık TOKİ Başkanlığı adına
Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol KONYALIOĞLU’dur. KONYALIOĞLU sunumunda, TOKİ
tarafından İstanbul’da uygulanan diğer projeler yanında “İstanbul Maltepe Kentsel Yenileme Projesi”
konusunda da bir sunum yapmıştır. 

Bu toplantıda son olarak Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi
adına Yrd. Doç. Dr. Alican KOP’un bilgisine başvurulmuştur. KOP, sunumunda, Akdeniz, Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin depremselliği ve bu yönde yapılan çalışmalarda
yaşanan zorluklar ile bunlara ilişkin çözüm önerileri konusunda Komisyonu bilgilendirmiştir.

• Komisyonun on ikinci toplantısı 26 Mayıs 2010 tarihinde yapılmıştır. Komisyonun çalışma
süresinin son günlerinde gerçekleşen bu genel değerlendirme toplantısında Komisyon üyeleri,
Komisyon Raporunda yer verilmesi düşünülen öneriler konusunda fikirlerini belirtmişlerdir.
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B- Yerinde İncelemeler
Komisyonumuz ilk Ankara dışı incelemesini 19 Şubat 2010 tarihinde İstanbul’da üç ayrı toplantı

ile gerçekleştirmiştir. Bu çalışma kapsamında incelemeye katılan Komisyon Başkanı ve üyeleri, ilk
olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.
Mustafa ERDİK ve Enstitü öğretim üyeleri tarafından, Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un deprem
riski, Enstitü’nün teknik kapasitesi ve personel profili ile Enstitü’nün de dahil olduğu İstanbul’da
uygulanan zarar azaltma amaçlı projeler hakkında bilgilendirilmiştir. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirilen incelemelerden sonra
İstanbul Valiliği’nde bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı kapsamında İstanbul Valisi Muammer
GÜLER ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökay Atilla BOSTAN tarafından yapılan sunumlarda
İstanbul’un deprem riski ve bu risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi edinilmiştir.

İstanbul Valiliği’nde yapılan incelemelerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan ve
görevlilerinin katıldığı üçüncü toplantıya geçilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
TOPBAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Tuncer ARABUL,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Müdürü Turgay GÖKDEMİR,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Semih
TURHAN ve diğer Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının katıldığı toplantıda deprem riski
bakımından İstanbul değerlendirilmiş ve alınan tedbirler ile yapılması gerekenler tartışılmıştır.

Komisyonun İstanbul’daki yerinde inceleme çalışmasından sonra 1999 depreminden en çok
zarar gören illerde incelemeler yapılmıştır. Bu bağlamda, Komisyonun ikinci yerinde inceleme
çalışması 05 Mart 2010 tarihinde Kocaeli ve Yalova’da; üçüncü yerinde inceleme çalışmaları 25
Mart 2010 tarihinde Bolu ve Düzce’de, 26 Mart 2010 tarihinde Sakarya’da ve son olarak dördüncü
yerinde inceleme çalışmaları 9 Nisan 2010 tarihinde Eskişehir’de ve 10 Nisan 2010 tarihinde
Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda, adı geçen illerin Valilik ve Büyükşehir
Belediyesi/Belediye görevlileri tarafından 1999 senesinde meydana gelen depremlerin ardından
yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirler konusunda sunumlar yapılmıştır. Adı geçen illerin
Vali, Büyükşehir Belediye ve Belediye Başkanlarının da katıldığı toplantılarda, Komisyon üyeleri ile
Valilik ve Belediye bürokratları arasında fikir alışverişi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Sakarya’da
düzenlenen toplantıda Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent GÜLEN ve Yrd. Doç. Dr. Naci
ÇAĞLAR; Eskişehir’de düzenlenen toplantılarda da Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper
ÇABUK, Doç. Dr. Yücel GÜNEY, Araş. Gör. Muammer TUN ve Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan ALTUNEL, Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Doç. Dr. Galip YÜCE, Yrd.
Doç. Dr. Murat TÜRKÖZ tarafından sunumlar yapılmıştır. 

C- Bilgi Talepleri
Komisyonumuz, gerek Komisyon toplantılarında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine

doğrudan talepte bulunarak gerekse ayrı bir yazı ile çeşitli konulara ilişkin bilgi taleplerinde
bulunmuştur. Bu talepler neticesinde Komisyon’a intikal eden bilgiler Komisyon Raporunun yazımı
aşamasında da dikkate alınmıştır.

Komisyon; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kızılay, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden 1999 senesinden günümüze kadar deprem şeklindeki bir
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afete hazırlık anlamında yapılan her düzeydeki mevzuat değişiklikleri ile her türlü uygulama iş ve
işlemleri ve bunların sonuçlarını kapsayan bilgi notlarının hazırlanmasını talep etmiştir. 

Komisyonumuz, Başbakanlık Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı’ndan, ülkemizde afet
ve acil durum yönetimindeki yeniden yapılanma ve afet yönetimindeki sorunlar, “Afet Yönetimi
Stratejik Planı”, deprem riskinin azaltılması için yapılan çalışmalar ve deprem zararlarını azaltmak
için kaynak temini gibi konuları kapsayan ayrıntılı bir bilgi notu talep etmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Doğu Anadolu’da Bulunan Farklı Mimari Mirasların Teknik
Etkileşimi ve Koruma Programı Araştırması Projesi” sonuçları da dahil olmak üzere ülkemizdeki
tarihi eserlerin olası bir depremden etkilenme boyutları hakkında yapılan çalışmalar ile bunların
sonuçlarını kapsayan bir bilgi notunun Komisyona gönderilmesi talep edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ise Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatına ait binaların
deprem dayanımları ve güçlendirme çalışmaları, bu çalışmalara ilişkin yapılan harcamalar ile Emniyet
Genel Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma hizmetlerinde görevli birimlerin personel ve ekipman
durumları ve bu konudaki ihtiyaçları hakkında bilgi talebinde bulunulmuştur. 

Devlet Planlama Teşkilatı’ndan, 1999 senesinde meydana gelen depremler sonrasında sağlanan
finans kaynakları ve yapılan yatırımlar, afet yönetiminde risk azaltma ve bu konuda Türkiye’de
yaşanan sorunlar ile teknolojik araştırma sektörü projelerinin değerlendirilme süreci konularında
bilgi talep edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı’ndan da 1999 senesinde meydana gelen depremlerin ardından depremin
olumsuz sonuçlarını gidermek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaları ve özellikle
toplanan tüm gelirlerin ve bu gelirlerden ilgililerine aktarılanların miktarını ve aktarım şekillerini
içiren bir rapor talep edilmiştir. 

TCDD’den ise depreme karşı güçlendirilen ve güçlendirilecek yapıların sayısı ve bu faaliyetlerin
maliyetleri hakkında bir bilgi notu Komisyona gönderilmiştir.

Yukarıda sayılan bilgi notları ve raporlardan başka, Elazığ’da meydana gelen depreme ilişkin
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan
“Elazığ Raporu” ve Jeoloji Mühendisleri Odasından çeşitli önerileri içeren bir metin Komisyonumuza
gönderilmiştir.

Ayrıca, Komisyonumuz, Prof. Dr. Murat BALAMİR’den depreme dayanıksız yapı stoku sorunu
konusunda ayrıntılı bir rapor talep etmiş ve BALAMİR “Türkiye’de Kentleşme ve Deprem-Türkiye
Koşulları ve Uluslararası Yeni Politika Açısından Kentsel Risklerin Azaltılması İçin Alınması
Gereken Önlemler” başlıklı çalışmasını Komisyona teslim etmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM

1999 SENESİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN 
ARDINDAN YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR

17 Ağustos 1999 Depremi ve daha sonraki deprem felaketlerinin açtığı yaraların sarılması
amacıyla ülkemizdeki tüm kurumların ve yurttaşların çok önemli katılımları olmuş; “17 Ağustos
Depremi”, toplumsal olarak yeni bir yapılanma döneminin başlangıcı olarak ifade edilmeye
başlanmıştır. Görev üstlenen kamu kurumlarının, askeri birimlerin, üniversitelerin, sendikaların,
meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının, vatandaşların ve yabancı
ülke kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalar çeşitli raporlarda ve belgelerde yer almış olup bu
çalışmalar başlıklar halinde aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

• Acil yardım

• Enkaz kaldırma

• Hasar tespitleri

• Hukuki düzenlemeler

• Haberleşme ve ulaşım

• Barınma hizmetleri

• Altyapı hizmetleri

• Mühendislik, proje ve planlama hizmetleri

• Sağlık hizmetleri

• Eğitim hizmetleri

• Sosyal hizmetler

• Yardımlar

• Ekonomik önlemler

• Yönetimsel düzenlemeler 

• Bilimsel çalışmalar

• Milli savunma hizmetleri

• Basın-yayın hizmetleri

• Din hizmetleri

• Koordinasyon faaliyetleri

• Dış yardım

Yukarıda başlıklar halinde sayılan alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin Komisyonumuzun
çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağladığı bilgi ve belgelerin hepsine bu Raporda yer verilmemiş,
ancak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı gibi o zamanki mevzuat hükümlerine göre konuyla ilgili
doğrudan faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların çalışmalarına özet olarak değinilmiştir.
Komisyona sunulan “tedbir” önerileri de Rapor’un muhtelif bölümlerinde yer almaktadır. Afetler
için Cumhuriyet Döneminde çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnameler listesi ise EK-3’de
yer almaktadır.
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I- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından Yapılan Temel Çalışmalar
A- Genel Olarak
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremin ardından öncelikle depremin hasar boyutu

ve can kaybı tespiti yapılarak 18.373 ölü ve 48.901 yaralı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, yıkık-ağır
hasarlı 96.796 konut ve 15.939 işyeri, orta hasarlı 107.315 konut ve 16.816 işyeri ve az hasarlı
113.382 konut ve 14.657 işyeri olmak üzere toplam 364.905 hasarlı konut ve işyeri tespiti yapılmıştır.

İlk bir hafta yoğunlaşan arama kurtarma, ilkyardım, geçici iskan, sağlık yiyecek ve güvenlik
gibi klasik afet müdahale uygulamalarından hemen sonra kalıcı konutlarla ilgili yer seçimi, zemin
etütleri, planlama gibi iyileştirme ve yeniden yapım aşamalarından sonra sistemin tıkandığı,
işlemediği yerler görülmüştür. Deprem bölgesindeki önceden yapılması gereken afete hazırlık ve
zarar azaltma çalışmalarında başarısız olunduğunun kabulü ile birlikte yeni sistemin inşa edilmesi için
uluslararası kuruluşlarla, akademik çevrelerle, sivil toplum örgütleriyle yapılan işbirliği ve
koordinasyon faaliyetleriyle önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Deprem bölgesinde çok sayıda altyapı hasara uğramış ve bu hasarlar öncelikle giderilmeye
çalışılmıştır. Hasara uğrayan içmesuyu ve kanalizasyon şebekeleri yenilenmiş, ayrıca, deprem
bölgesinde hasara uğrayan 580 km. uzunluğundaki yolların stabilize, sıkıştırma ve asfaltlama
çalışmaları yapılarak afetzede vatandaşlara hizmetlerin daha sağlıklı ulaştırılması sağlanmıştır.

Haksahibi olan afetzedeler için Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak
illerinde belirlenen alanlarda geçici ve kalıcı konutlar için yer seçimleri yapılmıştır.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinde kamulaştırma çalışmaları yapılmıştır.
Gerek duyulan fiziki planlama çalışmaları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Teşkilatı,

İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Proje Uygulama Birimince, imar planlama çalışmaları
yapılmış olup, bu çalışmalar için ilgili bakanlıklardan ve belediyelerden de katkı sağlanmıştır.

Geçici iskan alanlarına yönelik olarak çadırkentler ve prefabrik konut alanları ile ilgili çalışmalar
yapılmış: daimi iskan alanları için de, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı
faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca, Marmara Depremlerinden sonra ihtiyaç duyulan imar planlama
işleri de Bakanlıkça yerine getirilmiştir.

Altyapı, su, yol gibi yapım ve onarımlar için ödenek gönderilmiştir.
28/05/1999 - 28/05/2000 tarihleri arasında Afet İşleri Genel Müdürlüğü personeli tarafından 59

ilin muhtelif ilçelerine bağlı 175 yerleşim biriminde heyelan, kaya düşmesi ve su baskını olayları
yerinde incelenmiş ve inceleme sonucunda bu yerleşim birimleri için jeolojik etüt raporları
düzenlenmiştir. Düzenlenen bu raporlara göre 16 ilin muhtelif ilçelerine bağlı 20 yerleşim biriminde
toplam 312 konutun nakli uygun bulunmuştur. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2. maddesi gereğince 33 ilin
muhtelif ilçelerine bağlı 55 yerleşim yerinin (rapor ve krokilerde belirtilen alanların) "Afete Maruz
Bölge" olduğuna dair Bakanlar Kurulu Kararı alınması sağlanmıştır. Ayrıca, yine aynı tarihlerde, 40
ilde 163 yerleşim biriminin imar planlarına esas olmak üzere çeşitli özel jeoloji büroları ve üniversite
döner sermayelerince resmi kurumlar, belediyeler veya çeşitli şahıslar için hazırlanmış jeolojik-
jeoteknik etüt raporları onaylanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır.

Bunlardan başka, depremler nedeniyle bozulan hayatın normale dönmesini sağlamak amacıyla
yapılan çalışmalar sonucu toplam 122.284 aile hak sahibi olarak belirlenmiş ve borçlandırmaları
yapılmıştır. 
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Orta hasarlı konuttan hak sahibi kabul edilenlerden 2.470 aile 4133 sayılı Kanuna göre orta
hasarlı konutlarını yıkarak yeniden yapmayı talep etmişler ve bu aileler ağır hasarlı konut sahipleri
gibi yardım almışlardır.

İlk etapta yıkık-ağır hasarlı konuttan ve 4133 sayılı Kanuna göre hak sahibi kabul edilen 57.820
aile ile daha sonradan çeşitli nedenlerle (kooperatif, itiraz, mahkeme kararları vb.) hak sahibi kabul
edilen aileler için bugüne kadar toplam 61.006 konut yapılarak, yaptırılarak veya satın alınarak hak
sahiplerine teslim edilmiştir. 

B- Deprem Şurası
Son yıllarda çeşitli kuruluşlar (TBMM, Başbakanlık, Bakanlıklar, Üniversiteler, Sayıştay, Meslek

Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları) hazırladıkları raporlarda deprem konusunu farklı boyut ve
yönleriyle ele almışlar ve afet yönetim sisteminde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri üretmişlerdir.
Bu anlamda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, deprem afetinin tüm yönleri ve taraflarıyla ele
alınabilmesi için, 29 Eylül-1 Ekim 2004 tarihleri arasında ülkemizde ilk defa Deprem Şura’sını
toplamıştır. 

Planlanan yasal, idari ve kurumsal düzenlemelere temel oluşturmayı, deprem bilincinin toplumun
tüm kesimlerine yayılmasını sağlamayı amaçlayan Deprem Şurası sonuçlarına göre yapılan çalışmalar
aşağıda liste olarak verilmiş olup, Rapor’un ilerideki bölümlerinde de gereken yerlerde Şura sonuçları
ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

1. Ulusal Sismik Ağ Sisteminin geliştirilmesi

2. Bütünleşik afet tehlike riski tespit çalışmaları

3. Türkiye Ulusal Afet Arşiv Sistemi

4. Deprem davranışı, kayıt şebekesi ve acil gözlem ile ilgili araştırma projeleri

5. Kamu binalarının envanter çalışmaları

6. Çeşitli eğitim programları ve çalıştaylar

7. Eğitsel yayınlar, teknik dokümanlar ve araştırma kitapları

8. Mevcut kamu binalarının incelenmesi - rehabilitasyonu - güçlendirilmesi çalışmaları

9. Araştırma merkezleri ile ilgili çalışmalar

10. Afet Yönetimi Stratejik Planı ile ilgili hazırlıklar

11. Zemin ve temel etüdü raporu genel formatı

12. Jeolojik, jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporlarının formatı ve onay işlemleri

13. Mikrobölgeleme el kitabı

14. Ölçüm, muayene ve deney laboratuarları

15. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yerbilim ile ilgili düzenlemeler

16. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte değişiklikler

17. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik

18. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

19. Alt Yapılar İçin Afet Yönetmeliği

20. Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği
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21. Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik
Yönetmeliği

22. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

23. Yapı Denetimi Kanunu Uygulama Yönetmeliği

24. Yapı malzemelerinin AB normlarına uyumlaştırılması

25. Kırsal alanlarla ilgili yapılan mevzuat düzenlemeleri ve çalışmaları

26. Yapı Denetimi Hakkında Kanun

27. Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik (çoğunluk sistemi)

28. İskan Kanununun yenilenmesi (afet nedeniyle parçalanmış köylerdeki ailelerin
yerleştirilmesi)

29. Mahalli İdareler ile ilgili kanunlar (acil durum planlaması, doğal afetlerle ilgili planlama)

30. İmar Kanununda yapılan düzenlemeler (sorumluluklar, müteahhitlik yetki belgesi vb.)

31. Yapı Kanun Tasarısı Taslağı 

32. Yapı Denetimi Hakkında Kanunun revizyonu

33. Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Taslağı

34. Yetkin Mühendislik Kanun Tasarısı Taslağı

35. Şehircilik ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı

C- Mevzuata İlişkin Çalışmalar 
1- 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulaması
Marmara depremlerinden sonra, yasal düzenlemelerin ivedilikle yürürlüğe konulması için

Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiş (27/08/1999 tarih ve 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı Alınacak
Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler
Hakkında Yetki Kanunu) ve çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarılmıştır. Bunlardan ilki,
10/04/2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 27 pilot ilde uygulanması öngörülen 595 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. Bu Kararnamenin Anayasa Mahkemesi
tarafından 26/05/2001 tarihinde iptal edilmesi neticesinde hazırlanan 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanun, 13/07/2001 tarih ve 24461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 13/08/2001
tarihinde de, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlüğe girerek 19 ilde
uygulama başlamıştır. 

4708 sayılı Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık
kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı
denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kanun ile yapının hem proje hem de uygulama
denetimlerinin aynı kuruluş eliyle yürütülmesi gereği sağlanmıştır.

4708 sayılı Kanun; 3194 sayılı İmar Kanununun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve
tesisler ile 27. maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar tek parselde, bodrum katı dışında
en çok iki katlı ve toplam alanı iki yüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar hariç, belediye ve
mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar. Organize
Sanayi bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde yapılacak yapılar da bu Kanun kapsamındadır.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapı Denetim Komisyonu teşkil edilmiştir. 
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Bugün itibari ile pilot 19 ilde toplam 909 firmaya belge verilmekle birlikte 816 Yapı Denetim
Kuruluşu aktif olarak, yaklaşık 35 bin Denetçi Mimar, Mühendis ve Yardımcı Kontrol Elemanı
Mühendis eliyle, halen yaklaşık 249 milyon m2 yapının denetimini sürdürmekte olup, 93 firma çeşitli
sebeplerle yapı denetimi faaliyetinden men edilmiştir.

Kanun ve Yönetmelik uygulamasında ilgili idareler, yapı denetim kuruluşları, özel ve tüzel
kişilerden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na intikal ettirilen sorunlar, yayımlanan genelge ve
duyurular ile çözüme kavuşturulmuştur. 

Uygulama esnasında Yapı Denetim Sistemine ilişkin sorunların tespiti, yapılan denetimlerden
elde edilen bulguların yorumlanması, inşaat sektörünün verileri ile birlikte değerlendirilmesi
neticesinde, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği yeniden düzenlenerek Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği 05/02/2008 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Zaman içerisinde
tarafların karşılaştığı sorunların giderilmesini teminen, 4708 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ya
da yeni hükümler ilave edilmesi ihtiyacı tespit edildiğinden, Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı Taslağı
hazırlanmıştır.

Ayrıca, Kanun’un 11. maddesinde yer aldığı şekilde, pilot illerin genişletilerek Kanun kapsamına
tüm illerin dahil edilmesiyle ilgili Kararname, Bakanlar Kurulu’na teklif edilmiştir. 

Yürürlüğe girdiği 13/08/2001 tarihinden itibaren uygulandığı 19 pilot ilde Kanunun amacının
büyük ölçüde gerçekleştirildiği; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yoğun denetim ve eğitim
faaliyetleri ile özellikle yapıların taşıyıcı sistemini ilgilendiren imalat ve malzemeler ile yapım
tekniğinde önemli oranda iyileşme sağlandığı belirtilmektedir. 

Yapı denetim firmaları tarafından yapıdaki imalatın her aşaması Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı’ndan belge almış denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanı mühendisler
eliyle kontrol altında tutulmaktadır.

Yapı denetim kuruluşlarının yürüttükleri denetim faaliyetleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı tarafından,
yapı denetim firmaları ile denetçi mimar ve mühendislerine izin belgesi verilmesi aşamasından
itibaren sistemin taraflarının tüm başvuruları ile denetim faaliyetlerini öncelikle merkezde internet
aracılığıyla güncelleyen bir veri tabanıyla kontrol edilmektedir.

Yapı denetim sistemi yazılımı ile ruhsattan izin belgesine kadar yapının tüm aşamalarının
izlenebildiği bir istatistik veri tabanı elde edilmiş ve tarafların sisteme doğrudan erişmeleri ile
verilerin dinamik olarak güncellenmesi esas alınmıştır. 

Yapı denetim kuruluşları denetlemekte oldukları işlere ait iş ve işlemleri sistem üzerinden
gerçekleştirmektedir. Kuruluşların, denetim sorumluluğu altında bulunan yapılara ilişkin her ay
düzenli olarak denetim bilgi girişini veritabanına yapması gerekmekte olup bu işlem yapının seviye
bilgileri, seviye bilgilerini güncelleyen uygulama denetçisi inşaat mühendisine ilişkin bilgi ve yapının
fotoğraflarını kapsamaktadır.

Yapı Denetim Sistemi program uygulayıcılarından diğerleri de ruhsat vermeye yetkili İl Özel
İdaresi, Belediye, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlüğü ve İl Bayındırlık
ve İskan Müdürlükleridir. Bu birimler, yapı denetim kuruluşlarının denetimini üstlendikleri yapılarla
ilgili her türlü veriyi bu sistemden alabilmekte ve periyodik ve ihbar gereği gerekli kontrolleri
yapabilmektedir.
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Bu veri tabanı sayesinde yapının ruhsat bilgilerini maliyetine kullanılan yapı malzemesi
miktarlarına, süreçte rol alan tüm taraflara, seviyeler itibariyle yapıların durumlarına ilişkin ayrıntılı
sorgular yapılabilmektedir.

Böylece, sürekli güncel ve her zaman erişebilir bir envantere sahip olmanın sağladığı, özellikle
gecikmelerin ve maliyet artışlarının önlenmesi gibi avantajlardan tüm kamu kuruluşları
yararlanabilecektir.

“Laboratuvar İzin Onay Talimatı” ve “Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi”
çıkartılmıştır. 

Bu çerçevede, yapı denetim sisteminin uygulandığı 19 ildeki denetim faaliyetlerinin laboratuvar
hizmetlerini yapacak özel laboratuvarlar kurulmuştur. Halihazırda 140’a yakın laboratuvar Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilmiş olup bunların yıllık ara denetimleri de düzenli olarak
yapılmaktadır. 

Ayrıca, 24 ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine beton laboratuvarı kurulmuştur. Böylece, en
azından beton deneylerinin sağlıklı yapılabilmesi için İl Bayındırlık İskan Müdürlükleri bünyesinde
laboratuvar altyapısı olmayanlar için bu eksiklerinin giderilmesi sağlanmıştır.

Laboratuvar firmaları tarafından hazırlanan “laboratuvar test raporları”, hazır beton firmaları
tarafından hazırlanan “hazır beton dökümlerine ait bilgiler” sisteme girilerek kayıt altına alınmaktadır.

2- Bakanlığın Görev Alanı İle İlgili Olarak Kanunlarda Yapılan Diğer Önemli Değişiklikler
ve Kanun Tasarıları

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda 5711 sayılı Kanunla 2007 yılında değişiklik yapılarak, kat
maliklerinin oybirliği ile değil, beşte dördünün rızası ile anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat ve
onarım yapılabileceği hükmü getirilmiş; ayrıca, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya
veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya
anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu
onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat
maliklerinin rızası aranmayacağı hususu getirilerek yapıların güçlendirilmesinde karşılaşılan zorluklar
ortadan kaldırılmıştır.

5940 sayılı Kanunla İmar Kanununun 28. ve 42. maddelerinde yapılan değişikliklerle aşağıdaki
hususlara yer verilmiştir;

• Mimar, mühendis ve şehir plancıların İmar Kanunu ve diğer mevzuata uygun olarak işlerini
gerçekleştirmekten sorumlu olduğu,

• Fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapının tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, İmar
Kanununa, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere,
standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemede görevli olduğu,

• Fenni mesullerin, yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması, şantiye şefi bulundur-
maksızın yapım işinin sürdürülmesi, yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifaları halinde bu du-
rumları altı iş günü içinde idareye bildireceği,

• Fenni mesullere, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen sınıf, özellik ve
büyüklüğe sahip bulunan yapıların denetimi faaliyetine yardımcı olmak üzere uygun nitelikte ve
sayıda fen adamı istihdam etmek mecburiyetinde olduğu,
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• Yapı müteahhidi ve şantiye şefinin; yapıyı tesisat ve malzemeleri ile birlikte İmar Kanununa,
ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve
teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek
mecburiyetinde olduğu,

• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş idareden yetki belgesi
almaksızın, inşaat ve tesisat dahil yapım işleri müteahhitliğinin üstlenilemeyeceği,

• Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı
olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye
bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine,
durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip
etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre idari para cezası uygulanacağı; belirlenen para cezasına
ayrıca mevcut haliyle ve öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal güvenliğini tehdit etmesi
halinde para cezasının % 100’ü, yapıya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise belirlenen cezanın
% 80’inin ayrıca ilave edileceği,

• Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya
öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya
mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre
içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca yıkmayan yapı
sahibine onbin Türk Lirası idari para cezası verileceği,

• Yapı müteahhidinin yetki belgesinin; yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı
olarak gerçekleştirilmesi ve İmar Kanununun 32. maddesine göre verilen süre içinde aykırılığın
giderilmemesi halinde beş yıl, yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen
imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl süreyle Bakanlıkça iptal edileceği,

• Kırsal yerleşmelerde mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla etüt ve
projelerin il özel idarelerince veya Bakanlığın taşra teşkilatınca hazırlanabileceği, tarım ve
hayvancılık yapılarına dair fenni mesuliyetin, il özel idaresinin veya Bakanlığın taşra teşkilatın mimar
ve mühendisleri tarafından üstlenilebileceği 

öngörülmüştür.

Kanun tasarıları ile ilgili olarak da, “Yapı Denetim Kanunu revizyonu”, “Dönüşüm Alanları
Hakkında Kanun Tasarısı” ve geniş bir katılım sağlanarak hazırlanan “Şehircilik ve İmar Kanunu
Tasarısı” hazırlanmış olup ayrıca “Yapı Kanun Tasarısı” ve “Yetkin Mühendislik Kanun Tasarısı” ile
ilgili çalışmalar sürdürülmüştür.

3- Yönetmelikler

a- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Afet İle İlgili Yapılan Değişiklikler
(2/9/1999 tarih ve 23804 sayılı ve 13/07/2000 tarih ve 24108 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik
değişiklikleri) aşağıda özetlenmektedir:

• Bütün yapılarda Türk Standartları Enstitüsü tarafından öngörülen standartlara uyulması
zorunluluğu getirilmiştir.

• Yapıların inşasında “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
uyulması zorunluluğu getirilmiştir.
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• İlgili idarece, imar planının yapımına veri teşkil eden jeolojik/jeoteknik etüt raporunun, parselin
bulunduğu alanı da kapsayan bölümünün parsel sahibine verilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

• İlgili mühendislerce gerektiğinde ruhsata esas parsele ilişkin zemin etüt (jeoteknik) raporu
hazırlama koşulu getirilmiştir.

• Uzmanlık alanlarının proje yapımına dair yetkileri ile projelerin içermesi gereken detaylar,
yapım ve inceleme koşulları ile proje onay sürecindeki işlemlere açıklık getirilmiştir.

• Fenni mesullerin üstlenebilecekleri fenni mesuliyet alınan yapı alanı (toplam yapı metrakare
alanı) sınırlandırılmış, işin konusuna göre ilgili fenni mesullere, yapının inşasının belli aşamalarında
yerinde bulunma zorunluluğu getirilmiştir. 

• Yapı kullanma izni düzenlenmeden önce, yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun
olarak yapılıp yapılmadığını belirten rapor istenmesi zorunlu kılınmıştır.

b- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Afet İle İlgili Yapılan Değişiklikler
(2/9/1999 tarih ve 23804 sayılı ve 17/3/2001 tarihli ve 24345 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik
Değişiklikleri) aşağıda özetlenmektedir:

• Her tür ve ölçekteki imar planların hazırlanması aşamasında planlama alanının jeolojik
etütlerinin yapılması ve alanın jeolojik durumuyla ilgili araştırma ve inceleme yapılması
öngörülmüştür. Yönetmeliğin 14. maddesinde planlama alanında jeolojik durum yanında yapılacak
çalışmaların yanı sıra akarsular, taşkın alanları, iklim, arazi kullanım gibi fiziksel çalışmalar
yapılması, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal,
kültürel, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılması, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin
alınması öngörülmüştür.

• Yönetmelikte plan değişikliği yeniden tanımlanmış ve plan değişikliklerinin yapımı
zorlaştırılmıştır. Plan değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal
donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu
yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleri şeklinde yeniden tanımlanmıştır.

• Yönetmelikte “imar planı” tanımı yeniden yapılarak, güvenli bir çevre oluşturmayı hedefleyen
plan olarak tanımlanmıştır.

• Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması sürecinde, planlanan alanın afet verileri, afete maruz
kalan alanlar, yerleşmeler ve özellikleri konusunda veriler elde edilerek plan kararlarına yansıtılması
sağlanmıştır. Yönetmeliğin 6. maddesi ile çevre düzeni planı sınırları içerisinde kalan alanlarda afete
maruz bölge, yerleşme ve alanlardaki afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin plan kararlarında
dikkate alınması yönünde düzenlemeler öngörülmüştür.

c- 1999 yılından sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından AB Müktesebatı’na uyum
çerçevesinde hazırlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 08/09/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış olup 01/01/2007 tarihinden itibaren uygulanmasının zorunlu olması
öngörülmüştür. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve ilgili tebliğler ile ürünlerin piyasaya güvenli olarak
arz edilebilmeleri hedeflenmiştir. 

d- Ayrıca CE işareti taşısın taşımasın tüm ürünlerin yapıda kullanım koşullarını belirlemek ve
yapı malzemelerinin kullanıldıkları yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekleri karşılamak amacıyla
“Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” 26/06/2009 tarih ve 27270
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01/07/2010 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamada
olacaktır. 
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AB ile Gümrük Birliği gereği yürütülen uyumlaştırılma çalışmalarının kapsamında CE işareti
iliştirilmesi zorunlu malzemelerin dışında kalan, ancak yapı işinde kalıcı olarak kullanılmak üzere
üretilerek piyasaya arz edilen ürünlere, bunların güvenli olduğunu beyan eden G işaretinin iliştirilmesi
hususu getirilmiştir. Böylece mevcut piyasa gözetim ve denetim altyapısı ile tüm ürünlerin
denetlenebilmesi ve işaretsiz bir malzemenin yapılarda kullanılmaması temin edilmiştir. 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre ürünün güvenli olması için gereken 6 temel gerek
hükmünden biri olan mekanik dayanım ve stabilite hükmü, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkında Yönetmeliğe karşılık gelmektedir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre üretilen yapı
malzemelerinin mekanik dayanım ve stabilite hükmü koşullarını karşılaması, Yapı Malzemelerinin
Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre ise yapı malzemelerinin kullanıldıkları yapıda
yürürlükte olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerini
karşılaması gerekmektedir.

e- 4708 sayılı Kanun gereği çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
13/08/2001 tarihinde yürürlüğe girerek 19 pilot ilde uygulaması başlatılmıştır. İmar Kanunu
uygulamalarından farklı olarak dikkat çeken hususlar yukarıda özetlenmeye çalışılmıştı.

f- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 06/03/2007 tarih ve 26454
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik, bugüne kadar 1947, 1953, 1961, 1968, 1975, 1998 ve son olarak 2007 yılında
hazırlanmıştır. Önemli çalışmalar içinde yer alan ve bir özet bilgi verilmesinde fayda bulunan
“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalarla Hakkında Yönetmelik” 2005 ve 2006 yıllarında yapılan
çalışmalarla yenilenmiş ve 06/03/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Özellikle 1999
Marmara depremi sonrasında, mevcut yapı stokunun önemli bir kısmının deprem güvenliği açısından
yetersiz olduğu ve çok sayıda binanın güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 1998 tarihli
Yönetmelikte yeni bina tasarımı ile ilgili koşullar bulunmaktaydı, ancak mevcut binaların
değerlendirilmesi ve güçlendirmesi ile ilgili ayrıntılı koşullar yer almıyordu. Bu nedenle
Yönetmeliğin yenilenmesi işi özel bir komisyon marifetiyle yürütülmüştür. Yeni Yönetmeliğin
yedinci bölümü olan “Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi” kısmı deprem öncesi
mevcut binaların deprem dayanımlarının tespit edilmesi ve gerekiyorsa güçlendirilmesi konularında
teknik detay içermektedir.

g- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (RG: 14/07/2007-26582) 7269 sayılı
Kanuna göre yapı ve ikamet için yasak bölge sayılan yerlerde yapı ve onarım yapılamayacağı; su baskını
ve yangın afetleri ile ilgili açıklamalar ve deprem yönetmeliğine atıflar ile ilgili hususlar içermektedir.

h- Alt Yapılar İçin Afet Yönetmeliği İller Bankası tarafından hazırlanmış ve 15 Şubat 2007
tarihinde 26435 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

i- Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği (RG: 07/12/2006-26369)
yolboyu mühendislik yapılarının afete karşı dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi ve yapımına
yönelik hükümler içermekte ve mevcut yapıların afete karşı korunması ve güçlendirilmesini
sağlayacak tedbirleri kapsamaktadır. 

j- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (RG: 19/12/2007-26735)
Bu Yönetmeliğin “Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda,

deprem sensöründen uyarı alarak asansörlerin deprem sırasında durabileceği en yakın kata gidip,
kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması gerekir.”
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“Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, sismik hareketlere karşı ana kolonların herhangi
bir yöne sürüklenmemesi için, dört yollu destek kullanılması ve 65 mm ve daha büyük nominal çaplı
boruların katlardan ana dağıtım borularına bağlanmasında esnek bağlantılar ile boruların tavanlara
tutturulmasında iki yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme askı elemanları kullanılarak boruların
kırılmasının önlenmesi gerekir. Dilatasyon geçişlerinde her üç yönde hareketi karşılayacak detaylar
uygulanır.”

“Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan otel ve motel gibi konaklama tesisleri,
toplanma amaçlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların ana girişinde,
sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından
yaptırılır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir. Gaz akışını kesen tertibat herhangi
bir nedenle gaz akışını kestiği taktirde kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez.”
şeklinde hükümleri ile belirtilen konulara ilişkin yenilikler getirilmiştir.

k- Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem
Teknik Yönetmeliği (RG: 18/08/2007-26617) 

l- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde ise 2008 yılında bazı değişiklikler
gerçekleştirilmiştir. 19/08/2008 tarih ve 26972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler
aşağıda belirtilmiştir:

• Yönetmelik hükümleri, birinci madde ile büyükşehir belediyelerinin de uyması zorunlu
düzenleme haline getirilmiştir. Yönetmeliğin adı 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan
Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği iken Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği olarak değiştirilmiştir. 

• Yönetmeliğin “Yapı Ruhsat İşleri” başlıklı 57. maddesinde statik projeye esas teşkil edecek
zemin etüdü (jeoteknik etüt) raporunun hangi aşamalardan oluşacağı ve hangi meslek mensuplarının
yetkili olduğuna ilişkin alınan mahkeme kararları doğrultusunda düzenleme yapılmıştır. 

• Yönetmelikte zemin etüt raporu, mühendislik hizmetleri standartlarına, Bakanlıkça belirlenen
Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar’a, Bina ve Bina Türü Yapılar İçin
Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı’na uygun, detaylı olarak hazırlanan ve parselin
bulunduğu bölge üzerine yapılacak, yapı ve zeminin durumuna göre birden fazla mühendislik (jeoloji,
jeofizik, inşaat vb.) disiplinine ilişkin çalışmayı ihtiva etmesi halinde, bu mühendislik disiplinlerine
mensup mühendislerce birlikte imzalanması gereken rapor olarak belirtilmiştir. 

• Yönetmeliğin 5. maddesi ile Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek ruhsat işlemlerinde,
27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, 09/10/2008 tarihli ve 27019 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği", 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" ile 14/7/2007 tarihli
ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik" hükümlerine de uyulması gerektiği öngörülmüştür.

4- Bazı Önemli Genelgeler
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından depreme hazırlık anlamında çok çeşitli genelgeler

yürürlüğe konulmuş olup bu başlık altında Marmara Depreminin ardından yürülüğe konulan
genelgeler hakkında bilgi verilmiştir. Bu başlıkta ayrıca, 2005 ve 2008 yıllarında çıkarılan yerbilim
konularıyla ilgili iki genelge özetlenmiştir.
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a- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, afetten kısa bir süre sonra yayımlanan bir Genelge (23/8/1999-5)
ile her tür ve ölçekte imar planı yapımı (yeni revizyon, ilave, tadilat ve mevzii) ve her türlü inşaat
ruhsatı (yeni, ilave, tadilat) işlemlerini durdurmuştur. 

b- 8/9/1999 tarih ve 10197 sayılı Genelge ile deprem bölgesi illerinde, can ve mal kaybının
yoğun olduğu yerleşme alanlarındaki imar planlarının yenilenmesinin gerektiği bildirilmiştir. Mevcut
imar planlarının, “afetlerle ilgili belgeler, bilgiler ve mevzuat ışığında yapılıp yapılmadığının”
incelenmesi ve gerekli revizyonların nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırmadan yapılmasını zorunlu
kılması da Genelge ile öngörülen başka bir husustur.

c- 15/10/1999 tarih ve 12297 sayılı Genelge ile planlama ve inşaat ruhsatı işlemleri konusunda
açıklama yapılarak, imar planının yapımına veri olan jeolojik/jeoteknik etüt raporlarına göre imar
planlarının özellikle hasar görmüş alanlarda ve henüz yapılaşmamış alanlarda yeniden ilgili
belediyeler ve valiliklerce değerlendirilmesi talimatı verilmiş; yerbilim raporları ile ilgili hususlar
ve yapılaşma ile ilgili kurallar hatırlatılmıştır. 

d- 31/01/2000 tarih ve 2023 sayılı Genelge ile imar planı yapımı için jeolojik etüt raporu
yapılması zorunlu ve imar planı kararlarına esas olduğu, raporun plan yapımı sırasında yapılmamış
olması halinde ilgili idarece ivedilikle yaptırılması ve planların buna göre gözden geçirilmesi ve bu
aşamada imar durumu ve inşaat ruhsatı verilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Ruhsata esas statik
projelerin hazırlanmasından önce zemin etüdü yapılması gereği de Genelge’de belirtilmiştir. Söz
konusu etütlerle ilgili raporun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan "Zemin ve Temel Etüdü
Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar"a uygun olarak düzenleneceği ve her koşulda, "Afet
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulmasının zorunlu olduğu
vurgulanmıştır.

e- 18/08/2005 tarih ve 847 sayılı Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı Genelgesi

Deprem Şurası sonuçlarında alınan kararlar çerçevesinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın
93/34 sayılı yayını olan “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”
doğrultusunda Temel ve Zemin Etütleri Formatı hazırlanıp 2005 yılında tüm Valilik ve Belediyelere
dağıtımı yapılarak yürürlüğe konulmuştur. 

f- Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları (19/08/2008-10337 ve
11/11/2008-13171) Genelgesi

Üst ölçek planlar ile her tür ve ölçekteki imar planlarına altlık olmak üzere hazırlanan jeolojik,
jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporlarının format, içerik ve onay işlemlerine yönelik
esasları belirlemek üzere, eski genelgeler iptal edilmiş ve yeni bir genelge yayınlanmıştır.

D- Kentsel Gelişme ve Kırsal Planlama Konuları

1- Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi (KENTGES)

Bu Proje ile, ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına temel teşkil etmesi amacıyla 04 – 07
Mayıs 2009 tarihlerinde Kentleşme Şurası düzenlenmiştir. Şura’da, Kentsel ve Kırsal Yerleşmelerde
Tehlike ve Risk Kaynaklarının Tespiti, Doğal/Teknolojik/Biyolojik ve İnsani Risklerin Sektörel ve
Mekansal Ölçeklerde Yönetimi, Yerleşmelerde Yapılaşma ve Planlama Süreçlerinde Afete Duyarlı
Yaklaşımlar, Yüksek Riskli Yapı ve Kentsel Dokular, Mevcut Yapı Stoku Envanteri ve Alınacak
Tedbirler ve Afet Sözlüğü başlıklarında organize olunarak rapor oluşturulmuştur. 
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7 Mayıs 2009 tarihli Kentleşme Şurası Sonuç Bildirgesinde afetlere ilişkin olarak alınan kararlar
aşağıda sıralanmaktadır. 

• Ülkemizde güvenli, yaşanabilir ve afetlere hazırlıklı mekanların oluşturulabilmesi için afet
tehlike ve risklerini dikkate alan yöntem ve yaklaşımların planlama sistemi ve yapılaşma süreci ile
bütünleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

• Çağdaş bir afet yönetim sistemine ulaşılması için, tehlikeleri belirleyen, afet riskini analiz
eden, riski azaltmanın alternatiflerini ortaya koyan, afet-kalkınma ilişkisini gözeten bir yapı
oluşturulmalıdır.

• Yerleşmelerde tehlike ve risk kaynaklarının tespiti, risk azaltma çalışmalarının kurumsal bir
yapıya kavuşturulması planlara temel oluşturmak üzere ‘Sakınım Planları’nın planlama sistemi ve
diğer mevzuat ile bütünleştirilmesi sağlanmalıdır.

• Yerleşim alanları için küresel iklim değişikliği dahil, tehlike haritaları ve mikrobölgeleme
çalışmaları tamamlanmalıdır.

KENTGES Projesinin İkinci aşamasında ise Şura sonuçları temel alınmak suretiyle “Kentsel
Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. Amacı yerleşme risklerini azaltmak olan “Risk
Azaltma” başlığında aşağıdaki strateji ve eylemler önerilmektedir;

• Her kademe ve türdeki planlama çalışmalarında afet ve yerleşme risklerinin azaltılması ve risk
analizi ve sakınım planlaması çalışmalarının risk yönetimi kapsamında içselleştirilip şehircilik ve
planlama mevzuatıyla düzenlenmesi,

• Ülke, bölge, kent düzeyinde; afet tehlikelerinin ve risk sektörlerinin tespit edilerek, risk
azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarına öncelik verilmesi; iklim değişikliği tehlikeleri
dahil tehlike ve risk haritaları ile risk sektörlerine ilişkin veri portalı oluşturulması; bu konulara
yönelik kuruluşlar arası gerekli işbirliklerine gidilmesi, 

• Afetle ilgili kurumlar arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi, kamu kurumları, üniversiteler
ve meslek odaları arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması, yerel ölçekte belediyelerin sakınım
planlaması yapmasına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması, 

• Tüm afetlerin zorunlu sigorta kapsamına alınması, doğal afetlere yönelik sigorta mevzuatı
geliştirilmesi, sigorta primlerinin uzmanlarca hazırlanacak risk durum raporu uyarınca belirlenmesi,

• Ulaşım sistemleri ve önemli ulaşım tesisleri için kentsel ve çevresel etki değerlendirmesinin
yapılarak afetlere dirençli bir biçimde projelendirilmesi, bakım ve denetimi için düzenlemeler
yapılması.

KENTGES Projesi, 2010 yılı Mayıs ayında DPT’ye gönderilmiş olup, Yüksek Planlama
Kurulu’nun gündemine sunulması beklenilmektedir.

2- Kırsal Alanlarla İlgili Yapılan Çalışmalar
a- “Kırsal Alanda Kaçak ve Mevzuata Aykırı Yapılaşmanın Önlenmesi” konulu 13/10/2009 tarih

ve 8913 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 05/11/2007 tarih ve 8299 sayılı Genelgede ise; gerek
04/02/2006 tarih ve 26070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Kırsal
Kalkınma Stratejisi Belgesi” amaç ve önceliklerine, gerekse Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak kırsal yerleşimlerde yapılacak yapıların; yöre kültür ve ekolojisine uygun
mimaride, yöresel malzemeyi kullanan, yörenin yaşam koşullarına, alışkanlıklarına uygun ve yöresel
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ihtiyaçları karşılayabilen, fen ve sağlık kurallarına uygun ve standart kalitede yapılabilmesini temin
maksadıyla Valiliklerce bir proje havuzu oluşturulması gerektiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, talep
halinde ilgililere projelerin ücretsiz olarak verilmesi amacıyla, öncelikle Valilik görev alanında kalan
alanlarda bahsi geçen amaçlar doğrultusunda üretilecek tipolojilerin belirlenmesi istenmiş, bu
doğrultuda bazı Valiliklerce üretilen projeler ve yapılan çalışmalar gönderilmiştir. Yapılan bu
çalışmayla kamu kuruluşlarının elindeki teknik imkanlar kullanılarak ihtiyaç sahiplerine destek
sağlanması ve bu çerçevede projesiz, mevzuata aykırı yapıların yapılmasının önlenmesi
hedeflenmiştir. 

b- Kırsal yerleşmelerde mühendislik ve mimarlık görmüş yapılaşmanın sağlanması amacıyla
3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesi, 5940 sayılı Kanunla değiştirilmiş, “27. madde
kapsamındaki yapılar ile entegre tesis niteliğinde olmayan ruhsata tabi tarım ve hayvancılık yapılarına
ait 22. maddede yer alan etüt ve projeler, il özel idarelerince veya Bakanlığın taşra teşkilatınca
hazırlanabilir. Bu tarım ve hayvancılık yapılarına dair fenni mesuliyet, il özel idaresinin veya
Bakanlığın taşra teşkilatının mimar ve mühendisleri tarafından üstlenilebilir.” hükmü getirilmiştir.

Bu çerçevede açıklama getiren 12/02/2010 tarih ve 1420 sayılı Genelge’de; 28. maddenin
7. fıkrası ile ilgililere teknik destek sağlamak amacıyla, köy yerleşik alanlarında ruhsatsız yapılacak
yapılar ile ruhsata konu tarım ve hayvancılık yapılarına ait projeleri hazırlamaya ve bu kurumların
mimar ve mühendislerince fenni mesuliyet üstlenmeye yönelik doğrudan hizmet sunma görevinin
öngörüldüğü ayrıca yapılara ilişkin fenni mesuliyetin il özel idaresinin veya Bakanlık taşra teşkilatı
olan İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinin mimar ve mühendis unvanlı personeli tarafından
üstlenilebilmesi sağlanarak bu yapılara ilişkin denetimin arttırılması ve kaçak yapılaşmanın
azaltılması hedeflenmiştir.

Bununla birlikte, 5940 sayılı Kanunla değişik 3194 sayılı İmar Kanununun “İdari Müeyyideler”
başlıklı 42. maddesi ile İmar Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında köy yerleşik alan sınırları içinde
ruhsatsız yapılabilecek yapılar hakkında da ceza hükümleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu
cezai müeyyidelerle kırsal yerleşmelerde ruhsatsız yapılabilecek yapılarda mevzuata aykırı
yapılaşmasının önüne geçilmesi, fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun yapıların ve yerleşimlerin
oluşturulması hedeflenmiştir.

c- Köy yerleşik alanının oluşturulması, kırsal alanlarda nitelikli ve sağlıklı gelişimin en önemli
araçlarından birisidir. Köy yerleşik alanı tespitleri ile yerleşmelerin toplu olarak gelişmesinin yanı
sıra, altyapı hizmetlerinin daha ekonomik olarak sunulması sağlanmaktadır. Yerleşik alan tespitlerinin
tamamlanmaması, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yapmış oldukları yapılarını mevzuata aykırı
yapı durumuna düşürerek, vatandaşları hukuki süreçlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle, söz
konusu işlemlerin tamamlanması vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi açısından da büyük
önem arz etmektedir. Bu nedenle, köy ve mezraların yerleşik alan tespitlerinin Bakanlıkça her yıl
düzenli olarak takip edilmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, 2008-2009 yıllarında köy
ve mezraların yerleşik alan tespitlerine ilişkin çıkarılan Genelgeler ile yerleşik alan tespitlerinin takibi
yapılmış ve 1 yıl içinde köy yerleşik alan tespitinde, ülke genelinde % 7’lik artış sağlanmıştır. Bu
kapsamda köy yerleşik alan tespitine yönelik 2010 yılı çalışmaları sürdürülmektedir.

d- Kırsal yerleşimlerde yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda ve 9. Kalkınma Planı ile
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde yer alan kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve
yaşam kalitesinin arttırılmasına ilişkin amaç ve öncelikler doğrultusunda, Devlet Planlama
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Teşkilatı’nın 2008 yılı kamu yatırım projeleri kapsamında desteklediği, kırsal alanlarda yaşam
kalitesinin artırılması, yerel kimliğin korunması ve yöresel malzemeye uygun yapı yapma kültürünün
sürdürülebilirliğinin hedeflendiği “Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi, Rehber
Bir Kitap ve Örnek Mimari Projeler Oluşturulması” Projesi için Kayseri İli pilot il olarak
belirlenmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte yürütülen çalışmalar 05/12/2008
itibariyle tamamlanmış, 01/07/2009 tarihinde ise Kayseri’de kamuoyuna projenin sunumu
gerçekleştirilmiştir. Projenin diğer illerde de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

e- Deprem Tehlikesi Yüksek Kırsal Alanlardaki Konutların Rehabilitasyonu Projesi
(DEKAYAP) ile ilk kez afet olmadan afete müdahale edilmesi amaçlanmıştır. Bu Proje’de
incelenecek konutların büyük çoğunluğu hiçbir mühendislik hizmeti almayan hatta ustalık hizmeti
de görmeyen konutlardır. Bu kapsamda 2.255 köy ve 863 mezradaki yaklaşık 240 bin yapı
değerlendirilmiş olup; pilot uygulamalar için çalışmalara başlanmıştır. Proje ile deprem tehlikesi
yüksek bölgelerde, olası depremlerden önce, özellikle kırsal alanlardan başlayarak yıkılması veya
ağır hasar görmesi muhtemel konutların tespit edilmesi ve deprem olmadan konutların yenilenmesi
ve zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Proje sonucunda, çok sayıda yapının yıkımının
önüne geçilerek can kayıplarının önlenmesi ile deprem sonrasında gereksinim duyulan hizmetlere
(arama kurtarma, acil yardım ve sağlık hizmetleri, iaşe-ibate, enkaz kaldırma, çadır ve geçici iskan
gibi) ihtiyaç minimum düzeye inecek, önemli miktarda sosyal ve ekonomik kazanç elde edilecektir.

f- Ayrıca, 26/09/2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İskan Kanununun
16. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği “afet nedeniyle parçalanmış köylerde, afete maruz
kalmayan ailelerin talepleri halinde yeni yerleşim yerine ekleme yapılması” ile ilgili görevler
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na verilmiştir.

E- Yapı Güçlendirme Çalışmaları (Mevcut Kamu Binalarının Rehabilitasyonu ve
Güçlendirilmesi)

Ülkemizde deprem riski yüksek bölgelerde bulunan önemli kamu binalarının deprem
dayanımlarının araştırılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın,
Sağlık Bakanlığı’nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün il teşkilatları kanalıyla yaptırdığı inceleme
ve güçlendirme rapor ve projeleri tetkik edilerek bu çalışmalara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından teknik destek verilmiştir.

2003 yılı içerisinde rehabilitasyon çalışmalarına bir temel oluşturmak amacıyla Bakanlık
tarafından oluşturulan ekiplerce 12 ilde 1100’e yakın binada ön inceleme yapılmıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığı’nın bina ve tesislerinin deprem risk incelemeleri Bayındırlık İl
Müdürlükleri aracılığıyla ihale edilerek sonuçlandırılmıştır.

Maliye Bakanlığı’na ait binaların envanter (yaklaşık 4.5 milyon m2 bina alanı) çalışmaları
tamamlanmış olup, belirlenen öncelikler ve sağlanan ödenekler çerçevesinde bu binalarda da deprem
risk etütleri yaptırılmaktadır.

Yine bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüklerine bağlı yaklaşık 720 adet yurt
binası tetkik edilmiştir. Burada yapılan çalışmalar, envanter çıkarılması ve önceliklerin belirlenmesi
amacına yöneliktir. Bu binalardan bir kısmının güçlendirme projeleri yaptırılmış, bir kısmının proje
çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, yol, köprü ve viyadüklerle ilgili güçlendirme
projeleri yürütülmüştür.
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F- Bilgi Sistemleri ve Araştırma Projeleri
Deprem Şurası kararları doğrultusunda yapılan çalışmalar içinde yer alan “bilgi sistemleri

oluşturma”, “haritalama çalışmaları” ve “araştırma projeleri” ile ilgili hususlar aşağıda özetlenmektedir. 

1- Afet Bilgi Sistemleri ve Araştırma Projeleri
a- Türkiye Ulusal Afet Arşiv Sistemi 
Ülkemizin doğal afet potansiyelinin bilim dünyasında yeterli derecede değerlendirilebilmesi,

uygulayıcı ve karar vericiler için geçmişten dersler çıkarılmasını sağlamak amacıyla, "Türkiye Ulusal
Afet Arşiv Sistemi" kurulmuştur. Bu sistem, 2004 yılında tasarımı başlayan “Afet Bilgi Sistemi için
Yazılım Alımı, Yazılım Geliştirilmesi, Ulusal Afet Arşivi İçin Veri Girişi ve Donanım Alımı”
projesinin sonucunda gerçekleştirilmiştir. 2010 yılı başında kullanıcılara açılan sistemle Türkiye'de
bugüne kadar yaşanan her türlü afet bilgileri bilgisayar ortamında kullanıcılara sunulmaktadır. 

b- Bütünleşik Afet Tehlike Haritası Çalışmaları
Yerel yönetimler için, Bütünleşik Afet Tehlike ve Risk Tespiti çalışmaları ile ilgili olarak, Batı

Karadeniz Bölgesinde Kastamonu, Bartın ve Karabük illerinin “Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları”
tamamlanmış olup, Zonguldak İli çalışması planlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında tüm doğal
afetler için (deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ vb.) yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışılarak,
ilin bütünleşik afet tehlike haritası çıkarılmaktadır. Bu çalışmaların önümüzdeki süreçte tüm Ülkemize
yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

c- Uydu Görüntülerinin Afet Anında Kullanımı, Avrupa Uzay Ajansı-Charter Merkezi
Üyeliği 

Avrupa Uzay Ajansı’na bağlı CHARTER merkezine üye olunmuş ve afet durumunda afet
bölgesine ait uydu görüntüleri anında alınarak müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi olanağı
sağlanmıştır.

d- Orta Asya Cumhuriyetleri Afet Bilgi ve Afet Araştırma Eğitim Merkezi’nin Kurulması
Projesi kapsamında, Türkiye, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Ukrayna arasında imzalanan
bir metinle “Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Afet Zararlarının Azaltılması Merkezi” Ankara’da
kurulmuştur.

2- Deprem Bilgi Sistemleri ve Araştırma Projeleri
a- Ulusal Sismik Ağ Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
Deprem verilerinin doğru elde edilmesi ve diğer kurumlarla paylaşımının sağlanması için

“Ulusal Sismik Ağ Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” başlatılmış ve ulusal sismik ağlar son on yıl
içinde üç kat büyütülmüştür. Bu kapsamda Ulusal Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi
kurularak, Türkiye'deki ve yakın çevremizdeki deprem aktivitesi 24 saat süreyle sürekli izlenmektedir.
Halen,

• Ulusal Zayıf Yer Hareketi Kayıt Ağı

• Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağı 

olmak üzere iki sismik ağ işletilmektedir.

b- Deprem Zararlarını Önleme ve Araştırma Merkezi
Bu Merkez Türk-Japon işbirliği çalışmasıdır. 
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Kuzey Anadolu Fay Zonunun orta kesiminde yer alan 8 il ve 2 ilçeyi kapsamaktadır. Yerel
istasyonlar ile Samsun ve Ankara merkezleri TURPAK hattı ile birbirine bağlıdır. Merkezlerdeki
bilgisayarlarda, incelenen bölgenin nüfus ve bina türlerine ait istatistikler ile her türlü alt yapı, baraj,
yol, enerji, jeoloji, tektonik gibi bilgilerin depolandığı “Coğrafi Bilgi Sistemi-GIS” oluşturulmuştur.
Projenin hedefi GSM şebekesini kullanarak ilgili kişilerin cep telefonlarına sonuçları eş zamanlı ve
görüntülü olarak aktarmaktır. Yönetim kademesini nerelerde hasar ve can kaybı beklenebileceği
hususunda uyararak gerekli kurtarma ve yardım hizmetlerinin zaman kaybetmeden yapılmasını hızlı
bir bilgi iletimiyle sağlamayı hedefleyen Proje başarılı bir şekilde devam etmektedir. 

c- Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Ancak Tektonik Rejimleri Farklı Bölgelerinde
Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması Projesi (TURDEP)

d- Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre
Derlenmesi Projesi (TUBİTAK AR-GE)

e- Deprem Sonrası Acil Gözlem Araştırması Projesi (DEPAR)
f- Deprem Yönetmelikleri İçin Performans Esaslı Değerlendirme ve Güçlendirme

Yöntemlerinin Araştırılması (TUBİTAK AR-GE)
g- İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zemin

Sismik Davranışının Modellenmesi (TUBİTAK AR-GE)
h- Kurumlararası Depremle İlgili İşbirliği İçin Kamusal Araştırma Çalışmalarının

Koordinasyonu
i- Deprem Tehlikesi Yüksek Kırsal Alanlardaki Konutların Rehabilitasyonu Projesi

(DEKAYAP)
j- Aktif Tektonik Araştırması
k- Sarsma Tablası Deneyleri
l- Riskli Binaları Hızlı Değerlendirme Yöntemleri İle Belirleme Formunun Geliştirilmesi

Projesi
m- Aktif Fayların Üstünde Planlama ve Tampon Bölge Oluşturma Kriterleri Projesi
n- Doğu Anadoluda Bulunan Farklı Mimari Mirasların Teknik Etkileşimi ve Koruma

Programı Araştırma Projesi
3- Bina Bilgi Sistemleri
a- Kamuya Ait Yapı Stokunun Envanterinin Çıkarılması
Kamu binalarının envanter çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Deprem Şurası ardından bu alandaki

çalışmaların derhal başlatılması için Yapı İşleri Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 
Öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yerel yöneticilerin ve tüm belediye başkanlarının, can

ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda bilinçlendirilmesi ve sorumluluk yüklenmesinin zarureti
düşünülerek bir dizi genelge ve bilgi toplama formu yayımlanmıştır. 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda kamu binalarının okul, hastane ve sağlık yapıları ile diğer
kamu binaları olmak üzere incelenen, güçlendirme projeleri hazırlanan ve güçlendirilen binaların
ayrı ayrı her il bazında, deprem bölgeleri bazında ve ülke genelinde toplam olarak envanter çalışması
tamamlanmıştır. 
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b- Ülke Bina Envanter Sistemi Projesi
Ülkemizdeki bina stokunun belirlenmesi amacıyla, Bina Envanter Sistemi Projesi (BES-TR)

için çalışmalara başlanmış olup, Denizli İlinde yapılacak pilot uygulamayı takiben, sistemin ülke
genelinde uygulanarak; sürekli, güncel ve doğru envanter bilgilerine ulaşmak hedeflenmektedir.

G- Eğitim ve Çalıştaylar 
1- Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi (MEER) kapsamında, arazi

kullanım yönetimi ve yapı mevzuatının uygulanmasıyla ilgili çeşitli projeler yürütülmüştür:
• Afet Zararlarının Önlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik Çerçeve İmar Kanunu Taslağı ile

Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağına ilişkin atölye çalışması yapılmıştır.
• “Afet Riski Olan Alanlarda Kentsel Tasarım Standartlarının Yerel Özellikler de Dikkate

Alınarak Belirlenmesi” ile ilgili çalışma gerçekleştirilmiştir.
• Afet zararlarının önlenmesi ve azaltılmasına yönelik “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar

Hakkında Yönetmelik Pilot Eğitim Programları” ile ilgili eğitim materyalleri hazırlanmış ve eğitimler
düzenlenmiştir.

• “Afet Riskli Alanlarda Planlama Standartları İlke ve Esasları Araştırma Geliştirme Projesi”
çerçevesinde bir rehber kitap hazırlanmış ve yol gösterici olmak üzere yerel yönetimlere
gönderilmeye başlanmıştır.

2- Mühendislerin Eğitimine Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi: Eğitimler ile “Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” konusunda yaklaşık 3000 inşaat mühendisinin
eğitimi programlanmıştır. 

Eğitimlere, yapım ve denetim süreçlerinde yer alan ve en az 2 yıl aktif olarak Kamu, Yerel
Yönetimler ve Yapı Denetim firmalarında görev yapan inşaat mühendisleri katılmaktadır. Bu
anlamda, 2009 yılı sonuna kadar; Antalya, Ankara, İstanbul, Bursa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Adana,
İzmir’de eğitimler yapılmış ve toplam olarak 1650 inşaat mühendisi eğitilmiştir. 2010 yılı Eylül
ayından itibaren eğitimler devam edecektir. 

Ayrıca, “Yapı Malzemesi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Elemanları Eğitimi” ve statik hesap ve
proje yapılması konularında aktif olarak görev alan personelin katılımı ile “Yapı Statiği ve Depreme
Dayanıklı Yapı Tasarımı Eğitimi” düzenlenmiştir.

3- Sivil Savunma Görevlisi-Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi Projesi: Sivil savunma
yükümlülerinin, gönüllülerin, muhtarların, kılavuzların, bina koruma personelinin, öğrencilerin ve
halkın afete karşı koruyucu ve kurtarıcı tedbirler konusunda bilgi sahibi olmaları ve herhangi bir afet
anında hayatta kalabilmek için önlem almaları, aile bireylerine ve diğer yardıma muhtaç kişilere daha
bilinçli bir şekilde yardım edebilmeleri, yardıma gelen profesyonel ekiplere rehberlik ve kılavuzluk
edebilmeleri amacıyla; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile
müştereken 2004 yılında uygulanmaya konulmuş olup, bu Proje çerçevesinde, il ve ilçelerde mahalle
bazında 557.531 kişiye eğitim verilmiştir.

4- Yapı Denetimi İle İlgili Olarak Verilen Hizmet İçi Eğitimler
5- Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında tüm belediyeler için örnek El Kitabı yayınlanmıştır.
H- İSMEP Projesi (İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi)
İSMEP Projesi ile (3 Şubat 2006) acil durum ve afet yönetimi konusunda kurumsal ve teknik

kapasitenin geliştirilmesi, halkın acil durum ve afetlere karşı hazırlık ve müdahale bilincinin
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arttırılması, öncelikli kamu binalarının sismik risk karşısındaki durumlarının incelenerek
güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması, kültürel ve tarihi miras kapsamındaki binaların sismik
risk envanterinin çıkarılarak projelendirilmesi, imar ve yapı mevzuatının daha etkin
uygulanabilmesine yönelik destekleyici önlemler almak amaçlanmaktadır.

İstanbul'u muhtemel bir depreme hazırlayabilmek amacıyla oluşturulan "İstanbul Sismik Riskin
Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi"nin finansmanı için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 310 milyon Avro tutarında bir Kredi Anlaşması
imzalanmış olup, Proje kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve denetimi İstanbul Valiliği İl
Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmektedir.
Bu sayede dış kaynaklı bir projenin ilk defa yerinden yönetimi sağlanmıştır. Ardından İSMEP Projesi,
Avrupa Yatırım Bankası’ndan aldığı ek bütçeyle, gücünü 610 milyon Avro’ya çıkartmış ve süresi
2014 yılına uzatılmıştır.

İSMEP Projesi ile 772 adet bina, “Güçlendirme Fizibilite Çalışması” kapsamına alınmış olup bu
zamana kadar 230 okul, 3 yurt, 2 hastane, 1 idari bina ve 1 poliklinik binası güçlendirilerek hizmete
açılmış, 12 okul binası ise yıkılarak yeniden inşa edilmiştir. Halen 1 enstitü, 3 hastane, 3 poliklinik
ve 5 sosyal hizmet binasının güçlendirme çalışmaları ile 21 okul ve 1 polikliniğin yeniden yapım
çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte, Proje kapsamında İstanbul’da yer alan 26 tarihi ve
kültürel kampüsün (176 bina) envanteri çıkarılmış ve çoklu afet ve deprem performansı açısından
değerlendirilme çalışması tamamlanarak, elde edilen veri ve bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına
aktarılmıştır. 

İSMEP’in “Yasal ve Düzenleyici Çerçevenin Geliştirilmesi” ve “Mühendislerin Eğitimine
Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi” ile ilgili uygulama görevi kapsamında Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca çeşitli eğitim programları gerçekleştirilmiştir.

II- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Diğer Bakanlıklar ve
Kamu Kurumları Tarafından Yapılan Çalışmalar

A- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

“Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi (MERLİS: Marmara Earthquake Region Land
Information System) Projesi” kapsamında Kocaeli, Sakarya, Yalova illerinde tapu ve kadastro bilgi
ve belgelerinin iyileştirilmesi ve bir bilgi sistemi oluşturulması başlatılmıştır.

Bilgi sisteminin temel jeodezik altlığını oluşturacak TUTGA (Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı)
projesi için Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri idari sınırları içerisinde toplam 9351 km’lik alanda
nokta belirleme ve sıklaştırma çalışmaları yapılmıştır.

Depremden zarar gören Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlükleri binalarının yerine Yalova, Sakarya,
Kocaeli illeri ile Hendek ve Kandıra ilçelerinde modern hizmet binaları inşa edilmiştir.

58.734 hektarlık alanda 1684 adet 1/1000 ölçekli Sayısal Fotogrametrik Haritalar yaptırılmıştır.

Sakarya İli Hendek İlçesinde yenileme ve tesis kadastrosu ihale alanlarını içerecek belirli
hassasiyette ortorektifiye edilmiş uydu görüntüleri temin edilmiştir.

93 köyde tapu ve kadastro bilgilerinin yenileme işi ve 101 köyde tesis kadastrosu gerçekleştirilmiştir.

Bunlara ilave olarak çeşitli donanım ve kurulum hizmetleri yerine getirilmiştir.

MERLİS Projesi 31/12/2006 tarihinde tamamlanmıştır.
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B- İller Bankası Genel Müdürlüğü
Marmara Depremi sonrasında geçici ve kalıcı konutlarla ilgili olarak planlama ve uygulama

projelerine katılan İller Bankası, Deprem Şurası kararları doğrultusunda önemli bir çalışma olarak
"Alt Yapılar İçin Afet Yönetmeliği"ni hazırlamıştır (RG: 15/02/2007-26435).

Ayrıca, kriz yönetimini gerektiren tabii afet hallerinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile merkez ve
taşra teşkilatı birimleri arasında koordinasyon sağlanması ve krizin en az zararla atlatılması amacıyla
“İller Bankası Kriz Merkezi Yönergesi” yürürlüğe konulmuştur.

Hizmet binalarının depreme karşı güçlendirilmesi de yapılmıştır.

C- Karayolları Genel Müdürlüğü
Karayolu yolboyu mühendislik yapılarının afete karşı dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi,

imal edilmesi, mevcut yapıların ise afete karşı korunması ve güçlendirilmesini sağlayacak tedbirlerin
alınması için “Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği” hazırlanmış ve
07/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

“Depremden Etkilenen Yolların İyileştirilmesi” (DEYİ) kapsamında, yeni yerleşim alanlarının
karayollarına bağlantı yolları projelendirme ve yapım işleri Başbakanlık Proje Uygulama Biriminin
Yatırım Programında yer almaktaydı. Kalıcı Konut Alanları Bağlantı Yolları yapımı için, DEYİ
kapsamında Körfez İşbirliği Ülkelerinden (Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri)
dış kredi sağlanmıştır. Söz konusu işlerin kontrollük hizmetlerinin, Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel
Müdürlüğü ve Başbakanlık Proje Uygulama Birimi arasında 27/08/2003 tarihinde bir Protokol
düzenlenmiştir. 2006 yılı sonunda Proje Uygulama Birimi’nin kapanmasından sonra, ödeneği Doğal
Afet Giderlerini Karşılama Ödeneğinden karşılanmak üzere, 2007E040120 DPT No.ile Kalıcı
Konutların Karayolu Bağlantıları Projesi adı altında Karayolları Genel Müdürlüğü Yatırım
Programına alınmıştır. 

Deprem bölgesindeki bazı kalıcı konut alanlarının zemin etütleri yapılmıştır.

Depremler nedeniyle köprü ve viyadüklerde, küçük ve orta derecede onarılabilir hasarlar
meydana gelmiştir. Bu depremlerden sonra, çeşitli ülkelerden heyetler ve Genel Müdürlüğümüz
uzmanlarınca araştırmalar yapılmıştır. Bu heyetlerden Japon uzman kuruluşları olan JICA, IDA
(Altyapı Geliştirme Kurumu) ve İdaremiz işbirliği ile başlatılmış olan çalışmalar doğrultusunda,
İstanbul’daki köprü ve viyadüklerin sismik açıdan değerlendirilmesi yapılmış ve güçlendirilecek
yapılar için öncelik sıralaması tespit edilmiştir.

Deprem Yönetmeliklerine göre dizayn edilmiş olan İstanbul 1. ve 2. çevreyolları üzerindeki
köprü ve viyadükler, Yeni Deprem Yönetmeliklerine göre gerek yerinde, gerekse mevcut nihai
projeleri üzerinden tekrar gözden geçirilmiştir. 

Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda tespit edilmiş olan öncelik sıralarına göre
güçlendirilecek köprü ve viyadükler için projelendirme çalışmalarına derhal başlanmıştır.
Güçlendirme projelerinin hazırlanmasında Japon Karayolu Köprüleri Şartnamesi ve ABD
şartnamelerinden yararlanılmıştır. 

Yapıların sismik takviye projelerinin hazırlanması aşamasında sırasıyla; 

• Yapıların arazide ve yerinde teker teker muayenesi, 
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• Mevcut Uygulama Projelerinin ve Zemin Raporlarının temini, 

• Teknik Muayene Raporunun hazırlanması, 

• Ek Temel Zemin Sondajları Yapılması ve Zemin Raporunun temini, 

• Onarım-Güçlendirme Hesaplarının yapılması, 

• Onarım - Güçlendirme Uygulama Projelerinin hazırlanması, 

• Onarım - Güçlendirme Yapım Çalışmalarına ait İhale Hazırlık Çalışmaları, 

• Onarım - Güçlendirme Yapım Çalışmaları aşamasında Proje Revizyonları çalışmaları 
yapılmıştır. 

Bu kapsamdaki bütün köprü ve viyadükler çağdaş deprem hesap yöntemleri uygulanarak tahkik
edilmiş olup bu tahkik sonucuna göre; bahse konu yapılarda, inşa edildikleri şartlar itibarı ile önemli
ölçüde yetersizlikler saptanmıştır. Dolayısı ile bahse konu köprü ve viyadüklerde güçlendirmeye
ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. 

Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği, 475 yıl dönüş periyodu olan bir
tasarım depremini öngörmektedir; ancak köprülerin önemine ve bulundukları yerlere göre daha uzun
bir periyod kullanılabilmektedir. Ülkemiz için çok büyük önemi haiz söz konusu köprüler için bu
husus dikkate alınmış ve tasarım depremleri belirlenmiştir. 

Bu çalışmalar sonunda, Karayolları Genel Müdürlüğü depreme karşı güçlendirilmesi gereken
köprü ve viyadüklerin yapım işlerini 2002 yılından itibaren öncelikle yerli kaynak temini ile
başlatmıştır. İlk aşama olarak önemli sanat yapılarının yer aldığı 11 adet köprü ve viyadüğün
güçlendirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan köprü konumunda ve ayrıca Türkiye
ekonomisinin merkezi olması nedenleri ile 1. ve 2. çevreyolları üzerinde bulunan önemli mühendislik
yapıları olan Boğaziçi Köprüsü, FSM Köprüsü, Eski ve Yeni Haliç Köprüleri ile Yaklaşım
viyadüklerinin ve Ortaköy viyadüklerinin dış kredi (Japon Kredisi) kullanılarak sismik
güçlendirilmelerinin yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu proje kapsamında güçlendirme projesi ve uygulaması yapılan 15 adet köprü ve viyadükün
güçlendirme projesi yapılmıştır. 

Depremler sonrasında iç kaynaklar ile yapılan köprü ve viyadükün güçlendirme çalışmaları ise; 

• 326 adet yapının Güçlendirme Projeleri ve 

• 283 adet yapının Güçlendirme Yapım Çalışmaları olarak ikiye ayrılabilir. 

Bunların dışında, Gümüşova Gerede Otoyolu Bolu Dağı Geçişi kesiminde yer alan köprü ve
viyadükler ile Bolu Tüneli’nin tasarımında kullanılan deprem ivmesinin iki katına ulaşan 1999 Düzce
depreminden sonra bu kesimde de onarım ve sismik takviye çalışmaları yapılmıştır.

Öncelikle yörenin depremselliği yeniden değerlendirilerek, projelendirmeye esas sismik
katsayılar yükseltilmiştir. Böylece, tamirin yanı sıra güçlendirme de gerekmiş ve bu amaçla
viyadüklerde yükseltilmiş katsayıların oluşturacağı deplasmanları alabilecek kapasitesi yüksek enerji
sönümleyicilerin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Bolu Tüneli’nde ise tünelin fay hattını kestiği yaklaşık 140 metrelik bölümünde özel bir
uygulama yapılmış, kaplamada her 4,5 metrede bir 50 cm. genişliğinde sismik derzler oluşturularak,

– 67 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



olası bir depremde, enerjinin bu zayıf noktalardan kaplamayı kırması, hasarın sadece bu noktada
bloke edilmesi ve tünelde trafiğin kesilmesinin önüne geçilmek istenmiştir. 

Son kaplama betonu, duruma göre donatılı yapılmış, her türlü olası zemin etkileri göz önüne
alınarak gerekli her önlem alınmıştır. Tünelin hizmet verdiği süre içerisinde, aldığı her nefesi
izleyecek ölçüm istasyonları oluşturulmuştur. 

Hidrolik sanat yapılarının projelendirilmesi sırasında yan derelerden gelen suyun yol
platformunu emniyetli şekilde geçmesini sağlamak amacıyla yağış tekerrür süresi, bitki örtüsü,
teresubat durumu, hava payı gibi unsurlar ve Devlet Su İşleri, Devlet Meteoroloji İşleri vb. kurumların
görüşleri dikkate alınarak hidrolik sanat yapıları boyutlandırılmaktadır.

Yol projeleri güzergah tespiti sırasında, güzergahın dere yataklarına oturmamasına dikkat
edilmekte olup zorunlu hallerde ise gerekli derivasyon projeleri hazırlanmaktadır. 

Bina ve gişe yapıları dahil tüm otoyol bakım işletme tesisleri, bulunduğu bölgenin jeolojik ve
jeofizik etütleri sonucu elde edilen sismik veriler kullanılarak projelendirilmekte ve depreme
dayanıklı olarak yapılmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü ile bağlı Bölge Müdürlüklerinde güçlendirilmesi gerekli mevcut
tesisler ise 06/03/2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deprem
Yönetmeliği”ne göre revize edilerek güçlendirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam
edilmektedir. Ayrıca, depreme dayanamayacağı tespit edilen tesislerin yıkılıp yeniden yapımı için
Başbakanlık izni alınmış ve ihaleye çıkılmıştır.

Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve 1999 yılında meydana gelen depremlerden sonra
31 Mayıs 2010 tarihine kadar afete hazırlık anlamında köprü ve viyadüklerde yapılan güçlendirme
çalışmalarına ilişkin genel bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

D- İçişleri Bakanlığı
Yerel Yönetimlerle ilgili olarak 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ve

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri ile, belediyelerin ve il özel idarelerinin, “acil durum
planlaması” ile ilgili olarak; 

• Yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını
azaltmak amacıyla beldenin ve ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını
yapmaları, ekip ve donanımlarını hazırlamaları,
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YIL
Güçlendirme Projesi

Yapılan Köprü ve
Viyadük (Adet)

Güçlendirilen Köprü
ve Viyadük (Adet)

Yapılan Harcama
(Milyon TL)

2005 168 11 32,25

2006 58 10 18,04

2007 57 5 83,8

2008 42 97 122,85

2009-2010 1 1 49,95

TOPLAM 326 123 306,89



• Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum planlarıyla da
koordinasyon sağlanması ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin
ve diğer mahalli idarelerin görüşlerini almaları,

• Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemleri alarak ilgili kurumlar ve örgütlerle
ortak programlar yapabilecekleri,

• Yönetim sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere
gerekli yardım ve destek sağlayabilecekleri,

hususlarında hükümler getirilmiştir.

Ayrıca, 5219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve
sorumlulukları içinde;

• İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer
hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak,

• Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek, 

• İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek,

• Patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, 

• Konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve
diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, 

• Bu konularda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek,

• Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan
tahliye etmek ve yıkmak

ile ilgili konular yer almıştır.

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün Mevcut Arama-Kurtarma Kapasitesinin
Geliştirilmesi (Aralık 1999, 586 sayılı KHK ve Nisan 2000, 596 sayılı KHK) ile ilgili
Kararnamelerden sonra Genel Müdürlük tarafından, Adana, Afyon, Bursa, Diyarbakır, Erzurum,
İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun ve Van illerinde olmak üzere, iyi eğitilmiş ve donatılmış 100-120
personelden oluşan, bölgesel arama-kurtarma birlikleri kurulmuştur. Bu birliklerde 853 arama-
kurtarma görevlisi, her an görev almaya hazır beklemektedir. Ayrıca bu kararnameler, her ildeki,
Sivil Savunma Müdürlüklerinin emrinde, 10-20 personelden oluşan yerel arama-kurtarma timlerinin
kurulmasına imkan sağlamış ve hemen tüm iller bu timleri kurmuşlardır.

E- Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından deprem riski kapsamında; depreme hazırlık, deprem esnasında

ve deprem sonrasında nasıl davranılması gerektiğine ilişkin konuların ilköğretim ve ortaöğretim ders
kitaplarına konulması, yeni okul binalarının değişen yapı mevzuatına göre depreme dayanıklı olarak
yaptırılması, yapılan test sonucunda depreme karşı dayanıksız olan okul, öğrenci yurdu ve diğer
eğitim kurumlarının güçlendirilmesi, mevzuat düzenlemeleri, okul afet ve acil durum yönetimi projesi
çalışmaları, deprem hasarlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar
başlıklarıyla ifade edilebilen faaliyetler aşağıda incelenmiştir. 

Depreme hazırlık, deprem esnasında ve deprem sonrasında nasıl davranılması gerektiğine
ilişkin konular ilköğretim ve ortaöğretim ders kitaplarına konulmuştur. Bu anlamda coğrafya öğretim
programında;
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9. Sınıf Öğretim Programında deprem konusu “iç kuvvetler” başlığı altındaki konularda
işlenmektedir. 

10. Sınıf Öğretim Programında:

Depremlerin Dünya üzerinde görüldüğü alanlar sebep-sonuç bağlantısı nedeniyle sıcak su
kaynakları, volkanların dağılışı ile birlikte verilmektedir.

Türkiye’de depremlerin oluşumunda yeryüzü şekillerine etkisinden hareketle depremlerin
Türkiye’de görüldüğü alanlar verilmektedir.

Ayrıca, sel, çığ heyelan gibi afetlerle birlikte deprem afetinin zararlarını en aza indirmek için
deprem öncesi, deprem esnasında ve deprem sonrasında yapılması gereken eylemler verilmektedir.

11. Sınıf Öğretim Programında:

Türkiye’de doğal afetlerin nerelerde oluştuğu ve zararlarını en aza indirmek için alınması
gereken önlemler verilmektedir.

Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Prgramında ise deprem ile ilgili konular aşağıdaki şekilde
verilmektedir:

Yeni okul binaları değişen yapı mevzuatına göre depreme dayanıklı yaptırılmaktadır. Eğitim
yapıları için, değişen mevzuata, eğitim amaç ve işlevleri doğrultusunda günün ihtiyaçlarına, çevre ve
iklim koşullarına ve yeni inşaat teknolojilerine uygun eğitim yapıları projelerinde düzenli taşıyıcı
sistemler oluşturulmuştur. Böylece Deprem Yönetmeliğine uygun ve depreme dayanıklı okul
binalarının yapılması planlanmıştır.

Yapılan test sonucunda depreme karşı dayanıksız olan okul, öğrenci yurdu ve diğer eğitim
kurumları yapıları da güçlendirilmektedir. Muhtemel depremlere karşı okulların dayanıklı hale
getirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, 05 Mayıs 2003 tarihinde yayımlanan 2003/29 nolu Genelge
ile illerde önceki yıllarda 1998 Yılı Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yapılmayan okul ve eğitim
kurumlarına ait bina ve tesislerin depreme karşı güvenli hale getirilmesi için gerekli maliyet ve süre
portrelerinin çıkarılması, fizibilite çalışmalarının yapılması, tamamlanan çalışmaların ise
önceliklerine göre uygulamaya konulması talimatı valiliklere verilmiştir. 

2003 yılında 16 ilde bulunan 130 Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun, 2005 yılında da ülke
genelindeki 426 pansiyonlu ve diğer eğitim kurumlarının deprem tahkiki yaptırılmıştır. Bakanlık
Merkezinden, deprem tahkiki yaptırılan 130 Yatılı İlköğretim Bölge Okulundan güçlendirme ihtiyacı
tespit edilen 84 adedinin güçlendirme inşaatları 2005 ve 2006 yıllarında tamamlattırılmıştır.
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Ders/Sınıf Ünite KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Fizik 9. Sınıf 6. ÜNİTE: DALGALAR 1.9. Deprem kaynaklı
can ve mal kaybını
önleyecek bir yapı
modeli oluşturur (FTTÇ-
1.k, 2.e, f, 3.k; BİB-1.a,
b, c, d , 2.a, 4.c, d; TD-
2.d, e, 3.c, d).

1.9 Sismik dalga hare-
ketlerinin yapıları nasıl
etkilediği dikkate alın-
malıdır.

1.9 Bu etkinlik öncesi
öğrenciler yakın çevre-
lerinde varsa deprem
müzelerine yönlendirilir.



Bakanlık Merkezinden deprem tahkiki yaptırılan 426 pansiyonlu ve diğer eğitim kurumlarından
güçlendirme ihtiyacı tespit edilen 206 okul için ödenek tahsis edilmiş, bunlardan 125 adedinin
güçlendirme işleri 2009 yılında tamamlanmıştır. Kalan okulların güçlendirme işlerinin 2010 yılında
tamamlanacağı tahmin edilmektedir. Okulların depreme karşı güçlendirilmesi amacıyla valiliklere
gönderilen ödenekler aşağıdaki gibidir:

2004 yılında 6.820.000 TL

2005 yılında 80.000.000 TL 

2006 yılında 33.000.000 TL 

2007 yılında 45.000.000 TL 

2008 yılında 40.000.000 TL 

2009 yılında 71.000.000 TL 

2010 yılında 15.500.000 TL

Yeni yapılan dersliklere ilişkin sayılar ise aşağıdaki gibidir:

YILLAR YAPILAN DERSLİK SAYISI
2003 15.253

2004 28.078

2005 28.698

2006 28.243

2007 15.728

2008 16.790

2009 9.844

Mevzuat konusunda; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın
Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliği gibi yönetmelikler, doğal afetlere maruz kalan öğrencilere yönelik yapılacak her türlü
eğitime imkan sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Okul, Afet ve Acil Durum Yönetimi Projesi çalışmaları kapsamında ise Türkiye’de öncelikle
afet riski yüksek yerlerdeki okullarda afetlere karşı bilinç oluşturulması ve artırılması vasıtasıyla
eğitimin sürekliliği ve öğrencilerin korunması amaçlanmaktadır. Proje; Eğitim ve e-öğrenme Alt
Yapısı (Öğrenme Yönetim Sistemi) bileşeninden oluşmaktadır. Eğitim bileşeni kapsamında; okul
müdürleri ve öğretmenlerin okul afet zararlarının azaltılması ve afete hazırlık açısından
bilgilendirilmesi ve etkinliklerinin arttırılması için bilgilendirme eğitimleri yapılmaktadır.

11/06/2010 tarihine kadar 2438 kişiye de (okul, mesleki eğitim merkezi ve rehberlik araştırma
merkezi müdürleri) bilgilendirme eğitimi yapılmıştır.

Deprem hasarlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar
kapsamında ise toplu yaşanılan kurum, okul, öğretmenevi, lokal vb. yerlerde can ve mal kaybının en
aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve panik ortamının azaltılması amacıyla 2000 yılından
bu yana Milli Eğitim Bakanlığı İş Takvimi gereği Bakanlığın okul ve kurumlarında 28 Şubat Sivil
Savunma Gününde “İkaz-Alarm Tatbikatı”, 01-07 Mart Deprem Haftasında “Personel Tahliye
Tatbikatı” yapılmaktadır.
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Ayrıca, afet bölgesinde bir kısım öğretmen, öğrenci ve diğer personelin yaralı ve kayıp
olabileceği farzedilerek, eğitim ve öğretimin aksatılmadan devamını sağlamak üzere iletişim, bilgi
analizi, planlama, mali yönetim ve dokümantasyon, acil durum destek hizmetleri, kaynak destek, alt
yapı sistemi ve inşaat hizmetlerinde gerekli hazırlıkların yapılması ve koordinasyonun sağlanması için
merkez ve taşra teşkilatı okul ve kurumlarında “Acil Önlem ve Acil Eylem Planı” hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Eğitim Muhtırası gereği personele
afetlerde sorumluluk ve görevlerini öğretmek, eğitim faaliyetlerinde topyekün savunmanın
gerektirdiği sivil hazırlık ve hareket tarzlarını bütün fertlere kazandırmak ve bu konuda gerekli fikir
ortamı oluşturmak, her türlü tehlikeye karşı süratle önlem alma kabiliyetini geliştirmek maksadıyla
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluş personeline Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri
konularında eğitim seminerleri verilmiş, formatörlük kursları düzenlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kızılay arasında 07/07/2008 tarihinde “Toplum Liderlerini
Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı Protokolü” imzalanmıştır. Bu
Protokol’ün amacı, Bakanlık ile Türk Kızılayı arasında pilot olarak seçilen İstanbul başta olmak
üzere deprem ve diğer afetlere karşı en riskli bölgelerden başlayarak Türkiye genelinde, toplumda
olası afetlerden korunma ve zarar azaltma bilincinin oluşturularak artırılması, buna yönelik olarak
yaygın eğitim programlarının gerçekleştirilmesi ve yetiştirilen toplum liderleri aracılığıyla toplumda
afetlere karşı hazırlıklı olma ve sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması ile üzerinde karşılıklı
olarak mutabakata varılacak diğer ilgili faaliyet alanlarında da işbirliğini güçlendirme ve taraflar
arasındaki ilişkilere resmiyet kazandırmaktadır.

F- Doğal Afet Sigortaları Kurumu

1999 senesinde Kocaeli ve Düzce’de meydana gelen depremlerden sonra 4484 sayılı Kanunla
değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu
tarafından 25/11/1999 tarihinde çıkarılan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile zorunlu deprem sigortasını sunmak üzere Doğal Afet Sigortaları Kurumu
(DASK) kurulmuştur. 

Bu KHK ile Türkiye'de ilk kez deprem zararlarının ekonomik maliyetlerinin karşılanmasında
yalnızca kamu kaynaklarının kullanılması politikasından vazgeçilmiş ve belediye hudutları ve
mücavir alanlar içerisindeki konut sahiplerinin deprem hasarlarına karşı evlerini sigorta ettirmeleri
zorunluluğu getirilmiştir. Diğer doğal afetler nedeniyle zarar gören yapılar ve kırsal alanlardaki
yapılar KHK’nin kapsamı dışında olup bunlar önceden olduğu gibi 7269 sayılı Kanunun ilgili
hükümlerine göre hak sahipliğine konu olmaya devam etmektedir.

KHK’nin yürürlüğe girişinde, 1999 yılında yapılan tahminlere göre, Türkiye'de kapsama girmesi
gereken takriben 13 milyon konut sahibi olmasına karşılık, 2008 yılı sonu itibariyle, zorunlu deprem
sigorta poliçesi satın alan kişi sayısı 2.853.840’dır.

Zorunlu deprem sigortası, deprem nedeniyle meydana gelen yangınlar, patlamalar ve
heyelanların yol açtığı zararları da kapsamakta, buna karşılık ölümler ve yaralanmalar, her türlü
taşınır mal ve eşya kayıpları, manevi tazminat talepleri ve iş kaybı, enkaz kaldırma maliyetleri gibi
dolaylı zararları kapsamamaktadır.

Aynı zamanda bu KHK ile, 7269 sayılı Kanun ile öngörülen depremlerden evleri yıkılan veya
ağır hasar gören mal sahiplerine yeni konut yapma yükümlülüğü de kaldırılmıştır. Bu durumda,
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KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra evlerini zorunlu deprem sigortası yaptırmayan mülk
sahipleri, evleri depremlerden zarara uğradıkları takdirde, devletten yeni konut yapımı veya hasar
gören konutların onarımı için yardım alamayacaklardır.

DASK’ın görevleri aşağıdaki şekildedir;

• Kapsamdaki bütün konutları ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi
altına almak,

• Yurtiçinde risk paylaşımını sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali
yükün bir bölümünü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,

• Kamu bütçesinden bağımsız bir ödeme kapasitesi oluşturmak,

•Toplumu ve sigortalıları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek.

Genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan tüm özel meskenler Zorunlu Deprem Sigortası
kapsamında olup ayrıntılı olarak ifade edilirse;

• Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

• Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

kapsama alınmıştır.

Kapsama girmeyen yapılar ise;

• Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,

• Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,

• 27/12/1999 tarihinden sonra inşa edilmiş ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı
bulunmayan binalar,

•634 sayılı Kanuna tabi olsun veya olmasın tamamı ticari veya sinai amaçla kullanılan binalardır
(işhanı, iş merkezi, idari binalar, eğitim binaları vb.).

• DASK'ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülüklerini karşılayacak mali gücünün
bulunduğu anlaşılmaktadır.

Zorunlu deprem sigortası ile ilgili genel sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

• Afyon, Bingöl ve Tunceli’de meydana gelen depremlerin ardından çıkarılan kanunlarda olduğu
gibi, Zorunlu Deprem Sigortası olmayanlara devletin konut ve konut kredisi gibi olanaklar sunması
sonucu sigortaya olan inancı azalması,

• Toplum katmanlarınca (kamu, siyasi, özel, medya) yeterince sahiplenilmeme ve
desteklenmeme,

• Bazı konutların tapu kayıtlarındaki cins tashihlerinin yapılmamış olması nedeniyle tapudaki
kontrolün eksik olması, 

• Zorunlu Deprem Sigortasının kanunlaştırılamaması. 

G- Kızılay

Kızılay’ın deprem ile ilgili faaliyetlerinin özeti ve konu olduğu mevzuat değişiklikleri aşağıda
iki başlık altında incelenmiştir.
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1- Mevzuat Çalışmaları

a- Ulusal Düzeyde Yapılan Mevzuat ve Mevzuat Değişiklikleri:

• 27/08/1999 tarihli ve 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler
Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu

• 5253 sayılı Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5832 sayılı Kanunun Ek 27/A
Maddesi (Türkiye Kızılay Derneği uluslararası anlaşmalara göre tayin edilen nitelik ve duruma göre;
merkezinde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu, şubelerinde genel kurul ve yönetim
kurulu oluşturulması şartıyla tüzüğünde belirlenen şekilde teşkilatlanır ve yönetilir. Kızılay’ın iş ve
işlemleri; kanunların verdiği görev ve yetkilere, tüzüğüne ve yönetim kurulunca çıkarılan
yönetmeliklere göre yürütülür.)

• 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

b- Uluslararası Düzeyde Yapılan Mevzuat ve Mevzuat Değişiklikleri

• 14/01/2007 tarihli 3 Nolu Ek Protokol (1949 Cenevre Sözleşmelerine ek protokol)

c- Kurumsal Düzeyde Yapılan Mevzuat ve Mevzuat Değişiklikleri

• 2004/6800 sayılı Karar ile Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’nde Değişiklik Yapılması 

• 2004 Türkiye Kızılay Derneği Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Yönetmeliği

• 2009/14633 sayılı Karar (Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü)

• 2010 Türkiye Kızılay Derneği Afet Yönetimi Müdürlüğü Yönetmeliği (Taslak)

2- Projeler ve Uygulama Faaliyetleri

Türk Kızılayı, 2000’li yılların başında başlatılan yeniden yapılanma sürecinde belirlenen
ihtiyaçlar çerçevesinde, bu ihtiyaçlara cevap vermesi gereken yapılar gözden geçirilerek afet yönetim
sisteminin geliştirilmesi için önemli adımlar atmıştır. Bu amaçla hem kendi içinde hem de topluma
yönelik olarak aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmüş olduğu ve halen yürüttüğü anlaşılmıştır.

a- Afet Operasyon Merkezi’nin Kurulması (AFOM)

AFOM, 2001 yılında afetlere daha etkin müdahale edebilmek ve Türk Kızılayı’nın tüm birimleri
arasında hızlı ve etkin koordinasyonu sağlayabilmek amacıyla kurulmuştur. Bugün Afet Operasyon
Merkezi, Türkiye’de etkin afet yönetim sistemini temsil eden en önemli referans merkezlerinden biri
konumuna gelmiştir. AFOM, 7/24 faaliyetlerini yürüten ve gerek ulusal gerekse uluslararası yardım
operasyonlarında Türk Kızılayı’nın birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayan ana merkezdir.

b- Bölgesel/Yerel Afet Yönetim Merkezlerinin Kurulması

Türk Kızılayı, 2003 yılında başlatılan bölgesel yapılanmaya geçiş çalışmalarını takiben bugün
9 bölge ve 24 yerel afet yönetim merkezi ile 271.485 kişiye acil barınma sağlayacak kapasiteye
ulaşmıştır.

c- Afet Müdahale Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması

Bölgesel ve Yerel Afet Yönetim Merkezlerinin kurulmasını müteakip, bölgelerin risk haritaları
da göz önünde bulundurularak Afet Müdahale Planları, Bölge Eylem Yönergeleri geliştirilerek etkin
bir müdahale yapılmasına imkan sağlanmıştır. 
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d- Lojistik Kapasitenin Geliştirilmesi 

Yeniden yapılanma sürecinde hizmet kalitesini geliştiren Türk Kızılayı, artık bez çadırların
yerine modern Oba Kentler ve Mevlana Evleri ile afetlerde ihtiyaç sahiplerine geçici iskan hizmeti
sunabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Ayrıca; Türk Kızılayı; Mobil Ekmek Fırını, Mobil Klinik, Mobil
Mutfak ve Mobil İkram araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine alanda en kısa sürede hizmet sunabilmektedir.

e- Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) Projesi

Türk Kızılayı maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkili kullanabilmek amacıyla
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP)-Enterprise Rersources Planning (ERP) Projesi’ni 2006 yılı Şubat
ayında başlatmıştır. 

Proje ile, Kızılay’ın tüm faaliyet alanlarına ait işlemler web tabanlı olarak takip edilebilmektedir.
Özellikle ulusal afet ve lojistik stokları ile kan ve kan ürün stokları gerçek zamanlı olarak takip
edilebilmekte, bağışların bağışçılardan alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaşıncaya kadar olan süreç takip
edilebilmektedir. 

f- Haberleşme Sistemleri ve Bilgi Yönetimi

Afetlerde iletişim kanallarının kesilmesinin meydana getireceği olumsuzlukları önlemek adına,
“Haberleşme Ağı Oluşturma ve Yaygınlaştırma Projesi”nin yaygınlaştırma faaliyetlerinin
sürdürüldüğü görülmüş, Türk Kızılayı’nın sahip olduğu mevcut haberleşme ağında, altyapılar çökse
bile iletişim imkanı sağlayan uzak mesafe telsiz sistemleri ve uydu haberleşme sistemleri ve uydu
üzerinden görüntülü iletişim sistemlerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Ülke genelinde toplam 22 sabit
merkezde, 25 haberleşme aracında; uzun mesafe ve yakın mesafe telsiz sistemleri ile uydu haberleşme
sistemi bulunmaktadır.

g- İnsan Kaynağı Kapasitesinin Geliştirilmesi

Deneyimli profesyonel insan kaynağı sistemi oluşturulmuştur. Afet İnsan Kaynağının
güçlendirilmesi için Afet Eğitim Programları düzenlenmekte, eğitim sisteminin bölgelere
yaygınlaştırılması çalışmaları yürütülmektedir. Tatbikatlarla da hazırlık çalışmalarının kontrol
edilmesi ve personelin eğitilmesi sağlanmıştır. Bugün itibariyle, profesyonel personel sayısı yaklaşık
3.000, şube sayısı 750 olmuştur. 

h- Psikososyal Destek Programları

1999 depremleri ardından, afetzedelerin psikolojik destek almasının fiziksel ihtiyaçlar kadar
önemli olduğu anlaşıldığından, Türk Kızılayı bu kapsamda psikososyal destek programlarını kendine
bir faaliyet alanı olarak belirlemiş; risk gruplarına ilişkin programlar düzenlemiş; afetlerin yarattığı
olumsuz psikolojik yaşantıları en aza indirmek, toplumun afetle başa çıkma kapasitesini arttırmak
amacıyla hem olağan dönemde hem de afetlerde psikososyal destek faaliyetlerini yürütmüştür.

i- Toplum Tabanlı Afete Hazırlık Eğitimleri 

Türk Kızılayı 1999 depremlerinden sonra yürüttüğü çalışmalarında topyekün hazırlığın öneminin
altını çizerek toplum tabanlı çalışmalara yönelik programlarını yoğunlaştırmaktadır. Türk Kızılayı,
yasal mevzuatlarda acil müdahale ile ilgili görevleri tanımlanmış olmakla beraber ülkemizde
eksikliğinin görüldüğü toplum bilinçlendirme, zarar azaltma faaliyetlerinde etkin olarak rol
almaktadır. Bu çerçevede toplum tabanlı projeler yürütmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda
anlatılmıştır.
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• Temel Afet Bilinci (ABCD) Eğitimi

Ülkemizin % 96’sının deprem kuşağında olması ve geçmişten günümüze Ülkemizde yaşanan
depremlerin yarattığı büyük kayıplar nedeniyle içinde bulunduğumuz riski anlamak ve meydana
gelebilecek can ve mal kayıplarını azaltmak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün
başlatmış olduğu ve Türk Kızılayı’nın işbirliği ve koordinasyonunda hayata geçirilen İstanbul Afete
Hazırlık Eğitim Projesi kapsamında eğitim programlarının yürütülmesi ile alınacak önlemlerle afet
zararlarının azaltılabileceği bilgisinin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

ABCD Eğitiminde;

- Deprem Tehlikeleri ve Riskleri

- Depremden Önce Yapılması Gerekenler

- Deprem Sırası ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

- İlk 72 Saat İçin Beceriler

- Olay Kumanda Sistemleri/Acil Yönetim Sistemleri 

konularında bilgiler verilmektedir.

• Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) Eğitimi

Söz konusu eğitimde kolon, kiriş, taşıyıcı duvar, çatı ve temel haricinde kalan aydınlatma
elemanı, pencere, ofis makinası, mobilya, raflarda saklanan veya duvara asılı olan eşyalar gibi tüm
yapısal olmayan elemanların bir sarsıntı sırasında ölümlere, yaralanmalara ya da maddi kayıplara
yol açabileceği belirtilerek alınabilecek basit önlemler ve yapılacak küçük işlemlerle afet zararlarının
azaltılmasının mümkün olduğu bilgisi verilmektedir.

Bu kapsamdaki eğitimler, 2003 yılından itibaren Türk Kızılayı’nın şubeleri, personel ve
gönüllüleri tarafından etkin şekilde hayata geçirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Program halihazırda
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü üzerinden web tabanlı
olarak devam etmektedir.

• Güvenli Yaşamı Öğreniyorum Eğitim Projesi

“Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” kitapları İlköğretim 4. sınıf ve üzeri öğrencilerini,
ailelerini ve öğretmenlerini hedef almaktadır. Kitaplar, doğal afetler ve bunlardan korunma yolları ile
Kızılay’ı tanıtmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışmada herkesin güvenli yaşam için edinmesi
gereken temel bilgiler, korunma yöntemleri, afetler ve Kızılay’ın afet hizmetleri konusunda bilgiler
yer almaktadır. Kitaplar Kızılay şubeleri tarafından İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin uygun
gördüğü okullarda okutulacaktır. 2004 yılından günümüze kadar sponsor kuruluşların desteğiyle
700.000’den fazla kitap çocuklarımıza ulaştırılmıştır.

• Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi

Olası afet zararlarını azaltmak için toplum liderleri (öğretmenler, din görevlileri ve muhtarlar)
aracılığıyla toplumda afetlere karşı hazırlıklı olmayı, sosyal sorumluluk bilincini oluşturmayı ve
yerelde kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesini sağlamayı amaçlayan Toplum Liderlerini
Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı, 2007 yılında Kızılay tarafından hayata
geçirilmiştir. Proje kapsamında;
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- Kızılay şubelerinde eğiticiler yetiştirilmekte,

- Yerelde afete hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarında yer alan kurumlarla ilişkiler geliştiril-
mekte,

- Toplum liderleri için eğitim programları yapılmakta ve zarar azaltma kültürünün
yaygınlaştırılması amacıyla ortak etkinlikler yapılmaktadır.

Mayıs 2010 itibari ile 32 ilde toplam 165 Kızılay Şubesinde 517 proje eğiticisi yetiştirilmiş,
müftülük seminerleri ile 2496 kişiye, çocuk tiyatrosu ile 22 ilde 14.745 öğrencimize, hutbe ve
vaazlarla 10 ilde 1.209.750 kişiye ulaşılmıştır. Bugüne kadar 28 ilde toplam 28.481 toplum liderine
ulaşılan projenin 2015 yılında 81 ile ulaşması hedeflenmektedir.

2007 yılında başlatılan Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma
Programı ile yakalanan başarı sayesinde Proje kapsamına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile
proje protokolleri de eklenmiştir.

• İlk yardım eğitimleri

Türk Kızılayı 2000 yılında ilk yardım eğitimlerinin standardizasyonu çalışmasını başlatmış ve
ulusal düzeyde standardizasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılayı bünyesinde yaklaşık
1000 kişiye ilk yardım eğitimci eğitimi verilmiş, 45.000’den fazla kişiye ilk yardım eğitimi
verilmiştir. Türk Kızılayı aynı zamanda 5-6 yaş ve 6-14 yaş grubuna yönelik güvenli davranış ve ilk
yardım eğitimi projesini Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirmiştir. Çocuklara yönelik ilk yardım
animasyonları 6-14 yaş grubuna yönelik güvenli davranış ve ilk yardım eğitimi projesi kapsamında
hazırlanmış ve Türk Kızılayı ilk yardım web sayfasından yayınlanmıştır.

• Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirme Projesi

Zarar görebilirlik ve kapasite değerlendirmesi toplumun karşı karşıya olduğu riskleri ve bu
risklerle başa çıkabilme kaynaklarının belirlenmesi, tespit edilen risklere karşı gerekli kapasitelerin
belirlenerek, hazırlıkların yapılması ve olası afetlere yönelik müdahalede bulunulması için bir eylem
planının hazırlanmasını kapsayan bir süreçtir. 

Kızılay’ın Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirme Projesi, ilk olarak 2003 yılında hazırlık
çalışmaları ile başlatılmış olup Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Amerikan
Kızılhaçı işbirliğinde hayata geçirilmiştir. Proje, pilot olarak seçilen İstanbul ve İzmir illerinde Kızılay
Şubelerinin önderliğinde yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları, mülki ve idari makamların desteği
ve koordinasyonu ile sürdürülmüştür. Proje’de, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü
öğretim üyeleri de gerek hazırlık, gerekse uygulama ve raporlama aşamalarında danışman olarak
görev almışlardır.

j- Seminer, Panel, Konferanslar, Öğrenci Ziyaret Programları
Türk Kızılayı’nın Etimesgut ilçesinde konuşlu Afet Operasyon Merkezi’ni ziyarete gelen okul

öncesi eğitimi öğrencilerinden üniversite öğrencilerine, kamu kurum ve kuruluşların afet yönetimi ile
ilgili birimlerine (itfaiye, Sivil Savunma temsilcileri gibi) mülki makam sahibi yöneticilere
(Kaymakam, Emniyet Amirleri gibi), Avrupa Birliği’nden ve Dünyanın diğer STK’larının afet
yönetimi görevlilerine, Uluslararası Kızılay/Kızılhaç temsilcilerine ve diğer afet yönetimi ile ilgili
veya doğrudan ilgisi olan veya olmayan uluslararası heyetlere kadar tüm kesimlere afet yönetimi
sistemi ve zarar azaltmaya yönelik bilgilendirme sunumları yapılmaktadır. Ayrıca, Sivil-Asker
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İşbirliği kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimlerine Türk Kızılayı’nın afet müdahale
sisteminden bahsedilerek, süreç içerisinde birey olarak afet zararlarını azaltmada üstlenecekleri roller
hakkında da eğitici bilgiler verilmektedir.

k- Gönüllülük Çalışmaları
Gönüllülük, Kızılhaç-Kızılay Hareketi hizmetlerinin temelidir. Bu hizmetlerin halka daha etkin

ve verimli sunulabilmesinde gönüllü faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerde görev alan aktif gönüllü
sayısının arttırılması son derece önemlidir. Bu maksatla Türk Kızılayı, Ülkemizde insani yardım
alanındaki çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmek için misyonuna uygun bir şekilde gönüllülerini organize
ederek harekete geçirmekte, muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmekte ve tüm toplumu
gönüllülük faaliyetleri konusunda duyarlı hale getirmek için çaba sarf etmektedir. Ayrıca yine
gönüllülük çalışmalarında, kurumsal işbirliği modeli/sivil toplumun ortaklaşa çalışma örnekleri
harekete geçirilmiştir. Örneğin; afetlerde psikososyal hizmetler alanında, bu tür hizmetlere ihtiyaç
duyulan kişi ve grupların ihtiyaçlarının en etkili biçimde ve işbirliği halinde karşılanmasını, ulusal
ve uluslararası alanda meydana gelen afetlere tüm sivil kuruluşlarıyla daha etkili müdahalesini
sağlamak amacıyla Türk Kızılayı önderliğinde Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği kurulmuştur.

l- Tatbikatlar
Kızılay, afetlere hazırlık konusunda, lojistik kapasitesinin arttırılması çalışmalarının yanı sıra

eğitimlerin verimliliğini alanda denemek, birlikte çalışılacak paydaşlarla çalışmalarını paylaşmak, afet
müdahalesinin uygulanmasında karşılaşılabilecek sıkıntıları ve eksikliklerini belirlemek, afetlere
müdahalede ortak kapasitelerin kullanılması eğitimini yapmak ve karşılıklı afet zararlarının en aza
indirilmesi konularında bilgi paylaşmak maksadıyla tatbikatlar düzenlemekte veya diğer kamu kurum
ve kuruluşlarınca düzenlenen tatbikatlara iştirak edilmektedir.

m- Türk Kızılayı 2010-2015 Stratejik Planı 
Türk Kızılayı, ulusal ve uluslararası mevzuatla tanımlanmış görevlerinin etkinliğini artırmak,

Genel Merkezinin ve Şubelerinin bir bütün olarak hareket etmesini sağlamak, bütçesinin amaç ve
hedefler doğrultusunda hazırlanmasını, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasını ve hesap
verme sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlamak için “2010-2015 Stratejik Planı”nı hazırlamıştır. 

Türk Kızılayı hazırladığı stratejik plan ile 2015 yılında; “Gücünü toplumdan alan, risklere karşı
toplumu harekete geçiren, yerel ihtiyaçlara göre hizmetlerini biçimlendiren, Kızılay-Kızılhaç
Hareketine yön veren ve kendini yeniden üreten bir Kızılay” hedeflemektedir.

H- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
MTA Genel Müdürlüğü tarafından üretilen çalışmalara ilişkin özet aşağıdadır:
1999 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- İzmit-Adapazarı Depreminin İncelenmesi ve Bölgenin Yeniden Planlanmasında Gerekli

Temel Jeolojik Verilerin Hazırlanması
2- Diri Fayların Jeoloji Etütleri (Bolu, Adapazarı, İzmit, Bursa, Balıkesir)
3- Kuzey Ege Tektonik Bloğunun Araştırılması
2000 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- Kuzey Anadolu Fayının Batı Kesiminin Güncel Tektoniği
2- Kuzey Anadolu Fayının Batı Kesiminin Jeolojik Evrimi ve Depremselliğinin İncelenmesi
3- Landsat TM ve ERS Uydu Görüntüleri Vasıtasıyla Marmara Depreminin Araştırılması
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2001 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- İstanbul Metropolü Batı Koridoru (K. Çekmece-Silivri-Çatalca A.) Kentsel Gelişme Alanları

Yerbilim Verileri

2- Kuzey Anadolu Fayının Batı Kesiminin Güncel Tektoniği ve Paleosismolojisi

2002 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- İstanbul İli Yakın Batısının Jeolojisi

2- Diri Fay ve Paleosismoloji Araştırmaları

3- İzmir Çevresinin Güncel Tektoniği ve Diri Fayları

4- Türkiye Neotektonik Haritaları Projesi (Doğu Anadolu Fayı)

2003 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- Diri Fay ve Paleosismoloji Araştırmaları 

2- İzmir Çevresinin Güncel Tektoniği ve Diri Fayları

3- KAF’ın Batı Kesiminin Paleosismolojisi MTA-GSC (Japon Ortak Proje)

4- İstanbul İli Yakın Batısının Jeolojisi

5- Türkiye Neotektonik Haritaları Projesi (Doğu Anadolu Fayı)

6- Kuzey ve Doğu Anadolu Fayları Uluslararası Projesi 

2004 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- Türkiye Aktif Fay Veri Tabanı 

2- Diri Fay ve Paleosismoloji Araştırmaları 

3- Türkiye Neotektonik Haritaları (Doğu Anadolu Fayı Atlası)

2005 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- Diri Fay ve Paleosismolojisi Araştırmaları

2- Doğu Anadolu Fayı Atlasının Hazırlanması ve Basımı

2006 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- Türkiye Diri Fay Haritası’nın Güncellenmesi ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması

2- İzmir Körfezi ve Sığacık Körfezinde Sığ Sismik Yöntemlerle Kıyıötesi Aktif Fayların
İncelenmesi

3- Mağaralarda Paleosismoloji Araştırmaları

4- Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Yer Bilim Araştırmaları

2007 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- Türkiye Diri Fay Haritası’nın Güncellenmesi ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması

2- İzmir Körfezi ve Sığacık Körfezinde Sığ Sismik Yöntemlerle Kıyıötesi Aktif Fayların
İncelenmesi

3- Türkiye Mağaraları Paleosismoloji Araştırmaları Projesi

2008 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- Türkiye Diri Fay Haritası’nın Güncellenmesi ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması 
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2- İzmir Körfezi ve Sığacık Körfezinde Sığ Sismik Yöntemlerle Kıyıötesi Aktif Fayların
İncelenmesi

3- Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Orta ve Doğu Bölümünün Paleosismolojisi (Japon Ortak
Proje)

4- Türkiye Mağaraları Paleosismoloji Araştırmaları

2009 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- Türkiye Diri Fay Haritası’nın Güncellenmesi ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması

2- Ecemiş Fayı Atlası

3- Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Orta ve Doğu Bölümünün Paleosismolojisi

2010 Yılında Gerçekleştirilen Projeler
1- Türkiye Diri Fay Haritası’nın Güncellenmesi ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması 

2- Ecemiş Fayı Atlası

3- Tuzgölü Fay Zonunun Neotektonik Dönem Özellikleri ve Paleosismolojisi

4- Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Orta ve Doğu Bölümünün Paleosismolojisi (Türk-Japon Ortak)

İ- Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tarihi binaların deprem dayanımları ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri

gerçekleştirilmiştir.

J- Devlet Planlama Teşkilatı
1999 yılı depremlerinin hemen sonrasında, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)

dönemi için “doğal afetler” ile ilgili ayrı bir bölümün ilk defa Planda yer alması sağlanmış ve böylece
toplumun her kesiminin afetleri doğru olarak algılaması ve bilinçlendirilmesi hususuna vurgu
yapılarak, etkili bir afet yönetim sisteminin geliştirilmesi istenilmişti.

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Orta Vadeli Program ve 2010 Yılı Programında da,
uygulamalara yönelik tedbirler olarak aşağıdaki hususlara yer verilmiştir. 

DPT- Dokuzuncu Kalkınma Planı;

• “Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi” kısmında başta afet yönetimi
olmak üzere birçok alanda kamu kurum ve kuruluşları arasında yetki ve görev karmaşasının
olduğunu,

• Görev ve yetki çatışmalarını önleyecek tedbirlerin alınmasını,

• Plan yapımında afet riski yüksek yerleşmelere öncelik verilmesini,

belirleyen konuları ele almıştır. 

Orta Vadeli Program (2010-2012) afet yönetiminin merkezi ve yerel düzeyde yeterli, etkin ve
bütüncül kurumsal, idari ve yasal bir yapıya kavuşturulmasını temel amaç olarak belirlemiştir. Ayrıca,
ulusal afet yönetim stratejisi, doğal afet riski taşıyan yerleşim yerleri, riskin planlı bir şekilde
azaltılması ve deprem sigortası konularındaki hususlara yer verilmiştir.

2010 Yılı Programında afetler ile ilgili olarak mevcut durum değerlendirmesi yapılarak
öncelikler ve tedbirler belirlenmiştir. Çarpık kentleşme, iklim ve çevre koşullarındaki bozulmanın da
etkisiyle dünyada ve ülkemizde doğal afetlerin şiddeti ve sıklığının arttığı, ekonomik ve sosyal
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maliyetlerin ciddi boyutlara ulaştığı ifade edilip, bu durumda afet yönetiminin, risk yönetimine özel
önem atfeden bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Program’da “tedbir” olarak yer alan konular şunlardır:

• Tedbir 277: Ulusal Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.

• Tedbir 278: Bütünleşik afet tehlike haritalarının hazırlanma esasları belirlenecektir.

• Tedbir 279: Ülke genelinde doğal afet riski taşıyan yerleşim yerleri afet risk düzeyine göre
önceliklendirilecektir.

• Tedbir 280: Doğal Afet Sigortaları Kanunu çıkarılacaktır.

K- Maliye Bakanlığı

Marmara depreminden sonra zarar gören vatandaşlar ve yerel yönetimler için, Maliye
Bakanlığınca yapılan vergi düzenlemeleri, borçların terkin edilmesi, borçların taksitle ödenmesi,
ödeme süre uzatımları gibi hususlar aşağıda yer almaktadır.

1- Deprem Sonrasında Getirilen Ek Vergiler

17/08/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi ve civarında meydana gelen depremin
yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla 4481 sayılı Kanun 26 Kasım 1999 tarihli mükerrer
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile bir yandan depremde zarar
gören yurttaşlarımızın yaraları sarılmaya çalışılmış diğer yandan ekonomide yeni yapısal sorunlar
yaratılmadan ekonomik istikrar programının devamı amaçlanmıştır.

Bu Kanun ile ihdas edilen vergileri, gelir, servet ve muamele üzerinden alınanlar olmak üzere 3
ana başlık altında toplamak mümkündür.

a- Gelir Üzerinden Alınan Vergiler (Sadece 1999 Yılı İçin Uygulanmıştır.)

i- Ek Gelir ve Ek Kurumlar Vergisi

Ek gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 1998 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının % 5
oranında ek gelir ve kurumlar vergisini 1. taksidi 1999 yılı içinde olmak üzere 6 eşit taksitle ödemek
zorunda bırakılmışlardır.

ii- Faiz Vergisi 

4481 sayılı Kanunun 16. maddesi ile Devlet iç borçlanma senetlerinin bazılarına ödenen faizler,
faiz vergisi adı altında ihdas edilen bir vergiye tabi tutulmuştur. 

b- Servet Üzerinden Alınan Vergiler (1999 yılında bir kez uygulanmıştır.)

i- Ek Emlak Vergisi 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12. maddelerinde yazılı bina, arsa ve araziler, 1999
yılı emlak vergisi matrahları üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek emlak vergisine tabi
tutulmuştur. 

ii- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6. maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV)
sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıtlı bulunan
taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere 1999 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı
kadar, ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmuştur.
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c- İşlem Üzerinden Alınan Vergiler
i- Özel İletişim Vergisi
31/12/2000 tarihine kadar uygulanmak üzere her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından

verilen tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25 oranında özel iletişim vergisine tabi
olacağı hükmolunmuştur. Verginin mükellefi cep telefonu işletmecileridir. 5035 sayılı Kanun ile 6802
sayılı Gider Vergileri Kanununun 39. maddesinde yapılan değişiklik ile bu vergi sürekli hale getirilmiş
ve verginin kapsamı 5228 sayılı Kanunun 38. maddesiyle genişletilmiştir. 

ii- Özel İşlem Vergisi
31/12/2000 tarihine kadar uygulanmak üzere, 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici

1. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen işlemler ve kağıtlar için ödenen eğitime katkı payı tutarı kadar
ayrıca özel işlem vergisi ödeneceği hükmolunmuştur. 31/12/2000 olarak belirlenen uygulama tarihi,
4605 sayılı Kanun ile 31/12/2002 ve sonra 4783 sayılı Kanunun 13. maddesi ile 31/12/2003 tarihine
kadar uzatılmıştır.

2- Vergi Ödemeleri Alanında Yapılan Düzenlemeler
a- Ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, resim, harç, fon ve

paylar ile bunların fer'ileri ve cezalarının ödeme süreleri uzatılmıştır.
Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin

Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 576 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname 23/9/1999 gün ve 23825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan
Kararnamenin 2. maddesi ile "Maliye Bakanlığı, 17/8/1999 tarihinde meydana gelen doğal afet
nedeniyle, afet meydana gelen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu kapsamında olup ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, resim,
harç, fon ve paylar ile bunların fer'ileri ve cezalarının ödeme sürelerini uzatmaya yetkilidir. Maliye
Bakanlığı bu yetkisini, iller, il merkezleri, ilçeler veya beldeler, depremden zarar gören mükellefler
veya vergi türleri itibariyle farklı süreler tespit etmek suretiyle kullanabilir." hükmü getirilmiş ve
çeşitli tebliğler ile düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, 17/1/2000 tarih ve 23936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 589 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’nın 7. maddesi ile, 14/9/1999
tarihli ve 576 sayılı Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme
Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2. maddesinde yer alan "17/8/1999 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle"
ifadesi "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle" olarak
değiştirilmiştir. Böylece, 12/11/1999 tarihinde Bolu İli ve civarında meydana gelen deprem nedeniyle
vergilerin ödeme süresinin uzatılması da mümkün hale gelmiştir.

b- Varlıklarının en az %10'unu deprem nedeniyle kaybedenlerin; vergi borçlarını, Haziran
2001’den başlamak üzere 19 ayda ve 19 eşit taksitte ödemeleri yönünde imkan sağlanmıştır.

414 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen
depremlerden etkilenen Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Kocaeli İllerinin Merkez ve İlçelerinde
mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir, Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı
bulunan mükelleflerden varlıklarının en az %10'unu deprem nedeniyle kaybedenlerin; ödenmemiş
vergi borçlarını, ilk taksit Haziran 2001 ayından başlamak üzere 19 ayda ve 19 eşit taksitte ödemeleri
yönünde düzenleme yapılmıştır.
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Bununla birlikte, depremin yoğun olarak etkilediği bu yerlerdeki sosyal ve ekonomik koşullar
yeniden değerlendirilmiş ve başvuru süresi 14 Aralık 2001 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmış
ve bu mükelleflerin borçlarını ilk taksit Aralık 2001 ayından başlamak üzere 13 ayda 13 eşit taksitte
ödemeleri uygun görülmüştür.

c- Depremlerden zarar gören illerde, deprem öncesi dönemlere ait ödenememiş, Vergi Usul
Kanunu kapsamına giren vergilerle bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, fon payı ve
vergi cezaları ile 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payının
Kanunda belirlenen esaslara göre terkin olunmasına ilişkin Kanun yürürlüğe girmiştir.

30/12/2001 tarihli ve 24626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4731 sayılı Kanunda; 17/8/1999
ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden zarar gören illerde, bu tarihlerden önceki
vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş veya bu
tarihlerden önceki dönemlere ait olup deprem tarihi itibarıyla vadesi geçmemiş olan, 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu kapsamına giren vergilerle bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, fon payı ve
vergi cezaları ile 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payının Kanunda
belirlenen esaslara göre terkin olunacağı; 1999 yılına ilişkin olarak tahakkuk eden yıllık gelir veya
kurumlar vergisi, anılan yıla ait olup deprem tarihinden sonraki dönemlere ilişkin geçici vergileri ile
kurumların 2000 yılında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasının (6)
numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatının tamamının terkin
olunacağı, hususları düzenlenmiştir.

Terkin kapsamına Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç, gecikme faizi, gecikme
zammı, vergi cezası ile il özel idarelerine ve belediyelere olan borçların tamamı girmektedir.

d- Vergi Barışı Kanunu ile bazı vergiler için taksitlendirme imkanı getirilmiştir.
4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ile 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremler

nedeniyle ödeme süresi uzatılan ve Kanunun yürürlüğe girdiği 27/02/2003 tarihine kadar ödeme süresi
belirlenmemiş olan yıllık gelir ve kurumlar vergisi ile kurumların (193 sayılı Kanunun 94. maddesinin
birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatı hariç
olmak üzere) diğer vergilerinin vade tarihinin (4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51.
maddesinin (z) bendi ile değişen ibare) Mayıs 2003 ayının son gününün kabul edilmesi ve bu vergilerin
ilk taksit Haziran 2003 ayından başlamak üzere 24 ayda ve 24 eşit taksitte ödenebilmesi,

4 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinde de, 4811 sayılı Kanunun ve 576 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden ödeme süreleri uzatılan
yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci
fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatının vade
tarihleri 31 Mayıs 2003 olarak belirlenmiş ve ilk taksitin Haziran 2003 ayından başlamak üzere 24
ayda ve 24 eşit taksitte ödenebilmesi,

imkanları sağlanmıştır.
L- Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bazı çalışmaları aşağıdaki gibi özetlemek

mümkündür;
• Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki insan yoğunluklu kullanılan binalar için envanter

çalışmaları yapıldığı, sadece İstanbul bölgesinde 1594 adet olmak üzere Türkiye genelinde toplam
2286 adet insan yoğun binanın deprem dayanımı açısından incelendiği,
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• Söz konusu binaların ilk incelemelerinin 2007 Deprem Yönetmeliği doğrultusunda belirlenen
öncelik kriterlerine göre Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlıkları tarafından
yapıldığı, dayanım açısından yetersiz bulunan binaların bağımsız bir heyet veya üniversite tarafından
tekrar incelendiği ve nihai kararın oluşturulduğu,

• Bu kapsamda öncelikle can güvenliği tehlikesi bulunan 270 adet binanın tahliye edildiği, söz
konusu binaların yıkımından doğan iskan ihtiyacının yeni inşaat yapımı veya mevcut tesislerden
istifade edilmek suretiyle giderildiği,

• Takviye ihtiyacı olan 1624 adet bina için öncelikle takviye maliyetinin yeni bina maliyetlerine
oranının % 50’sini geçmesi halinde maliyet etkinlik açısından yeni bina inşaatının yaptırıldığı

belirlenmiştir.

M- Ulaştırma Bakanlığı ve Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurumları
1- Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
“Kıyı Yapıları, Demiryolları, Havameydanları İnşaatları Deprem Teknik Yönetmeliği”

18/08/2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01/09/2008 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

Ancak, uygulama aşamasında Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra yapılan çalışma ve
değerlendirmeler neticesinde bazı maddelerinde revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu
bağlamda, hazırlanmış olan “Revize Yönetmelik Taslağı” 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Kıyı Yapıları, Demiryolları, Havameydanları İnşaatları Deprem Teknik Yönetmeliği” ile ilgili
olarak bugüne kadar yapılan uygulamalar gözden geçirilerek 2010 yılı içerisinde gerekmesi halinde
değiştirilebileceği belirtilmiştir.

2- Ulaştırma Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Ülkemizde afete yönelik hazırlık ve planlamalar, 15/05/l959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 88/12777
sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde
yürütülmektedir. 

Bahse konu mevzuat Ulaştırma Bakanlığı ve kuruluşlarına;

• Afetin vukuunu ihbar veya yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz gibi
muhaberelerin parasız kabul edilip muhataplarına ulaştırılmasının sağlanması,

• Afet bölgesinin yurdun her yöresi ile acil haberleşmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin
alınması, afetten etkilenen haberleşme araçları, tesis ve şebekelerinin en kısa zamanda hizmete
sokulması,

• Afet muhaberatına öncelik tanınması, 

• Gerekli görülen afet ve geçici iskan bölgelerinde haberleşme tesis ve şebekelerinin öncelikle
kurulması,

• Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunca uygun görülen, yurt içi ve yurt dışından çeşitli
kuruluş ve müesseseler tarafından gönderilecek kurtarma ve yardım ekipleri ile her türlü malzeme,
makina, alet, yiyecek, giyecek, barınmaya ait eşya ve maddelerin kara, deniz, demiryolu ve hava
vasıtaları ile gerekirse bedeli sonradan ödenmek üzere sevkinin sağlanması, 
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• Afet bölgesine veya afet bölgesinden başka bölgeye yapılacak ikmal ve nakillerde demiryolları,
denizyolları, karayolları ve havayolları bakımından gerekli tedbirlerin alınması, takviyelerin
yapılması, afetle ilgili nakliyeye öncelik verilmesi,

• Afet bölgesi ile yurt içi büyük merkezler ve yurt dışı arasında hava köprüsünün kurulması,
bölgedeki hava alanlarına hangi tip uçakların hangi şartlarda inmesinin uygun olacağının Dışişleri
Bakanlığı’na bildirilmesi,

• Yurt içi veya yurt dışından yapılacak olan afetle ilgili nakliyelerde asgari ücret tarifelerinin
tatbik edilmesini, Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunun aksine bir kararı olmadıkça, bu nakliye
ücretlerinin ilgili kuruluşlarca ödenmesini,

• Gönüllü başvuru halinde özel kesime ait kara, deniz ve hava taşıma araçlarından ücretsiz
yararlanılması için gerekli her türlü tertip ve tedbirlerin alınmasını,

• Afet bölgesindeki demiryollarında, hava meydanlarında liman, iskele ve barınaklarda meydana
gelen hasarların süratle giderilmesini ve kısa sürede hizmete açılmasını veya gerekli görülen yerlerde
yenilerinin yapılmasını,

• Bu görevleri eksiksiz ve süratle yerine getirmeyi sağlayıcı planların hazırlanmasını, gerekli
direktiflerin verilmesini ve izlemesini sağlama

görevleri verilmiştir.

Bu bağlamda, 7269 sayılı Kanun ve 88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve
Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde “Ulaştırma Bakanlığı Afetler Acil Yardım
Yönergesi” hazırlanarak 2004 yılında yayımlanmıştır. Bakanlık Kuruluşları da Afetler Acil Yardım
Takviye ve Destek Planlarını hazırlamıştır.

Bakanlığın görev alanına giren hususlardan, özellikle afet durumunda kesintisiz olarak
kullanılması zorunlu olan haberleşme sistemleri ve altyapısı ile lojistik destek mekanizmasının
sorunsuz çalışması, yardım ekiplerinin ve malzemelerin sevki için kara ve demiryolu ile depolama
ve dağıtımı için havaalanı ve limanların açık bulundurulması büyük önem arz etmektedir. 

Ayrıca, 3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 2000 yılında
4502 sayılı Kanun ile eklenen 2. maddesinin (j) bendi ile Bakanlığa,

“Doğal afetler ve olağanüstü haller sırasında ve sonrasında oluşan aşırı haberleşme trafiği
nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasının önlenmesini, haberleşme trafiğinin düzene sokulmasını
ve afet haberleşmesine öncelik tanınmasını teminen, işletmecilerin kendi haberleşme sistemlerinde
yapmaları gereken düzenlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek” görevi,

5803 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5. maddesinin (f) fıkrası ile de;

“Elektronik haberleşmenin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen
gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak. Haberleşmenin aksaması riskine karşı önceden
haberleşmenin kesintisiz bir biçimde sağlanmasına yönelik alternatif haberleşme alt yapısını kurmak,
kurdurmak ve ihtiyaç durumunda söz konusu sistemi devreye sokmak.” görevleri verilmiştir. 

Bu konulardaki çalışmalar Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

3- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük tarafından uygulanan Projeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

– 85 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



Her İlçeye Bir Heliport Projesi;
Sivil Havacılık sektöründe hava taksi ulaşımı ve helikopter işletmeciliği konusunda yaşanan

gelişmeler doğrultusunda SHGM tarafından doğal afetler ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere
her ilçede en az bir heliport yapılması amacıyla 2007 yılı sonunda "Her İlçeye Bir Heliport Projesi"
başlatılmıştır. Valiliklerin koordinasyonunda il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüsler tarafından yapılması planlanan heliportların sayısının ülke
geneline yayılacak şekilde artması, doğal afetler ve sağlık hizmetlerindeki ilk yardım çalışmaları
açısından büyük önem taşımaktadır.

Her Gökdelene Bir Heliport Projesi;
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yüksek binalarda yaşanacak yangın ve benzeri olaylara

zamanında müdahale edilebilmesi, doğal afetlerde kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek
sağlanması ve günlük hayatta helikopter taşımacılığının aktif olarak kullanılması amacıyla 2008 yılı
başında "Her Gökdelene Bir Heliport Projesi" başlatmıştır. Özellikle büyük kentlerde yüksek binaların
sayılarında yaşanan hızlı artış ve şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlayan helikopter
işletmeciliğinin gelişmesi, Proje’nin uygulanmaya konmasında önemli etkenler olmuştur. İmar
planlarının hazırlanmasından ve yapı ruhsatlarının verilmesinden sorumlu olan Belediye
Başkanlıklarına İçişleri Bakanlığı aracılığı ile bir yazı gönderilerek Proje hakkında bilgi verilmiştir.
Bina projeleri hazırlanırken planlanmayan, sonradan ilave edilmek istenen helikopter iniş kalkış
alanlarının ileride statik problemlere yol açabileceği ve bu nedenle yapım aşamasındayken heliport
inşasının değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Söz konusu proje ile itfaiye teşkilatlarının
fiziksel müdahalesini zorlaştıran koşullardan kaynaklanan risklerin de en aza indirilmesi
hedeflenmektedir.

Ambulans Helikopterleri Projesi;
Helikopter işletmeciliğinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde doğal afetler, yangın, deprem ve

günlük hayatta da acil durumlarda hastaların naklinde "Ambulans Helikopterleri Projesi", Sağlık
Bakanlığı ile birlikte koordineli bir şekilde başlatılmıştır. Ambulans Helikopterleri Projesi
kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüklerince
belirlenen hastanelerde yapılması düşünülen heliportlar için Genel Müdürlüğün teknik ve uzman
personelinin de katılımıyla fiziki yeterlilikler ve şartlar mahallinde incelenmiş ve uygun yer seçimleri
konusundaki çalışmalar yapılmıştır.

Mevcut durumda Ülkemiz genelinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletme izni
verilen helikopter iniş-kalkış alanı sayısı 51'e ulaşmıştır. 

4- Bilgi Teknolojileri ve İletşim Kurumu Başkanlığı
a- Mevzuat Çalışmaları
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun (EHK) 5. maddesinde Ulaştırma Bakanlığı’na

“Elektronik Haberleşmenin Doğal Afetler ve Olağanüstü Haller nedeniyle aksamamasını teminen
gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak, haberleşmenin aksaması riskine karşı önceden
haberleşmenin kesintisiz bir şekilde sağlanmasına yönelik alternatif haberleşme alt yapısını kurmak,
kurdurmak ve ihtiyaç durumunda söz konusu sistemi devreye sokmak” görevleri verilmiştir.

Bu kapsamda;
• Olağanüstü hal ve acil durumlarda ilgili kuruluşların koordinasyonu sağlamak amacıyla

Türkiye genelinde kullanılmak üzere VHF ve UHF bandlarından birer adet role ve simples kanalı,
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• 5809 sayılı EHK’nın 5. maddesi ve Başbakanlık genelgesi gereği, Ulaştırma Bakanlığı’na
“Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sisteminde” kullanılmak üzere 380-385/390-395 Mhz frekans
bandları tahsisi yapılmıştır.

Ayrıca, “Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği” kapsamında olağanüstü hallerde gönüllü görev
yapan “Amatör Telsizcilere” yönetmelikte belirtilen frekans ve teknik kriterlere uymak kaydıyla
Kurumdan izin almaksızın sistem kurma ve kullanma imkanı verilerek kolaylık sağlanmıştır.

b- Uygulama İş ve İşlemleri
• Merkez binasında bulunan sistemlerin kesintiye uğramadan çalışması yönünde Türksat’la bir

protokol yapılmış ve yedek sistemlerin “Felaket Kurtarma Merkezi” adı altında “Değerlendirme,
Planlama ve Yol Haritası“ çalışmalarına başlanmış olup çalışmalar halen devam etmektedir.

• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın İncek bölgesinde yeni binasının yapımı devam
etmektedir. Yeni binaya taşınıldığında halen bulunduğu yerdeki sistem yedek olarak kalacak, yeni
binaya yeni sistemler kurulacaktır. Yeni bina yerinin deprem etütleri yapılmış, 4. derece deprem
bölgesinde olduğu, % 85 kaya zemin üzerine olduğu tespiti yapılmıştır.

• Piyasa Gözetim ve Denetim Laboratuvar çalışma odalarının ve laboratuvar deney odalarının
ayrı ayrı radyal temeller üzerine oturtulduğu, binanın çelik konstrüksiyon ve depreme dayanıklı
olduğu, yapının özel olarak güçlendirildiği belirtilmiştir.

• Yürütülen Milli Monitör Sisteminin devamı ve faal halde tutulması için öncelikle MMS
faaliyetine kriz merkezince ihtiyaç duyulabileceğini dikkate almak gerekmektedir. Bu durumda her
an göreve hazır olunmalıdır. Eğer görev mahalli üzerinde sabit istasyonlar (RRS) ile kapsama mevcut
ise bu unsurlarla müdahale edilmesi, eğer kapsama alanı dışında ise portatif, mobil ve gerektiğinde
seyyar istasyonların süratle intikal ettirilmesi suretiyle çalışmaya süratle başlanabilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle sistemin olabildiğince deprem olumsuzluğu durumunda faaliyetini
sürdürülebilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Sabit istasyonların deprem durumunda fiili riskleri ve
bunlara ilişkin değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:

- Arazi üzerinde 20-30 m. yükseklikte çelik kule ve üzerindeki antenler ile metal konteyner
içinde bulunan görev cihazlarından oluşması nedeniyle ve sistemin kurulması sırasında mesnet edilen
standartlar nedeniyle büyük bir deprem olmadıkça istasyonlarda fiziki yıkım beklenmemektedir. Bu
da istasyonun çalışmasının sürdürülebilmesini mümkün kılacaktır. 

- Elektrik kesintisi oluşması durumunda istasyonların kendi jenaratör sisteminin devreye
girmesiyle çalışmasını sürdürme imkanı vardır. Ancak yakıtın tam dolu olduğu durumlarda bu sürenin
sonunda ikmal ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

- İstasyonlar insansız olarak uzaktan kumandayla işletilmekte ve bu amaçla veri iletişimi toplam
16 istasyonun 15’inde (bir tanesi Uydu VSAT bağlantısına sahiptir) Mikrodalga Link sistemleri ile
sağlanmaktadır. İstasyonun şiddetli bir sarsıntıya maruz kalması durumunda fiziksel olarak anten
yönlendirme ayarının bozulması riski vardır ve onarım müdahalesi gerektirebilir. Bunun dışında
bağlantı sorunu yaşanmayacağı değerlendirilmektedir. Veri iletişimin karşılığı normal şartlarda
Ankara (3RRS), İstanbul (4RRS), İzmir (3RRS), Mersin (3RRS), Diyarbakır (1RRS), Erzurum
(1RRS) ve Samsun (1RRS) il merkezlerinde bulunan Bölge Müdürlüğü binalarıdır. Eğer istasyon
tarafında sorun olmaz ancak Bölge Müdürlüğü binalarında sarsıntıya bağlı fiziki hasar meydana gelir
ise veri iletişiminin sağlanması imkanı olmayacaktır. İlaveten, Mersin Bölge Müdürlüğüne bağlı bir
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istasyon ve İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 istasyon birer röle noktasından geçmektedir ve bu
noktalarda meydana gelecek fiziki hasarın iletişimi engellemesi söz konusu olabilecektir. Buralarda
ortadan kalkan haberleşmenin tekrar tesis edilebilmesi en geç bir haftalık sürede sağlanabilir.

- Bölge Müdürlüklerinden uzaktan kumandayla işletilen unsurlar olması durumu dikkate alınır
ise, örneğin bölge müdürlüğü binasının tahrip olması gibi bir durumda iletişimin bir şekilde tesis
edilebilmesi kaydıyla ilgili yazılımların yükleneceği bir standart bilgisayar cihazı ile tüm ihtiyaçları
karşılayacak ölçüde işletim koşulları temin edilebilecektir.

- Esas itibariyle sabitler yanında sistemde bulunan 13 seyyar ve 19 adet mobil istasyon ile normal
şartlarda da ülke geneline yaygın bir kapsama imkanı oluşturulmuş bulunmaktadır. Deprem sırasında
da bu unsurların gün içinde tüm olaylara müdahale etmesi imkanı sağlanabileceği
değerlendirilmektedir. Seyyar ve mobil birimlerin kendi operatörleri tarafından lokalde çalıştırılması
mümkündür, ünitelerin görevle ilgili olarak aynı mahalde olması koşuluyla kendi aralarında
haberleşme sağlanabileceği bir telsiz haberleşme imkanı vardır. Seyyar (TTRS) ve Mobil (MOBDF)
birimlerinin hali hazır görev yerleri aşağıdaki gibidir. 

. Ankara 6 TRRS, 6 MOBDF

. İstanbul 1 TRRS, 2 MOBDF

. İzmir 1 TRRS, 2 MOBDF 

. Mersin 1 TRRS, 2 MOBDF

. Diyarbakır 1 TRRS, 2 MOBDF

. Erzurum 2 TRRS, 3 MOBDF 

. Samsun 1 TRRS, 2 MOBDF

Sonuç olarak; Başkanlık tarafından, deprem durumda Kriz Yönetim Merkezlerinin talep
edebileceği görevler için ilave tedbir alınmasını gerektiren bir husus bulunmadığı belirtilmektedir.

5- PTT Genel Müdürlüğü
a- Mevzuat Çalışmaları
5584 sayılı Posta Kanununun 15. ve Posta Tüzüğünün 7. maddesinin “Postaya Yardım” başlığı

altında “Postaların yollarda beklemelerinde ve barınma ve korunma ve kurtarılması gerektiğinde ve
bunlar için başvurulduğunda veya haber alındığında polis ve jandarma ve köy ihtiyar kurullarıyla askeri
mülki devlet memurları her türlü yardımı yapmakla ödevlidirler” ile Telgraf Hizmetleri Yönetmeliğinin
12/a maddesi gereğince; “Tabi afetlerin meydana geldiğinin ihbarı ile afetin başlangıcından itibaren 15
gün içerisinde afete ilişkin kurtarma, acil yardım vb. amaçlarla çekilecek yurt içi telgraflar ücretsiz
kabul edilir” hükmü yer almakta olup, yeni bir mevzuat değişikliği yapılmamıştır.

PTT Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi Yönergesi ve Yangın Yönergesi hazırlanmış olup, yangın
ekiplerinde görevli personelin eğitimleri yaptırılmaktadır.

b- Yapılan Diğer Uygulama İş ve İşlemleri
Herhangi bir doğal afet nedeniyle tüm posta gönderilerinin alıcılarına ulaştırılmasında olanaklar

ölçüsünde gereken tedbirler alınmakta, PTT Başmüdürlüklerine bu yönde tebliğler yapılmaktadır.
PTT Genel Müdürlüğünce, deprem, sel vb. felaketlerin meydana gelmesi hallerinde, PTT
Başmüdürlüklerinde bulunan konteynerlerde geçici iş yerleri açılmak suretiyle hizmetlerin
aksatılmadan yürütülmesi sağlanmaktadır.
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Afete hazırlık olarak PTT Sivil Savunma Planı hazırlanmış, sivil savunma servislerinde görev
verilen personelin yıllık eğitimleri yaptırılmıştır. 

Deprem vb. doğal afetlerin oluşması durumunda Kurum Bilgi Sistemlerinde bilgi kaybı
yaşanmaması ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla Kurum Bilgi Sistemleri anlık olarak Konya’da
Ocak 2007’de kurulan “Acil Durum Merkezi”nde yedeklenmektedir. 

2005-2010 seneleri arasında Genel Müdürlük tarafından yaptırılan ön inceleme ve güçlendirme
projeleri ise aşağıdaki gibidir:

Yıl Ön İnceleme Adedi Güçlendirme Proje Adedi 
2005 9 11
2006 54 20
2007 84 90
2008 75 57
2009 63 58
2010 20 9
Genel Toplam 305 245
6- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü
DHMİ Genel Müdürlüğü’nün 1998 senesinde yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliğinden önce

yaptırılmış tüm yapılarının, üniversiteler ile işbirliği içerisinde bölgelere göre deprem dereceleri ile
yapım şartlarının değişmesi de göz önünde bulundurularak teknik etütleri yaptırılmış ve iyileştirme
yapılması zorunlu görülenlerine ait güçlendirme projeleri hazırlanarak bunlardan;

• Ankara Esenboğa Hava Limanı A-B Terminal Binası Köprüsü güçlendirilmesi işi 18/03/2004
tarihinde, 

• Antalya Hava Limanı I. Etap Dış Hatlar Terminali güçlendirilmesi işi 19/10/2005 tarihinde, 
• Atatürk Hava Limanı MNG Havayolları ve Taşımacılık AŞ’ye tahsisli teknik hangarın arkasında

yer alan "ofis ve kargo handling" kullanım amaçlı binanın güçlendirilmesi işi 10/05/2005 tarihinde,
• Atatürk Hava Limanı İkmal Müdürlüğü Malzeme Depoları, Emniyet Binası, Gümrük Binası

Güçlendirilmesi işi ise 31/05/2005 tarihinde,
tamamlanmıştır.
1999 Depremi sonrasında, DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yaptırılan bütün üstyapı ve

altyapı inşaatları, yürürlükte bulunan en son Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki
Yönetmelik, patlayıcı, yanıcı gazlar, yangın mevzuatına ve teknik şartnamelere uygun olarak,
Akademik kurumların konuyla ilgili kürsü ve/veya ana bilim dalı bulunan üniversiteler ile işbirliği
içerisinde projelendirilerek yapımı gerçekleştirilmektedir.

7- Denizcilik Müsteşarlığı
Müsteşarlığın deprem konusunda uygulama faaliyetlerini aşağıdaki şekilde özetlemek

mümkündür;
• Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Ek Binanın Depreme Karşı Dayanıklılığının Tespiti işi

(23/07/2009),
• İstanbul Karaköy Binası Güçlendirme, Tadilat ve Onarım Yapım işi (17/03/2008),
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• Mersin Bölge Müdürlüğü Depreme Karşı Dayanıklılığının Tespiti işi (08/01/2009),
• Çanakkale Bölge Müdürlüğü Depreme Karşı Güçlendirme Yapım işi (04/09/2009),
• Bandırma Liman Başkanlığı Depreme Karşı Dayanıklılığının Tespiti işi (2010).
8- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
2003 yılında, 31 kişilik kurtarma ekibi için kurtarma teçhizatı temin edilmiş olup, bu malzemeler

2 adet konteynerde muhafaza edilmektedir.
2009 yılında AFET-2009 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatına iştirak edilmiştir.
2010 yılında, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yayınlanan İstanbul

2010 Makro Ulaşım Planı’nın hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
İSMEP kapsamında, İstanbul Valiliği’ne danışmanlık hizmeti veren firma tarafından Kıyı

Emniyeti Genel Müdürlüğü ve İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü (İstinye) binasında
personele “Güvenli Yaşam” eğitimi verilmiştir.

Ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün asli görevi olan, denizde can ve mal kurtarmaya
yönelik hizmetler kesintisiz olarak 7 gün 24 saat devam etmektedir.

9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
TCDD Bölge Müdürlüklerince köprü, menfez, viyadük, tünel gibi sanat yapılarında, yol

altyapısında, yol üstyapısında periyodik olarak muayene ve bakımlar yapılmaktadır.
1999 yılından sonra yapılan deprem güçlendirme işlemi ile ilgili TCDD Genel Müdürlüğü

tarafından tespit edilen, deprem güçlendirmesi yapılan bina ve bina türü yapılara ait bilgiler bir liste
halinde aşağıda gösterilmiştir.

Depreme Karşı Güçlendirilen ve Güçlendirilecek Yapıların Adet ve Maliyetleri*

*Tabloda verilen bilgiler TCDD’nin ilgili birimlerinden alınmış olup yaklaşık değerlerdir.
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TCDD'ye Ait Bina ve Bina Türü Yapıların
Toplam Sayısı (Ad.)

12.000

Depremde Hasar Görmüş Toplam Yapı ve
Bina Sayısı (Ad.)

75

Depremde Yıkılan Toplam Yapı ve Bina
Sayısı (Ad.)

1

Yıkılması Gereken Yapı ve Bina Sayısı (Ad.) 6

Güçlendirme Yapılan Yapı ve Bina Sayısı
(Ad.)

21

Güçlendirme Yapılacak Yapı ve Bina Sayısı
(Ad.) 

54

Yapılmış Güçlendirme Maliyeti (TL) 6.530.000,00

Güçlendirme İşlerinin Tamamlanma Süresi
(YIL)

2

Güçlendirme İşi İçin Ödenek İhtiyacı (TL) 45.257.487,00

Yıkım İşi İçin Ödenek İhtiyacı (TL) 102.000,00



10- TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü

1999 Marmara depremi sonrası Türkiye Vagon Sanayi AŞ Genel Müdürlüğüne ait binalar
Sakarya Üniversitesi tarafından incelenmiş, yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalar yıkılmış diğer
binaların onarım ve güçlendirme projeleri hazırlanmış ve uygulamalarına geçilmiştir.

Yeni imalat ve hasarlı binaların güçlendirme projelerinin hazırlanması aşamasında mevcut
yönetmeliklere uyulmaktadır.

Yapım sırasında mevcut yönetmeliklere, Şartnamelere ve genel tebliğlere göre imalat yapılarak
yapının depreme karşı güvenli kısımda kalması sağlanmaktadır.

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü’nde acil durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını
sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve mal koruma önlemlerinin
alınması, hasar tespiti, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesini
kapsayan "Tüvasaş Acil Durum Planı" hazırlanmıştır.

11- TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü

Depremden önce var olan Sivil Savunma ile ilgili planlar tekrar gözden geçirilmiş ve
güncelleştirmeler yapılmıştır.

Mevcut sivil savunma ekiplerinden ayrı olarak 15 kişilik acil yardım ve kurtarma ekibi kurulmuş
ve giyim kuşamları tamamlanmıştır. 

Ekiplere ait kırıcı aparatları ve yeterli güce sahip jeneratör alınmış olup kullanıma her zaman
hazırdır. 

Ekiplerin olası bir deprem veya afette barınmaları için çadır, battaniye gibi ihtiyaçlar
tamamlanmıştır. 

Oluşturulan ekibin ve diğer sivil savunma ekiplerinin eğitimleri periyodik olarak verilmiş olup,
Valilik ve diğer kurumların düzenlediği tatbikatlara iştirak edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün binaları güçlendirme çalışmaları ise aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
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SIRA
NO

İŞİN ADI İŞİN YAPILDIĞI TARİH

1 457- 458 no’lu Lojmanları güçlendirme inşaatı. 2001

2 Memur Kafeteryası güçlendirme işi. 2001



N- Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çok çeşitli çalışmaları aşağıdaki tabloda özetlemek mümkündür:
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SAĞLIK BAKANLIĞI
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVZUAT ALANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER FAALİYET DETAYI
Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi
Proje alt başlıkları:
1- Afetle ilgili Daire Başkanlığı kurulması
2- Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin kurulması
3- Mobil acil müdahale sistemlerinin temin edilmesi

30/12/2003 tarih ve 5442 sayılı Makam oluru ile
uygulamaya konuldu. 

Afetlerde Sağlık Organizasyonu Daire Başkanlığı’nın
Kurulumu 19/03/2004 tarih ve 6373 sayılı olur

Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının Afetlerde
Sağlık Organizasyonu Daire Başkanlığı ile birleştirilmesi 20/02/2008 /5613 sayılı makam oluru

Afet Birimi ve UMKE Yönergesi
İl sağlık müdürlükleri bünyesinde afet birimi kurulması
ve UMKE'nin çalışma usul ve esaslarını belirlemek
amacıyla hazırlanan yönerge imza aşamasındadır.

YAPILAN FAALİYETLER FAALİYET DETAYI
Bakanlık Merkez E Blok Sağlık Afet Koordinasyon
Merkezi (SAKOM) Kurulmuştur. 2009

81 ilde Ulusal medikal kurtarma ekipleri (UMKE)
oluşturulmuştur.

81 ilde acil ve olağandışı olaylara müdahale edebilecek
2874 UMKE personeli mevcuttur.

Telsiz Haberleşme Sistemi durum tespiti ve altyapı
değerlendirme çalışması yapılarak eksik olan hususlar
tamamlanmıştır.

(2009-) İllerde Bakanlıkça kullanılan telsiz sistemleri ve
altyapısı kontrol edilmiş ve eksikleri tamamlanmıştır.

Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere mobil sağlık
üniteleri (şişirilebilir çadır sistemleri) temin edilmiştir.

27 set şişirilebilir çadır ünitesi alınmıştır. Ayrıca 3 set ağır
iklim acil müdahale ünitesi mevcuttur. 

Sahra Hastanesi Temini
4 set şişirilebilir mobil sağlık ünitesinin iç donanımları alınarak
Sahra şartlarında küçük ve orta ameliyatların yapılabileceği
hastane olarak kullanılabilecek duruma getirilmiştir.

UMKE Araçlarının temini UMKE ekipleri için 35 adet 4x4 araç alınmıştır.

Mobil haberleşme aracı 
Olağanüstü durumlarda haberleşme altyapısının kesintisiz
sağlanabilmesi amacıyla 16 adet mobil komuta aracı
temin edilmiştir.

Hastane afet planı eğitimleri

Hastanelerin acil ve olağandışı durumlarda nasıl hareket
etmesi gerektiğini gösteren planların hazırlanması için
toplam 1897 personele eğitim verilmiştir.
Tüm hastanelerin standart afet planı hazırlamaları sağlanmıştır.

KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer)
olaylarda sağlık müdahalesi ve korunma eğitimi

Sağlık personelinin KBRN olaylarında sağlık müdahalesi
ve kişisel korunmaya yönelik olarak yaklaşık 200
personele KBRN eğitimi verilmiştir.

Uydu telefonu temini 81 ile afet ve olağandışı durumlarda kullanılması
amacıyla 1’er adet uydu telefonu gönderilmiştir.

İstanbul bölgesi için ilave VHF Telsiz Frekansı tahsis
edilmiştir.

Video Telekonferans Sistemi (VTC) kurulmuştur. Bakanlık merkez ile 81 İl arasında Video Telekonferans
Sistemi (VTC) kurulmuştur. 

Marmara Bölgesi afete hazırlıkları kapsamında
MEER proje çalışmaları yapılmıştır.



İSMEP Kapsamında Yapılan Alımlar* 
(Proje’nin bileşenlerinden “acil durum hazırlık kapasitesinin artırılması” çalışmaları kapsamında

temin edilen malzemelere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.)

*Yukarıda adı geçen malzemelerin alımları 2008-2009 yıllarına aittir. Bu malzemeler İstanbul İli için
alınmıştır.
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O- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından afetlerle ilgili olarak yürütülen faaliyetler, deprem, yer

kayması, çığ düşmesi, yangın ve sel afetlerinden zarar gören yerleşim yerlerindeki uygulamalardır.

2003 senesinde yürürlüğe giren 4966 sayılı Kanunla, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda
değişiklik yapılarak TOKİ kaynaklarının afet mahallerindeki konut yapımının teşvik ve desteklenmesi
amacı ile kullanılabilmesi sağlanmıştır. Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü
takdirde konut ve sosyal donatıları, alt yapıları ile birlikte inşaa edilmektedir. 

2985 sayılı Kanuna 2004 yılında 5162 sayılı Kanunla yapılan ilave ile gecekondu dönüşüm
projesi çerçevesinde, TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilen konutların bedelleri proje
uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, doğal afetler, konut rayiç bedelleri ve
gecekondu bölgesindeki kişilerin gelir durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde
kamuoyuna ilan edilerek yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilmektedir.

Deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın tespit ettiği yerlerde ve sayıda,
TOKİ’nin görevlendirilmesi durumunda afet konutları yapılıp afetzedelere teslim edilmektedir. Hak
sahipleri iki yıl ödemesiz olmak üzere toplam yirmi yıl vadeli olarak borçlandırılmaktadır. 

Afet konutu uygulaması yapılacak bölgelerde;

1. Yer seçiminin yapılması,

2. Zemin etütleri ve jeoteknik raporların ayrıntılı hazırlanması,

3. Bu raporlara göre imar planlarının hazırlanması,

4. Bölgeye uygun yapı projelendirmesi (projelerin yönetmelik ve şartnamelere uygun
hazırlanması),

5. İhaleye esas çalışmaların ve ihalenin tamamlanması,

6. Uygulamanın başlaması ve kontrollüğün anahtar teslimine kadar yapılması

ile ilgili hususlar yürütülmektedir.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, afet riski yüksek plansız şehirleşmiş bölgelerin depreme
karşı dayanıksız mevcut yapı stokunun yıkılarak, yerlerine sosyal donatılarıyla birlikte, depreme
dayanıklı ve güvenli konutlar inşaa edilmektedir.

Türkiye genelinde deprem, yangın, sel gibi felaketlerden zarar gören yerleşim yerlerinde 10.426
adet afet konutu uygulamaları başlatılmıştır.

III- Kurumsal Alanda Yeniden Yapılanma Çalışmaları
A- Kaldırılan Kurumlar
1999 yılında 583 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı olarak Türkiye Acil Durum Yönetimi

Başkanlığı (TAY) ve daha sonra 2000 yılında 600 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ismi ile yeni bir kurum oluşturulmuştu. Söz konusu kurumun,
kamu kurum ve kuruluşlarınca acil durum yönetimi merkezlerinin kurulmasını sağlamak, çalışma
esaslarını belirlemek ve bu merkezler arasında koordinasyonu sağlamak olarak belirlenen temel
görevinin yanında, zararların azaltılması için kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını,
kısa ve uzun vadeli planların hazırlanmasını ve bilgi bankalarının kurulmasını izlemek ve
değerlendirmek şeklinde görevleri de bulunuyordu. Söz konusu Genel Müdürlük, 2009 yılında Afet
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ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın faaliyete geçmesi neticesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile birlikte
lağvedilmiştir.

Ayrıca, Ulusal Deprem Konseyi 2007 senesinde kaldırılmıştır. Kurum ve kuruluşlarca önerilen
politika ve stratejiler konusunda ortak görüşler oluşturma çalışmalarını yürüten ve çeşitli duyurular
yapan Konsey, merkezi ve yerel yönetimlerin çeşitli konulardaki başvuru ve taleplerine cevaplar
vermiştir. Konsey’in 2002 senesi içerisinde hazırladığı Deprem Zararlarının Azaltılması Ulusal
Strateji Raporunda; deprem bilgi sistemi, kentlerin deprem güvenliğinin sağlanması, yapıların deprem
güvenliğinin sağlanması, toplum genelinde eğitim, deprem zararlarının azaltılmasında
kullanılabilecek kaynaklar, kurumsal düzenlemeler ve bilimsel araştırmaların rolü ile ilgili konular
yer almıştır. Konsey’in benzer görevleri, 5902 sayılı Kanun ile oluşturulan Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı bünyesindeki Deprem Danışma Kurulu tarafından devam ettirilmektedir. 

B- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Kurulması
Afet öncesi ve sonrası hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması, afet ve acil durumlarda yardım

kuruluşlarınca gerçekleştirilecek ayni ve maddi yardımlar ile Ülkemizin diğer ülkelerde meydana
gelebilecek olası afet ve acil durumlarda yapılan çağrılara Ülke Refleksi ve Uluslararası Yardım
boyutunda sağlayacağı katkıları koordine etmek ve Ülkemizdeki sivil savunmaya ilişkin hizmetleri
yürütmek üzere Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulması ile teşkilat
görev ve yetkilerini düzenleyen 5902 sayılı Kanun, 17/06/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile sivil savunma ve afetlere ilişkin kanunlardaki görevler saklı kalmak kaydıyla, afet,
deprem ve acil durumlara ilişkin hizmetler ile sivil savunma hizmetlerini yürütmek üzere,
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulması ve Başkanlığın teşkilat görev,
yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi öngörülmüştür. Başkanlığın; afetler, depremler, toplu iltica
ve büyük nüfus hareketleri, tehlikeli salgın hastalıklar gibi normal durumdan, seferberlik ve savaş hali
gibi her türlü olağan dışı olayla ilgili acil durum yönetimini, ülke düzeyinde etkin bir biçimde
gerçekleştirmesi planlanmıştır. 

Kanun, Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’ nün, İçişleri
Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün ve Bayındırlık ve İskân İskan Bakanlığı’na
bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün lağvı kaldırılması ile bunlar tarafından yürütülen hizmetlerin
Başbakanlık “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na” verilmesini öngörmektedir. Kanun ile
ayrıca, illerde il özel idareleri bünyesinde ancak doğrudan valilere bağlı olarak “İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri” kurulması öngörülmekte, il ve ilçelerdeki Sivil Savunma Müdürlükleri
kaldırılmaktadır. Bu Kanun ile risk ve kriz yönetiminde bütüncül bir afet yönetim sisteminin
oluşturulması amaçlanmıştır.

17/12/2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 16/12/2009 tarihli ve 1 No’lu Afet ve Acil
Durum Yüksek Kurulu Kararı ile de, 5902 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine istinaden Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 17 Aralık 2009 tarihi itibariyle faaliyete geçmesi kararlaştırılmıştır.
Bu karar üzerine Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri
Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskân İskan Bakanlığına bağlı
Afet İşleri Genel Müdürlüğü mülga olmuştur kaldırılmıştır.

Afet, deprem ve acil durum yönetimini gerektiren olayın meydana gelmesinden önce önleme,
zarar azaltma ve hazırlık, acil durum sırasında yapılacak müdahale ve acil durum sonrasında

– 97 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürütmek, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak, bu alanda ülke düzeyinde standartların belirlenmesini, denetlenmesini, kaynak teminini ve
dağıtımını gerçekleştirmek, itfaiye hizmetlerini düzenlemek, bu konularda ilgili birimlerin görev
yetki ve sorumlulukları ile işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemek, acil durumlarla ilgili
uluslararası ilişkileri, insani yardımları düzenlemek ve uygulamak Başkanlığın görevleri arasındadır.

5902 sayılı Kanun ile;

• Afet, deprem ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan çalışma hedeflerini, politikalarını, yıllık
çalışma raporunu ve yıllık eylem planını onaylamakla ilgili Başbakan veya görevlendireceği bir
Başbakan Yardımcısının başkanlığında ilgili Bakanlardan oluşan afet, deprem ve acil durumlarla
ilgili hazırlanan çalışma hedeflerini, politikalarını, yıllık çalışma raporunu ve yıllık eylem planını
onaylamakla görevli Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu; 

• Afet, deprem ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek
ve uygulanmasını sağlamak, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu
sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında ilgili müsteşarlardan ve Türkiye Kızılay
Derneği Genel Başkanından oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu;

• Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler
hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek
amacıyla Deprem Danışma Kurulu

olmak üzere 3 kurul oluşturulmuştur.

Başkanlık, idari olarak yatay ve esnek bir yapıya sahip olup, Başkan ve ona bağlı altı daire
başkanlığından oluşmaktadır. Daire Başkanlıklarının altında hiyerarşik kademeler olmayıp, Başkan
tarafından günün ihtiyaçlarına göre çalışma grupları kurulmaktadır. Çalışma grupları uzmanlar ve
diğer personelden oluşmaktadır.

Kanun ile illerde il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
kurulmuştur. Müdürlüklerin harcamalarının, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak
ödenekten yapılması, harcamalarda İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisine ve il encümenine
verilen yetkilerin vali tarafından kullanılması, personel harcamaları ve gerekli diğer harcamalar için
il özel idareleri bütçelerine Başkanlık tarafından ödenek aktarılması öngörülmüştür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SORUNLAR

Tüm Dünyada, Afet Yönetiminin beş evreden oluştuğu kabul edilmiştir. Bunlar “zarar
azaltma”, “hazırlık”, “müdahale”, “iyileştirme” ve “yeniden yapım” evreleridir. Ülkemizde Afet
Yönetimi denince akla ilk olarak “Müdahale” diğer bir deyişle “Kriz yönetimi” gelmektedir. Oysa,
gelişmiş ülkelerde, afet yönetimi, yukarıda belirtilen beş evrenin tamamını içine almaktadır. Yine
tüm Dünyada “Afet Zararlarının Azaltılması”nın yolu olarak, bütünleşik bir afet yönetimine geçilmesi
ve öncelikle zarar azaltma çalışmalarına ağırlık verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilir
kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için afet zararlarının mutlaka azaltılmasına dikkat çekilmektedir.
Bu politikaların benimsenmesiyle, afetler ve özellikle depremler ile ilgili sorunların analitik olarak
belirlenmesi daha anlamlı olmaktadır. 

Raporun bu bölümünde, Komisyona intikal eden sorunlar gruplandırılarak güncel olanları
özetlenmeye çalışılmıştır. 

Afet yönetimimizin genel sorunları olarak aşağıdaki hususlara dikkat çekmek
gerekmektedir:

• Yasal düzenlemeler ve toplumsal alışkanlıklarımız açısından, afetten sonra yardım ve yara
sarma politikalarına öncelik verilmektedir.

• Kanun ve yönetmeliklere aykırı uymamanın eylem ve işlemlerin yeterli yaptırımı
bulunmamaktadır.

• Afetlerle karşılaşıldığında, eylem kararları yerel yönetimlerce belirlenmek yerine, üst düzey
karar vericiler tarafından alınmaktadır.

• İmar düzenlemelerinde afet konusu ihmal edilmiştir. 

• Afet ve imar düzenlemeleri, birbirinden bağımsız ve yabancı hale getirilmiştir.

• İmar planlaması ve yapı üretimi, gerçek denetim biçimlerinden uzak kalmış, yönetsel ve teknik
uygulama denetimi kurulamamıştır.

• İmar planlamasındaki kanun ve yönetmelikler; kaynak geliştirme, örgütlenme, fiziki
düzenleme, işletme konularında etkin yaptırıma sahip değildir. 

• Deprem konularında görsel ve yazılı basında özellikle yerbilimci bilim insanları tarafından
toplumu rahatsız ve tedirgin eden farklı görüş ve bilgiler verilmesinin etik bir davranış olmadığı
hususu da gündemdedir.

Başta deprem olmak üzere, afet yönetiminde üzerinde özellikle durulması gereken sorunlar
ise aşağıdaki gibidir.

I- Riskleri Tanımlayamama
Ülkemiz yerleşmelerinde mevcut olup ancak algılanma eksikliği nedeniyle tanımlanması

yapılmayan veya yapılamayan çeşitli riskler bulunmaktadır.  Bunlar, 

• Yer seçimindeki faktörler 

• Sektörel sorunlar

• Hızlı kentleşme 

• İmar kolaylaştırmaları 
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• Ek imar yoğunlukları
• İmar afları
• Kullanım hataları 
• Tehlikeli madde stokları
• Altyapı ve sanayinin korunmasızlığı 
• Acil durum hizmetlerinin yetersizlikleri 
• Her tür tedbirin Devletten beklenilmesi
• Kurumsal ve yasal düzenlemelerde zarar azaltmaya önem vermeme 
• Kaynak yaratma ve kaynak yönetme verimliliğinin azlığı 
gibi çeşitli gruplar altında sıralanabilir.
II- Mevzuat
Türkiye’de afetlere ve deprem tehlikesine ilişkin düzenlemelerin yetersizlikleri, yakın geçmişte

çok sayıda araştırma ve çalışmalara konu olmuş, bu konuda çeşitli mevzuat çalışmaları yapılmış,
buna rağmen uluslararası alanda kabul edilen afet politikaları Ülkemizde tam olarak
kabullenilememiştir.

Yapılan çalışmalar arasında risk azaltma hedeflerine yaklaşan bir potansiyel girişim ‘yapı
denetimi’ düzenlemeleri olmuşsa da, günümüzde bu işleyiş, denetçilerin doğrudan işveren tarafından
ücretlendirilmeleri nedeniyle yeterince güçlü bir önlem oluşturamadığı eleştirilerine konu olmuştur. 

Zorunlu Deprem Sigortası mekanizması ise bugüne kadar kanunlaştırılamamıştır. Bu sigorta ile,
yalnızca sigorta yaptırmış olan taşınmaz sahiplerinin deprem sonrasında ortaya çıkan kayıplarının
kısmi karşılanması sağlanmaktadır. Sigortanın risk azaltan bir etken olarak tasarlandığı ya da bu
yönde bir etkisi olduğu söylenememektedir. 

Riskli alanların belirlenmesi, toplu yenileme ve yerel toplulukların örgütlenerek ortaklıklar
kurabilmesi, bu sürece uygun finansal yöntemler ve planlama araçları, özendirici sosyal projeler gibi
tamamlayıcı yasal ve idari mekanizmalar geliştirilebilmiş değildir. 

III- Tekil Yapı Güçlendirme İşlemleri
Tekil yapı güçlendirme işlemlerinin piyasada yaygınlaştırılması amacıyla başvurulmuş olan

yöntemlerin de çok nedenle yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Buna neden olan çok sayıda etken vardır:
• Şehirlerimizde üretim teknik özellikleri bilinmeyen, ruhsatsız, yaygın bir kaçak yapı stoku

vardır. İstanbul’da % 70 düzeylerinde olduğu belirtilen bu yapı stokunun güçlendirilmesinin hem
teknik olarak hem de yasal açıdan olanaksız olduğu düşünülmektedir.

• Güçlendirilmesi gereken ve kat mülkiyeti rejimi altındaki yapılar için Kat Mülkiyeti
Kanununda “çoğunluklu karar verme” yönteminin getirilmesi tek başına yeterli olmamıştır.

• Kentsel ortamda, yapı stokunun yaşlı ve genç olan bölümlerinde güçlendirmenin rantabl
bulunmama olasılığı yüksektir. Yaşlı yapılar için yeniden yapım daha verimli olabilecektir.

• Güçlendirme işlemleri zaman almakta, yaratılan rahatsızlık ve yer değiştirme zorunlulukları
kimi kez yeniden yapımı daha anlamlı kılmaktadır. 

• Güçlendirilmiş yapıların depremde direnç göstereceklerine ilişkin bir teknik güvence
verilememekte, bu da talebin gerilemesine yol açmaktadır.

– 100 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



• Güçlendirme projelerinde kısmi yoğunluk artışları gerekebilmekte fakat imar izni alınması
olanaksız olabilmektedir.

• Piyasa ortamında güçlendirme yapılan taşınmazların değerlerinde artış değil, tersine değer
kayıpları yaşanmaktadır.

IV- Bilgi Altyapısı

Teknik altyapıda ve organizasyonda bazı eksikliklerin olduğu ve hızlı veri üretim, dağıtım ve
arşivlemede yetersizliklerin ve standart eksikliğinin sürdüğü görülmektedir. 

Günümüzde önemi gittikçe artan risk yönetiminde, araştırmacıların ve karar vericilerin elinin
altında olması gereken belgelerin ve bilgi birikiminin önemi çok fazladır. Ülkemizde, bu alandaki
bilgiler kağıt ortamında, dağınık bir şekilde saklanmakta, bu yüzden sınırlı imkanlar ve güçlüklerle
analizler yapılmaktadır. Türkiye Ulusal Afet Arşivi Bilgi Sistemi (TUAA) ile bu açığın kapatılması
ve afet zararlarının azaltılması çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi, her ikisi de, ulusal çapta sismik ağ işletimi görevlerini ifa
etmeye çalışmakta ancak kurumlar arası gereken koordinasyon ve işbölümü sağlanamadığından
gerçek anlamda bir Ulusal Sismik Ağ işlevi ifa edilememektir. Bu şekildeki koordinasyon eksikliği,
dublikasyonlara ve karışıklığa yol açmaktadır.

V- Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik hizmetlerinden beklenen başarı istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bu olumsuzlukları,
eğitimde alınan temel bilgilerin yenilenmesi, sürekli meslek içi eğitim, teknolojik yeniliklerin takibi,
taklitçiliğe dönüştürülmeyen yeni üretim yöntemleri ve bilgisayar teknolojisine uyumlu hizmetle
aşmak mümkündür.

Bugünkü teknoloji, depremleri önlemek hatta önlem alınabilecek kadar bir süre öncesinden
belirlenmesine dahi olanak vermemektedir. Bu koşullarda deprem zararının en alt düzeye
indirilmesinde en büyük sorumluluk inşaat sektörüne düşmektedir. En önemli ön koşul ise bu konuda
duyarlılığı, bilgisi ve bilinci olan her kesimden insanların yetiştirilmesidir.

Kaliteli yapı, inşaat girdileri üretiminden başlamakta olup özellikle yapıların sağlamlığını
sağlayan ana girdilerin standartlara uygun olarak üretilmesi ve proje ölçülerinde kullanılması
gerekmektedir. Kaliteli yapının ikinci aşaması ise kaliteli mühendisliktir. Üniversite diploması ile
eğitimi son bulan birçok mühendis/mimar sektörde yer almaktadır. Kaliteli yapının bir diğer aşaması
ise inşaat faaliyetini doğrudan gerçekleştiren işçi, kalfa ve ustaların mesleki yeterliliğinin belirlenmesi
ve geliştirilmesidir.

Bu aşamalarda projeyi hayata geçirecek kadroların öncelikle güvenlik konusunda duyarlı, bilinçli
ve bilgili olması ve buna uygun mesleki yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. 

Afet yönetimi, birbirinden farklı uzmanlık alanlarından yararlanmak zorundadır. Afet öncesinde
risklerin analizi ve gereken önlemlerin planlanması ve uygulamaya sokulması işlerinde, özellikle
şehirler gibi karmaşık sosyo-ekonomik ve mekansal ortamlarda, doğrudan bu eğitimi almış meslek
ve bilim adamlarının uzmanlıklarına dayanılmak zorundadır. Yeni politikanın öngördüğü risk azaltma
çalışmalarını yürütmekle hangi uzmanlıklardan ve hangi kurumsal yapılardan yararlanılacağı
konusunda belirsizlikler vardır.
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VI- Afet Önlemlerine İlişkin Sorumlulukların Belirsizliği
Afet önlemlerine ilişkin sorumlulukların da kimde olduğu tanımsız kalmıştır. Kentlerde tehlikeler

yalnızca doğal koşullarda aranmaz; teknolojik, çevresel ve toplumsal kaynakları olan tehlikelerin de
tanımlanması gereği vardır. İkinci olarak kentsel korunmasızlıkların tespiti ve risk belirleme
çalışmalarının yürütülmesi ayrı bir uzmanlık alanıdır. Üçüncü olarak, kentsel ortamda risklerin
azaltılması çalışmaları mekansal ve fiziki özellikler taşımak yanında, sosyal, ekonomik, yasal,
yönetsel, finansal boyutları olan karmaşık etkileşimli konulardır. 

Kurum ve kuruluşlarda zarar ve risk azaltmaya dönük uygulanabilir bir plan veya programın
yer aldığı net bir biçimde söylenememektedir. Çevre değerlendirme işlevleri konusunda olduğu gibi,
günümüzde sürdürülebilir kalkınma ve risk azaltma çalışma ve etkinliklerinin toplumsal
örgütlenmenin tüm kollarında entegrasyonu sağlanmış durumda değildir.

Risk azaltma yaklaşımının yalnızca kimi kamu yapılarının güçlendirilmesi olarak tanımlandığı
durumlarda, bir yandan toplum konuya yabancı kılınmakta, diğer yandan da gereken önlemlerin
yalnızca kamu tarafından alınabileceği ve kamuoyunu ilgilendirmediği yargısının pekişmesine neden
olunmaktadır. Bu yaklaşım, risk azaltma hedeflerine erişmede toplumu harekete geçirmek ve öz
kaynaklara dayanmak yerine, borçlanma yoluyla kaynak kullanmayı ve yabancı kuruluşların
tavsiyelerinden medet umulmasını beraberinde getirmektedir.

VII- Fiziki Planlama Konuları
Fiziki planlama konularında, son yıllarda afet önlemli yaklaşımlar ile ilgili bazı iyi uygulamalar

görülmeye başlansa da, genel olarak afet zararlarını azaltma konusuna yer verilmemektedir. Tekil
yapı güçlendirme konusunda alınan önlemlerin ve girişimlerin ise yerleşme risklerini azaltmada
yeterli olacağı varsayılmaktadır. Planlama tekniğinde getirilen yeni düzenlemeler de azınlıkta
kalmaktadır. Özellikle üst ölçek planlarda (çevre düzeni planlarında) afetleri dikkate alan
yaklaşımların bulunmadığı gözlenmiştir. Örneğin, Komisyonumuzun bazı İllerde yapmış olduğu
yerinde inceleme çalışmalarında, çevre düzeni planlarında afetlerle ilgili tedbirleri içeren kararların
bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu anlamda, yerleşmelerin bölgesel, kentsel ve kırsal ölçeklerine göre
afet tehlike bilgileri belirlenmiş değildir.

VIII- Yapı ve Yapım İşleri
Mühendislik ve mimarlık anlamında “yapı” ve “yapım” (inşaat) konuları çok çeşitlenmiş olup

bu çeşitlenmenin ortaya çıkardığı karmaşanın yeni tanımlamalara ve yeni sınıflandırmalara ihtiyacı
olduğu düşünülmektedir. 

Ülkemizde yapı (inşaat) mevzuatı denildiğinde, çeşitli kanunlar, yönetmelikler, tebliğler,
genelgeler, sözleşmeler, şartnameler ve standartlar ile önemli fakat birbirinden kopuk bir mevzuat
topluluğunun bulunduğu bilinmektedir. Bu düzensiz külliyat içine bazen “İmar Kanunu” da
yerleştirilmektedir. Son yıllarda, “Yapı Denetimi Kanunu” da bu mevzuat topluluğuna dahil edilmiştir.
Ancak, “yapı mevzuatını” teknik ve mesleki yönüyle ağırlıklı olarak belirleyen metinler Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı’nın kamu yapıları için çıkardığı yönetmelikler ve şartnameler ile ihale mevzuatı
doğrultusunda Kamu İhale Kurumu’nun yapmış olduğu yönetmelik düzenlemeleridir. Yapı ve yapım
(inşaat) işleri, bina ve bina dışı (ulaşım, enerji, tarımla ilgili) ayırımı ile, bir çok farklı kanun ve
düzenlemeyle yürürlükte olan teknik, idari, mali, cezai ve iş hukuku hükümleri ile oldukça dağınık
ve karmaşık bir külliyat içinde düzenlenmiştir. Tanımlama, sınıflandırma, performans, projelendirme
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ve inşaat süreçlerine ilişkin temel bir kanuni çerçeve yoktur. “Yapı”nın özgün biçimde ele alındığı
bir kanun bulunmamaktadır.

Ülkemizdeki her tür yapının (bina ve bina dışı yapıların) “afete duyarlı” olmasını sağlayacak
kuralların eksikliği veya kurumsal dağınıklığın yarattığı belirsizlikler düşünüldüğünde “İmar
Kanunu” hükümlerini zedelemeden, yapı konusundaki boşlukları dolduran ve tanımsal anlamda bir
yapı sistematiği getiren “Yapı Kanunu”na ihtiyaç duyulmaktadır.

IX- Yapı Malzemeleri
Yapı malzemelerinin mekanik dayanımı ile ilgili çeşitli risk tanımları bulunmaktadır:

• Yapı malzemelerinin beyan edilen mekanik değere sahip olmaması.

• Yapı malzemelerinin çevresel etkiler altında zamanla mekanik dayanımını kaybetmesi.

• Yapı malzemelerinin kullanım amacına uygun kullanılmaması.

Bu hususlardan sadece ilki mevcut yapı malzemeleri mevzuatının ilgi alanına girmektedir.
Diğerleri ise malzemelerin işçilik, yapım ve yapı tasarımı gibi boyutları ile ilgilidir. Zira mevcut
mevzuata göre, inşaat işlerinin uygun şekilde tasarlanıp yapılması şartıyla, içerisinde kullanıldıkları
inşaat işlerinin tabi olduğu temel gerekleri karşılamasına imkan veren malzemelerin işaretleme
koşullarını da yerine getirmesi halinde güvenli malzemeler olduğu kabul edilmektedir.

Ancak, yukarıda da ifade edildiği gibi güvenli yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesinin
ötesinde güvenli yapı elde edilmesinde, yapı üretim sürecinde rol alanların tamamının sorumlulukları
bulunmaktadır. Ayrıca, AB’ye üye bazı ülkelerin yarattığı belirli sorunların aşılabilmesi amacıyla
Avrupa yapı malzemeleri mevzuatının hukuki seviyesinin yükseltilmesi ise halen gündemdedir. Bu
mevzuatın uyumlaştırılabilmesi için, mevcut yapı malzemeleri mevzuatının da bir kanun olarak
düzenlenmesi veya Yapı Kanunu Tasarısı içinde ele alınması gerektiği düşünülmektedir. Bu durumda,
yapı malzemeleri ile ilgili sorumlulukların da kanun düzeyinde ele alınması imkanı bulunacaktır.

X- Zorunlu Deprem Sigortası
Risk azaltma yaklaşımından uzak kalan bir diğer uygulama da ‘Zorunlu Deprem Sigortası’

sistemidir. DASK, bugün yalnızca bir yara sarma mekanizması olarak işlev görmektedir. KHK ile
yürürlükte bulunan “Zorunlu Deprem Sigortası”, bugüne kadar kanunlaştırılamamış ve
yaygınlaştırılamamıştır. Poliçe satışlarından elde edilen gelirlerin yaklaşık %50’si reasürans ve
harcamaları ile tüketilmektedir. Yetersiz birikimlerle bu sistem, bugün hiçbir yönüyle risk azaltmaya
katkı sağlamamakta, toplumda bu yönde eğilimler oluşturulmasını desteklemekten uzak kalmaktadır.

DPT’nin 2010 Yılı Programı’nda, toplam konut stoku içindeki sigortalı konut sayısının payının
yüzde 20 seviyelerine ulaştığı belirtilmektedir. Aynı Program içinde, muhtelif yıllarda meydana gelen
depremler sonrasında özel kanunlar ile kamu tarafından afet konutu yapımının tekrar üstlenilmesi,
toplumda sigorta yaptırma kültürünün gelişmemesi, sunulan teminatın ve primlerin risklere göre
farklılaşmaması ve sigorta yaptırmayanlara yönelik yaptırımların eksikliği gibi nedenlerden dolayı
sigorta sisteminin yaygınlaştırılamadığı tespit edilmiştir.

Son olarak, yapı denetimi modeli içine sigorta sisteminin yerleştirilemediği düşünülmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AFET POLİTİKASININ TEMEL FAKTÖRLERİ VE UYGULAMA ARAÇLARI

I- Genel Olarak
Günümüz Dünyasında meydana gelen afetler çok sayıda can ve mal kaybına neden olmaktadır.

Bu kayıplar sadece ülkeler ile sınırlı kalmamakta, küreselleşen dünyada etkisini daha geniş alanda
hissettirmektedir. Giderek derinleşen ülkeler arasındaki eşitsizlik, küresel ısınma ve çevre kirliliği,
insanları bu afetler karşısında daha da korumasız hale getirmektedir. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde hızlı nüfus artışı, düzensiz kentleşme, gecekondulaşma, uygun olmayan inşaat teknolojisi
kullanımı, yetersiz altyapı ve yerleşim yerlerine ait olumsuz jeolojik koşullar vb. özellikler birleşince,
mevcut riskler daha da artmaktadır. Yaygın kabul, “risk toplumu” koşullarının ağırlık kazandığı ve
başta nüfusun yoğunlaştığı alanlar olan kentler olmak üzere, yerleşimlerin afetler karşısında artan
hassasiyeti nedeniyle güvenlik faktörünün geçmişe kıyasla daha çok öne çıktığıdır. Dünyada doğal
afetlerin sebep olduğu olumsuz gelişmeler karşısında toplumların hazırlıklı olma ve zarar azaltma
süreçlerinde ortak tavır alması ve direnç geliştirmesi her zamankinden daha fazla öne çıkmakta ve
hükümetler de afetlere karşı zarar azaltıcı projelerine daha fazla önem vermektedir. Bu anlamda,
Çağdaş devlet, iletişim ve bilgi teknolojilerinin çok geliştiği günümüzde, yeni yapılanmalara giderek
yeni görevler üstlenmeli ve bütünleşik bir sistem üzerine doğal afet politikalarını yeniden
tanımlamalıdır. 

Özellikle afet zararlarıyla sık sık karşılaşan ülkeler, afetlere karşı mücadeledeki başarılarını
kendi özgün koşullarına uygun olarak geliştirdikleri afet yönetim sistemleriyle sağlamışlardır.
Ülkelerin afet yönetim modelleri farklılıklar gösterse de hepsinin ortak paydası “afetlerin önlenmesi
ve zararların azaltılabilmesi için afet olmadan önce, afet olduğunda ve afet olduktan sonraki
dönemlere ait teknik, yönetsel ve yasal çalışmaların bir bütünlük içinde uygulanmasıdır.”

Dünyada son 10 yılda meydana gelen çeşitli afetler, ‘Önceden Tahmin’ ve ‘Erken Uyarı
Sistemlerinin’ ne derece hayati olduğunu gözler önüne sermiştir. Stratejik yaklaşımların
benimsenmesi ile yenilenme çabaları artık adım adım tamamlanmakta ve uygulama süreçlerinde
çıkan eksiklikler de yeniden ele alınarak güncellenmektedir.

Ülkemiz, jeolojik, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri nedeni ile büyük can
ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır. Ülke topraklarımızın % 66’sı 1.
ve 2. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Nüfusu bir milyonun üzerindeki 11 büyük kentimiz
de dahil olmak üzere, ülke nüfusunun % 70’inin ve büyük sanayi tesislerinin % 75’inin kurulmuş
bulunduğu bu bölgelerde, her an büyük bir deprem olma olasılığı yüksektir. Bu bağlamda, Deprem
Gerçeği bir yaşam tarzı oluşturmaktadır.

Türkiye, 1939 Erzincan Depreminden itibaren doğal afet zararlarını azaltma politikalarını
güncelleştirmeyi her dönemde çok önemsemiştir. Yaşanılan her afet olgusundan sonra mevcut sistemi
revize edecek, güncelleştirecek, yeni yapılanmalara gidecek politikaları esas almıştır. Bu süreç içinde
en önemli dönüm noktası ise 1999 Gölcük ve Düzce depremleri olmuştur. Bu tarihe kadar geleneksel
sistem içinde afete olaydan sonra müdahale eden sistem yerine, afet zararlarını azaltarak afet
yönetimini entegre bir tarzda ele alacak yeni politik yaklaşım esas alınmıştır. Aslında Ülkemizde,
bu radikal değişikliğin temellerinin Birleşmiş Milletler çerçevesinde sürdürülen projelere aktif bir
biçimde katılarak 1990’lı yılların başında atıldığını söylemek mümkündür. Gerçekten, BM ve onun
değişik kurumlarında 1990’lı yıllarda başlayan doğal afet çalışmaları, ülkelerin mevcut yenilenme
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çabalarında itici bir güç olmuş; özellikle dünyanın değişik ülkelerinde çok değişik doğal afetlerde
uygulanan politikaların deneyimlerinin ortaya konması ve diğer ülkelere aktarılması yolu ile de 21.
yüzyılda yeni bir anlayışın egemen kılınması şeklinde yaklaşımın tohumlarını atmıştır. 

Bütün bu gelişmelerden yola çıkarak Ülkemizde yeni ve bütünleşik bir doğal afet politikası inşa
edilmektedir. Bu politikanın iki temel bileşeni ”afet zararlarını azaltma” ve ”afete müdahale’’
sistemleridir. Kuşkusuz, gerek maddi kaynak gerekse insan gücü açısından öncelik, zarar azaltma
çabalarına verilmektedir. Yaşadığımız onca deneyimlerden çıkardığımız en önemli ders, zarar azaltma
aşamasında yaptığımız her hatanın veya eksikliğin bedelini çok ağır ödediğimizdir. Bu bedel,
günümüz toplumunda; nüfus, ekonomik faktörler sosyal kırılganlık gibi etkenlerin de yardımıyla,
geometrik diziyle artmaktadır. Zarar azaltma aşamasında başardığımız her gelişme ise kayıplarımızı
yine geometrik dizi olarak azaltmaktadır. 

Doğal afetler sonrasında oluşan zararlar; can kayıpları, ekonomik kayıplar ve fiziki yatırım
kayıplarıdır. Doğru bir zarar azaltma sistemi için, ülkede ve yakın çevrede ne gibi afet tehlikelerinin
olduğunun iyi bir biçimde bilinmesi gerekir. Bu tehlikelerin varlığının bilinmesinin yanı sıra bunların
toplumun tüm katmanları tarafından açıklıkla kavranması ve insanların günlük yaşamına sokulması
gerekir. Bu, Afet Bilgi Sisteminin kurulması ve kullanıma hazır hale getirilmesi işidir. Bundan sonra
imar ve yerleşim yerlerinin güvenliğinin sağlanması sorunu gelir. Yerleşim yerlerinin seçiminde
jeoloji, jeofizik, jeoteknik bilim dallarından en üst düzeyde yararlanmak, mevcut kentsel kusurların
giderilmesi için iyileştirme planları üreterek onları yeterli güvenliğe ulaştıracak yatırımlara öncelik
vermek, kalkınma planlarının her aşamasında afet olgusunu ana faktörlerden biri olarak gündeme
almak hayati öneme sahiptir. Mevcut yapıların doğal afetler karşısındaki davranışlarını
değerlendirmek, özellikle tarihi yapıların, altyapı sistemlerinin güvenlikli hale getirilmesine çalışmak
ve bunlar üzerinde güçlendirme çabalarına öncelik vermek, kaçak yapılaşmayı önlemek, zarar azaltma
çabalarının vazgeçilmezlerindendir. Aslında bu sıralananların yapılabilmesi için bir ulusal kaynağa
ihtiyaç olduğu açıktır. Hem merkezi yönetimin hem de yerel yöneticilerin elinin altında bu iş için
kullanacakları bir özel kaynağın bulunması gerekir.

Bir bölgenin depremselliği; depreme neden olan fayın (kaynağın) yerinin, olacak depremin
büyüklüğünün ve tekrarlanma sürelerinin bilinmesini gerektirir. Fay zonu boyunca her bir depremde
kırılması beklenen segmentlerin, her bir bölümün yakın geçmiş aktivitesinin (tarihsel dönem
depremleri) belirlenip güncel sismik aktivitesinin de gözleniyor olması gerekir. Bu çalışmaların
yapılabilir olması jeoloji, jeofizik, jeomorfoloji ve küresel konum belirleme (GPS) gibi çok sayıda
disiplin dalının birlikte çalışıyor olmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak bu veriler elde edildikten sonra
bölgenin uzun dönem deprem tehlikesi belirlenip deprem zararlarının aza indirgenmesinde ve
depremlerin önceden kestirilmesinde bazı yöntemler geliştirilebilmektedir. Depremde oluşan hasar,
kaynağa (faya) olan uzaklık, depremin büyüklüğü, zemin özellikleri ve deprem sırasında gelişecek
ivme ile kontrol edilmektedir. Deprem sırasında bölgede gelişen yatay ivme ile oluşan hasar, kaynağa
olan uzaklık ve deprem büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Depremin üreteceği yatay
yer ivmesi, kırılma sırasında gelişecek olaylara (kırılmanın kolay veya zor oluşuna), zeminin türüne
(ana kaya veya gevşek çökel) ve çökel kalınlıklarına göre bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Yatay
ivmeyi belirlemede kulanılan abaklarda, zemin aynı kaya türü olarak alınmasına karşın son yıllarda
olan depremler sırasında aletsel olarak kayıt edilmiş ivme değerleri deprem dalgalarının farklı
zeminlerden geçişleri sırasında önemli değişikliklere uğradığını göstermektedir. Bu aletsel kayıt

– 105 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



verileri, aynı bölgede olmalarına karşın farklı zeminlerdeki yapıların çok farklı boyutlarda hasar
görebileceklerini göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı yerleşim ve sanayi bölgeleri seçiminde
bilinmesi zorunlu olan yerbilim verileriyle üretilen bütünleşik risk haritalarının planlama
aşamasında kullanılması gerekmektedir. Uygulamanın amacı, elde edilen yerbilim verilerinin
uygulayıcı kurumlar ile plancılara, onların kullanabileceği biçimlere getirmek ve amaca uygun
kullanılabilmesi için ilgili uzmanları aydınlatmaktır. Bu haritalara dayalı olarak seçilecek yerleşme
ve sanayi bölgelerinde deprem zararları en aza indirgenmiş olacaktır. Bu tür haritaların yetkili
kurumlarca üretilmesi ve kullanımının zorunlu olduğu yasal güvenceye bağlanmalıdır.

Yukarıda tehlikenin bilinmesi ve doğru algılanması konusundan bahsederken bunların yarattığı
riskin her boyutta (ekonomik, sosyal, siyasal) toplumun tümü tarafından da kavranması gerektiğini
ifade etmiştik. Bunun bir eğitim sorunu olduğu çok açıktır. Bu çabalar, yurttaşların günlük
yaşamlarında onlar için davranış değişikliği yaratmadıkça anlamsız kalırlar. Bunların içinde
mühendisler ve mimarlar gibi teknik elamanlar olduğu gibi her düzeyde siyasetçiler ve idareciler de
girmektedir. Bu kapsama hukukçuları da almamız gerekmektedir. Sonunda doğacak anlaşmazlıkları
toplumun tümü adına onlar çözeceklerdir. Onların da ülkenin barındırdığı doğal afet tehlike ve riskleri
kavramış olmaları durumunda verecekleri kararların daha adil ve uygun olacağı açıktır. Bir ülkenin
yasal ve idari açıdan afet sorununu çözecek yapılanmaya sahip olması ve bunları güncelleştirecek
kapasitesinin bulunması çok önemlidir. Burada, uluslararası normları göz ardı etmeyen ancak ulusal
değerlere uygun idari veya hukuki yapıların oluşturulması gereği bulunmaktadır.

Afetler, öncelikli olarak bir kalkınma sorunudur. Sürdürülebilir kalkınma için; afet riskinin
azaltılması, sosyo-kültürel gelişim, ekonomik büyüme ve ekosistemin korunması gerekmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin içeriğine afet risk yönetimi yerleştirilerek olası can ve mal
kayıplarının önüne geçmek mümkündür. Bu doğrultuda en önemli girişim, Birleşmiş Milletlerin 42.
Genel Kurulu’nda kabul edilen “Afet Zararlarını Azaltma On Yılı” kararı kapsamında oluşturulan
“Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması On Yılı Türk Milli Komitesi” ve Komite’nin Ağustos
1989’da yayınladığı “Türkiye Milli Planı 1990-2000”dir. Ancak, Plan kısa süre sonunda rafa
kaldırılmış, “Stratejik Plan” kavramı uzun bir süre pratik bir değer taşımadan afet terminolojisinde
yer almıştır. 

“Ulusal Afet Yönetim Stratejik Planı”na yönelik en kapsamlı değerlendirmeler 29 Eylül-l Ekim
2004 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen "Deprem Şurası" çalışmalarında yapılmıştır. Şura
sonunda kamuoyuna duyurulan Sonuç Bildirgesi’nde “Afet Yönetimi Stratejik Planı hazırlanması”
gerekliliği vurgulanmış ve bir komisyon kurulmuştur. Komisyonun amaç ve hedefi, “afet öncesi
gerekli çalışmaları yürüterek doğal afet zararlarını en aza indirmeye” odaklanmış bir “Ulusal Afet
Yönetimi Strateji Planı”nın hazırlanmasıdır. Diğer bir deyişle, Deprem Şurası’nın temel vurguları
arasında yer almış olan “Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap
verebilecek bir afet yönetimi sisteminin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi” hedefi
ile uyumlu, afetler öncesinde yapılması gereken ve risk yönetimi olarak da isimlendirilebilen
faaliyetleri odaklayan bir stratejik planın oluşturulmasıdır. Açıktır ki, bu amaç ve hedef doğrultusunda
çalışma yapmak ve sonuçlandırmak tek bir kurumun veya bir grubun sorumluluğunda
gerçekleştirilemez; bu süreç daha kapsamlı ve katılımcı bir çalışma gerektirmektedir. Deprem
Şurası’ndan sonra ortaya çıkan öneriler doğrultusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda “Afet
Yönetim Stratejik Planı”na ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. 

– 106 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



2009 yılında hazırlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planında;
• Ulusal afet yönetimi stratejik planı hazırlayarak ve afet öncesi gerekli çalışmaları yürüterek

doğal afet zararlarını en aza indirmek, 
• Afet sonrası bozulan sosyal hayatın ve fiziki çevrenin en kısa zamanda yeniden tesis edilmesini

sağlamak,
şeklinde iki önemli stratejik amaç oluşturulmuştur. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından

başlatılan çalışmalar, 2009 yılı sonlarında kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
tarafından devam ettirilmektedir.

5902 sayılı Kanunda yer verilen “bütünleşik afet yönetim ilkesi”nin de açıklık kazanması
gerekmektedir. “Bütünleşik Afet Yönetimi” için, öncelikle çok kurumlu ve çok aktörlü faaliyetlerde
görev alacak tarafların belirlenerek; afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte tanımlanıp,
risk analizlerinin yapılması gerekmektedir. Zarar azaltıcı çalışmalar için ihtiyaç duyulan bütçenin;
sürekliliği olan ve dönüşümleri sağlanmış kaynaklara dayandırılması önemlidir. Yaygın eğitim,
bilgilendirme ve bilinçlendirme programları ile “zarar azaltma kültürü” oluşturulmalıdır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, Dünya ülkelerinde ve pek çok bölgesel organizasyonlarda, afet
politikaları alanında son dönemlerde farklı bir yön çizilmektedir. Afet sonrası dayanışma ve
yardımlaşma çalışmalarından ibaret bir yaklaşım terkedilerek, afet öncesinde risklerin azaltılmasını
hedefleyen çalışmalara öncelik veren örgütlenme ve etkinliklere ağırlık verilmiştir. 

Gerek dünyada doğal afetlerin yarattığı kayıpların giderek artış göstermesi, gerek doğal çevre
ve sistemlerin gösterdiği dengesizlikler, iklim değişikliği, büyük ölçekli teknolojik ve biyolojik
tehditlerin artışı, gerekse ekonomik sistemlerde karşılaşılan çöküşler gibi çok yönlü etkenler, tüm
toplumsal sistemlerde risklerin gözetilmesini ve riskleri göz önüne alan planlama biçimlerinin
geliştirilmesini günümüzde zorunluluk haline getirmiştir. Bu konuda uluslararası kuruluşların yaklaşık
yirmi yıla yakın çabalarını aşağıdaki noktalarda özetlemek olanaklıdır:

• Afet öncesinde risklerin azaltılması, afet kayıplarını da azaltacaktır.
• Sürdürülebilir Planlı Kalkınma için her ölçekte öncelik, risk belirleme ve azaltma yöntemlerine

verilmelidir.
• Asıl hedef, risklerin yüksek olduğu yerleşmelerin belirlenmesidir.
• Sorumluluk paylaşımı için katılım araçlarına başvurmak gereklidir.
• Dar gelirli kesimler desteklenmelidir.
20.Yüzyılın sonlarında doğal afetlerin yarattığı zararların artan boyutları nedeniyle BM konu ile

daha yakından ilgilenmeye başlamış ve dünya çapında yeni bir stratejinin ortaya konması amacıyla
çeşitli programlar uygulanmış ve en son olarak 2005 yılında Kobe’de yapılan toplantı sonrasında
Afet Zararlarının Azaltılması Uluslararası Sekreteryası (ISDR) Hoyogo Çerçeve Eylem Planı olarak
da bilinen “Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması Stratejisi” ilan edilmiştir. Bu ilkeler BM’ye
üye 168 ülke tarafından benimsenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu ilkeler şunlardır:

• Her düzeyde hükümet organlarının sorumluluklarını açıkça ortaya koyan yasal çerçevenin
varlığı.

• “Afet Risklerinin Azaltılması” için çalışan çok sektörlü bir Ulusal Platform’un (UP) varlığı.
• Afet Risklerinin Azaltılması için ulusal politik (ilkesel) çerçevenin varlığı ve bunun içinde

yerel ve ulusal çapta tüm idari kademelerde plan ve eylemlerin bulunması.
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• İdari düzeyde Afet Risklerinin Azaltılması planlarını uygulayabilecek kaynak tahsisinin varlığı.
Hyogo Çerçeve Eylem Planı içinde 3 stratejik hedef ve 5 öncelikli eylem planı bulunmaktadır.
Stratejik hedefler;
• Afet Risklerinin Azaltılmasının sürdürülebilir kalkınma politikaları ve planlarına

bütünleştirilmesi,
• Afetlere karşı bilincin ve duyarlılığın oluşturulması için kurumların, mekanizmaların ve

kapasitelerin geliştirilmesi ve mevcutların güçlendirilmesi,
• Afet risklerinin azaltılması yaklaşımlarının acil duruma hazırlık, müdahale ve iyileştirme

programlarına sistematik olarak katılımıdır.
Aynı planın öncelikli 5 eylem planı ise; 
• Afet risklerinin azaltılmasının kuvvetli bir kurumsal temelde ulusal ve yerel öncelik olarak

belirlenmesi, sağlanması,
• Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin

geliştirilmesi, 
• Bilginin, yeniliğin ve eğitimin her seviyede afetlere karşı güvenli ve duyarlı bir toplum

oluşturmada kullanımı,
• Temel risk faktörlerinin azaltılması,
• Afetlere karşı her seviyede etkin bir müdahale için afetlere karşı hazırlığın güçlendirilmesidir.
II- Ulusal Platform
“Hyogo Eylem İçin Çerçeve” başlığı altında ülke boyutunda uygulamaları koordine etmek için

her ülkenin bir Ulusal Platform (UP) kurması ve eşgüdümün (ulusal ve uluslararası ölçekte) bu
kuruluş üzerinden sürdürülmesi kararı alınmıştır. 2007 yılında Cenevre’de yapılan Küresel Platform
Toplantısında bu kararların sonucu değerlendirilmiş ve Türkiye bu toplantıda yaptığı sunumda
platformun kurulması konusundaki iradesini tekrarlamıştır.  

Afet zararlarının azaltılması için çok paydaşlı bir platform; zarar azaltma çalışmalarının kalkınma
plan, politika ve programlarına entegrasyonunda gerekli olan bilgi, yetenek ve kaynakların sağlanması
ve harekete geçirilmesine yardım edecektir. 

Bir ulusal platformu oluşturabilecek paydaşlar BM dökümanlarına göre şunlardan oluşmaktadır;
• Kamu kurumları (İlgili bakanlıklar, afet yönetim uzmanları),
• Sivil toplum kuruluşları,
• Akademik ve bilimsel enstitüler,
• Kızılay/Kızılhaç örgütleri,
• Özel sektör,
• Medya.
Platform, kapsamlı bir ulusal risk azaltma sisteminin kurulmasına ve geliştirilmesine katkı

sağlama yönünde çalışmalar yapmalıdır. Dolayısıyla platformlar, risk azaltılmasıyla bir şekilde ilişkisi
olan tarım, toplumsal kalkınma, eğitim, enerji, çevre, finansal kalkınma, konut edindirme, altyapı,
planlama, bilim, teknoloji, su ve sağlık koşullarını geliştirme gibi konuları ve sektörleri bünyesinde
bulundurmalıdır.
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Sorumlular, kaynaklar ve paydaşlar ise aşağıdakilerdir;

• Merkezi planlama, finansman, çevre ile ilgili birimler,

• Eğitim, sağlık, tarım bakanlıkları ve ilgili birimler,

• Ulusal Afet Yönetimi birimleri, sivil savunma ve operasyonel birimler (polis, acil servis,
Kızılay),

• Ekonomik ve sosyal altyapı sahipleri, halkın yaşamını sürdürmesini sağlayacak kritik görevleri
yapanlar,

• Yapı yönetmeliklerinin uygulayıcıları, çevre koruma yöneticileri, 

• Profesyoneller, mühendisler, kent plancıları, mimarlar, müteahhitler, eğitimci ve araştırmacılar,

• Bilimsel ve teknik enstitüler, risk tanımı yapan, tehlikeleri izleyen, erken uyarı hizmeti görenler,

• Özel sektör; finans ve kredi kuruluşları, sigortacılar, iletişim teknolojileri birimleri,

• Medya (topluma uyarı yapmak ve kamuyu eğitmek için),

• Sivil Toplum Kuruluşları ve gençlik grupları, kadın kuruluşları. 

Ulusal Platform’un ifa edeceği görevlerin ise aşağıdaki gibi olduğu düşünülmektedir:

• Afet Risklerinin Azaltılması ile ilgili tüm bilgi tabanını (afet potansiyelleri, ulusal politikalar,
stratejiler, mevcut kapasite, kaynaklar, programlar) bir araya getirmek.

• Afet Risklerinin Azaltılması alanındaki yeni gelişmeleri, açıkları, endişeleri, zorlukları
tanımlamak, mevcut yönelimleri tespit etmek ve öncelikleri belirlemek; bu öncelikleri en fazla zarar
görecek toplulukları içerecek şekilde belirlemek.

• Afet Risklerinin Azaltılması alanında gerçekleşen çok önemli ilerlemeleri takip ve bunları
kalkınma politikalarına ve pratiğine entegre etmek.

• Sonuç odaklı iş planları geliştirmek ve Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA) uygulamaları
arasında koordinasyonu sağlamak, yüksek riskli toplulukların zarar görebilirliğini azaltmak için UP
üyeleri arasında ortak çalışmaları koordine etmek; UP üyeleri arasında ve değişik ülkelerin UP’ları
arasında yeni buluşları, iyi deneyimleri ve çıkarılan dersleri toparlamak, bilgi ve haber paylaşımını,
teknoloji transferini sağlamak.

• Ulusal ve toplum düzeyinde HFA uygulamalarını izlemek, kaydetmek ve raporlamak.

• Üst düzey politika yapımcılarını ve çıkar gruplarını işin içine çekmek için politikaların ve
mevzuatın adaptasyonunu sağlamak.

• Afet Risklerinin Azaltılması konseptini insani yardımların, çok taraflı çevre anlaşmalarının
(iklim değişikliği, bio çeşitlilik, çölleşme karşıtı gibi), kalkınma yardımlarının içine entegre etmek.

• Diğer UP’lar ile işbirliği yapmak, bölgesel risk azaltıcı platformlara katılmak ve bu yolla
kaynakların ortaklaşmasını sağlamak.

• Afet Risklerinin Azaltılması konuları ile bağlantılı olan ulusal sürdürülebilir kalkınma
mekanizmaları, iklim değişikliği koordinasyon birimi gibi komite ve temas noktaları ile işbirliği
yapmak.

• Ulusal çoklu disiplinli araştırma çalışmalarının yapılmasını kolaylaştırmak, araştırmaları
arttırmak.
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• Afet Risklerinin Azaltılması kavramını sürdürülebilir kalkınma gündeminin içine entegre etmek
için kalkınma aktörlerini, plancıları teşvik etmek.

• Çok paydaşlı ve diyalogcu yaklaşımı desteklemek, sivil topluma fırsat sağlamak, bunlarla BM
ve yerel birimlerin ortaklaşmasını sağlamak, diyalog kurmak.

İklim değişikliği temas noktası da Ulusal Platform’un içinde düşünülmektedir.

İklim değişikliği mevcut çok sayıdaki afet tehlikesini (kuraklık, sel, fırtına, sıcak hava dalgası
gibi) arttırmakta ve ekosistem üzerinde baskı yapmaktadır. Hidrolojik döngü değişmekte, buzullar
erimekte, deniz seviyesinde yükselme ve şiddetli hava olaylarının sıklığında artış görülmektedir.
Ülkemiz, son yıllarda artan sel ve taşkın olaylarından dolayı küresel iklim değişikliğinden en fazla
etkilenecek ülkeler arasında görülmektedir. İklim değişikliğinin özellikle su kaynaklarını azaltması,
orman yangınlarını arttırması, erozyon, kuraklık, çölleşme, aşırı ısı dalgalarıyla ölümler gibi
sonuçlarının önümüzdeki yıllarda daha fazla görüleceği tahmin edilmektedir. 

Bütün bu gelişmeler küresel iklim değişikliği ile doğal afetler arasındaki yakın ilişkiyi ortaya
koymaktadır. Afet risklerinin azaltılması konusu, iklim değişikliği stratejilerinin içine dahil
edilmelidir. Kırsal alanlarda daha fazla görülmeye başlanan kuraklık ve özellikle hızlı ve düzensiz
gelişen kentlerimizde yaşadığımız su baskınları, aşırı yağışlar sonrasındaki ürün kaybı, doğal afetlerin
yarattığı ekonomik kayıplarda artışla sonuçlanmaktadır. Alan kullanım kararlarında (kentsel ve kırsal)
özensizlik bu süreci hızlandıran bir etken olmuştur. Bu nedenle planlama süreçlerinde iklim ile ilgili
riskleri değerlendirmek gerekmektedir. 

III- Uygulama Araçları

Afetlerle ilgili olarak kullanılan uygulama araçları içinde, ilk önce ele alınması gereken konu,
bir “Afet Yönetim Sistemi” anlayışının kabul edilmesidir. Ayrıca bu sistemin içine, zarar azaltma
politikalarının etkinliğini sağlayacak bir alt yönetim sistemi olarak, “risk yönetimi” esasları da entegre
edilmeli ve uygulama araçları bu bağlamda kullanılmalıdır.

A- Afet Yönetim Sistemi

Afet yönetimi, afet olmadan önceki ve afet olduktan sonraki süreçleri kapsayacak şekilde beş
evreden oluşacaktır.

1- Zarar Azaltma Evresi

“Zarar azaltma”, toplumsal gelişim, kentsel planlama ve mühendislik kavramları ve uygulama
teknikleri üzerine kurulu bir önlemler bütünüdür. Zarar azaltma evresi, pratikte iyileştirme ve yeniden
yapım evresindeki çalışmalarla birlikte başlar ve yeni bir afet olana kadar devam eder. Bu evrede
yürütülen çalışmalar ülke, bölge ve yerleşme birimi bazında olmak üzere çok geniş uygulama alanına
sahiptir. Sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamı alt üst edecek herhangi bir afet ortaya çıkmadan,
olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve afetin olumsuz etkilerini mümkün olan en az zararla
atlatma amacıyla çeşitli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Bu evredeki çalışmalar, kurtarma ve ilk yardım veya iyileştirme evrelerindeki çalışmalardan
gerek kavram ve gerekse uygulama şekilleri açısından çok farklıdır. Bunlar birçok kurum ve
kuruluşla, çok çeşitli disiplinlerin belirli bir hedef doğrultusunda çalışmasını gerektiren uzun erimli
çalışmalardır. Bu nedenle de, toplumun her kesimini ilgilendirmekte ve bu kesimlerin katkı ve
çabalarını gerektirmektedir.
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Zarar azaltma evresinde, zarar azaltmanın araçlarının yeni ve mevcut yapılaşma alanları için
farklı olarak tanımlanması gerekmektedir. Yeni yerleşim ve yapılaşmada başlıca araçlar; arazi
kullanımı planlaması, planların denetimi ve yapı denetimidir. Mevcut yapılaşmada ise başlıca araçlar;
olası afet karşısında can ve mal kaybına neden olacak risk oluşturan tehlikeli yerleşim alanlarının
yeniden düzenlenmesi ve riskli kentsel çevrenin ve yapı stokunun iyileştirilmesi ile ilgili öncelikli
düzenlemelerdir.

Afet yönetiminin evreleri içerisinde yapılması gerekenleri ve yapılanları kesin çizgilerle
birbirinden ayırmak olanaksızdır. Olması gereken de bu süreçlerin birbirlerinin iç içe geçmişliklerini
sürdürmek ve her aşamada asıl varılmak istenen nokta olan zarar azaltma, eğer olanaklı ise olası
hasarı önlemeyi her evrede başarabilmektir.

2- Hazırlıklı Olma Evresi
Hazırlıklı Olma Evresi, afetlere hazırlıklı olma politikası; uygulamadaki kanunlar, yönetmelikler

(mevzuatın) ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların belirlenmesi, bu kurum ve kuruluşların arasında
eşgüdümün sağlanması konusunda belirleyicidir. Aynı zamanda sürece katılan kurum ve kuruluşların
sorumluluklarının belirlenmesi, yapılması gereken çalışmalara ilişkin birlikte hareket etme işlevinin
nasıl oluşturulacağı “hazırlıklı olma siyasası” içinde yer alacak unsurlardır. Afetlere karşı hazırlıklı
olabilmek için ne tür tehlikelerin bulunduğunun, olası risklerin neler olduğunun, ne boyutlarda
afetlerle mücadele edileceğinin önceden bilinmesi gerekir. Bu durum tehlike ve risk durumunun
belirlenmesini sağlayacak analiz çalışmalarıyla sağlanabilir.

Hazırlık evresindeki faaliyetler yalnızca afetin alarm süresi içerisinde yapılan kısa süreli
faaliyetler olarak görülmemelidir. Bu faaliyetler olayın yıkıcı etkilerini azaltacak ve insan canı, malı
ve milli servetleri koruyacak uzun ve kısa süreli birçok faaliyeti de içerebilir. Bu yönüyle de zarar
azaltma aşamasında belirtilen faaliyetlerle iç içe girmişlerdir. Örneğin, halkın afetlere karşı hazırlıklı
olmasını sağlayacak geniş kapsamlı halk eğitimi faaliyetlerinin yoğunlaştırılması, bazı kritik yapıların
onarım ve güçlendirme işlemlerinin yapılması gibi.

3- Acil Yardım Evresi
Acil Yardım (İlk Yardım, Kurtarma ve Enkaz Kaldırma) Evresi, afet meydana geldiğinde ilk

müdahalenin, afetin oluşunu izleyen ve afetin oluşundan hemen sonra başlayıp afetin büyüklüğüne
bağlı olarak en çok 1-2 aylık bir süre içerisinde yapılan çalışmaların gerçekleştirildiği evredir. Bu
eylemlerin ana hedefi, mümkün olan en kısa süre içerisinde en çok sayıdaki insan yaşamını
kurtarmak, yaralıların tedavisini sağlamak ve açıkta kalanların yaşamsal gereksinimlerini en kısa
süre içerisinde ve en uygun yöntemlerle karşılamaktır.

Bu evrede yapılan çalışmalar arasında; haber alma ve ulaşım, ihtiyaçların belirlenmesi, arama
ve kurtarma, ilk yardım, tedavi, tahliye, geçici iskan, yiyecek, içecek, giyecek, yakacak temini,
güvenlik, çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik, hasar tespiti, tehlikeli yıkıntıların ve enkazın
kaldırılması, yangınlar, patlamalar, bulaşıcı hastalıklar vb. ikincil afetlerin önlenmesi gibi faaliyetler
bulunmakta olup, bu faaliyetlerin çok iyi koordine edilmesi gerekmektedir.

4- İyileştirme Evresi
İyileştirme Evresinde yürütülen çalışmaların ana amacı, afete uğramış toplulukların haberleşme,

ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon, eğitim, kısa ve uzun süreli geçici barınma, ekonomik ve sosyal
faaliyetler gibi yaşamsal aktivitelerinin karşılanabilmesi için gereken tüm çalışmaları yapmaktır.
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İyileştirme Evresi, afetin panik havası geçtikten sonra afetzedelerin beslenme, barınma, giyinme,
sosyal ve toplumsal yaşamın yeniden düzenlenmesi, canlandırılması için yoğun çalışmaların ve
düzenlemelerin yapılması gereken süreçtir. Bazı araştırmacılar bu evreye, yeniden yapım evresini
dahil etmekte ve bu evrenin afetten etkilenen toplulukların ihtiyaçlarının en az afetten önceki veya
mümkünse daha ileri bir düzeyde karşılanana kadar devam etmesini öngörmektedirler.

5- Yeniden Yapım Evresi
Bu evrede yapılacak faaliyetlerin ana hedefi afetten etkilenen veya zarar gören tüm insan

aktivitelerinin afetten önceki düzeyden daha ileri bir düzeye getirilebilmesidir. Bu faaliyetler
içerisinde; yıkılan veya hasar gören tüm yapı ve tesislerin yeniden yapımı, toplumun afet nedeniyle
bozulmuş olan ekonomik, sosyal ve psikolojik bütünlüğünün yeniden sağlanması gibi çok geniş
alanlara yayılan çalışmalar bulunmaktadır.

Bütün bu evrelerdeki faaliyetlerin amacı, afetten etkilenen toplulukların gelecekte de benzer
olaylarla karşılaşmaları halinde, aynı olumsuz sonuçlarla yüz yüze gelmemelerini sağlamaktır. Doğal
afetler içinde büyük depremler sonrasında oluşan yıkımlar ve büyük bir depremin olma olasılığının
yüksek olduğu bölgelerde kısmi veya bütüncül kent yenileme çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir.

B- Risk Yönetimi
Risk Yönetiminde deprem tehlikesinin belirlenebilmesinde ilk önce, Deprem Gözlem Şebekesi

(DGŞ) ile oluşturulan ülke depremselliğinin izlenmesi hususu bulunmaktadır. Ülke ve yakın çevresi
deprem aktivitesinin izlenmesi için zayıf hareket istasyonlarının kurulması gerekmektedir. Kuvvetli
hareket/ivme kayıt istasyonları deprem hareketinin yerel zemin tabakalarındaki etkileşimi konusunda
bilgi üretmektedir. Bu ağlar depreme dayanıklı bina tasarım ilkeleri (deprem yönetmelikleri) için
deprem-zemin yapı etkileşimi için gerekli bilgileri sağlarlar. Elde edilen bilgiler deprem parametreleri
(merkez üssü, derinlik, büyüklük, oluş zamanı) ve kaynak (fay mekanizması) çözümleridir. Bu
verilerin düzenli olarak izlenmesi ve toplanması ile deprem katalogları oluşturulur. Bu kataloglar
ülkenin çeşitli bölge depremsellikleri/aktiviteleri ve/veya fay davranışlarının anlaşılmasını sağlar.
Bu kataloglardaki bilgiler, diğer bazı bilgilerle birlikte kullanılarak deprem tehlike haritaları (deprem
bölgesi haritası, mühendislik yapıları için sismik tehlike haritası), sismik boşluk haritaları,
mikrobölgeleme haritaları gibi yerleşim ve yapılaşma güvenliğine hizmet eden haritalara, planlara ve
yasal düzenlemelere dönüşmektedir.

Risk Yönetimi sürecinin zarar azaltma ve hazırlık aşamalarında karar vericiler, geçmiş afet
olaylarının verilerine gereksinme duyarlar. Kriz yönetimi aşamasında da bu gereksinme en üst
noktaya çıkar. Türkiye Ulusal Afet Arşiv Sistemi bir taraftan bu gereksinmeyi karşılarken diğer
yandan karar vericilere, araştırmacılara ve tüm vatandaşlara bilgi sunacak, yaşanan deneyimlerden
çıkarılan sonuçları gelecek kuşaklara aktaracaktır.

C- Ulusal Afet Arşivi
Ulusal Afet Arşivi, Dünya Bankası kaynaklı Marmara Depremi Acil Yardım Yeniden

Yapılandırma Projesi (MEER) kapsamında, 2004 yılında tasarımı başlayan “Afet Bilgi Sistemi İçin
Yazılım Alımı, Yazılım Geliştirilmesi, Ulusal Afet Arşivi için Veri Girişi ve Donanım Alımı”
projesinin sonucunda gerçekleştirilmiştir. Ulusal Afet Arşivi, Türkiye’yi etkileyen doğal ve teknolojik
afetlerden, afet arşivi kriterlerine uygun olanları kapsamaktadır. Ulusal Afet Arşivi; sistemini
kullanacak olan kullanıcılara, özellikle de karar vericilere, uygulayıcılara ve araştırmacılara

– 112 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



çalışmalarında yardımcı olmak ve ayrıca kamuoyunun karşı karşıya bulundukları riskleri daha iyi
anlayabilmelerini sağlayabilmek için Türkiye’de meydana gelmiş afetler konusundaki verilerin
elektronik ortamda hizmete sunulmasıdır. Proje çerçevesinde Türkiye’de meydana gelen doğal ve
insan kaynaklı afetlere ait veriler, belgeler ve görüntüler web ortamına aktarılmıştır. Veri girişinin
yüzde 80’i tamamlanan site Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 3 dilde hizmet verecek, yerli,
yabancı tüm araştırmacılara ve vatandaşlara açık olacaktır. Türkiye Ulusal Afet Arşiv Sistemi’nin
verilerini; deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını, orman yangınları, maden kazaları, ulaşım
kazaları, yangın ve nükleer kazalar oluşturmaktadır. Bu amaçla öncelikle (kapatılan) Afet İşleri Genel
Müdürlüğü arşivindeki 27583 sayfa doküman, 2030 adet fotoğraf ve 737 adet dia, taraması yapılarak
bilgisayar ortamına aktarılmış ve sorgulanacak hale getirilmiştir. Ayrıca sisteme, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom
Endüstrisi Kurumu, MTA Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı,
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, (Kapatılan) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü verileri girilmektedir.

D- Planlama Faaliyetleri
Afet önlemli planlama yaklaşımını gerçekleştirmek için planlama sürecindeki araştırma, sentez,

tasarım ve uygulama aşamalarında yerbilim ve afet bilgilerinden devamlı olarak yararlanılmaktadır.
Her tür ve ölçekteki planlamaya afet verilerinin ve risk hesaplarının entegrasyonunun sağlanması
gerekmektedir. Planlamaya temel olacak jeolojik-jeoteknik etüt ve mikrobölgeleme raporlarının
üretilmesi konusunda aşağıdaki kademelenme açıklamalarına dikkat edilmelidir. 

• Bölge Planları: Bölge mekansal strateji planlarının hazırlanmasında “afet tehlike haritaları”
esas alınır. Bu amaca göre yapılacak gözlemsel jeolojik etütler, bölge planlama çalışmalarında
kullanılabilecek yerbilimsel belgelerdir.

• Çevre Düzeni Planları: 1/25.000-1/50.000 ve 1/100.000 ölçeklerde yapılan çevre düzeni
planları, il ve havza ölçeğinde yerleşim kararlarının verildiği kritik bir plan kademesidir. Bu ölçekte,
gözlemsel jeolojik etütlere veya jeolojik-jeoteknik etütlere dayalı olarak afet tehlike haritaları
hazırlanır.

• Nazım İmar Planları: Nazım imar planları, yerleşmenin makro form gelişmesi, kullanım
türleri, yoğunluklar, ulaşım, açık-yeşil alan sistemi ve altyapı gibi temel yerleşim ve kullanım
kararlarının verildiği planlama aşamasıdır. Yerleşmenin büyüklüğü, gelişme potansiyeli ve sorunlarına
bağlı olarak nazım imar planlarında jeolojik-jeoteknik etütler veya mikrobölgeleme etütleri
kullanılmaktadır. 

• Uygulama İmar Planları: Uygulama imar planları, yapılaşma (yapı yoğunlukları, kat adetleri
vb.) ile ilgili kararları içermektedir. Yerleşmenin büyüklüğü ve potansiyeline bağlı olarak ve yerleşik
ve gelişme alanı olması da göz önüne alınarak, jeolojik-jeoteknik etüt ya da mikrobölgeleme etüdüne
dayanmalıdır. Özellikle kentsel risklerin yüksek olduğu alanların planlanmasında, mikrobölgeleme
etütleri, zemin etütleri ve bu etütler sonucunda oluşturulan yerleşime uygunluk haritaları önem
kazanmaktadır. 

• Kırsal Yerleşme Planları: Kırsal yerleşme planı, çevre düzeni planlarında kararı alınmak
kaydıyla, en az bir kırsal yerleşme ve civarını kapsayan; kırsal alanda yaşam kalitesini geliştirmeye
yönelik ekonomik, sosyal, kültürel ve doğal değerlerin sürdürülebilir biçimde korunması,
geliştirilmesi ve sağlıklı, güvenli ve afet zararlarını azaltıcı ve kırsal alanla uyumlu bir çevre ve
yapılaşmanın sağlanması için hazırlanan, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçları kırsal yaşam biçimine
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göre tasarlanan ve rapor ve eklerinden oluşan plan olarak tanımlanmıştır. Yerleşmenin büyüklüğü,
nitelikleri ve doğal afet tehlikeleri açısından yerel özellikleri dikkate alınarak, plan ölçeğine uygun
gözlemsel etütlere ve gerekirse jeoloji/jeofizik/mikrobölgeleme etütlerine dayanmalıdır.

Her yerleşmenin, kent veya kır gerçekleri doğru değerlendirilmelidir. Kentler, çok büyük
çeşitlilikleri ve farklılıkları anlaşılması gereken sosyal katmanlar içerir. Tüm bölge tiplerinde
uygulama planlarına geçmeden önce sosyo-ekonomik analizler yapılmalıdır. Alan çalışmalarıyla da
hanelere ya da işyerlerine ilişkin mekansal, ekonomik ve sosyal bilgilerin yanı sıra kullanıcıların
eğilimlerini, tercihlerini ve planlamaya katılım ya da katkı potansiyellerini yansıtan bilgiler de
mutlaka toplanmalıdır.

E- Mevzuatın Etkin Kullanımı
Yürürlükteki mevzuatın, depreme hazırlanmayı ve riskleri azaltmayı öngören “tehlike” ve “risk”

kavramlarını da içeren bir anlayışla bütüncül olarak yeniden ele alınması ve değerlendirmelerin bir
sistematik içinde yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Deprem (veya afetler) ile ilgili mevzuat bütünü, “teknik konuları içeren mevzuat” ve “teknik dışı
konuları içeren mevzuat” olarak ikiye ayrılabilir. Bu anlamda;

• Teknik mevzuat içinde, şehircilik, imar, yapı ve afet kanunlarının ve yönetmeliklerinin yer
aldığı,

• Teknik dışı mevzuat içinde; ihale, sözleşme, mali, yönetim, sağlık kanunlarının yer aldığı 

bir analitik yaklaşımla, kanunların etkileşimleri verimli olarak yapılabilir; ihtiyaç olan yasal
düzenlemeler daha kolay belirlenebilir. 

Genel olarak başvurulan “yeni bir kanun çıkarma” yönteminin de iyi düşünülmesi
gerekmektedir. Bugünkü mevcut kanunlar çerçevesinde, pek çok yeni çalışma-proje başlatma imkanı
mümkündür. Bu bağlamda, öncelikle (yeni kanunlar önerilmeden önce) mevcut kanunların daha etkin
olarak uygulanması temin edilmelidir. Örneğin, 7269 sayılı Kanunun (1959 tarihli Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun) 1. maddesinde
“Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri
afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi
muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri
uygulanır” şeklinde ifade edilen temel amacı içinde, “afetlerden zarar görmesi muhtemel olan yerler”
şeklinde çok önemli bir açılım getirilmiştir. 

Bu “muhtemel yerler” kavramına, örneğin;

• Afetlerin muhtemel olması hali,

• Afete uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve kasabalar,

• Afete uğraması muhtemel olanların bulundukları yerler,

• Ağır hasara uğraması muhtemel olan binalar,

• Afetten zarar görmesi muhtemel bulunanlardan hak sahibi olanlar

Gibi hükümler Kanun hükümleri doğrultusunda yapılacak işlerin ve alınacak tedbirlerin
kapsamına da girmektedir. 

1959 tarihli 7269 sayılı Kanunda yer alan “muhtemel afet” veya “muhtemel yerler” konusunun
heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel gibi afetlerde uygulaması olmuş ve muhtemel durumlar için konut
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nakli veya önlem alma işleri gerçekleştirilmişti; fakat deprem bağlantılı muhtemel durumlar için
uygulama yapılmamıştı. Bugünkü bilincimizle “risk tanımının” içinde yer alan “olasılık”
açıklamalarının temelini oluşturan “muhtemel” ifadesinin, deprem afeti ile bağlantılı olarak nasıl ele
alınacağı ve bu bağlantıya göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi önemli bir açılım olacaktır. Bu
anlamda, 7269 sayılı Kanunun ifade ettiği fakat uygulamaya girmemiş olan “deprem afetine
uğraması muhtemel yerlerle ilgili” yapılabilecek işler için bir yönetmelik (veya çeşitli
yönetmelikler) hazırlanması özellikle gerekli olmaktadır.

Ayrıca, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun hükümleri içinde de, 

• Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek,
• Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek
şeklinde “muhtemel yerler”le ilgili hükümler bulunmakta olup, bunlar da yukarıda ifade edilen

yönetmelik düzenlemelerine temel teşkil edebilecektir.
Yakın geçmişte, Türkiye kentlerinde deprem risklerinin azaltılması hedeflerine erişmek üzere

mevzuatta ne tür değişiklikler yapılması gerektiğini ortaya koyan çok sayıda araştırma ve çalışma
yapılmış, konferanslar düzenlenmiştir. Bu çalışmaların hemen hepsi İmar Kanununda çeşitli
değişiklikler öngörmüştür. İmar Kanunu dışında, ‘kentsel dönüşüm’ niteliğinde süreçler öngören
farklı kanunlar, yapı denetimi, zorunlu deprem sigortası gibi düzenlemelerin de aynı hedefe,
bugünkünden daha verimli hizmet etmesi sağlanabilmelidir.

F- Kentlerde Toplu Yenileme Yöntemi 
Türkiye’de, hızlı kentleşme sonrasında izinsiz ve denetim dışında gerçekleştirilen yapılar yüksek

riskler taşımaktadır. Kentlerin artık büyütülmesinden çok mevcut yapı stokunun dayanıklı duruma
getirilmesi, yerel özelliklerin korunması ve niteliksiz kentsel çevrelerin iyileştirilmesi ile ilgili
konular, yakın dönem kalkınma hedeflerinin başına alınmak zorundadır. Harcama ve yatırımların
tekil yapı güçlendirme girişimlerine değil, toplu kentsel yenilemelere yönelmesi çok önemlidir.

Toplu yenileme yöntemleri olarak “yerinde dönüşüm”, “boşaltma/yer değiştirme” ve “çok odaklı
yenileme” gibi çeşitli teknikler kullanılmaktadır.

Yüksek risk gösterdiği düşünülen alandaki tehlike kaynaklarının tespiti ve nitelikleri ile birden
fazla tehlikenin buluştuğu alanlarda yer alan varlıkların envanterlerinin çıkarılması bir ilk adım
oluşturmuştur. Bu yolla, alandaki en korunmasız kaynaklar tanımlanmakta ve güvenlik düzeyinin
geliştirilmesi gereken kaynaklara öncelik verilmektedir. Toplu yenileme girişimlerinin ölçeği ve
taraflarının belirlenmesi, öncelikle alanın ekonomik potansiyelinin ve yakın gelecekte olası
değişmelerin, bunun aktörlerini ve eğilimlerinin yönünün belirlenmesini gerektirmektedir. Bu yerel
güçlerin yönlendirilmesinde ne tür ortaklıkların kurulabileceği ve hangi yerel insiyatiflerin
desteklenebileceği araştırılarak ne tür müdahale araçları ile alanda dönüşümlere yol açılabileceği
ortaya konulmaktadır. Bu aşamadan sonra sırasıyla, fiziki, mekansal, finansal, kanuni, yönetsel
açılardan olabilirlik irdeleme ve sınamaları yapılmaktadır.

Makro ve mikro düzeylerde yatay ve düşeyde eşgüdümün sağlanmasını, ortaklıklar yoluyla
örgütlenmeyi ve herkesin bir rol üstlendiği, yatırım yaptığı ve paydaşı olduğu bir sürecin geliştirilmesi
gerekir. Burada yer alacak olan bakanlıklar, TOKİ, valilikler, büyükşehir belediyeleri, belediyeler,
özel girişimciler, proje yönetmenleri, finansal kuruluşlar ve taşınmaz sahiplerinin oluşturduğu
ortaklıklar, öncelikle verimli bir koordinasyon sürecine girmek durumundadırlar.
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Toplu kentsel yenileme konusunun mevcut kanunlarla gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği
konusunun incelenmesi ve gerekiyorsa yeni bir kanun tasarısı süreci içinde hükümlendirilmesi veya
“Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı'' içinde yer almasının sağlanması yararlı olacaktır. Bu
çalışmalarda yer almasında yarar görülebilecek toplu yenileme hükümleri şunları kapsamalıdır;

• Uygulama alanı belirleme yöntem ve süreci,
• Tehlike türleri ve risklerin açıklanması, kapsanan yapıların ve yatırımların değerleri, 
• Alan bütünlüğü ve biçimlenmesine ilişkin öngörüler, 
• Ortaklık oluşturma yöntemi,
• Proje elde etme yöntem ve süreci, 
• Mesleki sorumluluklar, 
• Yerel yönetimlerin görev ve katkıları, 
• Paydaşların ve üyelerin yükümlülükleri.
G- Yapı Tasarımı
Ülkemizde; depreme dayanıklı yapı tasarımı ifadesinden, taşıyıcı sistemde düzen, karmaşık

olmayan basit geometrik formların tercih edilmesi, betonarme yapılarda uygun yerlerde perde duvar
kullanımı anlaşılmaktadır. Oysa ki depreme dayanıklı yapı tasarımında deprem riskinin yanında,
rüzgar ve dalga etkileri, çevresel etkiler, yapı üzerinde meydana getirdiği titreşimlerin kontrolü de ele
alınmalıdır.

Günümüzde çok çeşitlenen gereksimlere göre tasarım yapabilmek konusunda bilgisayar
teknolojisi, matematiksel modellemelerin ve hesaplama yöntemlerinin kullanımına olanak
vermektedir.

Yapı teknolojisinde çok yaygın olarak kullanılan klasik betonarme çerçeve sistemi yerine
kullanılabilecek alternatif yapı sistemlerinin devreye girmesi düşünülebilir. Tünel kalıp sistemi bu
alternatif teknolojiden birisidir. 

Deprem gerçeğindeki sorunu salt proje ve malzeme teknolojisi seçimine indirgemek de yanlış
bir yol olacaktır.

Depreme dayanıklı yapı üretim süreci, mesleki sorumlulukların geliştirilerek standartlara
uygunluğu sağlayacak denetim sisteminin ve yapı sigorta sisteminin geliştirilmesi önem arz
etmektedir.

H- Kurumlar
Daha önce de belirtildiği gibi, günümüz koşulları, yaratabilecekleri yıkıcı etkiler nedeniyle doğal

ve teknolojik risklerin, toplumsal yaşamda göz ardı edilemeyecek derecede önem kazanmasına yol
açmıştır. Bu durum ülkeleri bir tutum değişikliğine, ülke kaynaklarını “afet güvenliği” hedefi
doğrultusunda daha etkin kullanmaya zorlamaktadır. Birçok ülke, afet yönetim sistemlerini ve
stratejik planlarını “risk yönetimi” temelinde geliştirmeye çalışmaktadır. Bu tablo karşısında gelinen
bir diğer nokta da, afetlerle mücadelenin kesinti kabul etmeyen ve eşgüdüm içinde uygulanması
gereken bir süreç olarak kabul edilmesidir.

Afet Yönetim Sistemleri, ister doğal süreçlerden isterse insan faaliyetlerinden kaynaklansın, bu
değişik türlerdeki afet tehlikelerini önceden belirlemek ve acil durumları en az zararla atlatmak
esasına dayalı organizasyonlardır. Bu organizasyonun oluşturulabilmesi ve çalışabilmesi ülkedeki
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merkezi ve yerel yönetim birimleri ile özel sektör, sivil toplum örgütleri gibi toplumsal kesimlerin
içinde yer aldığı bütünlüklü bir planlama gerektirir.

Bu genel çerçeve içinde ulusal afet yönetim stratejik planlarını, önceden belirlenmiş risklerin en
az kayıplarla karşılanabilmesi hedefi doğrultusunda öncelikle afetlerin önlenmesi, önlenemediği
durumlarda zararlarının azaltılması, afetler karşısında toplumsal direncin yükseltilebilmesi için
gerekli siyasi, teknik, ekonomik, idari, sosyal ve yasal bazda önlemlerin alınması ve uygulanması ve
uygulamanın denetlenmesi süreçlerinde toplumun tüm kurum ve kişileriyle birlikte eşgüdüm içinde
yönlendirilmesi olarak tanımlamak mümkündür. 

Afet yönetim stratejik planının afet olgusuyla ilgili tüm sektör ve aktörleri zarar azaltma hedefi
çerçevesinde eşgüdümlü bir çalışmanın etrafında bütünleştirmesi gereklidir. Bu bütünleşme, Planın
sadece hazırlanma aşamasıyla sınırlı değildir. Plan, hazırlık, uygulama, performans denetimi ve
güncellenme aşamalarında da bu bütünleşmeyi (eşgüdümü) sağlamak zorundadır. Bu anlamda ulusal
ölçekte;

• Afet Yönetimi Stratejisinin hazırlanması,

• Afet-kalkınma ilişkisinin kurulması,

• Kalkınma ve bölge planlarına afet ve risk yönetiminin entegrasyonu,

• Kamu yatırım uygulamalarında afet riskinin dikkate alınması,

• Sektörlerde risk azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması için kamunun yatırım
ihtiyacının belirlenmesi 

ile ilgili hususlar çerçevesinde, tüm kurumların yapılandırılması önem arzetmektedir.

1- Merkezi Yönetim
Ülkemizdeki tüm kurumlar ve kuruluşlar afetlerde ve özellikle deprem felaketlerinde belirli

görevleri üstlenmişlerdir. Kuruluş kanunları gereği olarak bazı merkezi kurumların ise afet
hizmetlerinde çok önemli yetki ve sorumluluk sahibi olduğu düşünülmektedir. Bu Kurumlar aşağıda
belirtilmektedir.

• Başbakanlık

Devlet Planlama Teşkilatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

Doğal Afet Sigortaları Kurumu

• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

• İçişleri Bakanlığı

• Ulaştırma Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

• Sağlık Bakanlığı

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
• Çevre ve Orman Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Türk Silahlı Kuvvetleri 
• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Diğer yandan, afetlere yönelik hizmetleri koordine etmek üzere kurumlar arası ortak çalışma

platformlarından da yararlanılacaktır. 
2- Yerel Yönetimler
Yerleşim birimlerinin afet güvenliği sürecinin en önemli aktörleri yerel yönetimlerdir. Bu nedenle

çağdaş afet yönetim modelleri, yerel yöneticiler ve yerel yönetim birimlerinin aktif katılımıyla
bütünleşen yaklaşımların başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde ise yerel yönetimlerin
bu süreçte daha etkin hale getirilmesine yönelik girişimler ancak yakın geçmişte hız kazanabilmiştir.
Yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerde İl Özel İdarelerine ve Belediyelere
afet yönetimi konularında bazı yetkiler verilmişse de teknik ve mali altyapı yetersizliklerinin devam
etmesi nedeniyle pratik bir gelişme sağlanamamıştır. 

Belediyelerin "Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma", "İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri", "Ön Hasar
Tespit ve Geçici İskan", "Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri" ve "Tarım
Hizmetleri" gruplarında tanımlanmış görevleri vardır. Ancak, belediyelerin afet yönetimi sistemi
içerisinde etkin bir role sahip olmaları en son yerel yönetimler kanunlarında belirlense de, görev ve
yetki tanımları gerektiği gibi açık değildir. Bu hizmetleri karşılamak için kaynakların nasıl
sağlanacağı da belirlenmemiştir. Halbuki, her afet yereldir ve yerel kurumlar vasıtasıyla hem afet
zararlarının azaltılma çalışmaları sürdürülebilir hem de afet sonrasında daha etkili kurtarma, ilk
yardım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilebilir.

İ- Üniversiteler
Üniversiteler gerek akademik araştırmalar gerekse eğitim seminerleri ile ulusal afet yönetim

modelinin oluşturulmasında önemli potansiyele sahiptir. Birçok üniversite, afet yönetimine yönelik
bilgi ve deneyim birikimini bünyelerinde oluşturdukları “araştırma merkezleri” ile kullanıma
sunmakta, bu yolla afet yönetim sisteminin bir parçası haline gelmektedir. Üniversite araştırma
merkezleri, lisansüstü programları ile gerçekleştirdikleri eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle afet
yönetimi ile ilgili konularda da sürece önemli katkılar sunmaktadır. 

J- Meslek Odaları
6235 Sayılı Kanun ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 6023 Sayılı Kanun ile

kurulan Türk Tabipler Birliği ve 1136 sayılı Kanun ile kurulan Barolar Birliği afet konusunda
çalışmalar yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. 

Kentsel risk belirleme ve azaltma çalışmalarının yaygınlaşmasında sivil toplum kuruluşlarının
ve meslek odalarımızın büyük katkıları olacaktır. Meslek içi eğitimler, meslek sorumluluk ve
yetkilerinin belirlenmesi, mesleki toplantılar, yayınlar, sergiler, yarışmalar vb., bu alandaki
profesyonel yeterliliklerin hızla geliştirilmesini sağlayacaktır. İlgili kamu kuruluşlarındaki meslek
insanlarının eğitimi bugün Türkiye’nin önemli açıklarından biridir. Üniversiteler ve odalarımızın
geliştirebilecekleri ortak programlarla bu kadroların meslek içi eğitim görmeleri ve ehliyet
kazanmaları önem arz etmektedir.

– 118 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



K- Sivil Toplum Kuruluşları/Dernekler
1999 Depremleri sonrasında gönüllülerin gerçekleştirdikleri çalışmalardan sonra, özellikle arama

kurtarma ve diğer afet sonrası hizmetler için bu yapılanmaların önemli bir potansiyel oluşturdukları
anlaşılmıştır. Böylece, bir afet yönetim modelinin oluşturulması sürecinde Sivil Toplum
Kuruluşlarının afet yönetimine katılımı konusunda genel bir görüş birliği oluşmuştur. 

Ülkemizde bugün dernek düzeyinde kurulmuş çok sayıda yapılanma, afet yönetiminin hazırlık,
bilinçlendirme ve müdahale aşamalarına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Yine de, bu kesimde
de ilgililer, ‘acil durumda nasıl davranılmalı’, ‘ne tür yardımlar verilebilir’, ‘deprem çantasında neler
bulundurulmalı’ gibi konuları ön plana çıkarmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin, risk azaltma
çalışmalarında ne gibi roller oynayabileceği konusu gündeme gelememiştir.

L- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Ülkemizin Afet Yönetimi tarihinde önemli bir aşamaya ulaşmış bulunuyoruz. 1939 Büyük

Erzincan Depreminden sonra başlatılan yasal düzenlemeler sonrasında 1958 ve 1959 yıllarında
çıkarılan Sivil Savunma ve Afetler Kanunları yeni bir dönemi başlatmıştı. Şimdi, 2009 yılında, ülke
koşullarına uygun planlama ve koordinasyon görevlerini üstlenecek Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı hizmete girmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın tanımlanan görevleri çerçevesinde hazırlık, risk
belirleme, zarar azaltma ve iyileştirme konuları öncelikle bilimsel altyapı, bilgi birikimi ve
mühendislik hizmetleri gerektirir. Başkanlık, başta depremler olmak üzere tüm doğal afetlerde her
türlü veriyi toplayan, analiz ve sentez eden, tehlike haritalarını hazırlayan, riskin belirlenmesi
esaslarını ortaya koyan bir kurumdur. Aynı zamanda, afet arşiv ve bilgi sistemine sahip, uydu
görüntülerini kullanarak afet yönetimini besleyen bir yapıdadır. Başkanlık, başarıyla çalıştırdığı
sismik ağları ile bu alanda çalışan mühendisleri ve akademisyenleri bilgilendirmektedir. Yönetmelik
yayınlama, yerel yönetimlere ve halka eğitim ve teknik destek verme işleri de yine aynı Başkanlığın
faaliyetleri içinde yer almaktadır. Koordinasyon ve planlama konsepti içinde kalsa bile, Başkanlık
kendi dışındaki diğer tüm kuruluşlarla var olan işbirliği ve eşgüdüm ortamı içinde bu bütünlüğü
sağlayabilecek kapasitededir. “Ulusal Afet Yönetimi Strateji Planı”nın hazırlanması ve uygulamaya
geçirilmesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Afet yönetimi alanında çok önemli ve yeni olan bu süreçte Başkanlık güçlü bir altyapıya ve geri bes-
lemeye ihtiyaç duyacaktır. Bunun bir ayağı bilgi birikimi ve teknoloji iken diğer ayağı da insan kaynak-
ları ve deneyimdir. Yeni kuruluşun “afet yönetimi” sürecinde etkili olabilmesi ve süreç içinde halkımıza
sunulan afet hizmetlerinin kesintisiz ve aksamadan devam edebilmesi için tüm kamu kuruluşlarıyla, ye-
rel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşları ve medya ile yakın işbirliği içinde olması kaçınılmazdır.

M- Medya
Afetlerle mücadelede bilgi aktarımı ve habercilik özel bir önem arz etmektedir. Halkın doğru ve

güvenli bilgiye ulaşması, medya organlarının bu bilgiye gecikmeksizin ulaşabilmelerine bağlıdır. Bu
bağlamda, afet yöneticilerine ve medya yöneticilerine önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir.
Buna rağmen, doğal afetler öncesinde, zarar azaltma ve hazırlıklı olma konusunda etkin bir yöntem
olan halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarında son derece önemli bir araç olan
medya, afet yönetim sistemimize tam anlamıyla dahil edilememiştir. Olaya müdahale ve iyileştirme
aşamalarında ise halkın bu dönemlerde aşırı derecede yoğunlaşan bilgi edinme talebi, medya
kanalıyla yeterince karşılanamadığı için büyük afetler sonrasında önemli sorunlar yaşanmıştır.
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Medyanın afet öncesinde halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında önemli
görevleri bulunmaktadır. Yerleşim alanlarında mevcut tehlike ve risklerin kamuoyu tarafından
bilinmesi için bilgilendirme yapılması ve bu alanda yapılacak zarar azaltma çalışmalarının neler
olabileceğinin belirlenmesine katkıda bulunması medyanın bu alandaki önemli rollerinden biridir.
Bu alanda medyanın neler yapabileceğini sıralarsak;

• Halkı afete (depreme) karşı yapısal veya yapısal olmayan önlemleri almaya teşvik,
• Davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı olumlu yönde değiştirmek,
• Bir acil durum sürecinde insanların harekete geçmesini teşvik.
Afet sonrasında da, medyanın;
• Gereksinmelerin belirlenmesi ve malzemelerin doğru yere ulaşmasının sağlanması,
• Afet sonrasında alınması gereken önlemlerin halka duyurulması,
• Afet konusunda bilgi ve dağıtılan yardımlar konusunda halkın bilgilendirilmesi,
• Hasarın azaltılması için neler yapılabileceğinin bilinmesi,
• Uzmanların bu konudaki değerlendirmelerinin kamuya aktarılması,
• Fısıltı gazetesinin işlevsiz kılınması,
• Aksaklıkların yetkililere iletilmesi,
• İkincil afetlerin engellenmesi için uyarıda bulunulması
süreçlerine katkı sağlamak adına doğru ve tam haber vermesi gerektiği düşünülmektedir.
Medya, bu görevlerini yerine getirirken kuşkusuz olayın olduğu yerdeki kamu yöneticileri ile

ilişki kuracak ve onlardan bilgi talep edecektir. Afet yönetim sürecinde medyanın bilgilendirilmesi,
kamuya en etkili ve yaygın bir biçimde ulaşma olanağı sağlayacaktır. Kamu görevlileri de, medya ile
iletişim kurarken doğru bilgiyi, tam ve zamanında medya organlarına aktarmalıdırlar. Yapılan
açıklamaların kamuoyunu tatmin edecek düzeyde kuşku yaratmayan ve gerekli tüm bilgiyi içermesi
gerekmektedir. Yanlış bilgiyi yayacak olanlara en etkili yanıt, zamanında doğru bilgiyle verilebilir.

Afet olmadan önce medya çalışanlarının bölgenin afetselliği ve yapılan hazırlıklar konusunda
bilgilendirilmiş olması, afet sırasında ve sonrasında medyanın risk azaltma çalışmalarına katkısını
sağlar ve afet sonrasında müdahale operasyonlarının başarısını arttırır. Tehlikenin afete dönüşmemesi,
bu konuda kamunun eğitilmesi hususunda medyanın sorumluluğu ancak medya ve kamu yönetimi
organları arasında açık, şeffaf ve yapıcı diyalog ortamı ile mümkündür.

N- Finansman ve Fon Oluşturulması
Afet politikalarının yaşama geçirilebilmesi için Bütçeden yıllık aktarmalarla desteklenen ve

sürdürülebilir bir fon oluşturulması çok önemlidir. Bu Fona, DASK işlemlerinin ve TOKİ
kaynaklarının katkısı da mutlaka sağlanmalıdır. Bu fonun oluşturulma sürecinde, eğitim ve araştırma
kurumlarının, meslek odalarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının da roller üstlendiği
bir yeni dayanışma ve işbirliği ortamının yaratılması sağlanmalıdır. Ayrıca, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı ile ilgili kamu kurumlarının mali yönden işbirliği yapması gerekir.

Yerel yönetimlerin ve özellikle büyükşehir belediyelerinin ortaklık kurma ve şirketleşme
imkanlarının, yerel topluluklara önemli finansal destek sağlayacağına inanılmaktadır.

Son olarak, genel bütçe içinde afet ve deprem hazırlıklarına ilişkin proje ödeneklerinin ayrılması
faydalı olacaktır.
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O- Bilimsel Araştırmalar
Doğal afet zararlarını azaltma politikalarının en önemli ayaklarından birisinin de bilimsel

araştırmalar olduğu açıktır. Özellikle Türkiye gibi doğal afet potansiyeli yüksek olan ülkelerde, başta
üniversiteler olmak üzere kamu kurumlarında hatta özel sektörde bu alanda yapılacak AR-GE
çalışmalarının desteklenmesi, özendirilmesi ve uygulamaya sokulması için gerekli teşviklerin
sağlanması vazgeçilmez bir görevdir. 

Türkiye, depremlerin afete dönüşmesinin önlenmesi konularında zengin bir araştırma ve uygu-
lama ortamı sunmaktadır. Bu çalışmaları yürütebilecek yeterli sayıda ve gerekli düzeyde yetişmiş
insan kaynakları vardır. Ancak burada, dar bakış açılarının aşılarak, meslekler arası ortak çalışmala-
ra ağırlık verilmesi özendirilmelidir. Özellikle kentsel tehlikelerin/risklerin araştırılması ve öncelik-
li çalışma alanlarının belirlenmesi için ilgili kurumlar arası değerlendirmeler yapılması, bu çabaları
daha anlamlı ve verimli kılacaktır. Yeni politika, zemin koşulları ve yapı düzeyinde yürütülen çok
sayıda araştırma dışında yeni alanlara işaret etmekte, özellikle risk azaltma, toplum/ekonomi/me-
kan/teknoloji ilişkileri ile güvenlik artırıcı uygulama araçları üzerinde durmamızı gerektirmektedir. 

Bu alanın genişletilmesinde YÖK, TÜBİTAK ve üniversitelerimizin büyük katkılar vermeleri
beklenmektedir. Bu kurumlarımızın, söz konusu alanlarda eğitim programlarının geliştirilmesinin yanı
sıra, araştırma bütçeleri tahsisleri, ortak çalışmaların özendirilmesi, araştırmaların ve tez çalışmalarının
desteklenmesi, yayınlar yapılmasının sağlanması, periyodik seminer ve ulusal/uluslararası
konferanslar, her yıl gerçekleştirilen çalışmaların toplu değerlendirilmesi için sempozyumlar
düzenlenmesi şeklinde çok sayıda etkinlik için işbirliği/işbölümü içinde olmaları umulmaktadır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖNERİLER

“Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”nun kurulmasına dair Milletvekilleri
tarafından verilen önergelerdeki birbirine benzer anahtar ifadeler özetlenmeye çalışılırsa, depremle
ilgili olarak aşağıdaki hususlar hakkında Komisyonumuzdan çalışmalar yapılması istenilmiştir;

• Deprem riskinin araştırılması,

• Acil önlemlerin alınması, 

• Tedbirlerin tespiti, 

• Deprem yönetiminde alınması gereken önlemler,

• Zararların en aza indirilebilmesi, 

• Çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 

• Binalarla ilgili alınması gereken önlemler, 

• Depremin etkilerini en aza indirebilmek için alınması gereken önlemler, 

• Depreme karşı yapıların dayanıklılığı konusunda tespitler, 

• Deprem konusunda da bilinçlendirme, 

• Mevcut binaların sağlamlaştırılması, 

• Depremin öncesinde ve sonrasında nelerin yapılması gerektiği. 

Bu talepler arasında Komisyonun üzerinde durduğu ana konu “tedbirler ve kesin çözüm yolları”
olmuştur.

Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde, Komisyonun yapmış olduğu toplantılar, inceleme
gezileri, Komisyona yapılan sunumlar ve gönderilen çeşitli bilgilerin incelenmesi ve
değerlendirilmesi ile aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. Öneriler geliştirilirken, deprem konusunu
özgün olarak ilgilendiren konuların yanında, diğer afetler de ayrı tutulmadan, tüm afet konularını da
içerecek bir yaklaşım benimsenmiştir.

Ayrıca, öneriler gruplanmış ve bu öneri gruplarının bir eylem programına dönüştürülmesi
hususuna dikkat çekilmiştir. 

I- Uygulama İçin Bir Vizyon Belirlenmesi
Depremlerle bereber yaşayan bir toplum olarak, toplumsal ve yönetimsel sorumluluklarımızı

hatırlatacak bir vizyona gerek bulunmaktadır. Geçmişten dersler aldığımızı; deprem gerçeğinin bir
“yaşam biçimi” olduğunu; afetlerin yıkıcı etkilerinden sonra kendini yapılandıran (yenileyebilen) bir
toplum olabilmeyi ifade eden ve bu şekilde toplumun afet etkilerine karşı dirençli olmasını amaçlayan
bir vizyon belirlenmelidir. 

Doğal afetlerin meydana getirdiği hasarların azaltılması, toplumun her ferdinin ve her kesiminin
bilinçli ve etkin katılımı ile mümkün olabilecektir. 

• Sosyal bilinç geliştirme,

• Farkındalık yaratma,

• Sorumlulukları benimsetme,
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• Zarara uğramış fakat kendini yeniden yapılandırabilen bir toplum oluşturma,

• Bilgiye erişebilme,

• İyi örneklerden yararlanabilme

şeklinde başlıklandırılacak girişimler, afet zararlarının azaltılmasında toplumsal olarak güçlü
olunması için önemli gelişmeler sağlayacaktır.

II- Eğitim Konuları
A- Bireysel ve toplumsal bilinçlendirme için, deprem konusunun örgün ve yaygın eğitim sistemi

içine yerleştirilmesi gerekmektedir. Örgün eğitim için yeni müfredat düzenlenmesi ve halk eğitimi
için eğitim standartları oluşturulması önem taşımaktadır. 

B- Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetleri yeniden programlanarak,
üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının desteği sağlanmalıdır. 

C- Deprem konuları ile ilgili “eğiticilerin eğitimi” için özel programlar düzenlenmelidir. 

D- Askerlik hizmeti içindeki eğitim programlarında deprem bilgileri ve zarar azaltma bilgileri
yer almalıdır.

E- Üniversitelerimizin mühendislik, mimarlık, şehir planlaması ve benzeri teknik meslek
öğretimini yürüten bölümlerinin programları ile yönetim bilimi bölümlerinin programlarında afet ve
deprem konularına yeterli şekilde yer verilmelidir. Mühendislik öğretisi içinde yer alması gereken
yapıların güçlendirilmesi hususundaki müfredat eksiklikleri giderilmelidir. 

F- Kamu yöneticileri için risk belirleme, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme konularını içeren
afet yönetimine yönelik hizmet içi eğitim programları gereklidir. Bunun için, kamu kuruluşları
gereken önlemleri alarak ilgili personelini eğitmelidir. 

G- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin afetlerle ilgili dökümantasyonundan ve eğitim
materyallerinden diğer belediyelerce yararlanılmalıdır. 

H- Bütün bu konuların detaylandırılıp, kurum ve kuruluşların işbirliği ile projelendirileceği bir
“Deprem Zararlarını Azaltma Eğitimi Seferberliği”nin başlatılması, önemli bir eylem alanı olarak
değerlendirilmelidir.

III- Araştırma Faaliyetleri ve Akademik Ortam
A- Afetlerle ilgili olarak pek çok araştırma ve proje yürütülmüş olup ilk önce bunların derlenmesi

ve ortaya çıkan önerilerin değerlendirilerek bir araştırma sonuçları veri tabanı oluşturulması
düşünülmelidir. Araştırma sonuçlarının bilim çevrelerince ve kamuoyu tarafından paylaşılması
sağlanmalıdır.

B- Ulusal düzeyde tespit edilecek ihtiyaçlara göre, afet zararlarının azaltılması konusunda
sektörel ve yerel araştırmalar sürdürülmelidir. 

C- Kurum ve kuruluşlar, risk yönetimlerinin etkinliğini arttırmak için kendi ölçeklerinde afet ve
acil durum araştırmaları yapmalıdır.

D- Depremleri önceden kestirme ve deprem zararlarını aza indirgeme çalışmaları ivedilikle
teşvik edilmeli, yürütülecek olan projelerin içerikleri bir kurul/komisyonca belirlenmeli; kurumlar
arası gerekli koordinasyon sağlanarak aynı işin farklı kurumlarca defalarca tekrarlanmasına engel
olunmalı ve yürütülen ve yürütülecek olan projeler birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır.

– 123 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



E- Bilim kurumları ve üniversiteler, uygulama birimleri (yönetimler, şirketler, sivil topluluklar)
ile işbirliği yaparak, araştırma faaliyetlerinin uygulamaya olan katkılarını arttırmalıdırlar.

F- Deprem alanında yapılması gereken bilimsel çalışmalar (yerbilimleri araştırmaları; zemin
araştırmaları, yapı araştırmaları, afet riskleri; senaryolar, sosyal bilim araştırmaları) ve çok disiplinli
araştırmaların belirli bir ulusal program dahilinde yapılması ve kurumsallaştırılması için yöntemler
geliştirilmelidir. Akademisyenler arası bilgi paylaşımında etkin işbirliği gerçekleştirilmelidir. 

G- Deprem mühendisliği ve depremle ilgili eğitim müfredatı yeni teknolojiler ile
desteklenmelidir. 

H- Deprem araştırmalarının ve senaryolarının, sadece belirli kentlerde değil, ülkemizin tüm
riskli alanlarında yoğunlaştırılması gerekmektedir.

İ- Depremlerle ilgili olarak akademik çevrelerce yapılan değerlendirmelerde ve tahmin
çalışmalarında, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş olan “Depremin Önceden Tahminiyle
İlgili Avrupa Etik Kuralları”na (EK-2) uygun olarak hareket edilmesine özen gösterilmelidir. Bilim
insanı, depremle ilgili tahminleri hakkında medyaya veya topluma rastgele bilgi vermemelidir.
Yalnızca, kendisine bu konuda yetki verilmiş veya kendisinin kamu yetkililerince bu amaçla
görevlendirilmiş olması durumunda ve kamu yetkililerince uygun görülen yolları kullanarak, toplumu
bilgilendirmelidir.

J- Bir bilim insanı, depremi tahmin etmesine yol açan bilimsel verilerin ve yöntemlerin
geçerliliğini diğer bilim adamlarına danışarak doğrulamalı ve bağlı bulunduğu bilimsel ve teknik
kuruluşların üst yöneticilerini yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelidir.

IV- Deprem Bilgi Altyapısı (Zarar Azaltma Amaçlı Altyapı) 
A- Ülkemizde çeşitli girişimlere ve karar mekanizmalarına temel oluşturacak olan afetlerle ilgili

bilgi sistemlerinin güvenirliliği ve kullanım verimliliği, yönetim süreçlerinin vazgeçilmez unsurları
olmalıdır. Depremlerle ve deprem çalışmalarıyla ilgili bilgi sistemlerinin ve bilgi sorunlarının ilgili
kurumlarca ele alınmasında, ülkemizin “afet zararlarının azaltılması” stratejisi kapsamında, “risk
yönetimi bilgi sistemleri”ni dikkate alan bir yaklaşımın oluşturulması gerekmektedir.  

B- Yerbilim bilgilerinin, mülkiyet, planlama, yatırımlar, yapı stoku ve iletişim/ulaşım bilgileri
gibi çeşitli sektörler ile bağlantılı olarak kullanılabilirliliği önemlidir. 

C- Çalışmaların ”Türkiye Ulusal Bilgi Sistemi” içinde yer alacak şekilde ve ulusal mekansal
veri altyapılarına entegre edilebilir biçimde ele alınmasına özen gösterilmelidir. Başlamış olan çeşitli
çalışmaların devam ettirilmesi ile birlikte, aşağıdaki hazırlıkların öncelikle neticelendirilmesi
gerekmektedir. 

1- Ülke çapında depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve
duyurulması işleri için tek merkezli ve merkezi yönetim yapısı içinde oluşturulacak bir Ulusal Sismik
Ağ Sisteminin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Gelişmiş bir Ulusal Sismik Ağ Sistemi ülkemiz için izlenecek Deprem Zararlarının Azaltılması
Stratejisinin önemli bir parçasıdır. Ulusal Sismik Ağ Sistemi, kapsamına aldığı tüm unsurlarıyla
uyum halinde, ulusal ölçekte deprem izleme ve değerlendirmesini yapabilen, güvenilir ve duyarlı
bilgilerin hızla acil yönetim birimlerine, yayın organlarına ve halka sunulmasını öngören, deprem
zararlarının azaltılması ve bilimsel araştırmalar için sağlıklı veri üretilmesini ve arşivlenmesini
sağlayan bütüncül bir sistem işlevini görmelidir. Sistem, hızla işleyen, güncel ve bilimsel gelişmelere
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hızla entegre olan ve alt sistemleri ile sürekli ve sürdürülebilir bir koordinasyonu sağlayan nitelikte
bir uzman ve teknik ilişkisi barındıracak şekilde yapılandırılmalıdır. 

2- Deprem tehlike analizlerinde kullanılan ve temel veri tabanı niteliğinde olan Diri Fay Veri
Tabanı sistemi güncellenerek işler hale getirilmelidir.

3- Fay zonları boyunca deprem zararlarını en aza indirgemede gereksinim duyulan verileri
kapsayan özel amaçlı jeolojik haritalar yapılmalıdır. 

4- Özel amaçlı haritalarla afet tehlike türlerinin belirlendiği ve bu tehlike türlerinin birbirlerine
olan etkileşim değerlendirmesinin yapıldığı Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları oluşturulmalıdır.

5- Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, 1/1.800.000 ölçekli olarak hazırlanmış bir belge olup,
makro ölçekte tehlikeyi işaret eden bir bölgelendirme haritasıdır. Ölçeği gereği bu Harita, mikroteh-
like ya da mikrobölgelendirme haritası gibi kullanılmamalı ve Harita’nın planlama/mühendislik hiz-
metlerindeki yanlış kullanımları önlenmelidir. 

Geliştirilmiş olan yeni bilgi sistemlerine ve yeni yerbilim teknolojilerine göre Harita’nın
revizyonu zorunlu hale gelmiştir. Ulusal ve bölgesel ölçekte yapılacak değerlendirmelere göre
Deprem Bölgeleri Haritasının yenilenmesine ilişkin çalışmalar hızlandırılmalıdır.

6- Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası esas alınarak, depremlerden en fazla etkilenecek alanları
belirlemeye yönelik detaylı araştırmaları ve parametreleri içeren Mikro Bölgeleme Haritaları
hazırlanmalıdır. Bu detaylı araştırmaların kapsamına, jeofizik, jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik ve
tektonik araştırmalar girmektedir. Mühendislik yapılarının inşa edileceği sahalar ve imar
uygulamalarına açılacak konut alanları için mikro bölgeleme haritaları temel belgeler olmalıdır. 

Bu anlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mikro bölgeleme
çalışmaları, diğer belediyelere de örnek olabilecek nitelikte olup, yerel yönetimler, bu çalışmaların
teknik detaylarından ülke çapında yararlanmalıdır.

V- Risklerin Belirlenmesi
A- Toplumun ve yönetimlerin, afetlere ilişkin riskler hususunda verimli bir bilinç düzeyine

erişebilmesi için öncelikle “risklerin tanımlanması” gerekir. Doğal, teknik, mali, politik, ekonomik
vb. olarak çeşitli risk sektörleri tanımlanabilir. Bunlar, bir afet anındaki zararın arttırıcı sebepleridir.
Risklerin karşılıklı etkileşimi ve ardışık zararlar oluşturması ile ilgili farkındalığın kamuoyu
tarafından bilinmesi gerekir. Depremlerin yıkıcı etkisini arttıran risklerin tanımlanması, risklerin
algılanmasını sağlayacaktır. Risk analizlerinde, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçeklerde aşağıda sıralanan
risk türlerinden yararlanılabilir; 

• Üretim kaybı riskleri: çalışma sektörlerinin ve sanayi kuruluşlarının risklerinin irdelenmesi,

• Yapı stoku riskleri: tehlikeli yapılar, kaçak yapılar, eskime durumları,

• Altyapı riskleri: şebeke ve güzergah sorunları, malzeme ve işçilik problemleri,

• Doku riskleri: yapılaşma türleri, arsa/ yol/ otopark/ açık alan/ yoğunluklar,

• Kentsel büyüme riskleri: tek merkezli, çok merkezli, ölçek ve mutlak büyüklük,

• Açık alan yetersizlikleri: açık alan sürekliliği, yeterlilik ve yakınlık,

• Arazi kullanımı uyumsuzlukları: alan ve yapı ölçeklerindeki uyumsuzluklar,

• Özel alanlar: sıvılaşma, heyelan, tsunami kıyıları, baraj altı havzalar,
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• Kültür mirasının zarar görebilirliliği: korumasız tarihi/anıtsal yapılar ve çevreler,

• Tehlikeli kullanımlar: yanıcı/ patlayıcı/ kimyasal vb. depo ve sirkülasyon hatları,

• Acil durum merkezleri: hastane, itfaiye, okul, haberleşme merkezlerinin hazırlıklı olabilmeleri,

• Yönetim yetersizliği: uzman personel, temrin-tatbikat-eğitim,

• Dışsal etkenler: kaza, sabotaj, terörizm, iklim değişikliği tehlikeleri,

• Toplumsal duyarsızlıklar: katılım ve yerel dayanışma eksikliği, bilgisizlik.

B- Risk sektörlerinin ayrı ayrı belirlenmesi ve birbirlerine olan etkileşimlerinin değerlendirilmesi
ile ilgili çalışmalar, bir planlama disiplini içinde ele alınmalıdır.  

VI- Kurumsal Yapılanma 

A- Afet yönetimi, afete yol açabilecek tehlike ve risklerin iyi bilinmesini, olayları olmadan önce
önleyecek veya zararlarını en düşük düzeyde tutacak önlemlerin akılcı ve bilimsel yöntemlerle
alınmasını gerektiren bir bütüncül hazırlık ve uygulama sürecidir. Afet yönetiminde, ülkemizin ağırlık
vermek zorunda olduğu konu, “zarar azaltma” işlevidir. Zarar azaltma kapsamında gerekli kurumsal
yapılanma, mevzuat düzenlemeleri, toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilinçlendirilmesi,
kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli meslek gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının belirlenen
hedef doğrultusunda etkin işbirliği sağlamaları; acil durum planlarının hazırlanması, arama-kurtarma
faaliyetlerinde eğitim ve örgütlenmenin sağlanması ile afete hazırlıklı olunması gerekmektedir.

B- Her kurum ve kuruluşun depremle olan ilişkisi tespit edilmelidir. Her kurumsal organizasyon,
afetlere hazırlık, afet anında ve afet sonrası aşamalarında hangi eylemlere gireceklerini ve hangi
risklere karşı hazırlıklı olabileceklerini belirlemelidirler. Risk türleri ve düzeylerini tespit etme,
azaltma ve paylaşma çalışmalarının, kurumların iç ve dış denetim mekanizmaları ile bağlantılarının
kurulması ile, kurumların denetim sistemlerinin içine risk yönetimi konularının da entegre edilmesi
gözardı edilmemelidir. 

C- Her tür kurum ve kuruluşun sorumlulukları ayrı ayrı belirlenmek suretiyle, ülkemizdeki
“kurumsal afet sorumluluğu” hususu yaptırımcı bir düzenleme ile ele alınmalıdır. Ayrıca, toplumda
her “vatandaşın ikinci görevi” olarak tanımlanacak bir deprem sorumluluğu hususu gündeme
getirilmelidir.

D- Afet yönetiminin etkin olması, afet tehlikelerinin doğuracağı etkilere karşı toplumun veya
bireylerin direncini azaltan fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin oluşturduğu şartların
belirlenmesi ve tehlikelerin olumsuz etkilerinden sakınma ile ilgili yeterliliklerin mevcudiyetine
bağlıdır.

E- Merkezi Yönetim içinde 2009 yılında kurulmuş olan Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın verimli olacak şekilde desteklenmesi ve işlerlik kazanması sağlanmalıdır. Adı geçen
Başkanlık hizmetlerinin, ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin
alınması; Başkanlığın olaylardan önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale
ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının esaslarını belirlemesi; kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlaması gerekmektedir. Merkezi düzeyde politikalar üretilmesi
ve uygulanmaların denetlenmesi de önemle ele alınmalı ve kamu kurumlarının Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı ile yapacakları işbirliği için esaslar oluşturulmalıdır.
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F- Yerel Yönetimlerle ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerle, belediyelere ve il özel idarelerine
afetlerle ilgili olarak yeni görevler verilmiş ve bu kurumların yetkileri genişletilmiştir. Merkezi olarak
yeni kurulmuş olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından saptanacak esaslar
doğrultusunda, risk yönetimi ile ilgili her türlü planlama ve programlama çalışmalarının yerel
yönetimlerce yapılmasının sağlanması gerekmekte olup, ayrıca ilgili bakanlıkların görevleri
çerçevesinde yerel yönetimleri izlemeleri de bu kapsamda düşünülmelidir. Yerel düzeyde il, ilçe ve
beldelerde afet yönetim birimleri, etkinliklerinin arttırılması için yeniden organize edilmelidir.

G- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin yapılanmasındaki sorunların gözden geçirilmesi
gerekmektedir.

H- Komisyonumuz, İstanbul’da Valilik tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve teknik altyapının
diğer iller tarafından örnek alınmasında fayda olduğu kanaatine ulaşmıştır.

İ- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) çalışma
metodolojisinin diğer yerel yönetimlerce örnek alınmasında yarar bulunmaktadır.

J- Meslek Odalarının planlama, projelendirme ve yapım safhalarında, ilgili hukuk sistemi
içinde üstlenebilecekleri sorumluluk düzeyleri belirlenmelidir. Toplumun bilinçlendirilmesi ve yaygın
eğitim konularında meslek odalarının görev üstlenmesi sağlanmalıdır. 

K- Sivil toplum kuruluşlarının afetlerle ilgili çalışma yapmaları durumunda, kaynak desteği
sağlanmalıdır. 

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında gerçekleştirilebilecek diğer işbirlikleri de
desteklenmelidir. Bu anlamda, Yalova İlinde, Valilik ve sivil toplum kuruluşları arasında
gerçekleştirilen işbirliği ve uyumlu çalışmaya yönelik örgütlenme başarılı bulunmuştur. Bu İl’deki
yapılanmanın, Yalova ile aynı büyüklükteki iller için örnek teşkil etmesi düşünülmelidir.

L- Bütünleşik Afet Yönetimi İlkesi
1- 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunda ifade edilen “bütünleşik afet yönetimi ilkesi” ile ilgili esasların belirlenmesi gerekmektedir.
Risklerin, kurumların ve eylemlerin bir bütünlük içinde ele alınmasını sağlayacak bir anlayışla, bu
kavramın yanlış yorumlamalara yer vermeyecek şekilde, yine aynı Kanun içinde yer alan “risk
yönetimi” ile ilişkilendirilmesi önemlidir.

2- Bütünleşik Afet Yönetimi İlkeleri çerçevesinde, zarar azaltma, hazırlıklı olma, olaya müdahale
ve iyileştirme aşamaları, yönetimlerarası yatay ve düşey işbirliği dahilinde gerçekleştirilmelidir.

M- Sigorta Sistemi
1- Sigorta Sistemi için ihtiyari ve zorunlu sigorta ürünleri, devlet bütçesinden bağımsız ulusal

bir finansman kaynağı ve sürdürülebilir konut edinme süreçlerinden oluşan bir model
oluşturulmalıdır. Düşük gelir gurupları için deprem sigortalarına ilişkin pirim desteği sağlanarak
sigorta bilinci geliştirilmelidir.

2- Sigorta sektörünün yapı denetim sistemine entegrasyonu sağlanmalıdır.
N- Afetlerle ilgili hukuki sorunların ve özellikle afet sonrası oluşması muhtemel uyuşmazlıkların

süratle çözümü için ihtisas mahkemeleri oluşturulmalıdır.
VII- Planlama Konuları 
A- Planlama kademelerine ve yerleşme tipolojilerine uygun olarak, fiziki planlama ile risk

sektörlerinin ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 
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B- Yerel yönetimlerdeki risk azaltma çalışmaları, farklı sektördeki ilgililerin buluşturulmasını;
projelerin uygulama programları, maliyetleri ve sorumluları ile denetim işlerinin bir işbölümü içinde
yürütülmesini gerektirmektedir.

C- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile söz
konusu yeni Başkanlığın görevleri içinde yer alan;

• Zarar azaltma planlarını yapma veya yaptırma

• İmar esaslarını belirleme

• İmar işlerini koordine etme ve denetleme

• Yeniden yapılanma ve iyileştirme planlarını hazırlama ve onaylama 

• Onaylanan planların uygulamasını koordine etme

• İmar, plan ve proje işlemlerinin yürütülmesi

ile ilgili ifadelerin teknik olarak değerlendirilmesi ve kurumlararası görev paylaşımı yapılması
yararlı olur. Bu görev paylaşımında, planlama ile ilgili konuların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından yürütülmesi hususuna yer verilmelidir.

D- Özellikle üst ölçekli planlarda afet odaklı kararların yer alması sağlanmalıdır.

E- Planlama çalışmaları içinde en güncel olan konunun kentsel dönüşüm olması nedeniyle,
kentsel dönüşüm konusunun afet önlemli olarak ele alınması kaçınılmazdır. Ayrıca, kentsel dönüşüm
planlarının yerel toplulukların talepleri doğrultusunda hazırlanmasına önem verilmeli ve toplumsal
mutabakatlara göre projeler geliştirilmelidir. 

F- Kentsel dönüşüm çalışmalarında akademik çevrelerce getirilen önerilere (toplu yenileme
modelleri) yer verilmelidir. 

G- Kentlerin gelişigüzel yayılmaları ve kentsel ekonomileri olumsuz etkileyecek büyümelerinin
engellenmesi için yerel yönetimlerce tedbir alınmalıdır.

H- Sanayi ve enerji tesisleri ile ilgili yer seçimlerinde, afet riskleri öncelikle çalışılmalıdır.  

İ- Ülkemizdeki iyi uygulama örneklerinden yararlanılmalıdır.

J- Günümüzde ağırlık kazanmış olan kırsal planlama faaliyetlerinin afet önlemli olacak şekilde
geliştirilmesi gerekli olup, merkezi kurumlar arasında belirlenecek esaslar çerçevesinde yerel
kurumlar desteklenmelidir. 

VIII- Yapı Envanter Çalışmaları 
A- Bina ve bina dışı yapılarla ilgili olarak başlamış olan envanter çalışmalarına hız verilmeli ve

yapı stokunun deprem risklerine karşı korunması hususunda, envantere dayalı değerlendirilme
yapılması sağlanmalıdır. 

B- Kademeli tarama ve değerlendirme yöntemleri ile proje parametrelerinin belirlenmesi,
rölevelerin oluşturulması, malzeme seçimi ve Deprem Yönetmeliğine uygun olarak analizlerin
yapılması önemli çalışma alanlarıdır.

IX- Mevcut Yapıların Güçlendirilmesi ve Rehabilitasyonu
A- Mevcut yapıların güçlendirilmesi ile ilgili mevzuat düzeyinde belirli bir aşamaya gelinmesine

rağmen, uygulama olarak yetersizlikler devam etmektedir. Bu konunun çözüme kavuşturulması için
ülke düzeyinde yapılacak işlerin bir program dahilinde kurumsallaştırılması sağlanmalıdır.
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B- Güçlendirme ile ilgili proje ve yapım izinlerinin, yerel yönetimlere ilave olarak,
üniversitelerce, müşavirlik firmalarınca veya yapı denetim firmalarınca verilebileceği konusunun
ilgili mevzuat kapsamında tartışılması için gündem oluşturulmalıdır.

C- Bina dışı yapıların (altyapı, enerji, iletişim ve ulaşım tesisleri) güçlendirilmesi ile ilgili
konular teknik ihtisaslaşmayı gerektirdiğinden bunların sektörel olarak ele alınması gerekir.
Uluslararası standartların derlenerek değerlendirilmeleri ve ulusal teknik normların tespit edilmesi
önem taşımaktadır. 

D- Köylerimizin de afet zararlarının azaltılması yönünde ele alınması gerekir. Kırsal bölgelerde
bulunan hasarlı ve tehlikeli yapılar ile yaşam koşullarına uygun olmayan mekansal çevreler ve riskli
bölgeler tespit edilmelidir. Yenileme ve yeniden yapılandırılacak alanlarda değişim yaratacak
araçların kullanılması aşamasında, kendi evini yapana destek sağlanması ile ilgili geliştirilecek
modeller desteklenmelidir. 

E- Güçlendirme işlemlerinde, teknik konuların yanında imar mevzuatı yönünden önemli sorunlar
bulunduğundan, bu konunun kentsel faydalar sağlayacak şekilde ele alınmasına; katılım
müesseselerinin işletilmesine ve mutabakat modelleri ile çözümlenmesine özen gösterilmelidir. 

F- Mevcut yapıların güçlendirilmesi konusundaki sorunları incelemek ve öneriler geliştirmek
üzere, TBMM’de kurulacak bir Meclis Araştırma Komisyonu’nun değerlendirmeleri önemli katkılar
sağlayacaktır.

G- Yapıların deprem dayanımını artıracak daha performanslı ve daha hafif yeni malzemelerin
kullanılmasını sağlayacak şekilde mevcut yapı mevzuatının (yönetmelik, genelge, şartname vb.)
gözden geçirilerek inşaat sektörünü teşvik edici unsurlar belirlenebilir. Ancak, deprem dayanımı
çerçevesindeki performans artışının yangın dayanımı gibi diğer temel gereklere ilişkin aranan
performansı düşürmemesi önem arz etmektedir.

H- İnşaat sektörü, yapı malzemelerinin depreme dayanımı ile ilgili yapılan bilimsel
çalışmalardan yeterince faydalanmalıdır. TÜBİTAK tarafından verilen AR-GE teşviklerinde bu
hususa özel bir önem verilmelidir.

X- Tarihi ve Kültürel Varlıkların Afet Zararlarından Korunması
A- Tarihi ve kültürel varlıkların afetlerin ve özellikle depremlerin etkilerinden korunmasıyla

ilgili olarak yapılacak çalışmalar hem mühendislik alanında ve hem de yönetimsel olarak özellikli
hareket etmeyi gerektirmektedir. 

B- Tarihi yapılardaki afetlerin zararlarından korunması için yapılacak envanter oluşturma,
değerlendirme, projelendirme, malzeme seçimi ve güçlendirme çalışmaları için, koruma ilkelerine
göre hazırlanmış teknik kılavuzların oluşturulması öncelikli olarak ele alınmalıdır.

C- Ayrıca tarihi yapıların deformasyonunu ölçen izleme sistemleri ve mühendislik analiz
teknikleri ile koruma amacına hizmet edecek teknolojiler kullanılmalı ve bu işlerle ilgili finansal
destek sağlanmalıdır.

D- Müzelerin ve müzelerdeki malzeme ve araçların korunması ve afet zararlarından
etkilenmemesi için özel önlemler alınmalıdır.

XI- Yapım Konuları 
A- Yapım (inşaat) süreci içinde yer alan projelendirme ve uygulama safhalarının, mühendislik

ekolleri, standartlar, tasarım, malzeme, teknoloji, işçilik, ücretler, kaynaklar, riskler, kalite ve kullanım
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yönünden değerlendirmesini sağlayacak bir “yapı göstergeleri ve yapım performans değerlendirmesi”
çalışması başlatılmalıdır. 

B- Deprem etkilerini azaltacak yapım sistemleri ve yapı türlerinin desteklenmesi ve uygulanması
sağlanmalıdır.  

C- Ülkemizde kullanılan yapı malzemelerinin, AB Müktesebatı kapsamında standartlarının
harmonize edilmesi ve düzeltici işlemlerinin yapılması yanında, yapıların çevresel etki sınıfları da
gözönünde tutularak yapı malzeme kalitesi arttırılmalıdır.

D- Yapım ve malzeme standartlarının dağınıklıktan kurtarılması gerekmektedir.

XII- Hasar Tespit Çalışmaları

A- Hasar tespit çalışması metodolojileri için merkezi yönetim birimlerimizde önemli bir tecrübe
ve bilgi birikimi bulunmaktadır. Bu çalışmaların daha verimli hale getirilmesi hususu, ülkemiz yapı
envanterinin oluşturulmasına bağlıdır. Envantere göre yapılacak tespitler hasar ve zarar standartlarının
belirlenmesi için önemli katkı sağlayacaktır.

B- Hasar tespiti çalışmaları ile ilgili tüm kamu ve özel kurumların yararlanacağı bir kılavuz
hazırlanması gerekmektedir.

C- Afet sonrası hasar ve kayıp tespitlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak
düzenlemelerin bölgesel ve yerel olarak gerçekleştirilmesi gerekir. 

D- Yerel yönetimlerin karşılıklı yardımlaşmaları, meslek ve sivil toplum kuruluşlarından destek
almaları sağlanmalıdır.

XIII- Mesleki Konular

A- Meslekler arası yetki ve görev anlaşmazlıklarının çözümü için gündem oluşturulmalıdır. İlgili
kurumların tekil yaklaşımları ile değil, bir işbirliği anlayışı içinde getirilecek çözümler, afetlere karşı
alınacak tedbirler için önemli bir temel oluşturacaktır.

B- Mesleki sorumluluk sigortası ve yetkin mühendislik konusu ile ilgili olarak, akademik, mes-
leki ve yargısal olarak çeşitli ve farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konunun, dünya ülkeleri ile olan
mesleki bağlantıları da göz önünde bulundurularak tartışılması ve alternatif modeller geliştirilmesi
gerekmektedir. 

C- Yerel yönetimlerdeki mühendis, mimar ve şehir plancısı kadrolarının yeterli düzeye
çıkarılması gerekmektedir.

XIV- Denetim Konuları

A- Denetim konusu sadece yapı denetimi ile sınırlı kalmamalıdır. Denetimin, bir inşaatın arsa
seçiminden yapının kullanımına kadar geçen safhalarını dikkate alan; yerbilim raporlarının denetimi,
proje denetimi, planlama denetimi, inşaat denetimi (yapı denetimi) ve kullanım denetimi şeklinde bir
“süreç denetimi” olarak tasarlanması gerekmektedir.

B- Çalışmaların izlenmesi, gösterge geliştirme ve performans ölçümleri için ülke ölçeğinde bir
araştırma ve tespit çalışması yapılıp, alternatif denetim teknikleri ve usulleri belirlenmelidir. 

C- Yerel yönetimlerde, imar kirliliğine neden olanların izlenmesi, uyarılması ve denetlenmesi
için özel imar izleme ve denetim birimleri oluşturulmalıdır.
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XV- Finansman
A- Deprem zararlarının azaltılması amacıyla yapılan çalışma ve girişimler için kaynak geliştirici

modellerin kullanılması sağlanmalıdır. Risk yönetimi için özel bir fon kurulması; projeler için ucuz
kredi, vergi ve harç kolaylıkları getirilerek, halkın teşvik edileceği ve projelere katılımı cazip hale
getirecek modeller önem taşımaktadır.

B- Uluslararası ortamdan sağlanacak desteklerin ve kaynakların projelerdeki kullanımlarının
verimli olarak yönetimi için yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır; bu konuda ihtisas sahibi
uzmanlardan yararlanılmalıdır. 

C- Kurumların afetlerle ilgili gelir ve giderleri bir bütçe disiplini içinde ele alınmalı ve özellikle
depremlerle ilgili her türlü harcamanın kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

XVI- Medyanın Performansı
A- Deprem ile ilişkili en önemli konulardan biri, medyanın özellikle kriz anında ve hemen

sonrasında doğru, güvenilir ve gerekli bilgi akışını sağlayabilme işlevidir. Resmi kurumlar ve medya
arasında daha önceden kurulmuş sıkı koordinasyonla, doğru ve güvenilir bilgi akışı sağlanarak yanlış,
abartılı bilgi akışı önlenmeli, böylece toplumun aldığı bilginin doğruluğuna güven sağlanmalıdır.

B- Kamuoyu, afetlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından sağlıklı bir şekilde
bilgilendirilmeli ve oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçilmelidir. 

C- Afet öncesi ve afet sonrası için medya kuruluşlarının organize edilmesi ve medya tarafından
yapılabilecek bilgilendirmeler için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun yaptırım getirici
düzenlemeleri önemli yararlar sağlayacaktır. 

D- Ayrıca, medya araçlarının afetlerle ilgili eğitim faaliyetlerine katılmaları da gerekmektedir. 
XVII- Koordinasyon Etkinliği
A- Afet ile ilgili çalışmalarda, kurumlararası koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. Konuların

ve kurumların önceliklerinin belirlendiği; birlikte çalışma esaslarını ve performansının ölçülmesini
sağlayacak bir koordinasyon anlayışı ve koordinasyon hukuku geliştirilmelidir. 

B- Kamuoyunda “TBMM Deprem Komisyonu” olarak da bilinen Deprem Riskinin Araştırılarak
Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonu’nun her iki yılda bir toplanarak 2010 senesinde çalışma yapan bu
Komisyonun Raporunda yer alan önerilerin güncellenmesi sağlanmalı, veya, deprem (afet)
zararlarının azaltılması ile ilgili TBMM’de bir “daimi komisyon” kurularak afetler konusunun
sürdürülebilir bir şekilde değerlendirileceği bir kurumsal düzenleme yapılmalıdır.

XVIII- Sağlık Konuları 
A- Afetlerin insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle “temel afet yaşam desteği” kursları

düzenlenmelidir. Bu kurs programları ile “herkesin kendi afet eylem planı olması” gerekliliği üzerinde
durulmalıdır.

B- Afetlerde sağlık hizmetleri, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, acil servis yönetimi,
hastanelerin afetlere hazırlanması ve afet epidemiyolojisi konularında, uluslararası ve ulusal
deneyimlerin paylaşılarak işbirliği yollarının geliştirilmesi gerekmektedir.

C- Afetin bıraktığı olumsuz psikolojik etkilerin ve travmatik süreçlerin giderilmesi; bireyin
gündelik hayatını zorlaştıran ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen sağlık problemlerinin
çözülebilmesi için sağlık sektörünün özel çalışmalar yapması sağlanmalıdır.
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D- Afet zararlarının azaltılması ve afetlerin neden olduğu yaşam bozukluklarının giderilmesini
temin edecek sağlık hizmetleri için “afet tıbbı” ve “acil tıp” hizmetlerinin verimli bir çerçeveye
oturtulması için kurumsal ve mali destek sağlanmalıdır.

E- Acil yardım ve kurtarma hizmetleri içinde yer alacak kamu ve sivil toplum kuruluşlarının
sağlık hizmetleri yönünden desteklenmesi sağlanmalıdır. 

F- Doğal afetlerden en fazla etkilenen insan kümelerinin (kadınlar, engelliler, yaralılar, çocuklar)
yapılanma gücünün arttırılmasını hedefleyen ve özellikle risk azaltma önlemlerini içeren bir model
oluşturulması hususu özel bir önem taşımaktadır.

Kriz yönetimi içinde yer alan hizmet gruplarında bu alanda hizmet verecek bir özel grubun da
kurumsal olarak oluşturulması önemli bir adım olacaktır.

G- Askeri kurtarma ekiplerinin yurt çapında yaygınlaştırılması, sağlık hizmeti yönünden özel bir
önem arz etmektedir.

XIX- Mevzuat Konuları
Mevzuat ile ilgili yapılacak çalışmaların “afet tehlikesi” ve “afet riski” faktörlerini içeren bir

anlayışla iki alt bölümde ele alınması sağlanmalıdır:
• Mevcut Kanunların Daha Etkin Kullanımı
• Yeni Kanun Önerileri
A- Mevcut Kanunların Daha Etkin Kullanımı
Öncelikle (yeni kanunlar önerilmeden önce) mevcut kanunların daha etkin olarak uygulanması

temin edilmelidir. Örneğin, 7269 sayılı Afet Kanununun (1959 tarihli Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun) temel amacı içinde, “afetlerden
zarar görmesi muhtemel olan yerler” şeklinde çok önemli bir açılım getirilmiştir. Ayrıca, 5902 sayılı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri içinde
de “muhtemel durum ve yerler”le ilgili hükümler bulunmaktadır.

1- 7269 sayılı Kanunda ifadesi bulunan fakat deprem alanında uygulamaya girmemiş olan afete
uğraması “muhtemel yerler”, “muhtemel binalar”, “zarar görmesi muhtemel bulunan hak
sahipleri” gibi kavramların açıklığa kavuşturulması gereklidir. Bu konular için yönetmelik düzeyinde
hazırlıklar yapılabilir.

2- İmar mevzuatı içinde yer alan kanunların ve Bakanlıkların kuruluş kanunlarının getirdiği
görevler kapsamında kalarak, uygulamayı yönlendirecek yeni yönetmelik çalışmaları gündeme
getirilebilir.

3- Ayrıca, bazı mevzuatın, özellikle teknik hususlar ve mühendislik konularını içeren
yönetmeliklerin daha anlaşılabilir olmasını teminen, belirlenmiş hedef grupları için “kolaylaştırılmış
kılavuzlar” hazırlanmalıdır.

B- Yeni Kanun Önerileri
Komisyonumuza intikal eden bilgi içerikli belgelerde ve daha önce başka kurum ve kuruluşlarca

hazırlanmış olan çeşitli raporlarda, afetler ve deprem konuları ile bağlantılı olarak pek çok kanun
önerileri bulunmaktadır. Bu önerilerin hatırlanması anlamında, çeşitli platformlarda yer almış olan
tasarı çalışmaları aşağıda sıralanmaktadır. 

• Yapı Denetimi Hakkında Kanunun revizyonu
• (7269 sayılı) Afet Kanununun revizyonu

– 132 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 549)

tanseldurak-549-(1-176) /



• Kamu kurumlarının kuruluş kanunlarının revizyonu

• Yapı Kanunu

• Yetkin Teknik Eleman Kanunu

• Yetkin Mühendislik Kanunu

• Dönüşüm Alanları Kanunu

• Şehircilik ve İmar Kanunu (İmar Kanununun revizyonu)

• Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kanunu

• Emlak Müşavirliği Kanunu

• Zorunlu Deprem Sigortasının (DASK sisteminin) yenilenmesi ve kanunlaştırılması

• Mesleki sorumluluk sigortası konusunun yasal temele oturtulması

• Afet yönetimi, yenileme modelleri ve finansman ile ilgili öneriler

Komisyonumuz, bu tasarı ve önerilerin, hayata geçirilmesi durumunda çok önemli katkılar
sağlayacağını düşünmekte ancak, tek tek kanun hazırlığı önerme yöntemini benimsememektedir. 

Öncelikle, bu tasarıların hazırlanması için oluşturulan bilgi birikiminin ve kurumsal arşivlerin
kaybedilmemesi gerekmektedir. 

Teknik tanımlar, kurumsal sorumluluklar, yetki çeşitliliği, uygulama sorunları, yaptırımlar,
teşkilatlanma, katılım vb. konulardaki mevzuat önerilerinin parçalı olarak değil, bütünlük içinde ele
alınması için kurumlararası işbirliği dahilinde bir “Afet Mevzuatı Çalışma Programı” başlatılması
uygun bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında ülke sathında, sektörel ve yerel özelliklere göre
yapılacak değerlendirmeler ile afet hukukunun temellendirileceği normların oluşturulması önem
taşımaktadır. Devamında da, ilgili kurum ve kuruluşların yer aldığı bir program ve öncelikler
dahilinde, yukarıdaki kanun önerileri veya yeni hazırlıklar yasama sürecine taşınabilir.

XX- Eylem Planı Geliştirme
A- Afetlere karşı hazırlıklı olma ve afet zararlarının (riskinin) azaltılması için önerilen konuların

bir eylem planına bağlanması sağlanmalıdır. 

B- Bu eylem planı için çok paydaşlı ve resmi bir Ulusal Platform oluşturulması ve bu
Plarformun uluslararası düzeyde çalışabilmesi önemlidir. 

C- Ayrıca, merkezi düzeyde hazırlanacak bir “Afet Yönetimi Stratejik Planı” da, eylem
planının temel stratejilerini belirleyecektir. 

D- Afet riskini analiz eden, riski azaltmanın alternatiflerini ortaya koyan, afet-kalkınma ilişkisini
gözeten bir yapı oluşturulmalıdır. 

E- Eylemlerin koordinasyonu ve performans değerlendirmeleri için merkezi ve yerel düzeylerde
kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır.
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TEMEL HEDEF,
AFETLERİN ZARARLARI İLE KARŞILAŞAN

TOPLUMUN,
GEÇMİŞTEN DERS ALMA KAPASİTESİNİ ARTTIRARAK

GELECEĞİNİ KORUMA VE YENİDEN YAPILANMA
GÜCÜNE SAHİP OLMASIDIR.
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(10/60, 63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256) Esas Numaralı
Meclis Araştırması Komisyonu

Karar No.: 2 Karar Tarihi: 08/07/2010

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olan işbu Rapor Genel Kurul’a sunul-
mak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
İdris Güllüce Metin Kaşıkoğlu Çağla Aktemur Özyavuz

İstanbul Düzce Şanlıurfa
(Ek Görüşüm Ektedir)

Kâtip Üye Üye
Yüksel Coşkunyürek Tayfur Süner Kemal Demirel

Bolu Antalya Bursa
(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye
İlhan Evcin Mehmet Emin Tutan Recep Yıldırım

Yalova Bursa Sakarya
Üye Üye Üye

Sebahattin Karakelle Fehmi Murat Sönmez Durmuşali Torlak
Erzincan Eskişehir İstanbul

(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Cumali Durmuş Mehmet Sekmen Sebahat Tuncel
Kocaeli İstanbul İstanbul

Üye
Azize Sibel Gönül

Kocaeli
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ F. MURAT SÖNMEZ, ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
TAYFUR SÜNER VE BURSA MİLLETVEKİLİ KEMAL DEMİREL’İN MUHALEFET ŞERHLERİ

DEPREM RİSKİNİN ARAŞTIRILARAK DEPREM YÖNETİMİNDE ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU MUHALEFET ŞERHİ

1. Bu komisyon, kuruluşları tanıma adına kurulmamıştır. Komisyonun süresi bittiğine göre
Meclise birtakım öneriler götürmemiz lazımdır. Her kuruluş komisyona geldiği zaman kendini ve
kişileri tanıtmaktadır, doğru, alınacak tedbirleri söylüyor, o da doğru yatırımları söylüyor, o da doğru
ama biz komisyon olarak Meclise ne önereceğiz? Kurumları tanımak komisyona hiçbir şey
vermemektedir. Kurumları zaten tanımaktayız. Yazılı ve görsel basını takip eden her vatandaş
kuruluşları tanıyor. Ama bu komisyonun bitişinde Meclise ne önereceğiz, hangi yasaları çıkaracağız
da ne netice elde edeceğiz? Komisyonun bu yöne gitmesi gerektiğini defalarca söylememize rağmen
komisyon çalışmalarına aynı yönde devam etmiştir. Kurulan komisyon sağlıklı çalışamamıştır. 

2. Bina stokunun % 67'sinin kaçak olduğu ülkemizde mevcut yapılar için alınması gereken
önlemler vardır. Bunlar: 

a) İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre kendi kendine ayakta duramayacak olan depreme karşı
dayanıksız ve güçsüz binaların hemen yıkılması 

b) Yapı Denetim firmaları ve belediyelerin imar komisyonlarına yetki vermek suretiyle, iskansız
binalara güçlendirme yetkisi verilerek, binaların kurtarılması, 

c ) Şehirlerdeki bina stokunun kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde, mülkiyet hakkı korunarak
bazı semtlerde yoğunluğun artırılması kentsel dönüşüm yasası kapsamında bazı semtlerde parsel
birleştirmesi yapılarak bina stokunun yenilenmesinin sağlanması 

d) Yoğunluğun azaltıldığı (aynı semtte bulunmak kaydıyla) ve güçlendirme gereken yerlerde
parsel birleştirmelerde vatandaşın mülkiyet hakkını gasbetmeyecek şekilde uzun vadeli krediler
kullandırmak 

3. Yapı denetim siteminin kapsamlı bir şekilde ele alınıp gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması
gerekmektedir. Bu bağlamda "Yapı Denetim Birliği"nin kurulması uygun olacaktır. 

Deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin en önemli bölümü inşaatların denetim
sürecidir. Bu süreçte yapıların inşası sırasında kontrol için, yapı denetim firmalarının verdikleri hizmet
çok önemli olmasına rağmen doğru işlememektedir. 

Komisyon raporunda yapı denetim firmaları ile ilgili kanunda muhakkak değişiklik yapılması
gerektiğine dair bir bölüme yer verilmesi gerekirdi. 

Yapı denetim firmaları inşaatı yapacak kişiler tarafından fiyat pazarlığı yapılarak seçilmekte ve
ücretleri de yapımcı tarafından ödenmektedir. Kısaca inşaat sahibi yapı denetim firmasının patronu
durumundadır. 

Yapı denetim firmaları yapımcılardan bir daha iş alamama endişesi ile ve alacakları ücret için
yaptıkları pazarlık sonucu düşük gelir elde etmeleri sonucu sağlıklı denetim yapmamaktadırlar. 

Bu sıkıntıların raporda belirtilip çözüm getirecek bir düzenleme yapılması önerisinin raporda yer
alması gerekmektedir. 
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Raporun öneriler bölümünün hasar tespit çalışmaları maddesinde, "hasar tespit çalışmasının
metodolojileri için merkezi yönetim birimlerimizde önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi
bulunmaktadır" denilmektedir. Yaptığımız komisyon çalışmaları kapsamında gittiğimiz illerdeki
veriler yukarıda geçen ibareye uymamaktadır. Bu anlamda merkezi yönetim birimlerimizde de
tecrübe ve bilgi birikimine sahip kadroların görev yapması gerektiği raporda belirtilmelidir. 

F. Murat Sönmez Tayfur Süner Kemal Demirel
Eskişehir Antalya Bursa
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DURMUŞALİ TORLAK’IN MUHALEFET ŞERHİ

DEPREM RİSKİNİN ARAŞTIRILARAK DEPREM YÖNETİMİNDE ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU MUHALEFET ŞERHİ

Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Komisyonumuz bu rapor ile; mevcut bilinen sorunların tekrarını yeni bir rapor
haline dönüştürme ve deprem konularında yetkili bir çok kuruluşların kendi kuruluşlarıyla ilgili
tanıtımları ve alınması gereken ve bilinen önlem ve tedbirleri tekraren tespit etmekten öte
gidememiştir. Ülkemiz deprem kuşağında bulunması nedeniyle, bilinen ve alınması gereken yapısal,
yönetsel, teknik ve finansal önlem ve tedbirlerin bir an evvel alınarak yasal boşlukların giderilmesi
gerekirken, komisyonumuz bu yönde Meclise her hangi bir öneri raporu sunmak yerine, sadece
mevcut sorunları tespit etmek gibi bir görevi yerine getirmeye çalışmıştır. Komisyonda bir çok kez
dile getirdiğimiz halde, ülkemizde hızlı nüfus artışı nedeniyle; düzensiz kentleşme, standart altı inşaat
malzemesi kullanımı ve özellikle İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Bursa ve Ankara gibi büyükşehirlerde
siyasi rant uğruna olumsuz jeolojik zemin üzerine yerleşim yerlerine izin verilmesi gibi
olumsuzlukların önüne geçecek yasal düzenlemelerin ve müeyyidelerin caydırıcı mahiyette yeniden
ele alınarak yasal boşlukların giderilmesi gerektiğini vurgulamamıza rağmen, komisyon bu yönde her
hangi bir çalışma yapmak yerine az önce dile getirdiğimiz gibi sorunları tespitten öte gidememiştir. 

Ülkemizde bulunan binaların bir çoğu imar kirliliğine neden olduğu gibi, yüzde 70'e yakın bir
kısmının da kaçak yapı statüsünde bulunması, kaçak olmayan yapıların da bir kısmının yasal mevzuatlara
tam olarak uymaması, kısaca mevcut yapılar ve yapılacak yapılar ile ilgili aşağıda belirttiğimiz tedbirlerin
ve alınması gereken diğer önlemlerin bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

1- Bina yapımında kanun ve yönetmeliklere aykırılıkların yaptırımı ağırlaştırılmalıdır, 
2- İmar planlarındaki kanun ve yönetmeliklerin yaptırımı etkin kılınmalıdır, 
3- Yapı Denetim Kanunu; kapsamlı ve müeyyidesi ağırlaştırılmış bir şekilde yeniden düzenlenmelidir,
4- Doğal Afet düzenlemeleri, imar düzenlemeleriyle ilişkilendirilerek bir bütünlük oluşturul-

malıdır, 
5- İmar planlaması ve yapı üretimine teknik uygulama denetimi getirilmelidir, 
6- Özellikle riski yüksek sağlıksız yapıların kentsel dönüşüm kapsamında hak kaybına neden

olunmadan, mülkiyet hakkı korunarak yenilenmesi sağlanmalıdır, 
7- Güçlendirme ile kurtarılabilecek yapıların hak sahiplerinin yapı güçlendirme amaçlı uzun

vadeli kredi kullanmaları sağlanmalıdır, 
8- Doğal afetler meydana geldiğinde, eylem kararlarının yerinden, yerel yönetici ve idareciler

tarafından alınması sağlanmalı, böylece anında müdahaleye zemin oluşturularak bürokratik
gecikmelerin önüne geçilmelidir, 

9- DASK'ın yaygınlaştırılması sağlanmalı, reasürans ve harcamalar poliçelerden elde edilen
gelirlerin yüzde 35'ini geçmemelidir, 

10- Binalarda kullanılan yapı malzemelerinin mekanik değeri ile ilgili standartlar belirlenerek
yapı malzemelerinin kullanım amacına uygun üretimi sağlanmalıdır, 

Durmuşali Torlak 
İstanbul 
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ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ÇAĞLA AKTEMUR ÖZYAVUZ’UN EK GÖRÜŞÜ

DEPREM RİSKİNİN ARAŞTIRILARAK DEPREM YÖNETİMİNDE ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

12.07.2010

Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun önerilerle ilgili bölümüne ilişkin ek
görüşlerimiz ek'tedir. 

Saygılarımla. 

Çağla Aktemur Özyavuz

Şanlıurfa
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1- Öneriler Bölümü, "III- Araştırma Faaliyetleri ve Akademik Ortam" başlığının "F"
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi. 

"F- Deprem alanında yapılması gereken bilimsel çalışmalar (yerbilimleri araştırmaları; zemin
araştırmaları, yapı araştırmaları, afet riskleri; senaryolar; sosyal bilim araştırmaları) ve çok
disiplinli araştırmaların belirli bir ulusal program dahilinde yapılması ve Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca 18 Ağustos 2005 tarih ve 847 sayılı olur ile yayınlanan Zemin ve Temel Etüdü Genel
Formatındaki kategori sınıflandırmalarının kaldırılarak jeoloji, jeofizik, inşaat mühendislerince
müştereken hazırlanan ve onaylanan rapor formatının tüm ülkede uygulanmasının sağlanması
gerekmektedir." 

2- Öneriler Bölümü, "IV- Deprem Bilgi Altyapısı (Zarar Azaltma Amaçlı Altyapı)"
başlığının "C" maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi. 

"3- Fay zonları boyunca deprem zararlarını en aza indirgemede gereksinim duyulan verileri
kapsayan özel amaçlı jeofizik haritalar yapılmalı ve faya olan güvenli uzaklık sismik yöntemlerle
etüd edilerek tespit edilmelidir." 

3- Öneriler Bölümü, "IV-Deprem Bilgi Altyapısı (Zarar Azaltma Amaçlı Altyapı)"
başlığının "C" maddesinin 6. paragrafından sonra aşağıdaki 7. paragrafın eklenmesi. 

"7- Hazırlanan zemin etüd raporlarının denetiminin sağlanması amacı ile Büyükşehir
Belediyelerinde en az 3 adet, il ve ilçe belediyelerinde ise en az 1 adet ve bunun yanı sıra deprem ve
afet konularında illerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri'nde en az 2 adet Jeofizik Mühendisi'nin
istihdam edilmesi." 

4- Öneriler Bölümü, "IX- Mevcut Yapıların Güçlendirilmesi ve Rehabilitasyonu"
başlığının "B" ve "D" maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi. 

"B- Güçlendirilme ile ilgili olarak hasarsız yapı testleri (NTD) projeleri mutlak suretle
yaptırılarak güçlendirilme ile ilgili proje ve yapım izinlerinin yerel yönetimler ve müşavirlik
firmalarınca veya yapı denetim firmalarınca etkili bir şekilde yürütülmesinin sağlanması" 

"D- Köylerimizde afet zararlarının azaltılması yönünde İl Özel İdarelerinde en az 2 jeofizik
Mühendisi istihdam edilmelidir." 

5- Öneriler Bölümü, "XIII- Mesleki Konular" başlığının "A" maddesinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesi. 

"A- Meslekler arası yetki ve görev anlaşmazlıklarının çözümü için gündem oluşturularak zemin
etüd çalışmalarının Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat Mühendislerince ortak olarak yapılması ve tek bir
rapor halinde yazılması, bütün yerel yönetimlerin bu konuyu hassasiyetle takip etmesi, denetimlerini
yapması afet risklerini büyük ölçüde azaltacaktır. " 

6- Öneriler Bölümü, "XIV-Denetim Konuları" başlığına "D" maddesinin eklenmesi. 

"D- Yapı denetimi kuruluşlarının uygulamadaki eksikliklerinin belirlenmesi ve yapı denetim
kuruluşlarında Jeofizik Mühendislerinin istihdamı sağlanarak yapı denetiminin tüm ülkede
uygulanmasına bir an önce başlanması afet risklerini büyük ölçüde azaltacaktır." 
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EKLER

1-ANKARA’DA GERÇEKLEŞEN KOMİSYON TOPLANTILARINA
KATILANLAR LİSTESİ

2-DEPREMİN ÖNCEDEN TAHMİNİYLE İLGİLİ AVRUPA ETİK
KURALLARI

3-AFETLERLE İLGİLİ KABUL EDİLEN BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERE İLİŞKİN LİSTE
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EK 1- ANKARA’DA GERÇEKLEŞEN 
KOMİSYON TOPLANTILARINA KATILANLAR LİSTESİ

10/02/2010 Tarihli Toplantı
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Dr. Murat NURLU Deprem Dairesi Başkanı
Genelkurmay Başkanlığı Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı
Yarbay Ali ÜLKER Tabur Komutanı
Yüzbaşı Çetin ÖZTÜRK
Türkiye Kızılay Derneği
Zafer KARAKAŞ Afet Yönetim Müdürü
Eylem ŞAVUR Afet Yönetim Birim Yöneticisi
Harita Genel Komutanlığı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
Onur LENK Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı 

Jeodezi Daire Başkanı
17/02/2010 Tarihli Toplantı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Mahmut KÜÇÜK Müsteşar Yardımcısı
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Mehmet ERSOY Başkan
MTA Genel Müdürlüğü
Dr. Erol TİMUR Jeoloji Etütleri Daire Başkanı
Dr. Selim ÖZALP Aktif Tektonik Araştırmaları Birim Yöneticisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Mahmut BAŞ Jeofizik Yüksek Mühendisi 

24/02/2010 Tarihli Toplantı
ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi
Prof. Dr. Polat GÜLKAN Merkez Başkanı
ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. B. Burçak Başbuğ-ERKAN Merkez Başkanı 
ODTÜ Jeoloji ve Jeofizik Araştırma Merkezi
Yrd. Doç. Dr. Arda ÖZACAR Öğretim Üyesi
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Bülent ÖZMEN Yüksek Mühendis
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü
Doç. Dr. Sedat İNAN Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ruhi SAATÇILAR Öğretim Üyesi
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

H. Serdar HARP Yönetim Kurulu Başkanı

Gülsüm SÖNMEZ Genel Sekreter Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prof. Dr. Ahmet Tuğrul BAŞOKUR Merkez Müdürü

10/03/2010 Tarihli Toplantı

Karayolları Genel Müdürlüğü

M. Cahit TURHAN Genel Müdür

Azmi TIRAŞ Otoyol-Köprüler Şube Müdür Yardımcısı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Günhaz KOCABAŞ Jeofizik Mühendisi

Rabia PARLAK Jeofizik Mühendisi

Mehmet Ali AYDEMİR Jeofizik Mühendisi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu

İdris SERDAR Yönetim Kurulu Başkanı 

Selamet YAZICI Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı

Serpil YAKUT Kurum Yöneticisi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanlığı

Prof. Dr. Murat BALAMİR

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanlığı 

Dündar ÇAĞLAR Oda Başkanı

Bahattin Murat DEMİR Jeoloji Mühendisi

Sami ERCAN Yönetim Kurulu Üyesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanlığı

Şevket DEMİRBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Oğuz GÜNDOĞDU TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Naci GÖRÜR Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Namık ÇAĞATAY Öğretim Üyesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı

Sacit SARIKAYA İletişim Uzmanı

Adem YILDIZ İletişim Uzmanı

Emin ÖZTÜRK İletişim Uzmanı

Erdoğan YILDIRIM Savunma Uzmanı
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Okan AYDOĞAN Bilgi Tek. ve Koor. Dai. Bşk. V.

Osman ATEŞ Bilişim Uzmanı

Türk Telekomünikasyon AŞ Genel Müdürlüğü

Mehmet ATALAY Network Direktörü 

Remzi KOZAL Emlak Direktörü

Zekeriya ERKAN Network Grup Müdürü

Satılmış KARAGÖZ Erişim Direktörlüğü Müdürü

Mehmet GÖKTAŞ Emlak Direktörlüğü Müdürü

Çetin ŞENYURT Savunma Sek. Plan ve Koord. Md.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ Genel Müdürlüğü

Bilal ASLAN Genel Müdür

İshak KURŞUN Genel Müdür Yardımcısı

Erdoğan TOZAN Sivil Savunma Müdürü 

Hikmet BIYIKOĞLU Afet Koordinasyon Şefi

Serhat BAYRAM Uzman

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü

Ömer ULU Genel Müdür

Cenap AŞÇI Genel Müdür Yardımcısı

Mümtaz DURLANIK Ulaşım Dairesi Başkanı 

Yaşar EKİCİ Otobüs Daire Başkanı

Ahmet ÇETİN Raylı Sistem Daire Başkanı

Hikmetullah EVRENSEL Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Avea İletişim Hizmetleri AŞ

Cüneyt DELİKTAŞ Teknoloji Uzmanı

Mustafa ÇAKMAKÇI Teknoloji Uzmanı

Oğuz KARAKOÇ Regülasyon Grubu Uzmanı

Bülent BELAT Regülasyon Grubu Uzmanı

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ

Kaan ÜNVER Kurum ve Devlet İlişkileri Başkanı

Baki AYDOĞAN Şebeke Kontrol Merkezi Müdürü

Ferudun YÜKSEL Merkezi Operasyonlar Koordinatörü

Cihat KURTULUŞ Diyarbakır Bölge Müdürü

Altuğ UZDİL Kurum ve Devlet İlişkileri Temsilcisi

Betül Zekiye GÜRBÜZ Hukuk Müşaviri
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Vodafone Telekomünikasyon AŞ

Fahrettin AYDIN Kamu Koordinasyon Başkanı

Hüseyin KÖKSALDI Danışman

Onur KUTLU Altyapı ve Enerji Müdürü

17/03/2010 Tarihli Toplantı

Ulaştırma Bakanlığı 

Metin TAHAN DLH Genel Müdür Yardımcısı

Milli Savunma Bakanlığı 

Albay Okday ERDEM İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi 
Başkanı

Yüzbaşı Özgür GÜN

Milli Eğitim Bakanlığı 

Salih ALTINAY Yatırım ve Tesisler Daire Başkanı

Hasan AKARCA Yatırım ve Tesisler Daire Başkan Yardımcısı

Muzaffer ÖRTLEK Makina Mühendisi

Asef KAYGUSUZ Sivil Savunma ve Seferberlik Hiz. Şube Müdürü

Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet KIVRAK Teknik Memur

Behlül AZAPAĞASI Özel Öğrt. Kur. Gen. Md. Daire Başkanı

Mehmet Akif ALTUNSU Din Öğretim Gen. Md. Daire Başkanı

Hasan YILMAZ Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Gen. Md. Şube Müdürü

JICA 

Doç. Dr. Emin ÖZDAMAR

Çevre ve Orman Bakanlığı 

Mustafa KURTULMUŞLU Orman Genel Müdür Yardımcısı

Güven KARAÇUHA DSİ Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet GÖKTAŞ Uzman Yardımcısı

Kemal DAĞ Endüstriyel Kazalar Şube Müdürü 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Sevinç Özek TERZİ Mimar 

Mehmet Emin AKDOĞAN İnşaat Mühendisi

Aliye USTA Uzman

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Ercan TIRAŞ Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali KAHRAMAN Başkan Danışmanı
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TC Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü 
Mustafa ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet YILDIZ Personel Dai. Bşk. Şube Müdürü
Yüksel ASLAN Sivil Savunma Uzmanı
Ali GÜRSES Yol Dai. Bşk. Şube Müdürü
Gülsen KÜÇÜKAY Jeoloji Mühendisi
Kazım ÖZDEMİR Personel Dairesi Başkanı
Zafer AKIN Başmühendis
Mesut KARGI Tesisler Dairesi Başkan Yardımcısı
Ali Selçuk ÖZUYAR Şube Müdürü
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Halil DUMANLI 3. Sınıf Emniyet Müdürü
Hakkı OKUMUŞ Emniyet Amiri 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Dr. Sema BAYAZIT Sosyal ve Fiziki Altyapı Daire Başkanı
Selen ARLI Uzman Yardımcısı

24/03/2010 Tarihli Toplantı
Sağlık Bakanlığı 
Prof. Dr. Ali COŞKUN Temel Sağlık Hizmetleri Gen. Md. Yrd.
Dr. Ertuğrul EĞİN Tedavi Hizmetleri Gen. Md. Yrd.
Mehmet DEMİRCİOĞLU İnşaat ve Onarım Daire Başkanı
Zekai ŞİMŞEK İnşaat ve Onarım Dai. Bşk. Şube Müdürü
İlhan ÖZTÜRK Temel Sağlık Hizmetleri Gn. Md. Şube Müdürü
Maliye Bakanlığı 
İsa ATÇEKEN Genel ve Adalet Hizmetleri Daire Başkanı
Bahtiyar SAZLIK Yatırım Hizmetleri Daire Başkanı
Ali RENÇBER Devlet Bütçe Uzmanı
Sayıştay Başkanlığı 
Levent KARABEYLİ Performans Denetim Grup Şefi ve Uzman Denetçi
Arife COŞKUN Uzman Denetçi
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Suat Faruk GİRAY Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı
Şafak CENGİZ İnşaat Mühendisi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı
Ömer Murat YAVAŞ Hidrojeoloji Yük. Müh. Grup Başkanı
Timur TEZEL Jeofizik Yük. Müh. Grup Başkanı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Yakup SARI İtfaiye Şube Müdürü

Rıfat AKIN Sivil Savunma Uzmanı

Milli Eğitim Bakanlığı 

Merdan TUFAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Halil AŞICI Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı

Murat YAVUZ Beden Eğitimi Spor ve Eğitim Dairesi Bşk.lığı Şube Müdürü 

Türkiye İzcilik Federasyonu 

Hasan Dinçer SUBAŞI Federasyon Başkanı 

31/03/2010 Tarihli Toplantı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat BALAMİR Öğretim Üyesi

Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Şerif  BARIŞ Öğretim Üyesi

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Öğretim Üyesi

Türkiye Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu 

Adem DEMİREL Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Belediyeler Birliği

Ayşe ÜNAL İmar ve Şehir Planlama Müdürü

07/04/2010 Tarihli Toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 

Sadık YAMAÇ Genel Sekreter Yardımcısı

Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı 

Mustafa AYDIN Belediye Başkanı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Gürol KONYALIOĞLU Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı

Caner SARICA Projeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

Fırat Üniversitesi 

Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL Rektör

Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi 

Yrd. Doç. Alican KOP Öğretim Üyesi
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EK 2- DEPREMİN ÖNCEDEN TAHMİNİYLE İLGİLİ AVRUPA ETİK KURALLARI

(European Code of Ethics Concerning Earthquake Prediction)

Depremin önceden tahmini ile ilgili bilgiler, bilim ve toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen
sağlıklı etik kurallarına uygun olarak sunulmazsa, toplum üzerinde dramatik etkiler yaratabilir. Yanlış
tahmin paniğe yol açabilir ve halkta bilim adamları ile kamu yetkililerine karşı güvensizlik yaratarak
sosyal, psikolojik, politik, ekonomik vb. sakıncalı sonuçlara neden olabilir.

Deprem tahmini üzerinde çalışan bilim adamlarının profesyonel davranışlarının temel ilkesi
dürüstlük olmalıdır. Bilim adamlarının topluma, kamu yetkililerine, kuruluşlarına, meslektaşlarına ve
medyaya karşı sorumluluklarının bilincinde olarak tarafsız davranmaları ve sahip oldukları bilgiyi
insanlığın yararına kullanmaları gerekir.

Bir bilim adamı, yürüttüğü araştırmalar sonucunda bir depremi önceden tahmin etme noktasına
gelirse, aşağıdaki işlemleri özenle yerine getirmelidir:

a. Depremi tahmin etmesine yol açan bilimsel verilerin ve yöntemlerin geçerliliğini diğer bilim
adamlarına danışarak doğrulamalı ve

b. Bağlı bulunduğu veya bünyesinde çalıştığı bilimsel ve teknik kuruluşların üst yöneticilerini
yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelidir.

Bilim adamı, yaptığı tahminleri çalıştığı ülke yetkililerinin dikkatine sunmakla görevlidir. Bunun
hangi yollarla yapılacağı önceden belirlenmelidir.

Bilim adamı, depremle ilgili tahminleri hakkında medyaya veya topluma rastgele bilgi
vermemelidir. Yalnızca, kendisine bu konuda yetki verilmiş veya kendisinin kamu yetkililerince bu
amaçla görevlendirilmiş olması durumunda, kamu yetkililerince uygun görülen yolları kullanarak,
toplumu bilgilendirmelidir.

Deprem Tahmini Avrupa Danışma Komitesi

Eğer gerek ve olanak varsa, deprem tahmini alanında her ülkede bir Ulusal Değerlendirme
Komitesi kurulması önerilir.

Deprem Tahmini Avrupa Danışma Komitesi’ne,

• Bir itiraz sözkonusu olduğunda veya bir Ulusal Değerlendirme Komitesi bulunmadığı
durumlarda, ulusal yetkililer;

• Tarafsız bir görüş almak istediklerinde, Ulusal Değerlendirme Komitelerine başvurabilirler.

Hiçbir durumda, Avrupa Danışma Komitesi kesin bir gerçeği resmi olarak açıklayan bir kuruluş
olarak görülmemelidir. Komite, kendi görüşünü (değerlendirme konusunda kendi kapasitesine ilişkin
kuşkularını da içerecek biçimde) resmen belirtmekle yükümlü bir kuruluş olarak görülmelidir. Bu
komite, Ulusal Değerlendirme Komitesi’nin veya ellerindeki bilgi ile karar vermek zorunda olan
sivil yetkililerin yerlerini alarak onların görevlerini üstlenemez. 

Avrupa Danışma Komitesi, Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG) ile diğer
uzmanlaşmış bilimsel Avrupa kuruluşlarına danışılarak, Avrupa Sismoloji Komitesi (ESC) tarafından
önerilen en fazla on beş bilim adamından oluşacaktır. Avrupa Danışma Komitesi’nin gerektiğinde
başvurabileceği bir danışmanlar listesi oluşturulacaktır.
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Avrupa Danışma Komitesi’nin yazmanlığı, Açık Anlaşma (Open Partial Agreement) yazmanlığı
tarafından üstlenilecek ve Anlaşma danışmanlarınca, Avrupa Sismoloji Komisyonu ile işbirliği
yapılarak desteklenecektir.

Avrupa Danışma Komitesi üyelerinin görev süresi altı yıl olacak ve bu süre uzatılamayacaktır.
Üyelerin yarısı her üç yılda bir yenilenecektir.

Bilim Adamının Yabancı Ülkelerle İlişkileri

Yabancı bir ülkenin yetkililerine deprem tahmini konusunda haber verilmesi, bilim adamının
çalıştığı ülkenin yetkililerinin sorumluluğundadır.

Toplumun ve medyanın bilgilendirilmesi, deprem olacağı tahmin edilen ülke(ler) yetkililerinin
sorumluluğundadır. Yukarıda tanımlanan etik kurallar nedeniyle, tahminde bulunan bilim adamı
açıklamada bulunmamalıdır.
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EK 3- AFETLERLE İLGİLİ KABUL EDİLEN BAZI KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE İLİŞKİN LİSTE

1923-1999 SENELERİ ARASINDA
1923 Mübadele ve İmar İskan Bakanlığının Kuruluş Kanunu (Bir yıl sonra kaldırıldı)

1930 1580 Sayılı Belediye Kanunu (Türk-İran sınırında meydana gelen deprem hakkında)

1940 3773 Sayılı Erzincan Yersarsıntısından Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere 
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun

1940 3893 Sayılı Erzincan'a ve Erzincan Yersarsıntısından Müteessir Olan Mıntakaya Yardım
İçin Yapılan ve Yapılacak Her Nevi Nakliyattan Alınacak Ücretlere Dair Kanun

1940 3908 Sayılı Yeniden Kurulacak Erzincan Şehir Yerinin İstimlâkine Dair Kanun

1940 3980 Sayılı Erzincan Yeni Yerleşim Yeri İçin Belediye’ye Kamulaştırma Yetkisi İçin Kanun

1941 4000 Sayılı Erzincan'da ve Erzincan Yersarsıntısından Müteessir Olan Mıntakada Zarar
Görenlere Yapılacak Yardım Hakkındaki Kanunun 5. Maddesine Bir Fıkra İlâvesine ve
Bu Kanuna Yeniden Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun

1943 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu

1943 4386 Tokad, Çorum ve Balıkesir Vilâyetlerindeki Yersarsıntısından Müteessir Olan 
Mıntakalarda Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun

1944 4623 Sayılı Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun

1948 5243 Sayılı Erzincan’da Yapılacak Meskenler Hakkında Kanun

1950 5663 Sayılı Eskişehir’de Sel Baskınından Zarar Görenler İçin Yaptırılacak Meskenler 
Hakkında Kanun

1953 6188 Sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun

1953 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun

1956 6746 Sayılı Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli 
Vilâyetlerinde 1955 1956 Yılında Tabiî Âfetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardım 
Hakkında Kanun

1956 6785 Sayılı İmar Kanunu

1958 7126 Sayılı Sivil Müdafa Kanunu

1959 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun (Bu Kanunu Değiştiren veya Ek Yapan Kanunlar ve KHK’ler: 74,
1051, 2479, 3177, 3838, 3956, 4133, 4649, 4684, 4864 Sayılı Kanunlar ve 574, 577, 578,
580, 589, 597, 598, 599 Sayılı KHK’lar)

1968 1051 Sayılı ve Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair 15/5/1959 Gün ve 7269 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun

1972 1571 Sayılı Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapılan Zamlardan Elde Edilen Hasılattan
TC Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanun

1977 2090 Sayılı Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun
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1981 2479 Sayılı ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

1983 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu

1985 3177 Sayılı ve 15.5.1959 Tarih ve 7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Âfetler Dolayısı
ile Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

1992 3838 Sayılı Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Şırnak
ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
Hakkında Kanun

1995 4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun

1995 4133 Sayılı ve 23/7/1995 Tarih ve 4123 Sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen 
Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun ile 15/5/1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun

1997 4264 Sayılı Bazı Yörelerde Meydana Gelen Tabii Afetlerden Zarar Görenlerin Gelir, 
Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7. Maddesine 
Bir Bent Eklenmesi ve 28/08/1992 Tarihli ve 3838 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun

1999-2000 SENELERİ ARASINDA

1999 4452 Sayılı ve Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle 
Doğan Zararların Giderilmesi için Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu  

1999 4481 Sayılı ve 17/08/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında 
Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı 
Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

1999 4484 Sayılı ve Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle 
Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun
1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun

2000 4539 Sayılı ve Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların
Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin
Kabulü Hakkında Kanun 

2000 4540 Sayılı ve Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle 
Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun
Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun

2000 4581 Sayılı ve "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz
Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları
ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 
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2000-2010 SENELERİ ARASINDA

2001 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

2003 4684 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun 

2006 5511 Sayılı ve Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

2006 5491 Sayılı ve Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2007 5711 Sayılı ve Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

2005 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (6 ve 69. Maddeler)

2005 5393 Sayılı Belediye Kanunu (53 ve 73. Maddeler)

2004 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (7. Madde)

2005 5327 Sayılı ve Denizli-Buldan ve Çevresinde, Hakkari'de, Bingöl-Karlıova ve Çevresi İle
Erzurum-Çat'da Meydana Gelen Deprem Afetlerine ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun

2004 5205 Sayılı ve Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

2009 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

1999 Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK No. 574)

1999 4539 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan 
Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun
Hükmünde Kararname (KHK No. 575)

1999 Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin
Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname (KHK No. 576)

1999 574 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Madde Ekleyen Kanun Hükmünde Kararname
(KHK No. 577)

1999 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 578)

1999 Milli Piyango Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde
Ekleyen Kanun Hükmünde Kararname (KHK No.579)

1999 7269 Sayılı Kanuna Maddeler Ekleyen Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 5)

1999 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 581)

1999 Afetlerden Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK No. 582)
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1999 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK No. 583)

1999 Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 584)

1999 İl Özel İdareleri Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK No. 585)

1999 Sivil Müdafaa ve Belediyeler Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun Hükmünde Kararname
(KHK No. 586)

1999 Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 587)

1999 Konut Edindirme Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK No. 588)

2000 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (KHK No. 589)

2000 2859 Sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Ekleyen Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 590)

2000 Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret
Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK No. 591)

2000 4447 Sayılı Kanunda ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Hükmünde
Kararname (KHK No. 592)

2000 Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK No. 593)

2000 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 594)

2000 Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 595)

2000 Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 596)

2000 7269 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK No. 597)

2000 7269 Sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK No. 598)

2000 7269 Sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK No. 599)

2000 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK No. 600)
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2000 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Hükmünde
Kararname (KHK No. 601)

2000 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 602)

2000 584 ve 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Hükmünde
Kararname (KHK No. 603)

2000 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (KHK No. 609)

2000 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Kanun Hükmünde
Kararname (KHK No. 623)
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Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR ve 20 Milletvekilinin (10/90), 
Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL ve 34 Milletvekilinin (10/190), 
İzmir Milletvekili Canan ARITMAN ve 39 Milletvekilinin (10/210), 
Niğde Milletvekili Mümin İNAN ve 25 Milletvekilinin (10/235), Bursa 
Milletvekili Kemal DEMİREL ve 21 Milletvekilinin (10/312), Mardin 
Milletvekili Emine AYNA ve 19 Milletvekilinin (10/433), Tekirdağ 
Milletvekili Kemalettin NALCI ve 19 Milletvekilinin (10/438), Bursa 
Milletvekili Kemal DEMİREL ve 24 Milletvekilinin (10/466), İstanbul 
Milletvekili Çetin SOYSAL ve 28 Milletvekilinin (10/474), Adana 
Milletvekili Yılmaz TANKUT ve 22 Milletvekilinin (10/496), Kütahya 
Milletvekili Alim IŞIK ve 23 Milletvekilinin (10/531), Adana 
Milletvekili Hulusi GÜVEL ve 26 Milletvekilinin (10/539), Trabzon 
Milletvekili Cevdet ERDÖL ve 29 Milletvekilinin (10/558), Muş 
Milletvekili M. Nuri YAMAN ve 19 Milletvekilinin (10/563), İzmir 
Milletvekili Canan ARITMAN ve 21 Milletvekilinin (10/564), Denizli 
Milletvekili Ali Rıza ERTEMÜR ve 25 Milletvekilinin (10/565), 
Gaziantep Milletvekili Akif EKİCİ ve 27 Milletvekilinin (10/566), 
Gaziantep Milletvekili Hasan ÖZDEMİR ve 20 Milletvekilinin (10/567), 
Diyarbakır Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ ve 19 Milletvekilinin 
(10/568), Kayseri Milletvekili Mustafa ELİTAŞ ve 28 Milletvekilinin 
(10/569), İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL ve 27 Milletvekilinin 
(10/570), İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 21 Milletveki-
linin (10/571), Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR ve             
24 Milletvekilinin (10/572), Manisa Milletvekili Ahmet ORHAN ve  
23 Milletvekilinin (10/573), İstanbul Milletvekili Alev DEDEGİL ve 
21 Milletvekilinin (10/574), Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere 
Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10 / 90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 
466, 474, 496, 531, 539, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 
572, 573, 574) Esas Numaralı  Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
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Adana Milletvekili NevingayeErbatur ve 20 milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/90) 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde son yıllarda kırsal-kentsel göçün de etkisiyle kanunla ihtilafa düşen çocuk sayısı 
katlanarak artmaktadır. Kanunla ihtilafa düşen çocuk sayısı özellikle büyük şehirlerimizde olmakla 
birlikte göç almakta olan küçük illerimizde de mevcuttur.  

Devlet istatistik Enstitüsünün yapmış olduğu araştırma sonucunda 2002-2003 döneminde 
çocuk suçluluğu 2 kat artmıştır.  

Türkiye'nin gerek taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gerekse iç hukukumuzdaki 
düzenlemeler uyarınca daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan 
çocuk sayılmaktadır. Toplumda en çok özel güvence ve korumaya ihtiyaç duyan kesim olan 
çocukların suç işlemede araç olarak kullanılması her ne kadar zaman zaman cezai yaptırımlardan 
tamamen muaf tutulma, sadece çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanması ya da cezai 
yaptırımdan indirim uygulamalarına bağlanıyor olsa da, bu yerinde bir nitelendirme değildir.  

Çocuk suçluluğu olgusu toplumsal huzuru ve barışı tehdit eden önemli bir sosyal sorun haline 
gelmiştir ve acil olarak çözüme kavuşturulması gerekmektedir.  

Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Olgusunun Araştırılması, Çocukların Suça Yönelmelerinde 
Etkin Olan Faktörlerin Belirlenmesi ve Çocuk Suçluluğu’nun Önlenmesi İçin Gerekli Olan 
Düzenlemelerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri 
uyarınca Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımla arz ederim.  

1) NevingayeErbatur (Adana) 
2) Sacid Yıldız (İstanbul)  
3) Tekin Bingöl (Ankara) 
4) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
5) Vahap Seçer (Mersin) 
6) İsa Gök (Mersin) 
7) Tansel Barış (Kırklareli) 
8) Turgut Dibek (Kırklareli) 
9) Ahmet Ersin (İzmir) 
10) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
11) Şevket Köse (Adıyaman) 
12) Hulusi Güvel (Adana) 
13) Ensar Öğüt (Ardahan) 
14) Abdurrezzak Erten (İzmir)  
15) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
16) Yaşar Tüzün (Bilecik) 
17) Yılmaz Ateş (Ankara) 
18) Ahmet Küçük (Çanakkale) 
19) MevlütCoşkuner (Isparta) 
20) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 
21) Atila Emek (Antalya)  
Gerekçe: 
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Türkiye'de son yıllarda çocuklar tarafından işlenen veya çocukların dahil olduğu suçların 
sayısı dramatik bir şekilde artmaktadır. Suça yönelen çocuklar olgusu hemen her gün yazılı ve 
görsel basın aracılığıyla karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle metropol kentlerde çocukların dahil 
olduğu suçlara tanık olma ihtimali her geçen gün artmaktadır. Çocuklar arasında hızla yükselen 
suça yönelme eğilimi toplumsal barışı ve geleceği tehdit etmektedir.  

Mevcut araştırmalar çocuk suçluluğunun çok faktörlü bir olgu olduğunu vurgulamaktadır. 
Bilimsel araştırmalar ışığında çocuk suçluIuğu olgusunu ortaya çıkaran etmenler şu şekilde 
özetlenebilir: Çocuk ve ailenin psiko-sosyal ve ekonomik karakteristikleri, okul çevresi ve akran 
grubunun etkileri, erken yaşta çalışma yaşamına girmek, boş zaman olanaklarının yetersizliği, 
ülkenin sosyal ve ekonomik politikalarının yetersizliği, toplumun değişen toplumsal ve kültürel 
yapısı, iç göç olgusu ve göç deneyimine bağlı yoksulluk, eksik kentleşme, kentle bütünleşememe 
ve medya organlarının şiddet içeren yayınlarının olumsuz etkisi.  

Ülkemizdeki mevcut istatistikler suça yönelen çocukların sayısındaki büyük artışı gözler 
önüne sermektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 1955 ve 1960 yıllarında çeşitli 
suçlardan hüküm giyerek ıslahevlerine yerleştirilen çocukların sayısı yalnızca üç yüz otuz altı 
(336) iken bu sayı 2002 ve 2003'te yedi yüz seksen altıya (786) ulaşmıştır. Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın verilerine göre: 2002 yılında Türkiye genelinde 
suça karıştığı şüphesi altında bulunan çocuk sayısı 57.837, suç mağduru çocuk sayısı ise 
48.686'dır. Bu oran ülkemizin nüfusuna oranla az gözükse de her yıl katlanarak arttığı göz önüne 
alınırsa durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır.  

Ankara Ticaret Odası tarafından 2005 yılında yayınlanan rapora göre, çocuklar tarafından 
mala karşı işlenen suçların başında hırsızlığın geldiği, hırsızlıkla suçlanan her 100 kişiden 34'ünün 
çocuk olduğu bildirilmektedir. Resmi Kurum ve Kuruluşlardan yapılan tüm hırsızlıkların yüzde 
48'inde, yankesiciliğin yüzde 42'sinde, kapkaççılığın yüzde 40'ında, otodan hırsızlığın yüzde 
34'ünde, işyerinden hırsızlığın yüzde 33'ünde, evden hırsızlığın yüzde 30'unda, oto hırsızlığının 
yüzde 27'sinde çocuklar şüpheli. Tüm gasp şüphelilerinin tüm “mala zarar vermek”, “suç eşyası 
satın almak, satmak ve saklamak” suçu şüphelilerinin yüzde 14'ü, tüm “bilişim” suçu 
şüphelilerinin yüzde 13'ü çocuklardan oluşuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2005 Yılı 
Değerlendirme Raporu rakamlarına göre de 2005 yılının ilk 6 ayında şüpheli sayısının 204.038 
olduğu, bunların 29.968'ini çocukların oluşturduğu açıklanmıştır.  

Dahası suça yönelen çocukların içinde kız çocukları da önemli bir yer tutmaktadır. Kız 
çocuklarının özellikle yankesicilik benzeri suçlara yöneldiği anlaşılmaktadır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü de yayınlarında çocuk suçluluğunun artan etkisine dikkat 
çekmektedir. Emniyet güçlerinin yayınlarına göre ülkemizde işlenen suçlara katılımın büyük 
çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Dahası suç işleme konusunda ilk oluşumun küçük yaşlarda 
başladığı bir gerçektir. Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan raporda dikkati çeken diğer bir 
nokta ise çocukların organize suç örgütleri tarafından kullanılıyor olmasıdır.  

Çocuk suçluluğu olgusu toplumsal huzuru ve barışı tehdit eden önemli bir sosyal sorun haline 
gelmiştir.  

Artan suç oranları ve şiddetin toplumsal barışı tehdit eder hale gelmesi acil önlemlerin 
alınmasını gerekli kılmaktadır. Çocuk suçluluğunu önleyici politikaların ve hizmetlerin 
geliştirilmesi son derece önemlidir. Türkiye'de hızla yükselen çocuk suçluluğu olgusunun 
nedenlerinin etraflıca araştırılması ve konunun taraflarının bir araya gelerek hizmet/politika 
üretmelerinin sağlanması gerekmektedir.  
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Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 34 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle 

eğitim alamayan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşama koşullarının ağırlığı bilinmektedir. 
Ancak mevsimlik tarım işçilerimiz arasında en çok zararı ilköğretim çağındaki çocuklar 
görmektedir. Tarım sektöründe, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan yurttaşlarımızın çocukları, 
özellikle eğitime başlama ve eğitimlerini sürdürme anlamında ciddi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 

Eğitim öğretim yılı sona ermeden başlayan ve okullar açıldıktan sonra bir ay daha süren 
mevsimlik tarım işçiliği sezonu nedeniyle bu öğrenciler uyum, kavrama ve konsantrasyon 
sorunları yaşamaktadırlar. 

Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hâkim olduğu kırsal bölgelerde sosyal, 
ekonomik ve eğitsel sorunlar nedeniyle mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan yurttaşlarımızın 
çocukları eğitim hakkından tam olarak yararlanamamaktadırlar. 

Bu nedenle mevsimlik tarım işçiliği sebebiyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan 
ilköğretim öğrencileri ile ilgili sorunların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98’inci, İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını arz ederiz. 09.05.2008 

 
1) Hulusi Güvel (Adana) 
2) Tekin Bingöl (Ankara) 
3) Birgen Keleş (İstanbul) 
4) İsa Gök (Mersin) 
5) Ahmet Küçük (Çanakkale) 
6) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
7) Fevzi Topuz (Muğla) 
8) Ahmet Ersin (İzmir) 
9) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
10) Tacidar Seyhan (Adana) 
11) Osman Coşkunoğlu (Uşak) 
12) Rasim Çakır (Edirne) 
13) Sacid Yıldız (İstanbul) 
14) AlganHacaloğlu (İstanbul) 
15) Ferit MevlütAslanoğlu (Malatya) 
16) Selçuk Ayhan (İzmir) 
17) MevlütCoşkuner (Isparta) 
18) Osman Kaptan (Antalya) 
19) Nesrin Baytok (Ankara) 
20) Gürol Ergin (Muğla) 
21) Abdülaziz Yazar (Hatay) 
22) Bülent Baratalı (İzmir) 
23) Vahap Seçer (Mersin) 
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24) Hüsnü Çöllü (Antalya) 
25) Mehmet Ali Susam (İzmir) 
26) Ensar Öğüt (Ardahan) 
27) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 
28) M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) 
29) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
30) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
31) Fatma Nur Serter (İstanbul) 
32) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
33) Atilla Kart (Konya) 
34) Ali Koçal (Zonguldak) 
35) NevingayeErbatur (Adana)  
 
Gerekçe: 
Anayasamızın 42'nci maddesinde "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" 

ve "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur" denilerek Devlete eğitim ve 
öğretim alanında görev ve sorumluluk yüklenmiş, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 
7'nci maddesinde "ilköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır" ve 222 sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanunu’nun 4'üncü maddesinde "Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini 
resmi veya özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir" denilerek eğitimin bir hak ve 
ödev olduğu vurgulanmıştır.  

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi nüfus sayımı 2007 verilerine göre ilköğretim çağında 
bulunan çocuklarımızın sayısı 12 milyon 850 bindir. Milli Eğitim Bakanlığı 2007-2008 
istatistiklerine göre bu çocuklarımızdan 10 milyon 870 bini ilköğretim kurumlarında eğitim 
görebilmektedir. ilköğretim çağındaki 2 milyona yakın sayıdaki çocuğumuz çeşitli nedenlerle 
eğitim hakkından yararlanamamaktadır.  

Mevsimlik tarım işçiliği, ilköğretim çağındaki çocukların eğitime devamını etkileyen en 
önemli faktörlerden birisini oluşturmaktadır.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım sektörü, çocuk işçiliğinin en fazla olduğu sektör 
konumundadır. Mevsimlik tarım işçiliği, özellikle yoksulluğun fazla olduğu Güneydoğu Anadolu 
bölgemizde yoğunlaşmakta ve en çok ilköğretim çağındaki kız çocukları etkilemektedir.  

Ülkemizde meslek grupları arasında eğitim görmemiş işçilerin en yoğun görüldüğü grubu 
mevsimlik tarım işçileri oluşturmaktadır. Bu işçilerin yüzde 65'i eğitimsizdir. Eğitimin bu meslek 
grubunda çalışan yurttaşlarımızın çocuklarına yeterince ulaştırılamaması nedeniyle, bu durum 
kuşaklar boyu devam etmektedir.  

Her yıl eğitim öğretim yılı sona ermeden başlayan ve okullar açıldıktan sonra bir ay daha 
süren mevsimlik tarım işçiliği sezonu öğrenciler açısından uyum, kavrama ve konsantrasyon, 
öğretmenler açısından müfredatın hayata geçirilmesi ve müfredatı yetiştirme bakımından sorunlara 
neden olmaktadır.  

Altında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzası bulunan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 
32. maddesi "çocuğun ekonomik sömürüye karşı korunmasını, riskli ya da eğitimini engelleyecek, 
sağlığına veya bedensel, akılsal, ruhsal, ahlaksal, toplumsal gelişimine zarar verecek işlerde 
çalıştırılmayacağına" vurgu yapmaktadır. Yine Uluslararası Çalışma örgütüyle imzaladığımız "En 
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Kötü Biçimlerdeki Çocuk işçiliği Sözleşmesi" hükümleri, hükümetleri "çocuk işçiliğini önlemek 
ve bunun için gerekli önlemleri almak; çocukların en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinden 
uzaklaştırılmaları için ücretsiz temel eğitim ve mümkün ve uygun olduğu takdirde mesleki eğitim 
sağlamakla" yükümlü kılmaktadır.  

Mevsimlik tarım işçiliği sezonunda tarım işçisi aileler, çocuklarını da beraber çalışma 
bölgelerine götürdüklerinden, çocuklarının eğitim görme şansları azalmaktadır. Bu konuda Milli 
Eğitim Bakanlığınca yapılan çalışmalarda sorunun boyutları karşısında tatmin edici sonuçlara 
ulaşıldığını söylemek güçtür.  

Sorunu yalnızca eğitim boyutuyla ele almak yeterli olmamaktadır. Eğitimin yanı sıra olumsuz 
sosyal ve kültürel algılar, bölgesel eşitsizlikler, gelir dağılımındaki bozukluk, gelir düzeyinin 
düşüklüğü gibi nedenler de sorunun kapsamını genişletmektedir. Çocuklarımızın yoksulluk ve 
olumsuz geleneksel yaklaşımlar nedeni ile eğitim hakkından yoksun kalmaları, yoksulluğu 
kuşaktan kuşağa aktarmakta ve çözümsüz kılmaktadır.  

Bu nedenlerle soruna ekonomik, sosyal ve eğitsel açıdan yaklaşacak ve bütüncül çözümler 
üretecek destek politikalarının saptanmasına gereksinim duyulmaktadır. Sorunun çözümünde, 
Yüce Meclisimiz başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleri, uluslararası 
kuruluşlar, üniversiteler ve ilgili kurumların işbirliği yapması gerekmektedir.  

Yukarıda anılan nedenlerle mevsimlik tarım işçiliği sebebiyle eğitimlerine ara vermek 
zorunda kalan ilköğretim öğrencileri ile ilgili sorunların ve alınacak önlemlerin Yüce Meclisimizce 
saptanması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



–  9 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 39 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/210) 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de çocuk ihmali ve istismarı giderek yaygınlaşmaktadır. Çocuk istismarının en 
yüksek oranını fiziksel ve cinsel istismar türleri oluşturmaktadır.  

Türkiye'de çocuklara yönelik cinsel istismar fiili için bu konuda çalışan uzmanlar "buzdağının 
görünen ucu" tabirini kullanmaktadırlar. Ülkemizde bu konuda yeterli bir veri tabanı yoktur. Genel 
kültürel yaklaşım bu olayı saklama, gizli tutma şeklindedir. Mağdurlar ise yaşları küçük, güçsüz ve 
korumasız durumda olup, korku ve çaresizlik içindedirler. Kamusal koruma, rehabilitasyon ve 
destek kurumlarının yetersizliği, kurumsal yapının olmayışı da önemli bir sorun alanıdır. Ancak 
yeni ekonomik ve toplumsal gelişmelerle birlikte bu olgunun daha çok görünür olduğu ve 
genişlediği görülmektedir. Zira görüyoruz ki her gün herhangi bir günlük gazetenin bir köşesinde 
cinsel istismara uğramış bir çocuğun öyküsü yayınlanıyor. Eskiden bu kadar duyulmayan bu 
olgunun şimdi sıklıkla karşımıza çıkmasında Sivil Toplum Örgütlerinin, sağlık kuruluşlarının, 
üniversiteler ve baroların kurduğu Çocuk Koruma Birimlerinin ihmal ve istismar konusundaki 
çalışmaları, farkındalık yaratmaları etken olmaktadır. Bu örgütlerin yaptığı araştırmalar sonucu 
çocukların % 4 ila % 30 arasında cinsel istismara uğradığı tespit edilmiştir. Cinsel istismara maruz 
kalan çocukların % 70'i 10 yaşın altındadır. Sanılanın aksine erkek çocukların da cinsel istismar 
mağduru olma oranları kız çocuklarınkine yakındır.  

Son yıllarda dünyada çocuk seks işçiliğinin arttığı, buna paralel olarak Türkiye'de de gün 
ışığına çıkamayan ciddi bir problem haline dönüşmeye başladığı görülmektedir. Yapılan 
araştırmalara göre ticari seks mağduru çocukların % 77'sinin aile yapıları çeşitli nedenlerle 
kopuktur. % 23'ü anne-babasıyla yaşamasına karşın aile içi şiddet olayının varlığı dikkat 
çekmektedir. Evden kaçarak sokakta yaşamaya başlayan çocuk için sokak yaşamındaki risklerin en 
tehlikelisi cinsel sömürülme olayıdır.  

Çocuklara yönelik cinsel sömürü ve istismara yönelik yapılan çalışmalarda çocukların fuhuşa 
zorlandığı iller sıralamasında İstanbul ve Diyarbakır başta gelmektedir. Güneydoğu illerinden 
kaçırılan çocukların İstanbul'da fuhuşa zorlandığı gözlenmektedir. Bugün net olarak Türkiye'de 
ticari amaçlı cinsel istismara uğrayan ne kadar çocuk olduğu da bilinmemektedir. Yine yapılan 
araştırmalar emniyete intikal eden vakaların gerçek rakamın ancak % 15'i olduğu şeklindedir.  

Çocuk pornografisinin çok yaygınlaştığı ve Türkiye'de ciddi bir probleme dönüştüğü de 
bilinen bir olaydır. Turizm sezonunda turistik yörelerde çocuklara yönelik cinsel sömürü riski de 
artmaktadır. Çocuklara yönelik cinsel sömürü yaşı bebeklik çağına kadar düşmüştür. SHÇEK 
verilerine göre ensest ve aile dışı cinsel istismar nedeniyle koruma altına alınan çocuk oranlarında 
artış vardır.  

Çocukların cinsel istismarı psikolojik ve fiziksel ağır travmaya maruz kalmalarına, yaşam 
boyu sakatlanmalarına hatta ölümlerine neden olan çok ciddi bir sağlık sorunudur. Bedensel 
yaralanmalardan, cinsel yolla bulaşan hastalıklara, ağır depresyondan intihara kadar bir dizi 
fiziksel ve ruhsal travmaya maruz kalan cinsel istismar mağduru çocuklarda ayrıca madde 
bağımlılığı ve cinsel şiddet uygulama oranları da çok yüksektir. Çocuğun cinsel istismarını 
Shergold "ruhun ölümü" olarak tanımlar.  
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Ülke nüfusumuzun 27 milyonu çocuktur. Böylesine büyük bir nüfusu kapsayan sorunların 
çözülmemesi, önlenmemesi toplumun sosyal çöküşüne neden olur. Çocuklarını koruyamayan, 
gözetemeyen toplumların geleceği olamaz.  

Türkiye, BM Çocuk Hakları Sözleşmesini (ÇHS) 1989'da imzalamış ve 1995'te iç hukukuna 
geçirmiştir. Ülkemiz ayrıca ÇHS'nin Çocuk Satışı, Çocuk Fuhuşu ve Çocuk Pornografisi Ek 
Protokolünü de 2001'de kabul ederek taraf olmuştur.  

BM Çocuk Hakları Komitesi Türkiye'nin 2006 raporu hakkında; ceza kanununda yapılan 
değişikliklerin yeterli olmadığı, mevcut kanunların yürütülmesinde, uygulamada başarılı 
olunmadığı, özel koruma tedbirlerine ihtiyaç duyan çocuklar konusunda gerekli tedbirlerin 
alınmadığı, kurumsal yapının oluşturulmadığı, faillerin kovuşturulması ve cezalandırılması ile 
üstlenilen eş güdüm ve denetim faaliyetlerinin yetersizliği, özel bir Eylem Planının olmayışı ve 
çocuklara yönelik cinsel sömürü vakalarının artışından endişe duyduğuna dair nihai gözlem raporu 
vermiştir. Özetle Türkiye, taraf olduğu ve üst hukuku haline getirdiği uluslararası sözleşmeleri 
uygulamakta yetersiz kalmaktadır.  

Tüm bu gerekçelerle çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi, nedenlerinin araştırılarak, 
gereken önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

 
1) Canan Arıtman  (İzmir) 
2) Selçuk Ayhan  (İzmir)  
3) Abdullah Özer  (Bursa)  
4) Ali Rıza Öztürk (Mersin)  
5) Muharrem İnce  (Yalova)  
6) Birgen Keleş  (İstanbul) 
7) Tacidar Seyhan  (Adana)  
8) Nesrin Baytok (Ankara)  
9) Ali Oksal  (Mersin)  
10) Orhan Ziya Diren  (Tokat)  
11) Tayfur Süner (Antalya)  
12) Abdurrezzak Erten  (İzmir)  
13) Sacid Yıldız  (İstanbul)  
14) Hüsnü Çöllü  (Antalya)  
15) Abdülaziz Yazar  (Hatay)  
16) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 
17) Hüseyin Ünsal  (Amasya)  
18) Bülent Baratalı  (İzmir) 
19) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
20) MevlütCoşkuner (Isparta)  
21) Mehmet Ali Susam  (İzmir)  
22) Ahmet Ersin  (İzmir)  
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23) Erol Tınastepe (Erzincan)  
24) Atila Emek  (Antalya)  
25) Necla Arat  (İstanbul)  
26) Ensar Öğüt  (Ardahan)  
27) Ali Rıza Ertemür (Denizli)  
28) Fatma Nur Serter (İstanbul) 
29) Engin Altay  (Sinop)  
30) Tekin Bingöl  (Ankara)  
31) Akif Ekici  (Gaziantep)  
32) Esfender Korkmaz  (İstanbul) 
33) Zekeriya Akıncı  (Ankara) 
34) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar)  
35) Gökhan Durgun  (Hatay)  
36) İsa Gök   (Mersin)  
37) Bayram Ali Meral  (İstanbul)  
38) Fehmi Murat Sönmez  (Eskişehir)  
39) Gürol Ergin  (Muğla) 
40) Atilla Kart  (Konya) 
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Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 25 milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçesini ekte sunduğumuz, ülkemizdeki sokaklarda yaşamak veya çok küçük yaşlarda 
sokaklarda çalışmak durumunda olan çocukların içinde bulunduğu sorunların araştırılarak, 
sıkıntılarının giderilmesine yönelik çözümlerin geliştirilip alınması gereken tedbirlerin tespit 
edilmesi ve bunlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin ele alınabilmesi için Anayasa'nın 98'inci, İç 
Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Mümin İnan (Niğde) 
2) Mithat Melen (İstanbul) 
3) Rıdvan Yalçın (Ordu ) 
4) Mehmet Şandır (Mersin) 
5) Metin Çobanoğlu (Kırşehir) 
6) Süleyman Turan Çirkin (Hatay) 
7) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 
8) Hasan Çalış  (Karaman) 
9) İzzettin Yılmaz (Hatay)  
10) Atila Kaya  (İstanbul)  
11) Necati Özensoy (Bursa)  
12) Cemaleddin Uslu (Edirne)  
13) Osman Durmuş (Kırıkkale)  
14) Münir Kutluata (Sakarya)  
15) Beytullah Asil (Eskişehir)  
16) Ümit Şafak (İstanbul)  
17) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ)  
18) Recep Taner (Aydın)  
19) Emin Haluk Ayhan (Denizli)  
20) S. Nevzat Korkmaz (Isparta) 
21) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 
22) Yılmaz Tankut (Adana)  
23) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir)  
24) Gürcan Dağdaş (Kars) 
25) Alim Işık  (Kütahya) 
26) Oktay Vural (İzmir) 
Gerekçe: 
Ülkemizin hızlı bir değişim sürecine girmesiyle birlikte, sağlıksız bir kentleşme sonucunda 

toplum yapısındaki olumsuz değişikliklere paralel olarak bozulan aile yapısı, ekonomik yoksulluk 
ve köyden kente göç sonucu oluşan kültürel çatışma gibi sebeplerle bazı aileler toplumsal 
yaşamının dışına itilmişlerdir. Buna benzer toplumsal değişimler, büyük ümitlerle kente göçen 
insanlarımızın aile ilişkilerini olumsuz etkileyerek, çocuklarını başıboşluğa sürüklemektedir. 
Ayrıca boşanmalar, resmi nikâh olmaksızın yapılan evlilikler, değişik eşlerden olan çocuklar, 
ebeveynlerden birinin evi terk etmesi gibi nedenler de çocukların ruh halini olumsuz etkilemekte 
ve onları evlerini terk ederek sokaklarda yaşama arayışına itmektedir. Bu sorun yoğunlukla 
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metropol illerde çok daha ileri boyutlara ulaşmıştır. Bu soruna, kısa bir süre içerisinde sistemli bir 
çözüm getirilememesi durumunda zaman içerisinde ülkemizin en önemli sosyal ve iç güvenlik 
sorunu haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu çocukların bir bölümü, yoksulluk, aşırı kalabalık, fiziki 
ve ekonomik imkânsızlıklar, cinsel ya da duygusal istismar gibi etkenler nedeniyle aileleri ile 
sorun yaşamaktadır. Koşullara uyum sağlamak için gösterilecek çabalara karşın, acil olarak çok 
daha ciddi toplumsal tedbirler alınmazsa maalesef gelecekte de çocuklarımızın önemlice bir 
bölümü ülkemizdeki kentlerin sokaklarında yaşayan ve çalışan çocukların saflarına katılacaktır. 
Genellikle sokaktaki çocuklar, iki ana gruba ayrılarak ele alınmaktadır. Bunlar; sokakta çalışıp 
akşam evine dönen yani bir evi olan, akşamları düzenli olmasa da evine dönen çocuklar ile evi 
olmayan 24 saat sokakta yaşayan, ailesiyle ilişkileri kopuk olup geçimini sokaktan sağlayan 
çocuklar olarak gruplandırılmaktadırlar. Dönecek bir evi olmayan veya çeşitli sebeplerle evine 
dönmeyi reddeden bu çocuklar, zaman zaman suça bulaşıp, zaman zaman tiner, bali gibi uçucu ve 
uyuşturucu maddeler kullanan, ya da bunlara gereksinim duyan, sokağı mekân edinen çocuklardır. 
Bu çocukların aile, okul, çocuk kurumları gibi kendilerine karşı sorumluluğu olan kişi ya da 
kurumlarla hemen hemen hiç temasları bulunmamaktadır. Çeşitli nedenlerle evden kaçmış, aile ve 
toplumla bağları tamamen kopmuş olan bu çocuklar küçük gruplar halinde, kendilerine özgü 
kurallarıyla sokaklarda yaşamı seçmek zorunda kalmışlardır. Bu çocuk ve gençler sokakta, şiddet, 
fiziksel ve cinsel istismar, başkaları tarafından suç işlemeye zorlanmak, kronik-tehlikeli bulaşıcı 
hastalıklara yakalanmak, bakımsızlık sonucu oluşan hastalıklar, kaçırılma, öldürülme gibi 
tehlikelerle iç içe yaşamaktadırlar. Bu çocuklarımızın sayısının, en iyimser tahminlerle 7-8 bin 
civarında olduğu düşünülmektedir.  

Sokakta çalışan çocuklar ise, ailesinin geçimine katkıda bulunmak ya da kendi masraflarını 
karşılamak için günün bir bölümünde sokakta çalışan çocuklardır. Mendil, sakız, su, kart satanlar, 
ayakkabı boyacılığı yapanlar, kırmızı ışıkta araba camı silenler, sabit noktalarda dilencilik 
yapanlar buna örnektir. Bunlar da maalesef sürekli, sokaklarda hak etmedikleri ve o yaştaki bir 
çocuğun baş edemeyeceği çeşitli davranış ve tehlikelerle yaşamak durumunda kalmakta eğitim 
imkânlarından mahrum bırakılmaktadırlar.  

Yukarıda açıklanan sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir 
Meclis Araştırması açılması gerekmektedir. 
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(10/312) Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel 
taciz ve istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi  

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çocuklar yarının büyükleridir. Geleceğin güvencesi ve yöneticisidir. Ülkenin geleceğini 
çocuklara emanet etmiş bir atanın evlatlarıyız. Çocuklarını koruyamayan, gözetemeyen 
toplumların geleceği de olamaz.  

Türkiye'de çocuk istismarının en kötü şekillerinden birisi olan cinsel sömürü olguları son 
günlerde daha çok gündeme gelmiştir.  

Sivil Toplum Örgütleri, sağlık kuruluşları, üniversiteler ve baroların kurduğu Çocuk Koruma 
Birimlerinin; ihmal ve istismar konusundaki çalışmaları, bu konuya dikkat çekilmesini sağlamıştır.  

Ülke nüfusumuzun 27 milyonu çocuktur. Araştırmalar sonucu; çocukların %4 ila %30 
arasında cinsel istismara uğradığı tespit edilmiştir. Cinsel istismara maruz kalan çocukların %70'i 
de 10 yaşın altındadır.  

Çocukların cinsel istismarı psikolojik ve fiziksel ağır travmaya maruz kalmalarına, yaşam 
boyu sakatlanmalarına hatta ölümlerine neden olan çok ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır.  

Geleneksel aile yapısına sahip bir ülke olduğumuz dikkate alınırsa; ülkemizde bu olaya 
yaklaşım şimdiye kadar; daha çok saklama ve olayın açığa çıkmasına izin vermeme şeklindeydi. 
Yeterli veriler olmadığı için, bu konuların gerçek boyutu hakkında tam bir yorum yapmak da zor 
olmaktadır.  

Özellikle Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi Çocuk Satışı, Çocuk Fuhşu 
ve Çocuk Pornografisi Ek Protokolü'nde düzenlenen konular hakkında, kamunun, devlet 
görevlilerinin ve güvenlik, sosyal hizmetler, eğitim ve sağlık gibi kamu idaresi sektörlerinin 
bilinçlendirilmesi çabaları yetersizdir. 

- Başta aileler olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin, eğitim kurumlarının ve sivil 
toplum örgütlerinin çocuklara sahip çıkması gerekmektedir. Bu konu bir devlet politikası olarak ve 
koordineli bir şekilde yürütülmelidir  

- Eğitim kurumları başta olmak üzere, çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar konularında 
etkin eğitimlerin yapılmasıyla ilgili çalışmaların en kısa sürede başlatılması,  

- Eğitim programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli eğitim materyallerinin hazırlanarak, bu 
yöndeki çalışmalara başlanılması  

- Sağlıklı bir gelecek yetiştirebilmek için gerekli sağlık ve sosyal politikaların oluşturulması,  
- Bu konularda eylem planlarının hazırlanması için gerekli araştırmaların yapılarak bu 

araştırmalar ışığında çalışmalara başlanması 
- Kurum ve kuruluşlardan; bu konuyla ilgili olarak, bilgi edinme hakkı çerçevesinde gerekli 

bilgilere ulaşılmasının sağlanması,  
- Son zamanlarda yaşanan olaylarda dikkati çeken, adli tıp hizmetleri ve toplumu rahatsız 

eden raporlarıyla ilgili kargaşaların yeniden ortaya çıkmaması için, adli tıpla ilgili kurumlarda 
gerekli düzenlemelerin yapılması,  

- Adli tıp kurumlarının, (özellikle bu konularda çalışanların) çocukların gizliliğine özen 
göstermelerinin ve bu konuda çalışanların ek eğitimlerden geçirilmesinin sağlanması, 

- Ceza kanununda bu konularla ilgili maddelerin yeniden incelenerek, daha caydırıcı maddeler 
oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapılması,  
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- Bunların yanı sıra toplumun da konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve tehlikeden haberdar 
edilmesi,  

- Yaşadığı olay nedeniyle, özel koruma tedbirlerine ihtiyaç duyan çocuklar konusunda gerekli 
tedbirlerin alınması için kurumsal yapının oluşturulması,  

- Ülkemizde, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (özellikle Emniyet 
teşkilatında), SHÇEK, Belediyeler ve sosyal yardım kuruluşlarında; özellikle Sosyal Hizmet 
Uzmanları (Sosyal Çalışmacı) ve Psikologlar yeterli sayıda değildir. Bu çalışma alanlarında 
(özellikle bu konuya yönelik olarak); Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikolog istihdamı sağlanarak, 
konuyla ilgisi olmayan farklı meslek gruplarının bu alanlarda istihdam edilmelerinin engellenmesi,  

Tüm bu gerekçelerle çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarın araştırılarak, gereken 
önlemlerin alınması ve bu konuda sosyal bir politika oluşturulmasına ışık tutulması amacıyla 
Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması 
hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

 
1) Kemal Demirel   (Bursa)  
2) Halil Ünlütepe  (Afyonkarahisar) 
3) Akif Ekici   (Gaziantep)  
4) Hulusi Güvel  (Adana)  
5) Şevket Köse  (Adıyaman)  
6) Selçuk Ayhan   (İzmir)  
7) Bülent Baratalı   (İzmir)  
8) Ahmet Küçük  (Çanakkale)  
9) Ahmet Ersin   (İzmir)  
10) Mehmet Ali Özpolat  (İstanbul)  
11) MevlütCoşkuner  (Isparta)  
12) Ramazan Kerim Özkan   (Burdur)  
13) NevingayeErbatur  (Adana)  
14) Tekin Bingöl   (Ankara)  
15) Tansel Barış   (Kırklareli)  
16) Sacid Yıldız   (İstanbul)  
17) Turgut Dibek   (Kırklareli)  
18) Atila Emek   (Antalya)  
19) Ali Rıza Ertemür  (Denizli)  
20) Abdulaziz Yazar   (Hatay)  
21) Hikmet Erenkaya  (Kocaeli)  
22) Ali İhsan Köktürk   (Zonguldak) 
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Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 19 milletvekilinin, çocuk işçiliğindeki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/433) 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'deki kayıt dışı olarak sanayide, mevsimlik tarım işçisi olarak tarımda çalışan veya 
çalıştırılan çocukların istihdam alanları ve çalışma koşullarının araştırılması, eğitim dışında kalan 
çocukların tespiti ve bununla beraber ortaya çıkan çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik gereken tedbir ve önlemlerin alınması ve somut çözümleri için, Anayasanın 
98'nci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması için gereğini arz ve 
talep ederim. 

  1) Emine Ayna   (Mardin)  
  2) Fatma Kurtulan   (Van)  
  3) Selahattin Demirtaş  (Diyarbakır) 
  4) Sırrı Sakık (Muş)  
  5) Ayla Akat Ata   (Batman) 
  6) Bengi Yıldız   (Batman) 
  7) M. Nezir Karabaş  (Bitlis)  
  8) Akın Birdal  (Diyarbakır)  
  9) Aysel Tuğluk  (Diyarbakır)  
10) Gültan Kışanak (Diyarbakır)  
11) Hamit Geylani  (Hakkari)  
12) Pervin Buldan   (Iğdır)  
13) Sebahat Tuncel  (İstanbul)  
14) Nuri Yaman  (Muş)  
15) Osman Özçelik   (Siirt)  
16) İbrahim Binici   Şanlıurfa)  
17) Sevahir Bayındır (Şırnak)  
18) Hasip Kaplan  (Şırnak)  
19) Şerafettin Halis  (Tunceli)  
20) Özdal Üçer  (Van)  
 
Gerekçe:  
Türkiye'de 4 milyon, dünya genelinde ise 200 milyondan fazla çocuk işçisi bulunduğu 

bilinmektedir. Türkiye'de küçük ölçekli işyerlerinde kayıt dışı çalışan çocuklar göz önünde 
bulundurulduğunda ortaya büyük sayısal veriler çıkmaktadır. Ekonomik krizle beraber oluşan 
işsizlikten en fazla olumsuz durum yetişkinlerin yerine maliyet hesaplarına dahil edilmeyen çocuk 
işgücü almıştır. Çocuk işçiliği emek sömürüsünün en kötü hali olmakla beraber, milyonlarca 
çocuk, ruhsal, psikolojik, duygusal, fiziksel olarak sömürülmektedir. Ekonomik krizin, Türkiye'de 
çocuk işçiliğinin artışına neden olması yüksek bir ihtimaldir.  
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ILO'nun 1973 tarih ve 138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi, çocuk işçiliğinin etkili biçimde 
ortadan kaldırılması öngörmektedir. Bu sözleşme, 1999 yılında kabul edilen 182 sayılı Çocuk 
İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Sözleşmesi ile daha da pekiştirilmiştir. ILO’nun 138 
sayılı İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşmesi, istihdamda bir asgari yaş sınırı 
uygulamasını getirdiği gibi, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. Sözleşmenin  
1 inci maddesine göre "Bu sözleşmenin kendisi için yürürlükte olduğu her üye, çocuk işçiliğini 
etkin bir şekilde ortadan kaldırmayı ve istihdama ve çalışmaya kabul için asgari yaşın giderek 
gençlerin fiziksel ve zihinsel yönden tam olarak gelişmelerine olanak tanıyacak bir düzeye 
yükseltilmesini sağlayan ulusal bir politika takip etmeyi kabul eder." şeklindedir.  

TÜİK'in 2006 yılı Çocuk İşgücü Araştırmasına göre 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı          
16 milyon 264 bindir. Bu yaş grubundaki çocukların %60,9'u kentsel, %39,'i kırsal yerlerde 
bulunmaktadır. Çocuklar kurumsal olmayan sivil nüfusun %22,3'ünü oluşturmaktadır ve bu 
gruptaki çalışan çocuk sayısı 958 bin kişidir. Çalışan çocukların %31,5'i bir okula devam ederken, 
%68,5'i öğrenimine devam etmemektedir. Ekonomik işlerde çalışan çocukların 392 bini tarım 
sektöründe çalışmaktadır. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çok fazla çocuk bulunmaktadır.  

Her ne kadar istihdama kabulde asgari yaş sınırı uygulansa da, Türkiye'de belirlenen yaş 
sınırının altında yüz binlerce çocuk çalıştırılmakta ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına 
yönelik ciddi çalışmalar yapılmamaktadır.  

Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri, çocukların sokakta çalıştırılması ile tarımda mevsimlik 
işçi olarak çalıştırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması; 
182 sayılı ILO Sözleşmesi ve Türkiye'de bugüne kadar yapılan araştırmalara göre çocuk işçiliğinin 
en kötü biçimleri olarak belirlenmiştir. Ancak çok sayıda çocuk "çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimleri" olarak tanımlanan ayakkabıcılık, oto tamirciliği, mobilya ve sanayi sektörü, tarım 
sektörü gibi alanlarda çalışmaktadır. Çocukların bu işlerde çalışarak ruh ve beden sağlığı 
bozulmakla beraber, eğitim haklarından yoksun kalmaktadırlar. Türkiye'de küçük ölçekli 
işletmelerde ve tarım sektöründe çalışan çocukları düşündüğümüzde kayıt dışı istihdam çocuk 
işgücünde çok fazladır. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomi göz önüne alındığında yoksulluk, 
işsizlik sorunları iç içe geçmiştir. Kayıt dışı istihdamın büyük bir bölümünü çocuk işçiler 
oluşturmaktadır. Çocuk işçiler hiçbir yasal güvencesi olmadan, sosyal güvenlik sisteminin 
koruması olmadan eğitim yaşlarında yoğun bir şekilde ucuz işgücü olarak çalıştırılmaktadır.  

Uluslararası Çalışma Örgütü (lLO)'nun 12 Haziran Çocuk Emeğine Karşı Dünya Günü için 
hazırladığı raporda ekonomik krizin en çok kız çocuklarını etkilediği vurgulanmıştır. Ekonomik 
krizle beraber yoksullaşan aileler artı bir kazanç olarak çocuklarının çalışmasına göz yummaktadır. 
ILO raporu hükûmetlerin eğitime ayırdığı bütçeyi giderek kıstığını, bu nedenle özellikle kız 
çocuklarının eğitim dışına itildiğini ayrıca belirtmiştir. Türkiye'de çocuk işçi olan 5-14 yaş arası 
kız çocuklarının haftada yaklaşık 30 saat çalıştırıldığını ve bu rakamın erkek çocukları için          
25 saatin üzerinde olduğu belirtilmiştir. Türkiye raporda incelenen 16 ülke içinde, Mali ve 
Senegal'dan sonra çocuklarını en uzun çalıştıran üçüncü ülke içinde yer almaktadır. 16 ülkenin 
ortalaması incelendiğinde erkek çocukları için 20,2, kız çocukları için 19,2 olarak belirtilmiştir. 
Türkiye'de 5-14 yaş grubu kız çocuklarının yaklaşık yarısı, erkek çocuklarının üçte birinden 
fazlası, ev işlerinde ücretsiz olarak çalıştırılıyor. Bu dışarıda çalıştırılan kız çocukları için büyük 
bir yük olarak karşımıza çıkıyor.  
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İlgili raporlar incelendiğinde çocukların ekonomik işlerde çalıştırılması, çocukların eğitimden 
mahrum ve geri kalmasına yol açmaktadır. Çocuklar eğitim dışında kaldığı sürece çocuk işçiliği 
sorunu giderek büyümektedir.  

Bununla beraber Eğitim Reformu Girişiminin hazırlamış olduğu "Eğitim İzleme Raporu"na 
göre 6-13 yaş arasında eğitime kayıtlı olmayan 220 bin çocuk olduğu ve bunların 130 binini kız 
çocukları, 90 binini ise erkek çocuklarının oluşturduğu ifade edilmiştir. Eğitim dışında bırakılan 
yaklaşık 100 bin çocuk Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olduğu belirtilmiştir.  

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın olmadığı, yoksulluğun ve işsizliğin büyük oranda olduğu 
ülkelerde çocuk işçiliği daha fazla büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal 
bölgelerden kentlere doğru yaşanan göçler ve beraberinde getirdiği adaptasyon sorunları ve tarımın 
giderek sanayileşmesi çocuk işçiliğini gündeme getirmektedir. Bu nedenle aileler, gelir düzeylerini 
arttırmak için çocukların sokaklarda çalışmasına neden olmaktadır. Çocuk işçiliğinin temel 
nedenleri arasında; yoksulluk, göç, geleneksel aile yapıları, eğitimsizlik, işsizlik, ucuz işgücü 
ihtiyacı ve iş mevzuatındaki yetersizlikler ve var olan mevzuatın etkin olarak uygulanamamasıdır.  

Çocuklar eğitim dışına itildiği sürece çocuk işçiliği devam edecektir. Türkiye'de çocuk 
işçiliğinin azaldığına yönelik güncel veriler olmadığından dolayı çalışan çocuklar ile ilgili 
kapsamlı bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle sorunun çözümüne yönelik politikalar üretmek ve 
programlar oluşturmak için kapsamlı bir bilgi için bir araştırma yapılması gerekmektedir. Çocuk 
işçiliği toplumsal bir sorun olarak ele alınmalı, veri toplama ve izleme mekanizmaları acil olarak 
kurulmalıdır. Bu nedenle çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması ve sanayi, 
tarım gibi en ağır koşullarda çalışan çocukların sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir 
araştırma komisyonu kurulmalıdır.  
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(10/438) Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 19 milletvekilinin, çocuklarını yetiştirme 
yurtlarına terk eden ailelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çocuklarını Yetiştirme Yurtlarına terk eden ailelerin (özellikle babaların) sonraki süreçte 

yaşantılarının incelenmesi, dağılmış da olsa aileyi korumaya yönelik gerek kanunlar ile, gerekse 
aileler nezdinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, sorunların tespit edilip çözüm 
yollarının belirlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla Anayasa’nın             
98. TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 16.06.2009 

1) Kemalettin Nalcı Tekirdağ 
2) Beytullah Asil Eskişehir 
3) Mustafa Kalaycı  Konya 
4) Abdülkadir Akcan Afyonkarahisar 
5) Alim Işık Kütahya 
6) Mithat Melen İstanbul 
7) Ahmet Kenan Tanrıkulu İzmir 
8) Emin Haluk Ayhan Denizli 
9) Ahmet Bukan Çankırı 
10) Osman Durmuş Kırıkkale 
11) Ertuğrul Kumcuoğlu Aydın 
12) Süleyman Nevzat Korkmaz Isparta 
13) Erkan Akçay Manisa 
14) Münir Kutluata Sakarya 
15) Mehmet Şandır Mersin 
16) Ahmet Orhan Manisa 
17) Metin Çobanoğlu Kırşehir 
18) Murat Özkan Giresun 
19) Mustafa Enöz Manisa 
20) Mehmet Ekici Yozgat 
Gerekçe:  
Yetiştirme Yurdu’nda yetişen çocukların ailelerinin sosyal, psikolojik ve ekonomik 

durumlarının incelenmesi gerekmektedir. Zira çocuklarını ekonomik, psikolojik ve sosyal 
sebeplerden dolayı Yetiştirme Yurtları’na bırakan aileler (özellikle erkek ebeveynler) çocukları ile 
ilgili tüm sorumluluklarını üzerlerinden attığını zannetmektedir. Kaldı ki çocuk büyüyüp okul 
çağına geldiği zaman mevcut durumunu sürekli olarak sorgulamakta ve okul arkadaşları ile 
kendisini ve durumunu kıyaslamaktadır. Bu sorgulama ve kıyaslamalar neticesinde maalesef 
birçok evladımız yanlış çıkarımlar yapmakta, ebeveynlerini ve dünyayı suçlar duruma 
gelmektedir.  
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Evlatlarımızın Devletimizin imkânları dâhilinde kendilerini yetiştirme, geliştirme ve 
Vatanımıza hayırlı bir insan olma gayreti takdire şayandır. Tüm bu şartlar altında yetişen 
evlatlarımızın ailelerinin durumları dikkatle incelenmelidir. Bu aileleri suçlamanın, yıpratmanın 
veya teşhir etmenin doğru olmayacağı aşikârdır, ancak bu kişilerin çocuklarını yetiştirme yurduna 
bıraktıktan sonraki yaşamları mercek altına alınmalıdır. Bu kişilerin tekrar evlendiği, çocuk sahibi 
olduğu, bir kısmının çocuklarına tekrar bakmadığı veya bakamadığı, bir kısmının çocuklarına 
bakabildiği bilinmektedir. Tüm bu ihtimaller maalesef düşündürücüdür.  

Çocuğunu herhangi bir sebeple Yetiştirme Yurdu’na bırakan kişinin-kişilerin tekrar 
evlenmesi, çocuk sahibi olması sosyal ve psikolojik olarak incelenmektedir. Daha önce evlenmiş, 
çocuk yapmış ve herhangi bir sebepten dolayı boşanmış, çocuğunu Yetiştirme Yurdu’na bırakmış 
ve çocuğuyla bağlarını kopartmış kişiler bu sorumluluklarından feragat etmemelidir. Bu konuda 
yasal çerçevede gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Önceden bir çocuk sahibi olmuş ve 
çocuğuna bakamayacağına kanaat getirerek Yetiştirme Yurdu’na teslim eden ebeveynlerin, tekrar 
evlenme ve çocuk yapma konusu sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan incelenmelidir. Bu 
kişilerin ilk çocuklarında başarısızlıkla sonuçlanmış anne babalık girişimlerinin ikinci 
denemelerinde bunu düzeltme olasılığı çok düşüktür. Çünkü bu başarısızlığın nedeni çocukları 
değil kendileridir. Çocukların büyütülmesi ve yetiştirilmesi konusunda yaşanan başarısızlık Türk 
aile kavramına, gelenek ve göreneklerimize ters durumlar ortaya çıkarmaktadır. Çocuklar 
açısından da hak kaybının olduğu gözlenen bu durumlar ülkemiz açısından zaman zaman hayırlı 
sonuçlar doğurmamaktadır.  

Bu sebeplerle, çocuklarını Yetiştirme Yurtlarına terk eden ailelerin (özellikle babaların) 
sonraki süreçte yaşantılarının incelenmesi, dağılmış da olsa aileyi korumaya yönelik gerek 
kanunlar ile, gerekse aileler nezdinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, sorunların tespit 
edilip çözüm yollarının belirlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla 
Anayasanın 98. TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105 maddeleri gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederiz.  
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Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 24 milletvekilinin, çocuk kaçırma olaylarının 
araştırılarak çocukların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/466) 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkenin geleceğini çocuklara emanet etmiş bir atanın evlatlarıyız. Çocuklarını koruyamayan, 
gözetemeyen toplumların geleceği de tehlikededir. 

Ülkemizde, 0-18 yaş arasındaki nüfus 27 milyondur. 5 yaş altı nüfus 7 milyon ve 
nüfusumuzun yüzde 36'sı yoksuldur. 

Son zamanlarda organları için ya da uyuşturucu dağıtıcısı, seks kölesi, ev hizmetçisi, hırsızlık, 
yankesicilik yapmak için çocukların kaçırıldığı düşünülmekte bu da çocukları kaçırılan ailelerde 
dayanılmaz acılar yaşatmakta, toplumumuzda ise büyük bir korku ve infial yaratmaktadır. 

Ülkemizde geçen yıl kaybolan çocuk sayısı 528'ken bu yılın ilk 5 ayında 645 çocuk daha 
kayboldu. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan 2007 Kayıp Çocuklar 
Raporu'na göre; 2007 yılında 7.183 çocuk kaybolurken bunların 6.350'si bulundu. Geri kalan 833 
çocuktan ise haber alınamadı. Emniyet Müdürlüğü haber alınamayanların sayısını 1.446 olarak 
açıklamıştır. 

Türkiye'de son 5 yıl içinde sosyal alanda yapılan harcamalarda sürekli düşme eğilimi 
olmaktadır. Yoksul aileler ülke genelinin ancak yüzde 6 payını kullanabilmektedir. 

Ülkemizde gerek okul öncesi, gerekse okul çağı çocukları eğitim dışında kalan zamanlarını 
korumasız ortamlarda oyun oynayarak ve bilgili ve bilinçli kişiler yerine birbirleriyle kulaktan 
dolma şeyler öğrenmeye çalışmaktadır. Ülkemizde okul öncesi ve okul çağı çocuklarının boş 
zamanlarını güvenli ve eğitimli kişilerle geçirebileceği yerler az bulunmakta ya da hiç 
bulunmamaktadır. 

1. Son 10 yıllık dönemde kaybolan ya da kaçırıldığı bildirilen çocuk sayısı ne kadardır? 
2. Başta aileler, devletin ilgili birimleri, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri; çocuklara 

sahip çıkma noktasında işbirliği içinde olmalıdır. Bu konunun bir devlet politikası olarak 
koordineli bir şekilde yürütülememesinin sebepleri nelerdir? 

3. Art arda yaşanan çocuk kaçırma olaylarıyla ilgili olarak devletimizin hangi Bakanlıkları ne 
gibi çalışmalara başlamıştır? 

4. Çocuk kaçırma olaylarının sebepleri ve birbiriyle bağlantısının olup olmadığı konusunda 
şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen veriler nelerdir? 

5) Çocukların sokaklarda güvensiz ve tedirgin oyun oynamaları yerine güvenli ortamlarda 
eğitilmeleri ve oyun oynamalarının sağlanması amacıyla ne gibi önlemler alınmalıdır? 

6) Ülke politikası olarak bu yönde acilen neler yapılmalıdır? 
7) Ceza kanununda bu konularla ilgili maddelerin yeniden incelenerek, daha caydırıcı 

maddeler oluşturulmasıyla ilgili neler yapılmalıdır? 
8) Çocukların ve ailelerin psikolojik ve/veya sosyal konularda çekinmeden destek alabileceği 

kurumların oluşturulması ve bunlara işlerlik kazandırılması için neler yapılmalıdır? 
9) Toplumun tehlikeden haberdar edilmesi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile olumlu 

davranışlar geliştirmesi amacıyla acilen neler yapılmalıdır? 
10)  Yaşadığı olay nedeniyle, özel koruma tedbirlerine ihtiyaç duyan çocuklar konusunda 

gerekli kurumsal yapı oluşturulması amacıyla neler yapılmalıdır? 
11) Ülkemizde, İçişleri Bakanlığı (özellikle Emniyet teşkilatında; kaçırılan çocukları arama 

konusunda özel yetişmiş personel eksikliği ile), Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SHÇEK, 
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Belediyeler ve sosyal yardım kuruluşlarında; Özellikle Sosyal Hizmet Uzmanları (Sosyal 
Çalışmacı) ve Psikologlar yeterli sayıda değildir. Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikolog istihdamı 
sağlanması için acilen neler yapılmalıdır? 

Tüm bu gerekçelerle; çocuk kaçırma olayları, bu konuda yapılması gereken çalışmalara hız 
verilmesi ile çocukların korunması, çocuk kaçırma olaylarına son verilmesi için gereken 
önlemlerin alınması ve bu konuda sosyal bir politika oluşturulmasına ışık tutulması amacıyla 
Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması 
hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

 
1) Kemal Demirel   (Bursa) 
2) Ensar Öğüt   (Ardahan) 
3) Birgen Keleş   (İstanbul) 
4) Ali Oksal   (Mersin) 
5) Çetin Soysal   (İstanbul) 
6) Tekin Bingöl   (Ankara) 
7) Hüsnü Çöllü   (Antalya) 
8) Enis Tütüncü   (Tekirdağ) 
9) M. Akif Hamzaçebi  (Trabzon) 
10) Atila Emek   (Antalya) 
11) Ali Rıza Öztürk   (Mersin) 
12) Nevingaye Erbatur   (Adana) 
13) Mehmet Ali Özpolat  (İstanbul) 
14) Ali Rıza Ertemür  (Denizli) 
15) Mevlüt Coşkuner   (Isparta) 
16) Durdu Özbolat  (Kahramanmaraş) 
17) Ramazan Kerim Özkan  (Burdur) 
18) Ahmet Küçük  (Çanakkale) 
19) Abdurrezzak Erten  (İzmir) 
20) Halil Ünlütepe  (Afyonkarahisar) 
21) Ali Koçal   (Zonguldak) 
22) Erol Tınastepe   (Erzincan) 
23) Tacidar Seyhan   (Adana) 
24) Ahmet Ersin   (İzmir) 
25)   Şahin Mengü  (Manisa) 
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İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 28 milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/474) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçtiğimiz Şeker Bayramı’nda Kayseri'nin Talas İlçesi'nde şeker toplamak için evlerinden 
ayrılan Dilruba, Ahmet ve Türkan, üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen hâlâ daha 
bulunamamıştır. Basında çok geniş yer alan bu olay, aslında buz dağının sadece görünen yüzünü 
yansıtmaktadır. Çünkü ülkemizde özellikle son dönemde çocuk kaçırma olaylarında önemli bir 
artış olmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı verilerine göre; 2009 yılının ilk 
5 ayında 645 çocuk kaybolmuştur. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 25 Temmuz 
2008 tarihinde yayınlanan Kayıp Çocuklar Raporu'nda, ülkemizde tırmanan bir soruna ilişkin 
tespitler yer almaktadır. Bu rapora göre, Türkiye'de 15 Ocak 2008 tarihi itibarıyla kayıp çocuk 
sayısı 1.446 olarak belirtilmiştir. Raporda, aranan kayıp çocuk sayısına ilişkin yapılan 
değerlendirmeye göre İstanbul ilk sırada yer alırken, kayıp çocuk sayısının bölgelere göre 
analizinde de, Marmara Bölgesi ilk sırayı almaktadır. Bunun yanında Balıkesir, Bursa, Ankara, 
Mardin, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye kayıp çocuk sayısında Türkiye'de ilk on il 
olarak sıralanmaktadır. 

Son dönemde kayıp çocuk sayısındaki artışın, etkili ve çözüme dönük analiz edilmediği 
ortadadır. Çünkü, 2008 yılında yayınlanan raporun ardından kayıp çocuklara ilişkin atılmış somut 
bir adım bulunmamaktadır. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nın yayınladığı raporda yer alan 
rakamlar, sadece olayın bir yönünü ortaya koymaktadır. Çünkü gerçekteki rakamın burada ifade 
edilenden çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Organize suç örgütleri tarafından ikna 
edilerek evlerinden götürülen ya da kamu birimlerine aileleri tarafından kayıp ihbarı yapılmayan 
pek çok çocuğun olduğu tahmin edilmektedir. Bu da sorunun mağdurlarının tespit edilmesinde 
önemli bir sıkıntı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ülkenin geleceği olan çocukların bu kadar belirsiz bir süreçte, suç örgütlerinin elinde 
yaşamlarını karartmaları, bunun karşılığında da etkin bir çözüm planının koordineli bir şekilde 
yapılmamış olması 21. yüzyıl Türkiye'sinin ayıbıdır. Diyarbakır'da evlerinin önünde oynarken 
kaybolan Leyla, Bolu'da kaybolan 2 yaşındaki Samet, Amasya'da kaybolan 3 yaşındaki Egehan, 
Adıyaman'da kaybolan 3 yaşındaki Mustafa ve daha binlerce kaybolan çocuk, bu konunun farklı 
pek çok boyutu ile değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Organ mafyası, insan ticareti, 
uyuşturucu ya da dilenci çetelerinin kol gezdiği bu ortamda daha spesifik çözümlerin getirilmesi 
gerekir. 

Öncelikle, sağlıklı bir veri tabanı oluşturulmalıdır. Nedenlerin tespiti ile alınacak önlemlerin 
hem ailelere, hem de emniyete ilişkin boyutu ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Somut çözüm önerileri 
getirilmelidir. Bunun yanında emniyet tarafından konunun önemiyle bağdaşacak şekilde eğitilmiş 
özel birimler tarafından olayların üzerine gidilmelidir. Kayıp çocuklardan bulunanların kim ya da 
kimler tarafından, hangi amaçla kaçırıldığına ilişkin de bir veri tabanı oluşturulması 
gerekmektedir. Bu, alınacak önlemlerin tespitinde yardımcı olabilecek önemli bir veridir. 

Kayıp çocuklar sorununda gereken ilgi ve öneme uygun hareket edilmemesi ülkenin 
geleceğinin karartılmasına seyirci kalınması anlamına gelir. 
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Çocuk kayıplarının nedenleri ve bu kayıpların önlenmesi için alınacak tedbirlerin tespiti 
amacıyla, Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri 
gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 05.10.2009 

 
1) Çetin Soysal   (İstanbul) 
2) Sacid Yıldız  (İstanbul) 
3) Ensar Öğüt   (Ardahan) 
4) Ramazan Kerim Özkan  (Burdur) 
5) Gürol Ergin   (Muğla) 
6) Ali Oksal   (Mersin) 
7) Kemal Demirel   (Bursa) 
8) Fevzi Topuz   (Muğla) 
9) İsa Gök  (Mersin) 
10) Ali Rıza Öztürk  (Mersin) 
11) Rahmi Güner  (Ordu) 
12) Bülent Baratalı  (İzmir) 
13)Turgut Dibek   (Kırklareli) 
14) Malik Ecder Özdemir  (Sivas) 
15) Ali İhsan Köktürk  (Zonguldak) 
16) Halil Ünlütepe  (Afyonkarahisar) 
17) Tayfur Süner   (Antalya) 
18) Atila Emek   (Antalya) 
19) Osman Kaptan   (Antalya) 
20) Mehmet Ali Özpolat  (İstanbul) 
21) Ali Rıza Ertemür  (Denizli) 
22) Mevlüt Coşkuner   (Isparta) 
23) Birgen Keleş   (İstanbul) 
24) Hüsnü Çöllü   (Antalya) 
25) Tekin Bingöl   (Ankara) 
26) Enis Tütüncü   (Tekirdağ) 
27) Nevin Gaye Erbatur  (Adana) 
28) Durdu Özbolat  (Kahramanmaraş) 
29) Ahmet Küçük   (Çanakkale) 
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Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 22 milletvekilinin, çocuk kaçırma ve kaybolan çocuklar 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/496) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde özellikle son yıllarda vahim boyutlara ulaşan çocuk kaçırma ve çocuk kayıplarının 

dikkate alınarak, insanlarımızın huzurlu bir şekilde ve güven içinde geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarını büyütebilmeleri konusunda yapılması gereken çalışmalar ile bu sorunun nedenleri, 
sonuçları ve kayıpların engellenmesi ve çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1) Yılmaz Tankut (Adana) 
2) Mehmet Şandır (Mersin) 
3) Faruk Bal (Konya) 
4) Muharrem Varlı (Adana) 
5) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 
6) Recep Taner (Aydın) 
7) D. Ali Torlak (İstanbul) 
8) Meral Akşener (İstanbul) 
9) Hüseyin Yıldız (Antalya) 
10) Behiç Çelik (Mersin) 
11) Rıdvan Yalçın (Ordu) 
12) Cemaleddin Uslu (Edirne) 
13) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 
14) Abdülkadir Akcan (Afyonkarahisar) 
15) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 
16) Akif Akkuş (Mersin) 
17) Hasan Çalış (Karaman) 
18) Metin Ergun  (Muğla) 
19) Murat Özkan (Giresun) 
20) Osman Durmuş (Kırıkkale) 
21) Ertuğrul Kumcuoğlu  (Aydın) 
22) Alim Işık (Kütahya) 
23) Oktay Vural (İzmir) 
Gerekçe: 
Ülkemizde özellikle son yıllarda çocuk kaçırma olaylarında vahim artışlar yaşanmaktadır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günler yayınlanan verilerine göre, 2009 yılının 
ilk 5 ayında 645 çocuğun kaybolduğu anlaşılmaktadır. Bu sayı ile geçtiğimiz yıl kaybolan 528 
çocuğun tamamını geride bırakmıştır. 2007 yılında kaybolan çocuk sayısının 210 olması bu artışın 
nasıl çok önemli ve dikkat çekici olduğunun bir göstergesi olmaktadır. 
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Bu verilere göre bölgelere göre yapılan analizde ise kayıp çocuk olaylarında başını Ege 
bölgesi çekmektedir. Ege bölgesinde kayıp çocuk sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttığı ve 
bu yılın ilk 5 ayında 144 çocuğun kaybolduğu ve bölgede en çok kayıp çocuk olayının 88 vaka ile 
İzmir'de yaşandığı belirtilmektedir. Ayrıca İstanbul, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş illerinde de 
yoğun kayıpların yaşandığı belirtilmektedir. 

Türkiye'de kayıpların yüzde 75-80 oranında önemli bir bölümünün ilk 15 gün içinde 
bulunabildiği ve kayıpların bulunmasında en çok ailenin çabasının etkili olduğu ve geri kalan 
yüzde 20-25 oranında küçümsenmeyecek kayıpların ise ya hiç bulunamadığı ya da yıllar sonra 
bulunabildiği belirtilmektedir. 

Ülkemizin değişik şehirlerinde kaybolan çocuklarla ilgili haberlerin büyük üzüntüyle izlendiği 
ama maalesef bu tür olayların artarak sürmesi, bu konuda daha etkin ve düzenli bir çalışmaların 
yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz aylarda Kayseri'de bayramda kaybolan üç 
çocuk ile Diyarbakır ve Bolu'da da kaybolan iki çocuktan aylardır bir haber alınamadığı gibi 
Türkiye'de çocuklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan yüzlerce aile bulunmaktadır. Bu ailelerin 
üzüntüsünün yanında vatandaşlarda oluşan organ ticareti veya organ mafyası iddiaları da bu 
üzüntü ve endişeleri daha da arttırmaktadır. Ayrıca benzer şekilde çocuk ticareti, uyuşturucu ya da 
dilencilik amaçlı kaçırmalar konusunda iddialarında açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Ülkemizdeki tüm çocuk kayıplarının birlikte ele alınarak bir veri tabanı oluşturulması ve bu 
veri tabanının Emniyetin ilgili biriminden tek elden yürütülerek, kayıp çocukların resimli 
araştırmalarının yapılabildiği bir internet sitesinin kurulması ve ülke çapında tanıtılması önem arz 
etmektedir. Bu çalışmaların yanında kayıp çocuk olayları sayısı, İllere ve bölgelere göre dağılımı 
ile bulunanların hangi şartlarda bulunduğu, bunlardan organları alınanların olup-olmadığı gibi 
ayrıntılı bilgiler özel bir ekip tarafından araştırılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 

Kayıp çocuklar konusunda tüm endişeleri giderecek şekilde, bu konuya gereken ilgi ve 
önemin verilerek, ülkemiz insanlarının, aile ve ebeveynlerin korku içinde yaşamasının önüne 
geçilmesi gerekmektedir. 

Netice olarak; 

Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; kayıp çocukların kaybolma sebepleri, 
kayıp çocuklarla ilgili veri tabanı oluşturulması, kayıp çocuklarla ilgili kamuoyunun aydınlatılarak 
endişelerin giderilmesi ve kayıpların önlenmesine yönelik çalışmaların neler olabileceği 
konularının araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmasını arz ederiz. 
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Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, kimsesiz çocuklar ile sokakta yaşayan ve 
çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/531) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde kimsesiz çocuklar ile sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınacak 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç 
Tüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederiz.           

1) Alim Işık (Kütahya) 

2) Mehmet Şandır (Mersin) 

3) Mithat Melen (İstanbul) 

4) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 

5) Akif Akkuş (Mersin) 

6) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 

7) Oktay Vural (İzmir) 

8) Reşat Doğru (Tokat) 

9) Mehmet Ekici  (Yozgat) 

10) Mustafa Enöz (Manisa) 

11) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 

12) Murat Özkan (Giresun) 

13) Osman Durmuş (Kırıkkale) 

14) Kadir Ural (Mersin) 

15) Hüseyin Yıldız  (Antalya) 

16) Recep Taner (Aydın) 

17) Beytullah Asil  (Eskişehir) 

18) Ahmet Bukan (Çankırı) 

19) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 

20) Ahmet Duran Bulut  (Balıkesir) 

21) Necati Özensoy  (Bursa) 

22) Hakan Coşkun  (Osmaniye) 

23) Kürşat Atılgan  (Adana) 

24) Abdülkadir Akcan  (Afyonkarahisar) 
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Gerekçe : 

Yedi yılı aşkın bir süredir ülkemizi tek başına yöneten AKP hükümetleri döneminde 
uygulanan yanlış ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar nedeniyle, anne ve babası olmayan ya da 
ailesinden kopmuş kimsesiz çocuklar ile kamuoyunda sokak çocukları olarak bilinen çocukların 
sayısında ciddi artışlar olduğu ileri sürülmektedir. Sayıları ve sorunları her geçen gün artarak 
büyüyen bu çocuklarımız, geleceklerinden endişeli karamsar bir kitleyi oluşturmakta ve toplumun 
diğer kesimleri tarafından potansiyel birer suçlu olarak görülmektedirler. 

Sokak çocukları, evi olmayan ya da çeşitli nedenlerle ailesini terk ettiği için sokakta yaşayan 
18 yaşın altındaki çocuklar olup toplumun kanayan yaralarından biridir. İstanbul ve Diyarbakır 
gibi illerimiz başta olmak üzere birçok büyük ilimizin şehir merkezlerinde tüm mekânlarına 
yayılmış halde yaşamaktadırlar. Şanslı olan bazıları geceleri terk edilmiş mekânlarda insan 
haysiyetine yakışmayacak biçimde kalırken, büyük bir bölümü ise sokaklarda yatmaktadırlar. 

Çocukların sokağa inişinde ekonomik nedenler başta olmak üzere, aile içi şiddet, cinsel ve 
fiziksel istismar, sosyal destek sistemlerinin yetersiz olması, sosyal güvenlik sistemlerinin 
sorunları, ailenin bakabileceğinden fazla çocuğa sahip olması, sevgisizlik, ihmal, çocukların kendi 
yaş gruplarıyla birlikte eğitim kurumlarından yararlanamaması vb. gibi çok sayıda faktör etkili 
olmaktadır. 

Kimsesiz ve sokakta yaşayan çocukların genel özellikleri ve karşı karşıya oldukları 
tehlikelerden bazıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Başta yaşama, sağlık ve eğitim hakkı olmak üzere birçok haktan yeterince yararlana-
mamaktadırlar. 

Aile ilişkileri sınırlı veya tamamen kopmuş olup ailenin sunması gereken güvenlik, psikolojik 
doyum, yardımlaşma gibi bazı ihtiyaçlarını çevreden veya kendi yaş gruplarından 
sağlamaktadırlar. 

Eğitim sürecine girmemiş veya eğitim sürecinden erken ayrılmışlardır. 

Fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri risk ve tehlike altındadır. 

Uçucu ve uyarıcı madde kullanım alışkanlıkları yüksektir. Madde kullanımı; fiziksel, 
psikolojik ve sosyal bir bağımlılık sağlamaktadır. 

Sokakta örnek aldıkları ve ilişki kurdukları kişilerin suçlarla ilişkilerinin yoğunluğu nedeniyle 
suç işleme veya suça maruz kalma olasılıkları yüksektir. 

 Herhangi bir gelirlerinin olmaması; daha çok çöplerden beslenmelerine yol açmakta, 
sosyal, ekonomik ve psikolojik nedenlerle terör olaylarına bulaşma ve suç işleme eğilimlerini de 
arttırmaktadır. 

Sayılan bu ve benzeri özellikleri ile karşı karşıya bulundukları çeşitli tehlikeler nedeniyle, 
toplumun potansiyel suçlu kaynağını oluşturan kimsesiz çocuklar ve sokak çocuklarının karşı 
karşıya oldukları sorunların araştırılarak topluma kazandırılmaları ve yararlı bireyler olarak 
geleceğe hazırlanmaları için gerekli önlemlerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkede 
yaşayan herkesi yakından ilgilendiren bu konuda bir Meclis Araştırmasının açılmasında yarar 
görülmektedir. 
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Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 milletvekilinin, çocuk işçiliği sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/539) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 
Çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimini engelleyen işlerde çalışmak zorunda 

oldukları bilinen bir gerçektir. Ülkemizde sayıları bir milyonu bulan çocuk yasadışı bir biçimde 
çalıştırılmaktadır. Elbette bunun en temel nedeni yoksulluktur. Ülkemizdeki gelir adaletsizliği, 
eğitim olanaklarının yetersiz olması, sosyal devlet mekanizmalarının gereğince işletilememesi, 
ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyinin düşüklüğü ve nüfusun hızlı artması çocuk işçiliği ile 
mücadelede yetersiz kalınmasına neden olmaktadır. 

İvedilikle çözülmesi gereken bir sorun olarak ülkemizin karşısında duran çocuk işçiliğiyle 
etkin bir mücadele çerçevesi çizilmesi gerekliliği ortadadır. Bu konuda mevzuatın yeterli olması 
sorunları çözmeye yetmemektedir. Uygulamanın belli bir çerçeve içinde, uzun vadeli çözümler 
içerecek biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle, ülkemizdeki çocuk işçiliği ile ilgili sorunların ve alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis 
Araştırması açılmasını arz ederiz. 07.12.2009 

1) Hulusi Güvel (Adana) 
2) Ensar Öğüt (Ardahan) 
3) Hüseyin Ünsal (Amasya) 
4) Gürol Ergin (Muğla) 
5) Rahmi Güner (Ordu) 
6) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 
7) Birgen Keleş (İstanbul) 
8) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
9) Akif Ekici (Gaziantep) 
10) Mehmet Ali Susam (İzmir) 
11) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
12) Mevlüt Coşkuner (Isparta) 
13) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
14) Atila Emek (Antalya) 
15) Bülent Baratalı (İzmir) 
16) Kemal Demirel (Bursa) 
17) Tayfur Süner (Antalya) 
18) Hüsnü Çöllü (Antalya) 
19) Tansel Barış (Kırklareli) 
20) Abdullah Özer (Bursa) 
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21) Ali Koçal (Zonguldak) 
22) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 
23) Nevingaye Erbatur (Adana) 
24) Sacid Yıldız (İstanbul) 
25) İsa Gök (Mersin) 
26) Abdurrezzak Erten (İzmir) 
27) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 
 
Gerekçe; 

Anayasamızın 50. maddesinde "Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamaz. Küçükler çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar" denilmekte, İş 
Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gibi kanunlarda çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin hükümler 
bulunmaktadır. Yönetmeliklerde de çocukların çalıştırılması yasaklanmıştır. 

Ülkemizde mevzuat anlamında önemli sayılabilecek bir eksiklik bulunmamasına karşın var 
olan mevzuatın etkin olarak uygulanmaması temel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkemiz, çocuk işçiliğinin önlenmesini amaçlayan uluslararası sözleşmelere taraftır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde 22. Dönemde Sokak Çocuklarının Sorunlarına İlişkin Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmuştur. Türkiye'nin 8. Beş Yıllık Kalkınma Programı'nda ülkemizde çocuk 
işçiliğinin önlenmesine yönelik ulusal bir strateji geliştirilmesine önayak olacak ve birçok 
kuruluşun işbirliği içinde çalışacağı model projeler geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Bunlara ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Çalışan Çocuklar 
Bölümü" oluşturulmuştur. Ancak, Devletin çocuklara karşı Anayasa, yasalar, uluslararası 
sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylemek oldukça zordur. Devlet, en 
kolay sömürülebilir iş gücü olarak nitelenebilecek çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda 
uygulamada yeterli çaba göstermemekte, temel insan hakları kapsamında değerlendirilmesi 
gereken bu sorun gelişmekte olan pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de görmezlikten 
gelinmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü, Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı 
(IPEC) desteğiyle 2006 yılı sonunda gerçekleştirilen "Çocuk İşgücü Anketi"ne göre 6-17 yaş 
grubundaki 16.264.000 çocuktan bir milyona yakını çalışma yaşamı içinde yer almaktadır. Ayrıca 
kayıt altına alınamayan, mevsimlik çalışan çocuk sayısı dikkate alındığında bu rakamın daha da 
artacağı ortadadır. Yaşanmakta olan krizin çocuk işçiliğini daha da artıracağı öngörülmektedir. 
Küresel krizin başta kız çocukları olmak üzere artan sayıda çocuğu, çocuk işçiliğine ittiği 
uluslararası örgütlerce belirtilmektedir. 

Çocuk işçiliği sorunu nüfus, sosyal adalet, eğitim düzeyi, ekonomik gelişmişlik kavramlarıyla 
doğrudan ilgilidir. Ancak Çocuk işçiliğinin en temel nedeni yoksulluktur. Özellikle azgelişmiş 
ülkelerde yoğun olarak yaşanan çocukların yasadışı olarak çalışmak zorunda bırakılmaları 
ülkemizin de temel sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Çocuk işçiler yasadışı olarak 
çalıştırıldıklarından hiçbir sosyal güvenlik hakkından yararlanamamakta, yetişkin insanların bile 
dayanmakta güçlük çekeceği koşullarda çalışmak zorunda bırakılmaktadır. 
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Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda eğitimin oynadığı rol oldukça önemlidir. Zorunlu 
eğitimin sekiz yıla çıkarılması çocuk işçiliğinin engellenmesi anlamında olumlu katkılar 
sağlamıştır. Çocuk işçiliği konusunda somut fark yaratan en önemli gelişme olarak görülen sekiz 
yıllık kesintisiz eğitim bu sorun konusunda tüm topluma bir yol haritası sunmaktadır. 

Çocuk Merkezlerinin işlevsel hale getirilmesi bu konuda atılacak en önemli adımlardan 
birisidir. Mesleki eğitim merkezlerinin sayısının ve kalitesinin artırılması gerekmektedir. 
Uluslararası Çalışma Örgütü raporlarında çocuk işçiliğinin önlenmesi için hükümetlere eğitime 
yatırım yapmaları ısrarla önerilmektedir. Ülkemizde de bu sorunu ortadan kaldırmanın yolu 
eğitimin yaygın ve eşit olmasından geçmektedir. Bu konuda ailelerin desteklenmesi zorunluluğu 
vardır. Göç sorununu göçün kaynaklandığı yerde çözmeyi hedefleyen politikalar uygulanmalıdır. 
Sosyal adaleti sağlayacak politikalar üretilmelidir. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle mevzuatta önemli bir eksiklik olmamasına rağmen ülkemizde 
varlığını sürdüren çocuk işçiliği ile ilgili sorunların ve alınacak tedbirlerin Yüce Meclisimizce 
tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz. 
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Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 29 milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/558 ) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son yıllarda maalesef ülkemizde kayıp çocuklarla ilgili medya haberlerinde artış 
gözlenmektedir. Aileler ve tüm kamuoyu kaybolduğu iddia edilen çocukların akıbetinden endişe 
duymaktadır. 

Elbette ki sorun ihmal edilemez ve ertelenemez bir önem arz etmektedir. 

Nitekim bir süre önce Başbakanlık İnsan Haklan Başkanlığı, "Kayıp Çocuklar Raporu" adı 
altında bir rapor yayınlamıştır. 

Bu rapora göre 15 Ocak 2008 tarihi itibarıyla 1.444 çocuk kaybolmuş; bunların 803'ü 
bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. 27 Mayıs 2009 tarihi itibariyle ülkemizdeki kayıp çocuk 
sayısı 1.592 olarak tespit edilmiştir. 

Yüce meclisin bu konuyu bütün yönleriyle incelemesi; alınması gerekli tedbirleri tespit ederek 
kayıp çocukların bir an önce bulunmaları için destek sağlaması gerekmektedir. 

Çocuk kayıplarının nedenlerinin tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasa'nın 98' inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis 
Araştırması açılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Cevdet Erdöl (Trabzon) 

2) Mustafa Elitaş (Kayseri) 

3) Necdet Ünüvar  (Adana) 

4) Mustafa Cumur (Trabzon) 

5) Mehmet Emin Ekmen  (Batman) 

6) Avni Erdemir  (Amasya) 

7) Safiye Seymenoğlu (Trabzon) 

8) Aşkın Asan  (Ankara) 

9) Alev Dedegil (İstanbul) 

10) Özlem PiltanoğluTürköne (İstanbul) 

11) Ayşe Türkmenoğlu  (Konya) 

12) Durdu Mehmet Kastal (Osmaniye) 
13) RıtvanKöybaşı (Nevşehir) 

14) Muharrem Selamoğlu  (Niğde) 

15) Abdulmuttalip Özbek  (Hakkâri)  

16) İdris Güllüce   (İstanbul) 

17) Fetani Battal  (Bayburt) 

18) Mehmet Domaç  (İstanbul) 
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19) Mehmet Nil Hıdır  (Muğla)  

20) Kemalettin Aydın  (Gümüşhane)  

21) Nusret Bayraktar  (İstanbul)  

22) Muzaffer Gülyurt  (Erzurum)  
23) Mithat Ekici  (Denizli)  
24) İsmail Bilen  (Manisa)  
25) Mehmet Ceylan  (Karabük)  
26) Hüseyin Devecioğlu  (Kilis) 
27) Mehmet Erdoğan  (Adıyaman)  
28) Abdülhadi Kahya (Hatay)  
29) İlknur İnceöz (Aksaray)  
30) Özlem Müftüoğlu  (Gaziantep) 

Gerekçe:  
Son yıllarda maalesef ülkemizde kayıp çocuklarla ilgili medya haberlerinde artış 

gözlenmektedir. Aileler ve tüm kamuoyu kaybolan çocukların akıbetinden endişe duymaktadır. 
Çocukların suç örgütleri tarafından organ ticareti, uyuşturucu dağıtımı, fuhuş... gibi korkutucu pek 
çok sebepten kaçırıldıkları şüphesi kamuoyunu ciddi olarak meşgul etmektedir. Aileler 
çocuklarının başına böyle bir durumun gelebileceği şüphesiyle korku yaşamaktadırlar. 

Elbette ki sorun ihmal edilemez ve ertelenemez bir önem arz ediyor. Çocuklarımızın sağlıklı 
ve güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlamak hem devletimizin hem de ailelerin görevi olduğu 
bilinen bir gerçektir. Ülkemizde ve dünyada insan hakları ve çocuk hakları alanındaki gelişmeler 
ve farkındalık yaratma gayretlerine rağmen ne yazık ki bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın 
birçok yerinde insan hakları ihlalleri, özellikle çocuk boyutunda büyüyerek devam etmektedir. 

Son dönemde kayıp çocuk sayısındaki artış nedeniyle Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 
"Kayıp Çocuklar Projesi" başlığıyla Türkiye genelinde kayıp çocuklarla ilgili istatistiki bilgiler 
elde etmeye, kaybolma sebeplerini belirlemeye, bu konuda kamuoyunun aydınlatılmasına ve suçun 
önlenmesine yönelik çalışma başlatmış ve sonuçları 25 Temmuz 2008 tarihinde "Kayıp Çocuklar 
Raporu" adı altında yayınlamıştır. 

Ülkemizde 15 Ocak 2008 tarihi itibarıyla toplam 1.444 çocuk kaybolmuş; bunların 803'ü 
bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. Bu rapora göre ülkemizdeki kayıp çocuk sayısı 27 Mayıs 
2009 tarihi itibariyle 1.592 olarak tespit edilmiştir. 

Kayıp çocuklarla ilgili verilere göre, Türkiye'de en fazla kayıp çocuk sıralamasında 346 çocuk 
ile İstanbul ilk sırada, 138 çocuk ile İzmir ikinci sıradadır. Bu illeri Balıkesir, Bursa, Ankara, 
Mardin ve Kocaeli illeri takip etmektedir. 

Söz konusu proje çalışmaları Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı bünyesinde ve Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet 
Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Barolar Birliği 
işbirliğinde devam etmektedir. Çalışmaları devam eden projenin amacı; kayıp çocuklar ulusal bilgi 
sisteminin oluşturulması, ilgili kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyon ile kayıp 
çocukların bulunmasında etkinliğin sağlanmasıdır. 
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Proje ile toplumsal duyarlılığı artırmak, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde 
bulunmak, kayıp çocukların bulunmasında mümkün olan tüm imkanların kullanımını sağlamak ve 
kayıp çocuklarla ilgili kuruluşlarda görev yapan personelin eğitimi amaçlanmaktadır. 

Çocuklara yönelik olan bu tehdidin önlenmesi Devletimizin asli görevi olmakla birlikte bu 
konuda Meclisimizin de önemli sorumluluğu bulunmaktadır. 

Bütün bu ön bilgiler dikkate alınarak, çocuklarımızı tehdit eden bu sorunun köklü çözümü 
için herkesin bu sorumluluğu üstlenmesi gerekmektedir. Tüm toplumu ilgilendiren bu sorunun 
çözümünün iktidar ve muhalefet partilerinin ortak çalışmaları ile daha kolay olacağı aşikardır. 

Özellikle illerin emniyet, millî eğitim, sosyal hizmetler müdürlükleri ve ilgili sivil toplum 
kuruluşları ile diyalog kurularak kayıp çocukların kaybolma sebepleri, kayıp çocuklarla ilgili 
istatistiki bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılmasına yönelik çalışmaların neler olabileceği 
konularının araştırılması bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır. 

Yüce meclisin bu konuyu bütün yönleriyle incelemesi ve alınması gerekli tedbirleri tespit 
ederek sivil toplum kuruluşlarının devlet kurumları ile birlik içinde kayıp çocukların bir an önce 
bulunmaları için destek sağlaması gerekmektedir. 

Çocuk kayıplarının nedenlerinin tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis 
Araştırması açılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/563) 

                                                          
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu ve son yıllarda giderek artan kayıp çocuk vakalarının 
neden ve sonuçlarıyla birlikte araştırılıp alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

1) M. Nuri Yaman  (Muş) 
2) Gültan Kışanak   (Diyarbakır) 
3) Selahattin Demirtaş  (Diyarbakır) 
4) Emine Ayna   (Mardin) 
5) Akın Birdal   (Diyarbakır) 
6) Ayla Akat Ata  (Batman) 
7) Bengi Yıldız  (Batman)  
8) Fatma Kurtulan   (Van) 
9) Hasip Kaplan   (Şırnak) 
10) Hamit Geylani   (Hakkâri) 
11) İbrahim Binici   (Şanlıurfa) 
12) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 
13) Mehmet Ufuk Uras  (İstanbul) 
14) Osman Özçelik  (Siirt) 
15) Özdal Üçer   (Van) 
16) Pervin Buldan  (Iğdır) 
17) Sebahat Tuncel  (İstanbul)  
18) Sevahir Bayındır  (Şırnak) 
19) Sırrı Sakık    (Muş) 
20) Şerafettin Halis  (Tunceli) 
 
Gerekçe: 
Son yıllarda kayıp çocuk vakasının giderek artış göstermesi her aileyi tedirgin eden bu sorunu 

ülkemizin karşı karşıya bulunduğu önemli ve çözümü acil bir konu hâline getirmiştir. 
İşsizlik ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik sorunların yanı sıra aile içi şiddet, kötü muamele, 

sokakta çalışmak zorunda kalma gibi olgular, çocuk kayıplarını arttıran faktörler olarak 
karşımızda durmaktadır. 

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı 2008 yılında "Kayıp Çocuklar Raporu" hazırlatmıştır. 
Bu raporda Türkiye genelinde il il kaybolan çocukların sayıları verilmekte, çocukların 
korunmasına ilişkin uluslararası ve ulusal hükümler açıklanmakta, kaybolma nedenleri 
tartışılmakta ve alınabilecek önlemler belirtilmektedir. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının 
bu çalışmasına rağmen hükûmetin belirtilen önlemleri geçen iki yıl süresi zarfında almadığını 
devam eden çocuk kayıplarından anlamaktayız. 
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Ülkemizde yıllardan beri süregelen kayıp olaylarına her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. 
Geçtiğimiz Mayıs ayında Muş'un Bulanık ilçesinde 11 yaşındaki Nurullah Daşkın, Eylül ayında 
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Leyla Baykuş, aynı ay içerisinde Kayseri'nin Talas ilçesinde               
11 yaşındaki Türkan Ay, 8 yaşındaki Ahmet Tekin ve 7 yaşındaki Dilruba Tekin kaybolmuşlar ve 
bu tarihe kadar hâlâ bulunamamışlardır. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çiçek'in açıklamaları neticesinde          
27 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla Türkiye'de kayıp çocuk sayısı 1.592'dir. Çocuk kayıplarında ilk 
sırayı İstanbul almaktadır. İstanbul'da 259 çocuk kayıpken, İzmir 194 çocukla en fazla kayıp 
çocuğun bulunduğu ikinci ildir. Ankara'da 95, Mersin'de 63, Diyarbakır'da 55, Şanlıurfa'da        
50 kayıp çocuk bulunduğu anlaşılmaktadır. Verilerin de ortaya koyduğu üzere kayıp çocuk 
vakalarının büyük bir kısmı büyükşehirlerde ve göç alan illerde yaşanmaktadır. 

Kaybolan çocukların uzun süre bulunamaması hem toplumsal travmalara yol açmakta hem de 
ailelerin korku içinde yaşamalarına sebep olmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın kaybolması neticesinde aileler, çocuklarının mafya ve dilencilik sektörünün eline 
düşerek öldürülmeleri ve kötü emellerine alet edilmeleri korkusundan dolayı manevi olarak derin 
tahribatlara uğramaktadırlar. 

Kayıp çocukların bulunması konusunda en büyük iş hükûmete düşmektedir. Fakat ne yazık ki 
kayıp çocukların aylardır bulunamaması da bizlere açık bir şekilde göstermektedir ki hükûmetin 
çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Hükûmet bu olaylara yeterli duyarlılığı göstermemektedir. 

Kayıp çocuklar sorununun iki boyutu olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bunlardan biri 
mafya ve çetelerce farklı amaçlar için kaçırılan çocuklardır. Bunun önlenmesi için kolluk 
güçlerine ve hükümete büyük görevler düşmektedir. Diğer önemli boyut ise, sosyoekonomik 
nedenlerden dolayı evden kaçan çocuklardır. Bu nedenin ortadan kaldırılması için hükûmete çok 
daha büyük görevler düşmekte, yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlarca aileyi, insanca bir 
yaşam standartlarına kavuşturma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bu kayıplar başta çocuklarımız olmak üzere aileler ve toplum için de büyük bir tehlike arz 
etmektedir. Çocuklara yönelik bu tehlikenin çözümlenmesi için en büyük görev Meclise ve 
hükûmete düşmektedir. Acilen Meclis çatısı altında bir komisyon kurularak kayıp çocuklar 
sorunu tüm boyutları ile ele alınmalı tüm yurttaşlarımız için potansiyel risk olan bu sorunun 
ortadan kalkması için doğru çözümler bir an önce üretilip uygulamaya geçirilmelidir. 
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İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 21 milletvekilinin, kaybolan ve kaçırılan çocuklar 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/564) 

  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son yıllarda tüm dünyada az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocuk kaçırma ve çocuk 
kaybolması olaylarında ciddi artışlar görülmektedir. Ülkemizde de sadece Emniyet Genel 
Müdürlüğünün verilerinden bile anlaşılacağı şekilde çocuk kaçırma ve kaybolma olaylarının çok 
arttığı görülmektedir. Konunun diğer bir vahim boyutu ise kaybolan ve kaçırılan çocukların 
çoğunluğunun bulunamamış olmasıdır. Bu durum toplumda derin bir tedirginliğe, güvensizliğe 
neden olmaktadır. Toplum neredeyse her hafta birkaç çocuğun daha kaybolması haberleriyle 
sarsılmakta ve her olayda kaybolan ve bulunamayan çocukların sayısındaki artışı da izleyerek 
derin bir üzüntü ve çaresizlik duygularına kapılmaktadır. Her akşam televizyonlardan odalarımıza 
yansıyan kayıp çocukların gözyaşları ve çaresizlik içerisindeki ailelerin derin ıstırapları hepimizi 
çok üzdüğü gibi Milletvekilleri olarak bu konuda da toplumumuza karşı görevli olduğumuzu 
hatırlatmaktadır. 

Bugüne değin ülkemizde bu konuda yeterli bir veri çalışması bile yapılmamıştır. Çocukların 
kaybolma nedenleri, bulunma oranları, bulunma süreleri gibi konularda gerekli bilgilere sahip 
değiliz. Kaybolan çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik durumları, eğitim düzeyleri, aile yapıları 
gibi konular da araştırılmamıştır. Sadece Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu'nun 2009 raporunda 
kayıp çocukların ailelerinde "erken yaş evliliği" olgusunun yüksek olduğu tespiti vardır. Kayıp ve 
kaçırılan çocuklar olgusunda mutlaka veri tabanları oluşturulmalıdır. Bu araştırmalar çocukların 
kaybolma, kaçma ve kaçırılma nedenlerini büyük ölçüde ortaya koyacaktır. 

Ülkemizde ne yazık ki çocuk ihmal ve istismarı her konuda giderek artmaktadır. 
Çocuklarını koruyamayan bir toplum olduk! Bu kabul edilemez bir durumdur. Çocuklarımız 
ülkemizin geleceğidir. Yoksulluk, işsizlik, eğitimsizlik, göç, ailenin giderek güçsüzleştirilmesi 
gibi olgular çocukların kaybolması, kaçma ve kaçırılma olaylarının artmasına neden olmaktadır. 
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle yoksul, eğitimsiz ailelerin çocukları büyük 
tehdit altındadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların organ ticareti, insan ticareti, 
cinsel sömürü ve fuhuş sektöründe, dilencilik ve hırsızlık gibi amaçlar doğrultusunda 
kullanılması çocuk kaçırma olaylarını arttırmaktadır. 

Kaçırılan çocukların organize suç örgütleri tarafından organ ticareti, çocuk pornografisi, 
çocuk fuhuşu ve çocukların suça karıştırılması, yurtiçi ve yurtdışı çocuksuz ailelere satılması gibi 
olasılıklar hem çocuklarını kaybeden ailelerde hem de tüm toplumda endişe ve korkuları 
artırmaktadır. Kayıp çocukların bulunabilmesi için emniyet güçlerimizde özel ihtisas birimlerinin 
oluşturulması gereklidir. Hem ailelerin hem de çocukların kaçırılma olaylarına karşı eğitilmeleri 
de önemli bir husustur. Çocuk kaçırılmasıyla ilgili yasal düzenlemelerimizin gözden geçirilmesi, 
varsa yetersizliklerinin giderilmesi, yasaların caydırıcı hâle getirilmesi de gereklidir. Yoksulluk 
ve işsizlikle mücadele edilmesi, toplumun sosyoekonomik ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi 
öncelikli çalışma alanları olmalıdır. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi çok sayıda devlet 
kurumunun tüm plan ve programlarında bu konuyla ilgili hususlar yer almalıdır. Aslında çocuk 
kaçırılması ve kaybolması olgularının önlenmesi bir devlet politikası olmalıdır. Çocuklarımızın 
ve ülkemizin geleceği için bu önemli konuda daha fazla geç kalmak gibi bir lüksümüz olamaz. 
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Tüm bu gerekçelerle çocuk kaçırma ve kaybolma olaylarının önlenmesi, çocukların 
korunması, gerekli veri tabanının oluşturulması, nedenlerinin ve çözüm önerilerinin belirlenmesi 
amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

 
1) Canan Arıtman  (İzmir) 
2) Ali Rıza Ertemür  (Denizli) 
3) Ali Oksal   (Mersin) 
4) Tekin Bingöl  (Ankara) 
5) Sacid Yıldız   (İstanbul) 
6) Osman Kaptan  (Antalya) 
7) Durdu Özpolat  (Kahramanmaraş) 
8) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
9) Ahmet Küçük  (Çanakkale) 
10) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
11) Ensar Öğüt  (Ardahan) 
12) Şevket Köse  (Adıyaman) 
13) Mevlüt Coşkuner  (Isparta) 
14) Gökhan Durgun  (Hatay) 
15) Birgen Keleş  (İstanbul) 
16) Ali İhsan Köktürk  (Zonguldak) 
17) Turgut Dibek  (Kırklareli) 
18) Tansel Barış  (Kırklareli) 
19) Gürol Ergin  (Muğla) 
20) Ali Koçal  (Zonguldak) 
21) Ali Rıza Öztürk  (Mersin) 
22) Abdulaziz Yazar  (Hatay) 
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Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 milletvekilinin, çocuk kaçırma olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/565) 

  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde son günlerde sıkça yaşanan ve derin bir panik havasının doğmasına neden olan 
çocuk kaçırma eylemleri, kamuoyunu meşgul etmektedir. Basına da yansıyan haberlerden 
anlaşılacağı üzere kaçırılan çocukların dilenme amaçlı kullanılması, sömürülmesi ya da ölü 
olarak bulunması konunun ciddiyeti hakkında ipucu vermektedir. 

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Burhanettin Kaya, çocuğa yönelik 
şiddetin, yetiştirme yurtlarında ihmal ve istismar, sokakta yaşamak zorunda bırakılma, kağıt 
mendil satarak, cam silerek dilenmeye zorlanma, ticari ve cinsel sömürünün nesnesi olma, 
fabrikalarda riskli işlerde karın tokluğuna çalıştırılma, eğitim olanaklarından yoksun bırakılma, 
organ ticaretine konu olma, anne babalarının bilgisi dahilinde çocuk yaşta zorla evlendirilme, töre 
gereği intihara sürüklenme, siyasi eylemci olarak değerlendirilme gibi çeşitli şekillerde 
olabildiğini ifade ederek konunun önemli bir boyutunu gözler önüne sermiştir. 

UNICEF'in verilerine göre gelişmekte olan ülkelerde yaşayan çocukların yüzde 40'ı, yani 
yaklaşık 500 milyon çocuk, günde 1 doların altında bir gelirle yaşamını sürdürmektedir. Başka bir 
ifadeyle dünyada 600 milyonu aşkın çocuk yoksulluk içinde yaşamaktadır. 100 milyonu aşkın 
çocuk ise yoksulluk, ayrımcılık ya da kaynak yetersizliği yüzünden temel eğitim olanaklarından 
yararlanamamaktadır. Bir milyar çocuk, sağlıklı ev ortamından uzakta büyümektedir. Birleşmiş 
Milletler Örgütü'nün verilerine göre, cinsel ve ticari sömürünün nesnesi haline dönüştürülen 
çocukların sayısının 8,5 milyonu aştığı belirtilmektedir. Yılda 1,2 milyonu aşkın sayıda çocuk 
alınıp, satılma, kaçırılma gibi uygulamalara maruz kalmakta, seks işçiliğine zorlanmaktadır. Bu 
olaylar ve rakamlar ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir. 

Ülkemizde 1.600 çocuğun kayıp olduğu bilinmektedir. Bu çocuklardan 1.100'ünün kız 
olması konunun başka bir boyutunu açığa çıkarmaktadır. Özellikle kız çocukları büyük bir 
sömürü ağının kurbanı olmaktadır. Üstelik bu rakamların yalnızca ihbar edilenler olduğunu 
düşünürsek, ihbar edilmeyen daha çok sayıda çocuğun kayıp olduğu ve sömürünün kurbanı 
olduğunu düşünebiliriz. Konu ekonomik, toplumsal, güvenlik ve psikolojik olmak üzere çok 
sayıda nedeni taşımaktadır. Bu nedenlerin üzerinde ayrıntıyla çalışma yapılmadan olumlu 
sonuçlar alınmasını beklemek yanıltıcı olacaktır. 

Son günlerde artış gösteren çocuk kaçırılma olaylarının nedenlerinin ve kaçırılma 
eylemlerinin sona ermesi için gerekli tedbirlerin araştırılması, bu sorunların çözümlerinin tespiti 
amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis 
Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

 
1) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
2) Şevket Köse (Adıyaman) 
3) Ali Arslan (Muğla) 
4) Turgut Dibek (Kırklareli) 
5) Hulusi Güvel (Adana) 
6) Bilgin Paçarız (Edirne) 
7) Selçuk Ayhan (İzmir) 
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8) Necla Arat (İstanbul) 
9) Gökhan Durgun (Hatay) 
10) Gürol Ergin (Muğla) 
11) Sacid Yıldız (İstanbul) 
12) Canan Arıtman (İzmir) 
13) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 
14) Rasim Çakır (Denizli) 
15) Fevzi Topuz (Muğla) 
16) Ramazan Kerim Özkan   (Burdur) 
17) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
18) Ahmet Küçük (Çanakkale) 
19) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
20) Mevlüt Coşkuner (Isparta) 
21) Ensar Öğüt (Ardahan) 
22) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
23) Ali Koçal (Zonguldak) 
24) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 
25) Atila Emek (Antalya) 
26) Akif Ekici (Gaziantep) 
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Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 27 milletvekilinin, kaybolan ve kaçırılan çocuklar 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/566) 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Sağlıklı bir 
toplum oluşturmak ve bekasını sağlayabilmek için ailelerin çocuklarını güvenli ve özgür bir 
ortamda, endişelere kapılmadan büyütmesi çok önemlidir. Ancak hemen her gün başka bir 
ilimizden gelen kayıp çocuk haberleriyle, kayıp çocuk bildirimlerinin çoğunun "kayıp" olarak 
kalmaya devam etmesiyle aileler çocuklarını evlerine hapsetmek zorunda kalmış ve toplumsal bir 
korku oluşmaya başlamıştır. 

Çocuk kaçırma olaylarına son verilmesi için gereken önlemlerin alınması, evlerinden 
kaçarak kaybolan çocuklarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarının incelenmesi yoluyla 
nedenlerin saptanması, kayıp çocuklarımızın bir an önce aileleri ile buluşturulması için 
çalışmalara hız verilmesi ve bu konuda sosyal bir politika oluşturulmasına ışık tutulması amacıyla 
Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.   

  
1)   Akif Ekici   (Gaziantep) 
2)   Şevket Köse   (Adıyaman) 
3)   Ferit Mevlüt Aslanoğlu  (Malatya) 
4)   Ali Arslan   (Muğla) 
5)   Bilgin Paçarız   (Edirne) 
6)   Hulusi Güvel   (Adana) 
7)   Turgut Dibek   (Kırklareli) 
8)   Selçuk Ayhan   (İzmir) 
9)   Necla Arat   (İstanbul) 
10)   Sacid Yıldız   (İstanbul) 
11)   Canan Arıtman   (İzmir) 
12)   Gökhan Durgun   (Hatay) 
13)   Gürol Ergin   (Muğla) 
14)   Ali Rıza Öztürk   (Mersin) 
15)   Rasim Çakır   (Denizli) 
16)   Durdu Özbolat   (Kahramanmaraş) 
17)   Fevzi Topuz    (Muğla) 
18)   Ramazan Kerim Özkan  (Burdur) 
19)   Ali Rıza Ertemür   (Denizli) 
20)   Ahmet Küçük   (Çanakkale) 
21)   Mehmet Ali Özpolat  (İstanbul) 
22)   Mevlüt Coşkuner   (Isparta) 
23)   Ensar Öğüt   (Ardahan) 
24)   Enis Tütüncü   (Tekirdağ) 
25)   Ali Koçal   (Zonguldak) 
26)   Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 
27)   Atila Emek   (Antalya) 
28)   Bülent Baratalı   (İzmir) 
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Gerekçe: 
Ülkemizde son zamanlarda kayıp çocuk sayısındaki artış endişe verici boyutlara ulaşmıştır. 

Yazılı ve görsel basınımıza hemen her gün başka bir ilimizden gelen kayıp çocuk haberleri 
yansımaktadır. Bayramda şeker toplamak için, kitap almak için, arkadaşlarıyla buluşmak için 
evden çıkan çocuklarımızdan bir daha haber alınamamaktadır. Çocukları kaybolan veya kaçırılan 
ailelerin yaşadığı dayanılmaz acı toplumun genelinde büyük bir korku ve infial yaratmaktadır. 
Çocukların organları için ya da uyuşturucu dağıtıcısı, seks kölesi olarak kullanmak için veya 
hırsızlık, yankesicilik yaptırmak için kaçırıldığına ilişkin yaşanan örnekler bu korkuları iyice 
körüklemektedir. 

Her ne kadar kurumlar arasında “kayıp çocuk” tanımı konusunda bir anlaşma sağlanmamış 
olmasından dolayı veriler arasında farklılıklar olsa da, kayıp çocuk sayısındaki artış korkunçtur. 
Örneğin, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının 2008 yılında yayınladığı "Kayıp Çocuklar 
Raporu"na göre, 2007 yılında kayıp bildirimi yapılan 7.183 çocuğumuzdan 833"ü 
bulunamamıştır. 2009 yılı Eylül ayı Emniyet verilerine göre, 2009'un ilk dokuz ayında kayıp 
çocuk bildirimi sayısı 2008'e göre ikiye katlanarak 1.078'e ulaşmıştır. Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 27 Ocak 2010 günü açıkladığı verilere göre 700'ü devlet himayesindeki sosyal 
hizmet kurumlarından olmak üzere kayıp çocuk sayısı 1.661'dir. Bu veri, sadece son 4 ayda 583 
çocuğumuzun kaybolduğu anlamına gelmektedir. Üstelik bu rakamlara organize suç örgütlerinin 
ikna ederek evinden götürdüğü ve kamu birimlerine bildirilmeyen "kayıt dışı kayıp çocuklar" da 
dâhil değildir. 

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri incelendiğinde ekonomik nedenlerin 
kayıp çocuk sorunu ile doğrudan etkili olduğu görülmektedir. Yaşanan ekonomik krizin ardından 
ailelerde artan şiddetli geçimsizlik, işsizlik, fakirlik ve dayak, Türkiye'de kayıp çocuk sayısını 
arttırmıştır. Özellikle yasadışı işlerinde kullanmak amacıyla çocuk kaçıran çeteler ve suç örgütleri 
genelde fakir ailelerin veya parçalanmış ailelerin çocuklarını seçmektedirler. 

Telefon dinleme, MOBESE, GPRS gibi ileri teknolojilerin güvenlik güçlerimiz tarafından 
yaygın olarak kullanılmasına karşın, aileleriyle buluşturulan kayıp çocuk sayısının azlığı "bu 
çocukları kim, nasıl ve nerede tutuyor?" sorusunun daha yaygın sorulmasına neden olmaktadır. 
Bulunmaları konusunda Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ilgi gösterilmesine ve kolluk 
kuvvetlerimizin olağanüstü çaba harcamalarına rağmen Kayseri'de kaybolan 3 çocuğumuzdan 
hâlâ haber alınamaması bu sorunun sadece emniyet birimlerinin çalışmalarıyla 
çözülemeyeceğinin bir göstergesidir. 

Çocuklarını koruyamayan, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmelerini sağlayamayan 
toplumların geleceğinin ciddi bir tehlike altında olduğu göz önünde bulundurulduğunda; kayıp 
çocuklarımızın bir an önce bulunması, yeni kayıp vakalarının önüne geçilmesi açısından ilgili 
birimler arasında tam bir iş birliği sağlanması, daha etkili ve hızlı yöntemler belirlenmesi, 
toplumsal bir bilinç oluşturulması, yeni sosyal politikalar geliştirilmesi zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. 
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Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 milletvekilinin, çocuk kaçırma ve kaybolma 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi(10/567) 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde son dönemde çocuk kaçırılma veya kaybolma olayları toplumsal anlamda 
tedirginlik yaratmaktadır. Bu tedirginliğin bertaraf edilmesi amacıyla çocuk kaçırma veya 
kaybolmalarına karşı alınabilecek sosyal, kültürel, ekonomik ve asayiş önlemlerinin araştırılarak 
alınacak önlemleri tespit etmek üzere Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri 
gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
1) Hasan Özdemir   (Gaziantep 
2) Kadir Ural   (Mersin) 
3) Ali Uzunırmak   (Aydın) 
4) Ertuğrul Kumcuoğlu   (Aydın)  
5) Kemalettin Nalcı   (Tekirdağ) 
6) Emin Haluk Ayhan   (Denizli)  
7) Mustafa Kalaycı    (Konya)  
8) Metin Ergun    (Muğla)  
9) Muharrem Varlı   (Adana) 
10) Hakan Coşkun   (Osmaniye)  
11) Cemaleddin Uslu   (Edirne)  
12) Alim Işık     (Kütahya)  
13) Yılmaz Tankut    (Adana)  
14) Şenol Bal     (İzmir)  
15) Mümin İnan     (Niğde)  
16) Akif Akkuş     (Mersin)  
17) Sabahattin Çakmakoğlu   (Kayseri)  
18) Hasan Çalış      (Karaman)  
19) Mehmet Şandır     (Mersin)  
20) Hüseyin Yıldız      (Antalya)  
21) Osman Durmuş    (Kırıkkale)  
 
Gerekçe:  
Ülkemizde son dönemlerde gerek yazılı gerekse de görsel basınımızda çocuk kaybolmaları, 

çocuk istismarları, çocuk işçiler gibi haberlerin hemen hemen her gün görülmesi ciddi bir 
toplumsal sorun olarak çocuk yaşamını tartışmaya açmıştır. Son zamanlarda özellikle çocuk 
kaybolmaları haberleri gündemin üst sıralarında yer almaktadır. Sorun bu haliyle üzerine ciddi 
araştırma ve analizlerin yapılması gereken bir merhaleye gelmiştir. 

Çocukların kaybolmaları veya kaçırılmaları ile ilgili gelişmelerin bugün ekonomik, sosyal, 
kültürel ve güvenlik boyutları vardır. Özellikle ekonomik boyut tüm toplum kesimlerini 
ilgilendiren bir konudur. 
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Ülkemizde 15 milyon 700 bin ailenin yaklaşık 3 milyon 600 bini yoksulluk sınırında 
yaşamaktadır. Bu rakamlar çerçevesinde her dört çocuktan birisi yoksuldur. Bu tespitlerin en 
önemli yansıması 200 binin üzerinde çocuğun sokaklarda yaşıyor olmasıdır. Sokaklarda yaşayan 
çocukları özellikle Büyükşehirlerde görülmesi bugün ülkemizin ekonomik problemleri ile birlikte 
gelen en önemli toplumsal sorun olarak göç sorunun bir yansımasıdır. Göç ile gelen ailelerin 
çocukları ailelerinin ekonomik beklentilerinin karşılanamaması nedeniyle yoksulluk içerisinde 
yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığından yapılan 
açıklamalarda 1.657 çocuğun kayıp olduğuna dikkat çekilmiştir. Aynı açıklamada dikkat çekilen 
bir başka husus ise kayıp çocukların 700'ünün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda 
yaşamını sürdüren çocuklar olduğu ifade edilmiştir. Ancak yukarıda ifade edilen ülkemizin 
ekonomik ve sosyal tablosu karşısında bu rakamların daha da yükselmesi beklenmektedir. 

Ülkemizde çocukların kaybolma veya kaçırılma sorunlarıyla ilgili olarak üç çeşit çalışma 
alanı vardır. Birincisi, çocuk üzerinden alabileceğiniz önlemler vardır. İkinci olarak, illere yönelik 
sosyal politika ve hizmetlere dair bir yeniden değerlendirme ve programlama gibi aile üzerinden 
alınabilecek önlemler vardır. Özellikle göç eden ailelerin yaşadığı ve geçim sıkıntısı çeken 
sosyoekonomik seviyesi düşük bölgelerde bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Buralarda 
yapılacak alan taramaları ile ekonomik, kültürel, psikolojik destek programları acilen 
hazırlanmalıdır. 

Üçüncüsü ve daha da önemlisi kurumlarca yapılabilecek işlemler vardır. Devletin güvenlik 
birimleri ile aileden ve çocuktan sorumlu birimleri arasında işbirliği sağlanmalıdır. Çocukların 
eğitimlerine devam etmeleri gerekmektedir. Okullarda idareciler ve öğretmenler konu hakkında 
bilgilendirilerek eğitim-öğretim ortamında alınabilecek tedbirler bir an önce belirlenmelidir. 
Basın-yayın kuruluşlarımıza da bu konuda önemli roller düşmektedir. Basın-yayın organları 
evden kaçan veya kaçırılan çocukların başlarına gelebilecek kötülüklere karşı programlar 
hazırlanarak gerek aileleri gerekse de çocukları daha dikkatli davranmaya sevk etmek 
gerekmektedir. 

Türkiye'nin aile ve çocuk merkezli refah göstergeleri Dünya ortalamasının altındadır. 
Ülkemizde korumaya muhtaç çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak bu alana dair yeni 
önlemler henüz alınamamıştır. 

Bütün bu gerekçelerle ülkemizde çocuk kaybolmaları veya kaçırılmalarına dair alınabilecek 
sosyal, kültürel, ekonomik ve güvenlik önlemler ile konuya ilişkin kurumsal ve hukuki 
düzenlemelerin araştırılması gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



–  45 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 milletvekilinin, kaçırılan ve kaybolan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/568) 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde son zamanlarda artış gösteren çocuk kaçırma olaylarının sebeplerinin 
araştırılması, kimler tarafından hangi amaçlarla kaçırıldığının bilinmesi, kaybolan ve kaçırılan 
çocukların bulunması noktasında gereken tedbir ve önlemlerin alınması, bu tür olaylarının önüne 
geçilmesi ve Türkiye'de çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik daha etkin politikaların 
üretilmesi için Anayasanın 98. İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

1) Selahattin Demirtaş   (Diyarbakır) 
2) Gültan Kışanak   (Diyarbakır) 
3) Ayla Akat Ata   (Batman) 
4) Bengi Yıldız   (Batman) 
5) Akın Birdal   (Diyarbakır) 
6) Emine Ayna   (Mardin) 
7) Fatma Kurtulan   (Van) 
8) Hasip Kaplan   (Şırnak) 
9) Hamit Geylani   (Hakkâri) 
10) İbrahim Binici   (Şanlıurfa) 
11) M. Nuri Yaman   (Muş) 
12) Mehmet Nezir Karabaş  (Bitlis) 
13) Mehmet Ufuk Uras  (İstanbul) 
14) Osman Özçelik   (Siirt) 
15) Özdal Üçer    (Van) 
16) Pervin Buldan   (Iğdır) 
17) Sebahat Tuncel   (İstanbul) 
18) Sevahir Bayındır    (Şırnak) 
19) Sırrı Sakık      (Muş) 
20) Şerafettin Halis   (Tunceli) 
 
Gerekçe: 
Son zamanlarda ülkemizde çocuk kaybolma ve çocuk kaçırılması olaylarında ciddi artışlar 

gözlenmektedir. Şu ana kadar kaybolan çocukların çoğunluğu bulunamamış ve kaybolan 
çocuklardan sonra da çocuk kaçırma olayları artmıştır. Bu çocuk kaçırma olayları ülkemizin her 
bölgesinde yaşayan vatandaşlarda büyük bir tedirginlik ve kaygı yaratmıştır. Çocuk kaçırma 
olaylarına ilişkin resmi makamlar dahil olmak üzere net sayısal veriler bulunmadığı gibi, 
çocukların kaybolması ve bulunamaması, nedenleri ve çocuk kaçırma olaylarının artışı, sebepleri 
ve kimler tarafından hangi amaçla yapıldığına dair çalışmalar yeterince yapılmamaktadır.  

Çocuk kaçırma olayları yakın zamanda, Çorum Osmancık ilçesinde bir aile 16 yaşlarındaki 
kız çocuğunun kaçırıldığı şikâyetini emniyete bildirmiştir. Mardin Mazıdağı ilçesinde 4 kız 
çocuğunun kaçırılma olayı basında büyük yankı uyandırmıştır. Daha öncesinde ise Kayseri'de 
bayramın ikinci günü 2 kız çoğunun kaçırılması üzerine aile tarafından emniyete şikâyet 
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iletilmiştir, ancak hâlen çocuklara dair bir bilgi elde edilememiştir. Urfa'nın Viranşehir ilçesinde 
bir kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası da gündeme gelmişti. Son olarak da İstanbul'da ilköğretim 
okulu 6. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki çocuk kaçırılmıştır. Kaçırılan ve kaybolan çocuklardan 
herhangi haber alınmaması ailelere derin kaygı ve üzüntü yaşatmaktadır. 

Emniyet Müdürlüğünün 27 Ocak 2010 tarihi itibariyle yurt genelinde 1016'sı kız olmak 
üzere 1661 çocuk için Emniyet Müdürlükleri'ne kayıp başvurusu yapıldığını belirtmiştir.            
18 yaşından küçük çocuklar için yapılan kayıp başvurusunda il bazında İstanbul birinci sırada yer 
alırken, kayıp başvurularında son yıllarda Doğu ve Güneydoğu illerindeki artış ise dikkat 
çekmektedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde de kaçırma olaylarının son günlerde 
arttığını gözlenmiş ve son bir yılda toplam 187 çocuk kaybolurken, bu çocuklardan şimdiye kadar 
haber alınamamıştır. Bölgede Diyarbakır 99 kayıp çocuk sayısı ile ilk sırada yer alırken, Batman 
36 kayıp çocuk sayısı ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu rakamlar incelendiğinde, kaçırılan 
çocukların büyük bir kısmının kız çocukları olduğu anlaşılmaktadır. Son zamanlarda ülkemiz 
genelinde bin 600'ün üzerinde çocuğun kaçırıldığı ve özellikle bu sayı içerisinde kız çocuklarının 
oranının daha fazla olduğunu ve bu sayının özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde daha 
fazla olduğunu görülmektedir. 

Bölgede işsizlik, yoksulluk çocukları hedef alacak ciddi toplumsal boyutlara yol 
açmaktadır. Bu tür olayların artması, kendisini koruyamayacak olan çocukların hedef alınıp 
kaçırılmasını beraberinde getirmektedir. Çok ciddi çocuk kaçırmaların yaşandığı bölgede olaylara 
basit bir şekilde yaklaşmamak gerekmektedir. Kaçırılan çocukların bulunmaması, vatandaşlarda 
bu kaçırma olayların örgütlü olarak yapıldığı izlenimini uyandırmaktadır. 

Kaçırılan çocukların kaçırılma nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, organize suç 
örgütleri tarafından organ ticareti, çocuk pornografisi için kullanılması, çocukların suça 
karıştırılması, yurt içi ve yurt dışı çocuksuz ailelere satılması gibi olasılıklar gündeme 
gelmektedir. 

Kayıp çocuklar konusunda tüm endişeleri giderecek şekilde, bu konuya gereken ilgi ve 
önemin verilmesi, toplumda büyük panik ve kaygıların ortadan kalkması ve bu tür olayların 
önünün alınması için bir an önce acil eylem planları oluşturulmalıdır. Ayrıca, kayıp çocukların 
kaybolma sebepleri, kayıp çocuklarla ilgili veri tabanı oluşturulması, kayıpların önlenmesine 
yönelik çalışmaların neler olabileceği konularının araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü 
amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir. 
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Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 28 milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/569) 

  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde yaşanan çocuk kayıplarının nedenlerinin tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla ekte sunmuş olduğumuz gerekçe doğrultusunda, Anayasanın 98'inci ve 
İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Mustafa Elitaş   (Kayseri) 
2) Sadık Yakut    (Kayseri) 
3) Yaşar Karayel   (Kayseri) 
4) Murat Yıldırım    (Çorum) 
5) Musa Sıvacıoğlu   (Kastamonu) 
6) Ahmet Öksüzkaya      (Kayseri) 
7) Ali Küçükaydın                                (Adana)  
8) Mehmet Sait Dilek     (Isparta) 
9) Feyzullah Kıyıklık      (İstanbul) 
10) Ali İhsan Merdanoğlu                     (Diyarbakır) 
11) Saadettin Aydın        (Erzurum) 
12) Müjdat Kuşku                                (Çanakkale) 
13) Haydar Kemal Kurt   (Isparta) 
14) Mehmet Daniş                               (Çanakkale) 
15) Zeyid Aslan                                   (Tokat) 
16) Azize Sibel Gönül    (Kocaeli) 
17) Cumhur Ünal                                (Karabük) 
18) Ayşe Türkmenoğlu   (Konya) 
19) Özlem PiltanoğluTürköne              (İstanbul) 
20) Edibe Sözen                                 (İstanbul) 
21) Avni Doğan                                   (Kahramanmaraş) 
22) Birnur Şahinoğlu      (Samsun) 
23) Suat Kınıklıoğlu       (Çankırı) 
24) Abdulkadir Emin Önen                   (Şanlıurfa) 
25) Mustafa Özbayrak    (Kırıkkale) 
26) Ahmet Büyükakkaşlar                    (Konya) 
27) Ali Öztürk                                      (Konya) 
28) Öznur Çalık                                   (Malatya) 
29) Yusuf Coşkun                               (Bingöl)  
  
Gerekçe: 
Herkesin bildiği gibi geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Kayseri'de 3 çocuk şeker toplamak 

için evlerinden çıkmış ve bir daha evlerine dönmemiştir. Yetkililerin yoğun çabalarına rağmen 
henüz bu yavrularımızdan haber alınamamıştır. Son zamanlarda medyada sıkça çıkan ve ülke 
gündeminde haklı olarak yer tutan bu olayla birlikte ülkemizde genel anlamda çocuk kayıplarıyla 
ilgili araştırmalar yapılmakta ve çözüm aranmaktadır. 
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Maalesef son yıllarda çocuk kayıplarının sayısında bir artış mevcuttur. Söz konusu çocuk 
kayıplarıyla ilgili kamuoyunda çeşitli şüpheler bulunmaktadır. Bazı suç örgütleri tarafından bu 
çocukların kaçırıldığı ve kaçırılma amaçlarının organ ticareti, dilencilik ya da fuhuş olduğu 
şüphesi hem aileleri hem de tüm ülkeyi endişelendirmekte ve herkesi bu konuda çözüm arayışına 
yönlendirmektedir. 

Ülkemizde, dünyada olduğu gibi çocuk hakları konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş, 
ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bugüne kadar yaşanan çocuk kayıplarından ötürü Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlığı’nca "Kayıp Çocuklar Projesi" adı altında bir çalışma başlatılmıştır. Kayıpların 
istatistik verileri, nedenleri ve bu kayıpları önleme yolları araştırılmıştır. 25.07.2008 tarihinde 
"Kayıp Çocuklar Raporu" başlığıyla bir rapor yayımlanmış ve kamuoyu aydınlatılmıştır. 

Konu ile ilgili proje kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Çok sayıda kurum ve 
kuruluş koordine bir şekilde çalışmaktadır. Toplumsal duyarlılıkla birlikte de bu konuda herkes 
üzerine düşeni de yapacaktır. Zira kaybolan çocuklar, bizim yavrularımızdır. Ülkemizin 
geleceğidir. Ailelerinin biricik yavrularıdır. Herhangi bir kayıp haberi sadece ailesini değil tüm 
ülkeyi üzmektedir. Bu nedenle çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasını 
sağlamak bütün ülkenin görevidir. 

Önümüzde duran sorun son derece ciddi bir sorundur. Üzerinde titizlikle durulması gereken, 
tüm ülkeyi ilgilendiren bir sorundur. Bu konuda herkesin sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir. 
Ülke genelinde yapılan çalışmalarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin de üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu önemli konunun Meclisimizde ele alınması, 
araştırılması zaruret hâlini almıştır. 

Unutulmamalıdır ki kayıp çocuklar sorunu, bütün Meclisin sorunudur. Burada herhangi bir 
siyasi parti ayrımı yapmadan tüm milletvekillerimize görev düşmektedir. Zira bütün siyasi parti 
milletvekillerinin katılımı ve ortak çalışması konunun daha rahat çözülmesine yardımcı olacaktır. 

Bütün bu nedenlerle, çocuk kayıplarının nedenlerinin tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla teklif edilen Meclis Araştırmasının açılmasının ülkemiz ve milletimiz için 
yararlı olacağı kanaatindeyiz. 
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İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 milletvekilinin, sokakta yaşayan çocuklar 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/570) 

  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10 Ocak 2010 tarihinde, İstanbul'da, 5 yaşındaki Bedrettin Karaduman ölmek üzereyken 
bulunmuştur. Vücudunda işkencenin derin izlerini taşıyan küçük çocuk hemen hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Daha sonra başlatılan soruşturma süreci ile küçük çocuğun dilencilik yaptığı, başka 
çocuklardan oluşan dilenci çeteleri tarafından bu hâle getirildiği ifade edilmiştir. İstanbul gibi bir 
metropolde, 5 yaşındaki bir çocuğun yaşam koşulları ve gördüğü işkencenin yaşadığımız çağ ile 
örtüşen bir durum olmadığı ortadadır. 

10 Ocak'ta İstanbul'da yaşanan bu olay küçük yaşlarda çalıştırılan veya dilendirilen 
çocukların içler acısı hâlini ortaya koymaktadır. Bu dramatik durum, insanın insanca 
yaşayabileceği toplumsal dokunun Türkiye'de oluşmadığını göstermektedir. Küçük Bedrettin'in 
gördüğü işkence, 21. yüzyılda bir utanç tablosudur. Bunun gibi pek çok örneğin olduğu 
bilinmektedir. Sokaklarda dilenen, hemen hemen her trafik ışığında mendil, kalem satmak için 
uğraşan sokak çocukları toplumun her kesiminden insanın karşılaştığı manzaralardır. Sokaklarda 
büyük bir sefalet içinde, işkence ve dayakla korkutularak dilenmeye zorlanan çocuklara sahip 
çıkılması sosyal devlet olmanın getirdiği bir zorunluluktur. Toplumsal eşitliğin ve adaletin 
sağlanabilmesi için bu çocukların sağlıklı bir ortamda büyümesi, her çocuk gibi eğitim görmesi 
kendi yaşamlarını idame ettirebilecek duruma gelmeleri için uygun koşulların sağlanması 
gerekmektedir. İşsizlik nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar, insanları göçe zorlamıştır. 
Yaşanan toplumsal değişimler, zaten ekonomik sıkıntılar yaşayan aileleri daha da büyük 
çıkmazların içine itmiştir. 

Oluşan bu olumsuzluklar zinciri içinde, çocuklar korkutularak, aileleri ya da etraflarındaki 
kişilerce çalışmaya, para kazanmaya zorlanmaktadır. Büyük metropollerde çok daha yoğun bir 
şekilde yaşanan bu sorunun çözümlenmemesi, zaman içinde daha da büyüyerek önemli bir sosyal 
ve toplumsal sorun haline gelmesi sonucunu doğuracaktır. Küçük yaşlarda korkutularak 
dilendirilen, satıcılık yapan bu çocukların mutlaka sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması 
gerekir. Aksi takdirde zaman geçtikçe çok daha olumsuz tablolarla karşılaşılacaktır. Ailelerinin 
geçimine katkı sağlamak için küçücük yaşta sokaklara çıkarılan çocuklar, sokaklarda hak 
etmedikleri ve bir çocuğun altından kalkamayacağı davranış ve tehlikelerle karşı karşıya 
kalmaktadır. 

Tüm bunların engellenmesi, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi, toplumsal bilgilendirme 
çalışmalarının etkili bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tüm bunlar sosyal güvenlik şemsiyesi 
altında yapılmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal bilgilendirme konusunda daha etkin 
bir şekilde rol alması için desteklenmesi gerekmektedir.  

Sorumluluğu altında olan çocuklarını istismar eden ailelerin çocuklarının mutlaka koruma 
altına alınması gerekmektedir. Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili olarak yapılan düzenlemelerin 
pratikte uygulanmasında ortaya çıkan eksikliklerin nelerden kaynaklandığı tespit edilmelidir. 
Belli yaştaki çocukların okula gönderilmemesi halinde, nüfus kayıtlarından takiple bu çocuklara 
ulaşılması ve çocukların içinde bulundukları durum tespit edilebilir. 
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Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde belirlenen temel ilkeler çerçevesinde 
uygulamada ortaya çıkan aksamaların tespiti için daha aktif çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. Toplumda tüm çocuklar için var olan riskler tespit edilebilir risklerdir. Bu riskleri 
önceden tespit etmek ve uygun tedbirleri almak noktasında devlet üzerine düşen görevi yerine 
getirmelidir. 

Çocuğun korunma ihtiyacının aile ve aile tipi bakımı teşvik edecek hizmetler aracılığıyla 
sunulması gerekir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu’nun korunmaya muhtaç çocukların tespitinde aktif olarak görev 
alması gerekmektedir. Çocuk Esirgeme Kurumu uzmanlarının belirli yerlerde bulunan çocukları 
tespit ederek onlara yardımcı olması, doğrudan çözümü kolaylaştıran bir yöntemdir. 

Sokaklarda yaşayan korunmaya muhtaç çocukların içinde bulundukları durumun nedenleri 
ve sokak çocukları için alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederiz.12.01.2010 

 
1) Çetin Soysal    (İstanbul)  
2) Mehmet Şevki Kulkuloğlu   (Kayseri)  
3) Mehmet Sevigen        (İstanbul)  
4) Sacid Yıldız                (İstanbul)  
5) Canan Arıtman                    (İzmir)  
6) Necla Arat                           (İstanbul)  
7) BihlunTamaylıgil               (İstanbul)  
8) Birgen Keleş                 (İstanbul)  
9) Fatma Nur Serter             (İstanbul)  
10) Nesrin Baytok                  (Ankara)  
11) Tacidar Seyhan            (Adana)  
12) Atila Emek                 (Antalya)  
13) Tekin Bingöl         (Ankara)  
14) İsa Gök                        (Mersin) 
15) Hulusi Güvel               (Adana)  
16) Abdulaziz Yazar          (Hatay)  
17) Kemal Demirel            (Bursa)  
18) Osman Kaptan                 (Antalya)  
19) Gökhan Durgun            (Hatay)  
20) Rasim Çakır                  (Edirne)  
21) Durdu Özbolat                 (Kahramanmaraş)  
22) Ramazan Kerim Özkan       (Burdur)  
23) Mehmet Ali Özpolat             (İstanbul)  
24) Ali Rıza Ertemür                    (Denizli)  
25) Mevlüt Coşkuner            (Isparta)  
26) Ali İhsan Köktürk                (Zonguldak)  
27) Turgut Dibek                 (Kırklareli)  
28) Ahmet Küçük                      (Çanakkale)  
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İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 milletvekilinin, sokakta yaşayan ve dilendirilen 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/571) 

  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’nci maddeleri uyarınca “Sokakta 
yaşayan ve dilendirilen çocukların sorunlarının giderilmesi” için Meclis Araştırması açılmasını 
saygılarımla arz ederim. 12.01.2010 

1) Mehmet Sevigen                (İstanbul)  
2) Sacid Yıldız                 (İstanbul)  
3)Tekin Bingöl                      (Ankara)  
4) Birgen Keleş                        (İstanbul)  
5) İsa Gök                                (Mersin)  
6) Hulusi Güvel                      (Adana)  
7) Abdulaziz Yazar            (Hatay)  
8) Tacidar Seyhan            (Adana)  
9) Kemal Demirel             (Bursa)  
10) Osman Kaptan            (Antalya)  
11) Gökhan Durgun          (Hatay)  
12) Rasim Çakır                  (Edirne)  
13) Durdu Özbolat              (Kahramanmaraş)  
14) Ramazan Kerim Özkan     (Burdur)  
15) Mehmet Ali Özpolat               (İstanbul)  
16) Ali Rıza Ertemür                  (Denizli)  
17) Mevlüt Coşkuner                    (Isparta)  
18) Ali İhsan Köktürk      (Zonguldak)  
19) Turgut Dibek                 (Kırklareli)  
20) Atila Emek               (Antalya)  
21) Ahmet Küçük          (Çanakkale)  
22) Ensar Öğüt                      (Ardahan)  
 
Gerekçe:  
Tüm dünyada ciddi anlamda sorun haline gelen ve Türkiye'de de yaşanan ekonomik krizle 

birlikte önemli toplumsal sorunlarımızın başında gelen sokak çocuklarının sayıları hakkında da 
maalesef ciddi bir enformasyona sahip değiliz. 

Evde dayak yiyen, şiddete maruz kaldığı için evden kaçan, sokakta da her türlü istismara 
açık kalan, suça itilerek yaşamlarını sokakta idame ettirmek zorunda kalan yüz binlerce çocuk 
olduğunu görmekteyiz. 

Bu çocukların ortak özellikleri ise, yaşlarının gerektirdiği bir hayatı yaşayamamaları ve o 
yaşlarda en çok ihtiyaç duydukları ev sıcaklığından, ebeveyn ilgisinden, oyun oynamaktan ve 
sağlıklı beslenmeden yoksun olmalarıdır. Her çocuğun doğal hakkı olan yaşına uygun bir hayat 
yaşama hakkının onların elinden alındığı gözlemlenmektedir.  
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İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde, metropollerde, trafik ışıklarında duran, 
arabaya koşarak gelen çocukların manzarası herkes tarafından bilinmektedir. Sokakta çalışan ya 
da zorla çalıştırılan bu çocukların belli süre sonra evlerini terk ederek kaçtıkları ve sokakta 
yaşamaya başladıkları yapılan çalışmaların sonucunda görülmektedir. 

Özellikle Doğu ve Güneydoğuda var olan yoksulluk, işsizlik, terör gibi etkenler sebebiyle 
büyük şehirlere göç en önemli sosyal sorundur. Hatta bazı ailelerin dilencilik için topluca 
Büyükşehirlere göç ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Yapılan araştırmalara göre en çok sokak çocuğunun yaşadığı il İstanbul olarak 
görülmektedir. Yine verilen bilgilere göre her 4 çocuktan biri de çalışmaktadır. Üstelik bu 
çocuklar yaşlarına aykırı bir biçimde çalıştırılmaktadır. Türkiye'de sömürülen çocuk iş gücü oranı 
ise Uzakdoğu ülkelerindeki oranlara ulaşmıştır. 

Sokaklarda yaşayan, dilendirilen, çalışan çocuklar birçok tehlike ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Çalışma ortamlarının tehlikeli, soğuk ve her türlü istismara açık olması nedeniyle bu 
çocukların büyük bir kısmında ciddi anlamda sağlık sorunları, saldırganlık, hırsızlık, hiperaktivite 
gibi psikososyal davranış bozuklukları ortaya çıkmaktadır.  

Tüm bu sebeplerden dolayı çocukları yetiştirmekten sorumlu yetişkinler tarafından herhangi 
bir koruma, denetleme olmadığı için ailelerinden kopmuş, 24 Saat sokakta yaşayan, suça bulaşan, 
tiner, bali gibi uçucu maddeler kullanan, her türlü cinsel istismara uğrayan, dilenci ve organ 
mafyasının eline düşen çocuklar karşımıza çıkmaktadır. 

Peki hükümet yetkilileri toplum açısından ciddi anlamda tehdit niteliği taşıyan, her gün 
onlarca çocuğun sokağa düştüğü, organ mafyasının cirit attığı, her köşede dilencilik yapan 
çocukların bulunduğu, okul köşelerinde sigara uyuşturucu satarak çocuklarımızın tehdit edildiği 
bir ortamda korunmaya, gözetilmeye en çok ihtiyacı olan, bu çocuklar için neler yapmaktadır 
bilinmemekte. 

Geleceğimiz olan çocukları kurtarmak için ne gibi önlemler alınmaktadır? Bu işten sorumlu 
devlet kurumları, işlevleri, şimdiye kadar neler yaptıkları, kaç çocuğu ne şekilde istihdam ettikleri 
de bilinmemektedir. Bu kurumlara sevk edilen çocuklarımıza orada nasıl bir eğitim verilmekte, 
çocuklar ne şekilde rehabilite edilmekte cevap bekleyen sorulardır. 

Devlet bu çocukların sadece barınma ve gıda ihtiyacını gidermekle yetinmemelidir. Var 
olan mevcut yasalar yeniden gözden geçirilmeli, nasıl uygulandığı takip edilmelidir. Sokakta 
çalışan, zorla çalıştırılan, dilendirilen bu çocuklar ayrı ayrı ele alınarak çocukları sokağa düşüren 
nedenler ve genel olarak sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi gerekmektedir. 
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Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 24 milletvekilinin, sokakta yaşayan çocuklar 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/572) 

  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 

Sokakta yaşayan ve sokağı kullanan, halk arasında "sokak çocukları" biçiminde 
isimlendirilen çocukların sorunlarının, sokağa itilme sebeplerinin araştırılması ve olası çözüm 
önerilerinin tartışılabilmesi için TBMM içtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri ve Anayasa'nın      
98. maddesi gereğince bir meclis araştırması açılmasını arz ederim. 

1)    Nevingaye Erbatur   (Adana) 
2)    Hulusi Güvel          (Adana) 
3)    Ferit Mevlüt Aslanoğlu        (Malatya) 
4)    Mehmet Şevki Kulkuloğlu      (Kayseri) 
5)    Atila Emek                    (Antalya) 
6)    Canan Arıtman              (İzmir) 
7)    Sacid Yıldız             (İstanbul) 
8)    Tayfur Süner            (Antalya) 
9)    Gökhan Durgun       (Hatay) 
10)  Ali Koçal                  (Zonguldak) 
11)  Turgut Dibek              (Kırklareli) 
12)  Algan Hacaloğlu           (İstanbul) 
13)  Ali Rıza Ertemür               (Denizli) 
14)  Abdulaziz Yazar              (Hatay) 
15)  Tekin Bingöl          (Ankara) 
16)  İsa Gök                             (Mersin) 
17)  Durdu Özbolat                 (Kahramanmaraş) 
18)  Ramazan Kerim Özkan   (Burdur) 
19)  Mevlüt Coşkuner        (Isparta) 
20)  Ali Rıza Öztürk               (Mersin) 
21)  Şevket Köse               (Adıyaman) 
22)  Hüseyin Ünsal            (Amasya) 
23)  Mehmet Ali Özpolat         (İstanbul) 
24)  Erol Tınastepe                   (Erzincan) 
25)  Ensar Öğüt                          (Ardahan) 
 
Gerekçe: 
9 Ocak 2010 tarihinde Haliç Köprüsü'nü temizleyen işçilerce ölmek üzereyken bulunan ve 

ölümden dönen 5 yaşındaki B.K.nın yaşadığı sıkıntılar "sokak çocukları" olarak adlandırılan 
sokağı kullanan, sokakta yaşayan çocukları tekrar kamuoyu gündemine taşımıştır. 

Çocukların büyüklerce sokakta çalışmaya, dilenmeye ya da hırsızlığa zorlanması bir çocuk 
hakları ihlalidir. Sokakta para kazanmaya itilen çocuk okul ve aile ortamından uzak bir yaşama 
zorlandığı için geleceğe yönelik gerekli eğitim imkanından da mahrum kalmaktadır. 



–  54 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Yapılan araştırmalar sadece İstanbul'da yaklaşık 4 bin çocuğun sokaklarda çalıştırıldığını ya 
da dilendirildiğini ortaya koymaktadır. Ancak geçtiğimiz yıl yalnızca 400 çocuk sokaktan 
kurtarılıp devlet koruması altına alınabilmiştir. 

Meselenin bir diğer boyutu, 5 yaşındaki Bedrettin'in de başına geldiği gibi, çocukların 
şiddete karşı korunaksız kalmasıdır. Sokakta yaşayan çocuklar hem büyüklerinden hem de yine 
diğer çocuklardan gelebilecek şiddete karşın korunamamakta, yaşadıkları şiddet türleri de 
çocukların hem fiziksel hem ruhsal anlamda yaralanmalarına sebep olmaktadır. 

B.K.'nın yaşadığı şiddet başka bir gerçeği daha gözler önüne sermiştir. Kimi aileler 
çocuklarını dilendirmek ya da çalıştırmak için bahar aylarından itibaren İstanbul'a ya da diğer 
büyük illere gelmektedir. Bu da çocukların kendi ailelerinde şiddete itilmesi anlamına 
gelmektedir. 2009 yılı içerisinde, sokaklarda çalıştıkları belirlenen çocuklara yönelik olarak 
sadece İstanbul'da 10 bin 741 yasal işlem yapılmış ancak sadece 400 çocuk devlet koruması altına 
alınmıştır. Devlet korumasından yoksun kalan diğer çocukların halen sokaklarda şiddetin türlü 
biçimleri ile karşı karşıya kaldığı bir gerçektir. 

Yukarıda değinilen tüm sorunların sebeplerinin ve hem çocuklara hem de topluma olası 
etkilerinin araştırılabilmesi için, konunun uzmanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili kamu 
görevlilerinin fikir ve önerilerinin tartışılabilmesi ve çözüm önerilerine dair bir Meclis 
araştırmasının açılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 23 milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar 
sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/573) 

  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasamızın 98., İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince, Ülkemizde var olan 
ve toplumsal bir sorun olarak gün geçtikçe büyüyen, istismar edilen çocukların sorunları ve 
başlangıç nedenleri ve güvenli bir ortam sağlanması ve toplumla yeniden bütünleşmelerine 
yardımcı olacak, alınması gereken önlemlerin ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir 
Araştırma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

1) Ahmet Orhan           (Manisa) 
2) Mehmet Şandır       (Mersin) 
3) Hasan Özdemir           (Gaziantep) 
4) Hüseyin Yıldız           (Antalya) 
5) Mustafa Enöz            (Manisa) 
6) Erkan Akçay           (Manisa) 
7) Hasan Çalış             (Karaman) 
8) Mehmet Günal         (Antalya) 
9) Reşat Doğru                (Tokat) 
10) Mehmet Serdaroğlu        (Kastamonu) 
11) Ahmet Duran Bulut                        (Balıkesir) 
12) Emin Haluk Ayhan                         (Denizli) 
13) Necati Özensoy                             (Bursa) 
14) Recep Taner                                 (Aydın) 
15) Sabahattin Çakmakoğlu                 (Kayseri) 
16) Süleyman Latif Yunusoğlu              (Trabzon) 
17) Mehmet Akif Paksoy                       (Kahramanmaraş) 
18) Murat Özkan                                 (Giresun) 
19) Kamil Erdal Sipahi                        (İzmir) 
20) Mustafa Kalaycı                             (Konya) 
21) Abdülkadir Akcan                           (Afyonkarahisar) 
22) Mithat Melen                                 (İstanbul) 
23) Akif Akkuş                                     (Mersin) 
24) Oktay Vural                                     (İzmir) 
 
Gerekçe: 
Sokakta yaşayan ve istismar edilen çocukların yaşamları ülkemizde gün geçtikçe büyüyen 

bir hâl içindedir. Bu çocukların yaş grupları 12 ile 19 arasında olup, alt yaş sınırı maalesef gün be 
gün aşağılara doğru inmektedir. 

Sokakta yaşayan çocukların bir kısmı, parçalanmış da olsa aileleriyle ilişkilerini 
sürdürürken, yarısından fazlası ekonomik yetersizlik, ihmal ve parçalanmış aile gibi etkenler 
nedeniyle sokağa itilen çocuklar, arkadaş etkisi, aile içi şiddet, aile içi problemler ve üvey 
ebeveynle çatışma gibi nedenlerle de sokakta yaşamaya başlıyor. Bahsi geçen nedenler ile birlikte 
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sokakta yaşamanın bu çocuklar için travmatik hayatın ne başlangıcı ne sonu olduğu gibi 
karşılaştıkları diğer bir sorun ise çocukların uçucu maddeler ve uyuşturucu ile karşılaştığı ve bu 
korkunç maddelerden kurtuluşlarının olmadığı bir başlangıç ile tanışıyorlar. Sokakta yaşayan 
çocukların işledikleri ve istemeden kullanıldıkları ve karıştıkları suç oranları yükselmektedir. 

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi metropol kentlerin varoşlarında yaşayan, özellikle göç 
yoluyla gelen ailelerin çocuklarının risk altında olduğu gerçeklik kazanmıştır. Sosyo-ekonomik 
düzeyin düşük olduğu ve çarpık kentleşmenin yoğun yaşandığı gecekondu bölgelerinde yaşayan 
ailelerin çocukları bu risk grubu altında yer almaktadır. 

Eğitim ve yaşam sosyolojisinin geliştirilmesi, ilerlemesi ve ailenin kalitesinin yükseltilmesi 
hâlinde toplum kalitesinin de yükseleceği bir gerçektir. Sosyal güvenlik alanında yapılacak yeni 
düzenleme ve genişletmeler toplum kalitesinin yükselmesi ile birlikte sokakta yaşayan çocuk 
sayısında azalmayı da sağlayacaktır. 

Çocuk haklarına yönelik bazı ihlallerin azaltılmasında ilerleme sağlanmakla birlikte, 
çocuklara yönelik istismar olaylarının yaygınlığı hakkında henüz elde fazla bilgi 
bulunmamaktadır. Şiddet ve sömürü tüm dünyada pek çok çocuğun yaşamındaki katı gerçekler 
olarak varlığını sürdürmektedir. 

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kız ve erkek çocuk insan ticareti mağduru 
olmaktadır, ana-baba ilgisinden yoksundur veya okula gidebilmek, temel sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilmek için gerekli kayıt belgelerine sahip değildir. Daha milyonlarca çocuk son derece 
elverişsiz koşullarda çalışmaya zorlanırken diğerleri evlerinde, okullarında, toplumlarında, 
yerleştirildikleri kurumlarda veya tutukluluk hâlinde şiddete veya suistimale maruz kalmaktadır. 
Bu tür olumsuzlukların failleri de çoğu kez çocukların emanet edildikleri yetişkinlerdir. 

Sokaklarda yaşayan ve/veya çalışan çocuk sayısı son dönemde gözle görülür biçimde 
artmıştır. Pek çok çocuk, anne-babaları tarafından sokakta çalışıp aile geçimine destek vermeye 
zorlanmaktadır. İstismar eden ailelerden gelen çocukların bazıları kurtuluşu sokaklarda 
aramaktadırlar. Çocukların çoğu sokaktayken kötü muameleye, fiziksel ve/veya cinsel istismara, 
hastalıklara ve yetersiz beslenmeye maruz kalmakta, madde bağımlısı hâline gelmektedir. 

Bu çocuklara güvenli bir ortam sağlanması ve toplumla yeniden bütünleşmelerine yardımcı 
olacak becerilerin geliştirilmesi, cinsel istismara maruz kalanlar, uçucu madde bağımlısı olanlar, 
sokaklarda çeşitli işler yapanlar, evlerinden kaçanlar ya da sokağa itilenler gibi farklı 
gereksinimleri olan çocuklar için güvenli ve destekleyici ortamlar sağlanması gerekmektedir. 

Çocukların sokakta yaşamalarına ve/veya çalışmalarına yol açan temel nedenlere karşı 
alınacak önlemlerin ve yukarıda değinmiş olduğumuz nedenlerden ötürü sorunların, alınacak 
tedbirlerin ve çözüm önerilerinin, yüce Meclisimizce tespiti amacı ile Meclis Araştırması 
açılması yerinde olacaktır. 
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İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ve 21 milletvekilinin, cinsel istismara maruz kalan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/574) 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanlığına  

Ülkemizde çocuklara yönelik cinsel suçlarla mücadele yöntemlerinde, cinsel suç mağduru 
çocukların korunması uygulamalarında ve yasalardaki ilgili düzenlemelerde karşılaşılan 
sorunların araştırılarak tespit edilmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasamızın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci 
maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

1) Alev Dedegil                       (İstanbul) 
2) Aşkın Asan                         (Ankara) 
3) Kemalettin Aydın             (Gümüşhane) 
4) Yılmaz Tunç                      (Bartın) 
5) Birnur Şahinoğlu          (Samsun) 
6) Mehmet Çiçek                (Yozgat) 
7) Fatma Şahin                (Gaziantep) 
8) Mustafa Ünal              (Karabük) 
9) Avni Erdemir                   (Amasya) 
10) Yaşar Eryılmaz            (Ağrı) 
11) Ülkü Gökalp Güney        (Bayburt) 
12) Mustafa Cumur                (Trabzon) 
13) Azize Sibel Gönül          (Kocaeli) 
14) Dilek Yüksel                   (Tokat) 
15) Nükhet Hotar                 (İzmir) 
16) Hayrettin Çakmak          (Bursa) 
17) Reha Denemeç                (Ankara) 
18) Güldal Akşit                      (İstanbul) 
19) Abdülkadir Aksu             (İstanbul) 
20) Edibe Sözen                    (İstanbul) 
21) Fatoş Gürkan               (Adana) 
22) Yusuf Coşkun               (Bingöl) 
Gerekçe: 
Kendinden büyük bireylerin, çocuğun fiziksel, gelişimsel ve psiko-sosyal açıdan iyi olma 

halini olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışları çocuğun istismarı olarak 
değerlendirilmektedir. Çocuk istismarı; fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olmak üzere 
dört ana grupta incelenmektedir. Bu gruplar içinde bulunan cinsel istismar, istismar tipleri 
içerisinde çoğunlukla gizli kalan ve saptaması en zor grubu oluşturmaktadır. 

Çocukların cinsel amaçlarla kullanılması, çocuk fahişeliği, pornografi ve seks turizmi kaygı 
verici boyutlarda artmakta ve giderek günümüz dünyasına yayılmaktadır. Dünyada milyonlarca 
çocuk ve gencin her şekildeki cinsel istismar kurbanı olduğu ve bunların arasında 5 yaşından 
küçük çocukların dahi bulunduğu bildirilmektedir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara 
Acil Yardım Fonu (UNICEF) tarafından, dünyada milyonlarca çocuğun ya fahişe olarak 
çalıştırıldığı ya da porno filmlere malzeme edildiği saptanmıştır. 
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Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde; % 30'unun  
2-5, % 40'ının 6-10, % 30'unun 11-17 yaş grubunda olduğunu görülmekte. Bir başka deyişle 
olguların % 70'ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. Kız çocukları erkek çocuklardan 3 kat daha 
sık cinsel istismara uğramakta ve istismara uğramış erkek çocuklarda ölüm ve yaralanmalar daha 
sık görülmektedir. Yurt içi yayınlarda ise kız/erkek oranı birbirine yakın bulunmuştur. 
İstismarcılar, % 80 çocuğun tanıdığı biridir ve % 96'sı erkektir. 

Çocuğa yönelik cinsel istismar, özellikle son günlerde basında sıkça yer alan haberler 
nedeniyle gündemi meşgul etmektedir. Uzmanlar Türkiye'de çocuklara yönelik cinsel istismar 
vakalarının giderek arttığını ve suç artışının nedenlerinin başında cezaların caydırıcı olmadığını 
belirtmektedirler. 

Dünya'da yaygın olan suç eyleminin Türkiye'de varlığını ve azlığını inkar etmek 
olanaksızdır. Suç tespitlerinin az bulunması problemin küçük olduğu anlamına gelmez. Cinsel 
istismara uğramış çocuklarda, fiziksel yaralanmanın yanısıra hemen hemen hepsinde psikolojik 
zararlar meydana gelmektedir ve cinsel istismarın somut hasarları ortadan kalktıktan sonra bile bu 
duygusal zedelenme uzun yıllar devam etmektedir. 

Cinsel istismar aileyi ve çocuğu ciddi bir şekilde yaralamaktadır. Toplumun temel direkleri 
olan aile ve çocukların yaralanması toplumu derinden sarsar. Cinsel istismar ile ilgili önleyici ve 
koruyucu tedbirler almak devletin sorumluluklarındandır. 

Ülkemizde çocuklara yönelik cinsel suçlarla mücadele yöntemlerinde, cinsel suç mağduru 
çocukların korunması uygulamalarında ve yasalardaki ilgili düzenlemelerde sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldıracak yeni bir yaklaşıma ve alınması gereken acil 
tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

 
Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu (10 / 90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 466, 474, 496, 531, 539, 558, 563, 564, 565, 

566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574)  
 

Sayı: A.01.1.GEÇ.10/90-186                      10/07/2010 
Konu: Komisyon Raporu 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10 / 90, 190, 210, 235, 312, 433, 
438, 466, 474, 496, 531, 539, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574) 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, 10/03/2010 tarihinde çalışmalarına başlamış ve 
dört aylık araştırma süresi içinde yaptığı çalışmalar sonucunda düzenlediği rapor ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

                             Halide İNCEKARA 
             İstanbul Millevtekili 
              Komisyon Başkanı 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ek: Rapor 
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Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu 
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan  (10/90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 466, 474, 496, 
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AB Avrupa Birliği 

ABGS Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

AÇSAP Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 

ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

AMATEM Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi 

ARDEF Araştırma-Değerlendirme Formu 

ARGE Araştırma ve Geliştirme 

ASAGEM Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

ATK Adli Tıp Kurumu 

ATUD Adli Tıp Uzmanları Derneği 

BİLSEM Bilim Sanat Merkezi 

BM Birleşmiş Milletler 

BSM Bilim ve Sanat Merkezi 

CGİK Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 

CMK Ceza Muhakemesi Kanunu 

CTY Center For Talented Youth (Yetenekli Gençler Merkezi) 

CYBH Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 

ÇASGEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 

ÇEMATEM Çocuk-Ergen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi 

ÇHS Çocuk Hakları Sözleşmesi 

ÇKK Çocuk Koruma Kanunu 

ÇOGEM Çocuk ve Gençlik Merkezi 

ÇPGD Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme 

DAP Doğu Anadolu Projesi 

DEHB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 

DİYİH Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri 

DPT Devlet Planlama Teşkilatı 

DSÖ Dünya Sağlık Örgütü 

DSYMKKK Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları 
Kanunu 

E.A.HAST. Eğitim Araştırma Hastanesi 

EACEA The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

ECDL Avrupa Bilgisayar Yeterlilik Sertifikası 



–  75 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

ECHA Europan Council For High Ability (Yüksek Yetenekliler Avrupa 
Konseyi) 

ECPAT End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of 
Children for Sexual Purposes‘ (Çocuk Fuhuşu, Çocuk Pornografisi 
ve Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretine Son) 

EGEBAM Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 

EGM Emniyet Genel Müdürlüğü 

GAP Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi 

GBT Genel Bilgi Tarama 

GDSHM Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri 

GİH Genel İdare Hizmetler 

HAK İŞ HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

HIV Human Immunodeficieny Virus (İnsan Bağışıklık Yetmezlik 
Virüsü) 

HTS Telefon Dökümü 

HÜNEE Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

ICBF The International Center for The  Study of Giftedness 

ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

IOM Uluslararası Göç Örgütü 

IPEC Çocuk işçiliğinin Önlenmesi Uluslararası Programı 

İGB İnternet Güvenlik Ekibi 

İHAS İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 

İOYİ İnsana Yakışır İş Ülke Programı 

İSGÜM İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü 

İŞKUR İş ve İşçi Bulma Kurumu 

JGK Jandarma Genel Komutanlığı 

JKL Jandarma Kriminal Laboratuarı 

KGB Kreş ve Gündüz Bakımevi 

KHK Kanun Hükmünde Kararname 

KİHBİ Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı 

KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme 

Koor. Koordinasyon 

KPL Kriminal Polis Laboratuarı 

MBS Mesleki Bilgi Sistemi 

MDGS Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 

MEBBİS Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri 
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MERNİS Merkezi Nüfus İdare Sistemi 

METİP Mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının 
iyileştirilmesi projesi 

MOBESE Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu 

NATO Kuzey Atlantik  Örgütü 

NGO Non-Governmental Organisations (STK-Sivil Toplum Kuruluşları) 

NVİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

OECD İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

OVP Orta Vadeli Programlar 

PDR Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

PİO Pansiyonlu İlköğretim Okulu 

PVSK Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu 

RAM Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 

RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

SBS Seviye Belirleme Sınavı 

SCAT School and College Ability Test (Okul ve Kolej Yetenek Testi) 

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu 

SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

SHRM Sosyal Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi 

SHS Sağlık Hizmetleri Sınıfı 

SHU Sosyal Hizmet Uzmanı 

SİR Sosyal İnceleme Raporu 

SKAAS Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi 

SODES Sosyal Destek Programı 

SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

ŞNT Şartlı Nakil Transferi 

TAİEX Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi 

TCK Türk Ceza Kanunu 

TDP Toplum Destekli Polislik 

TEPAV Dünya Bankası ve Ekonomik Politikalar Araştırma Enstitüsü 

TEVİTÖL Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi 

THS Teknik Hizmetler Sınıfı 

TİB Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 

TKY Toplam Kalite Yönetimi 
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TMK  Teşkilat Malzeme Kadro Planlaması 

TNSA Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 

TSE Türk Standartları Enstitüsü 

TTK Talim ve Terbiye Kurulu 

TTSHO Toplum ve Bölge Temelli Sağlık Hizmetleri Organizasyonu 

TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi 

TUBİM Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 

TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

TÜRK İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

TÜYÇEV Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim Vakfı 

TVYD Televizyon Yayıncıları Derneği 

TYÇP Toplum Yararına Çalışma Programları 

UAVT Ulusal Adres Veri Tabanı 

UMATEM Uçucu Madde Bağımlıları Araştırma ve Tedavi Merkezi 

UNDCS BM Kalkınma İşbirliği Stratejisi 

UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 

UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu 

UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi 

ÜYEF Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Federasyonu 

ÜYEP Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Anabilim Dalı 

WFCL İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin 

WHO Dünya Sağlık Örgütü 

YİBO Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 

Y-PEER Gençlik Akran Eğitim Ağı 

YSÖP Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı 

ZB Zekâ Bölümü 

ZBPPÇ Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve 
Program Çerçevesi 
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GİRİŞ 

Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 10/03/2010 tarihinde çalışmalarına 
başlayan Meclis Araştırması Komisyonunun faaliyetlerini içeren rapor dokuz bölümden 
oluşmaktadır.   

 
Birinci Bölümde; Araştırma Komisyonunun kuruluşu, Komisyonun kurulma nedenleri 

ve milletvekillerinin verdiği önergelerin gerekçeleri ile Komisyonun görev, yetki, çalışma 
süresi ve yaptığı çalışmaların nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgiler sunulmuştur.  

 
Çocuklarla ilgili kavramların farklı disiplinler ve hukuksal metinlerde farklı tanımlarla 

kabul edildiği bilinmektedir. Bu nedenle İkinci Bölümde, raporda geçen bazı kavramların bu 
raporda kabul edilen tanımları verilmiştir.  

 
Hazırlanan bu çalışma her şeyden önce bir durum analizini gerektirdiğinden, Üçüncü 

Bölüm, Türkiye’nin sosyodemografik yapısının nüfus, göç, doğurganlık, yoksulluk, öğrenim 
durumu, çalışma olanakları başlıkları altında incelenmesine ve aile özelliklerinin 
irdelenmesine ayrılmıştır. 

 
Dördüncü Bölüm; çocuk konusunda ulusal ve uluslararası mevzuatın irdelendiği bir 

bölümdür. Bu bölümde hukuksal metinlere üç değerlendirme ışığında yer verilmiştir:              
a) Çocuğun mağdur olmasının önlenmesi, b) Mağdur olma olasılığı olan ve mağdur olan 
çocuğun erken dönemde bulunması ve mağdur olmasının önlenmesi, c) Mağdur olan çocuğun 
korunması ve rehabilitasyonu.  

 
Beşinci Bölüm; çocuk ve çocuk mağduriyeti konularıyla ilgili kamu kuruluşları ile 

uluslararası örgütlerin çalışmalarını içermektedir. Bu bölümde her kamu kurumunun görevleri, 
teşkilat şeması ve çocuk alanındaki kurumsal faaliyet ve tespitleri özetlenmiştir. Kurumlar 
sıralanırken çocuk mağduriyetinin önlenmesi konusunda sürecin planlama ile başlayıp adli 
mekanizma ile sona erdiği gerçeği göz önünde tutulmuştur. Burada ayrıca uluslararası 
örgütlerin Türkiye’deki çalışmalarına ve yürüttükleri projelere yer verilmiştir. Sivil toplum 
örgütlerine ise sayılarının çok olması ve bazılarının isimlerinin yazılmasının diğerleri 
açısından haksızlık olacağı düşüncesiyle yer verilmemiştir. 

 
Altıncı Bölümde; Türkiye’de çocuklara yönelik politikaların sunumu yer almaktadır. 

Çocuklara yönelik politikalarda öncelikle Devlet Planlama Teşkilatı tarafından koordine edilen 
kalkınma planları gösterilmiş; sonrasında ise kurumlara ait stratejik planların temel hedefleri 
ortaya konulmuştur. 

 
Yedinci Bölüm, Komisyonun kurulmasında ve çalışmalarında en önemli dayanağını 

teşkil eden “kayıp çocuklar sorunu”nun değerlendirilmesine ayrılmıştır.  
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Sekizinci Bölümde, mağdur çocuklar başlığı altında, birkaç farklı mağdur olma durumu 
incelenmiştir.  

Bunlardan ilki istismar mağduru çocuklardır. Çocuk ihmali ve istismarı, istismar ve 
ihmal durumunda yaşanan sağlık sorunları, risk etmenleri ve Türkiye’de istismarın boyutu 
tartışıldıktan sonra cinsel istismar üç boyutta ele alınmıştır: a) Cinsel istismar (ensest ve çocuk 
evlilikler; başlıkları da bu grup altında yer almaktadır); b) Çocukların cinsel ticari sömürüsü; 
c) Medyada cinsel sömürü. 

İkinci mağduriyet başlığı ise “sokakta yaşayan/çalışan çocuklar”dır. Bu kısımda sokakta 
yaşayan/çalışan çocukların sosyodemografik özellikleri incelendikten sonra, bu sorunun 
nedenleri ile kamu kurumlarının bu sorunun çözümüne yönelik uygulamaları ortaya 
konulmuştur. Son olarak, TBMM’nin 22. Döneminde Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle 
Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun sorunlara yönelik çözüm 
önerileri ile bu raporun çözüm önerilerinin Haziran 2010 itibarıyla uygulaması incelenmiştir. 

Üçüncü olarak, çalıştırılan çocuklar sorunu ele alınmıştır. Bu kısımda, Dünyada ve 
Türkiye’de durum, geçici ve mevsimlik tarım işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yapılan uygulamalar, sorunlar ve öneriler yer almıştır. 

Suça sürüklenen çocuklar bir diğer mağduriyet başlığıdır. Bu kısımda, suça 
sürüklenmenin nedenleri, suça sürüklenme ile karşılaşıldığında yapılan işlemler, Türkiye’de 
suça sürüklenen çocukların sosyodemografik özellikleri, Adalet Bakanlığı istatistikleri, 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri olmak üzere alt bölüm yer almıştır. 

Farklı bir “mağdur olan çocuk” grubunun değerlendirildiği son kısımda “üstün zekâlı ve 
üstün yetenekli çocuklar”la ilgili dünyadaki ve Türkiye’deki durumun karşılaştırması yapılmış 
ve kamu kurumlarının uygulamaları gösterilmiştir. 

 
Dokuzuncu Bölüm  ise kayıp çocuklar ile cinsel istismara maruz kalan çocuklar, suça 

itilen, sokakta yaşayan/çalışan ve çalıştırılan çocuklara ilişkin tespit edilen sorunlar ve 
önerilerden oluşmaktadır. 

 
Bilgilerine başvurulan kişilerle yapılan görüşmelerin tutanak özetleri, Komisyonun 

inceleme yaptığı illerdeki tespitleri ve “Türkiye’de 2006-2010 Yılları Arası Kayıp Çocuk 
Sorunu ve İlgili Risk Faktörlerinin İncelenmesi” konulu saha araştırması ile ilgili özet bilgi ise 
“Ekler”de yer almaktadır.  

Ayrıca beş bakan tarafından imzalanan “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi Projesi 
Kurumlararası İşbirliği Protokolü” ile İçişleri Bakanlığı genelgesi olarak yayımlanan “Kayıp 
Çocuk Rehberi” de ekte tam metin hâlinde bulunmaktadır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KOMİSYONUN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ 

1.1. Araştırmanın Konusu  

23’ üncü Dönemde Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu 
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonunun kurulmasına dayanak teşkil eden; Adana Milletvekili Nevin Gaye 
ERBATUR ve 20 milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorununun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/90); Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL ve 34 milletve-
kilinin, mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle eğitim alamayan çocuklara ilişkin sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/190); İzmir Milletvekili Canan 
ARITMAN ve 39 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismar sorununun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/210); Niğde Milletvekili Mümin İNAN ve 
25 milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/235); Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 21 milletve-
kilinin, çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar sorununun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/312), Mardin Milletvekili Emine AYNA ve 19 milletve-
kilinin, çocuk işçiliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
(10/433); Tekirdağ Milletvekili Kemalettin NALCI ve 19 milletvekilinin, çocuklarını yetiştirme 
yurtlarına terk eden ailelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla (10/438), Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 24 milletvekilinin, çocuk kaçırma 
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/466); İstanbul 
Milletvekili Çetin SOYSAL ve 28 milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/474); Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT ve       
22 milletvekilinin, çocuk kaçırma olayları ve kaybolan çocuklara ilişkin sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/496); Kütahya Milletvekili Alim IŞIK ve 
23 milletvekilinin, kimsesiz çocuklar ile sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/531); Adana Milletvekili 
Hulusi GÜVEL ve 26 milletvekilinin, çocuk işçiliği sorununun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/539); Trabzon Milletvekili Cevdet ERDÖL ve 29 milletve-
kilinin, kayıp çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
(10/558); Muş Milletvekili M. Nuri YAMAN ve 19 milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/563); İzmir Milletvekili Canan 
ARITMAN ve 21 milletvekilinin, kaybolan ve kaçırılan çocuklar sorununun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/564); Denizli Milletvekili Ali Rıza ERTEMÜR ve 
25 milletvekilinin, çocuk kaçırma olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla (10/565); Gaziantep Milletvekili Akif EKİCİ ve 27 milletvekilinin, 
kaybolan ve kaçırılan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla (10/566); Gaziantep Milletvekili Hasan ÖZDEMİR ve 20 milletvekilinin, çocuk kaçırma 
ve kaybolma olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/567); 
Diyarbakır Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ ve 19 milletvekilinin, kaçırılan ve kaybolan 
çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/568); 
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Kayseri Milletvekili Mustafa ELİTAŞ ve 28 milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/569); İstanbul Milletvekili 
Çetin SOYSAL ve 27 milletvekilinin, sokakta yaşayan çocuklar sorununun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/570); İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 
21 milletvekilinin, sokakta yaşayan ve dilendirilen çocuklar sorununun araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/571); Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR 
ve 24 milletvekilinin, sokakta yaşayan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/572); Manisa Milletvekili Ahmet ORHAN ve 23 milletve-
kilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla (10/573) ve İstanbul Milletvekili Alev DEDEGİL ve 21 milletvekilinin, 
cinsel istismara maruz kalan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla (10/574) Anayasa’nın 98’ inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
104 ve 105’ inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını isteyen önergelerinin 
gerekçelerinde özetle; 

Son yıllarda çocuk kayıplarının sayısında bir artış mevcut olduğu ve söz konusu çocuk 
kayıplarıyla ilgili olarak kamuoyunda çeşitli şüpheler bulunduğu, 

Bazı suç örgütleri tarafından çocukların kaçırıldığı ve kaçırılma amaçlarının organ ticareti, 
dilencilik ya da fuhuş olduğu şüphesinin hem aileleri hem de tüm ülkeyi endişelendirmekte 
olduğu, 

Kaçırılan çocukların kaçırılma nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, organize suç 
örgütleri tarafından organ ticareti, çocuk pornografisi için kullanılması, çocukların suça karıştırıl-
ması, yurt içi ve yurt dışındaki çocuksuz ailelere satılması gibi olasılıkların gündeme geldiği, 

Çocuk suçluluğu olgusunun toplumsal huzuru ve barışı tehdit eden önemli bir sosyal sorun 
hâline geldiği, bu itibarla bu konuda acil önlemlerin alınmasının gerekliliği, 

Mevsimlik işçiliğin, ilköğretim çağındaki çocukların eğitime devamını etkileyen en önemli 
engellerden biri olduğu,  

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının, sağlık kuruluşlarının, üniversiteler ve barolarca 
kurulan Çocuk Koruma Birimlerinin çocuklara yönelik ihmal ve istismar konusundaki 
çalışmalarının toplumsal farkındalık yarattığı, bu örgütlerin yaptığı araştırmalar sonucunda 
çocukların % 4 ila % 30 arasında cinsel istismara uğradığının tespit edildiği, 

Çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelede BM Çocuk Hakları Komitesinin 2006 
Türkiye Raporunda Türkiye’nin yetersiz kaldığına yönelik gözlemler yer aldığı, 

Ülkemizde düzensiz kentleşme sebebiyle sokakta yaşayan/çalışan çocuk sayısında son 
zamanlarda artış olduğu ve bu çocukların istismardan suça itilmeye kadar birçok tehlike ile karşı 
karşıya olduklarından bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerektiği 

ifade edilmiştir.  

1.2. Komisyonun Kuruluşu 

Araştırmaya konu yirmi beş ayrı önerge, konularının benzer olması nedeniyle birleştirilerek, 
Genel Kurulun 16.02.2010 tarihli 61’ inci Birleşiminde görüşülmüş ve “Kayıp Çocuklar Başta 
Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla” bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. 
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Komisyonun kuruluşuna ilişkin 16.02.2010 tarihli 958 sayılı Karar’da; araştırmayı yapacak 
Komisyonun 16 üyeden oluşması, çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye 
seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapabilmesi 
hususlarına yer verilmiştir. Komisyonun kuruluş kararı 24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bu kararı takiben Genel Kurulun 10.03.2010 tarihli 71’ inci Birleşiminde Komisyona seçilen 
üyeler, aynı tarihte yapılan Komisyon toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye 
seçimlerini gerçekleştirmişlerdir.  

Bu seçimler sonucunda Başkan, Başkanvekili, Sözcü, Kâtip Üye ve üyelikleri gösterir liste 
aşağıdaki şekilde oluşmuştur: 

ADI VE SOYADI UNVANI PARTİSİ SEÇİM BÖLGESİ 

Halide İNCEKARA Başkan Ak Parti İstanbul 

Necdet ÜNÜVAR Başkanvekili Ak Parti Adana 

Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Sözcü Ak Parti Mardin 

Mehmet Emin EKMEN Kâtip Ak Parti Batman 

İlknur İNCEÖZ Üye Ak Parti Aksaray 

Aşkın ASAN Üye Ak Parti Ankara 

Ali KOYUNCU Üye Ak Parti Bursa 

Ahmet BUKAN Üye MHP Çankırı 

Akif EKİCİ Üye CHP Gaziantep 

Süleyman Turan ÇİRKİN Üye MHP Hatay 

Mehmet SEVİGEN Üye CHP İstanbul 

Canan ARITMAN Üye CHP İzmir 

Ahmet ÖKSÜZKAYA Üye Ak Parti Kayseri 

Çağla AKTEMUR ÖZYAVUZ Üye Ak Parti Şanlıurfa 

Sevahir BAYINDIR Üye BDP Şırnak 

Kerem ALTUN Üye Ak Parti Van 

Bu seçime ilişkin 960 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı, 18.03.2010 tarihli ve 
27525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
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1.3. Komisyonun Görev, Yetki ve Süresi 

10.03.2010 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon; Anayasa’nın 98’ inci, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’ inci maddeleri ile diğer hükümleri 
çerçevesinde görev yapmıştır. 

İçtüzük’ün 105’ inci maddesi gereği, 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını 
tamamlayamayan Komisyon, 1 aylık ek süre kullanmıştır. Ek süre kullanımına ilişkin 967 sayılı 
TBMM Kararı, Genel Kurulun 08.06.2010 tarihli 113’ üncü Birleşiminde alınmış ve 15.06.2010 
tarihli 27612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 4 aylık çalışma süresi içerisinde resmî olarak 
21 toplantı yapan Komisyon; araştırma konuları hakkında bilgi edinmek üzere akademisyenler, 
ilgili kamu ve özel kuruluşlardan yetkililer ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler davet 
ederek görüşler almış; raporun yazım aşamasında yararlanmak üzere ilgili kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, enstitüler ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilgi ve belgeler temin 
etmiştir. Bu çerçevede Komisyon, rapor yazımında yararlanmak üzere, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla karşılıklı 281 yazışma yapmış; kurum ve kuruluşlardan, üniversiteler ve diğer 
birimlerden 99 adet bilgi, belge ve ekleri Komisyona gelmiştir. 

1.4. Komisyonun Çalışmaları 

10.03.2010 tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Komisyon, ilk toplantısında çalışma 
programını belirlemiş ve bu çerçevede; 

• Komisyon toplantılarında ve Ankara dışındaki çalışmalarda tam tutanak tutulmasına, 
• Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için İçtüzük’ün 

35’ inci maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine, 
• Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek ve elektronik iletişim kurabilmek 

amacıyla internet veya web sitesi kurulmasına ve elektronik posta adresi alınmasına, 
• İlgili kurum ve kuruluşlardan, Komisyon süresince konu ile ilgili uzman 

görevlendirilmesi ile ilgili gerekli işlemlerin ve yazışmaların yapılmasında, davet edilecek kişi ve 
kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

• Ankara dışı çalışmalarına katılan Komisyon üyesi milletvekillerinin yasama 
çalışmalarından izinli sayılmasına, 

• Çalışma yapılacak yurt içi ve yurt dışı merkezlere ulaşımda hava yolu, kara yolu ve diğer 
nakil vasıtalarından yararlanılmasına, 

• Yapılacak Ankara dışı inceleme ziyaretleri ve çalışmalarına Komisyon uzmanları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen personelin katılmasına, 

• Ankara dışı inceleme ziyaretleri ve çalışmalara katılacak milletvekillerine, uzmanlara ve 
diğer kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele Harcırah Kanunu hükümlerinin 
uygulanmasına, 

• Komisyonun gerekli görmesi hâlinde, yurt içinde ve yurt dışında, Komisyon olarak ya da 
oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapılmasına, 

• Yurt dışı inceleme ve araştırmalarla ilgili yazışmaların TBMM Dış İlişkiler ve Protokol 
Müdürlüğü tarafından yapılmasına, 

• Komisyona verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmalar bitmediği takdirde 1 aylık ek süre 
istenmesine, 

• Rapor yazımında Komisyon Başkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine 
karar vermiştir.  
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Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere; Hacettepe 
Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE ve Prof. 
Dr. Banu ÇAKIR, Ankara Üniversitesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Betül ULUKOL, Ankara Sami Ulus Çocuk Hastanesi Çocuk Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Özden ÜNERİ, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 
Aylin ÖZMEN, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Serpil GÜL ve Ahmet 
AYDINBELGE, Adalet Bakanlığından Hâkim Figen BENEK ve Hâkim Ertan AYDIN, 
Emniyet Genel Müdürlüğünden Emniyet Müdürü Murat GÜLLER ve Emniyet Amiri Ali 
Osman ANILIR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Harun AYDIN, Türkiye 
İstatistik Kurumundan Cengizhan GÜDER ve Fisun ŞENER, İçişleri Bakanlığından Mülkiye 
Başmüfettişi Aydın ÖLMEZ, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 
Genel Müdürlüğünden Mustafa SOYUTÜRK, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Sıdıka 
GÜVEN ve Didem ÖZKAN, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezinden Avukat Şahin 
ANTAKYALIOĞLU, UNICEF’ten Emel Işıl ÜNSAL, Devlet Planlama Teşkilatından Uzman 
Yıldız YAPAR, Radyo Televizyon Üst Kurulundan Uzman Süheyla ÖKSÜZ, TBMM İletişim 
Daire Başkanlığından İsmail FİDANAY, TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünden Yasama 
Uzmanı Salih SAĞLAM ve Yasama Uzman Yardımcısı Bahadır YEŞİLIRMAK Komisyonda 
uzman olarak görev almışlardır. 

1.4.1. Komisyon Toplantıları 

Komisyon tarafından yapılan toplantılar ile bu toplantılara Komisyonu bilgilendirmek üzere 
katılan kurum, kuruluş ve şahıslar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

Toplantı Sırası 
ve Tarihi 

Gündem - Kurum, Kuruluş ve 
Sivil Toplum Örgütleri 

Bilgi/Brifing Alınan Kişi 

1’ inci Toplantı 
10/03/2010 

Komisyon Başkanlık Divanı 
Seçimi 

 

2’ nci Toplantı 
16/03/2010 

Komisyon Çalışma Esas ve 
Usulleri ile Çerçevesinin 
Belirlenmesi 

 

3’ üncü Toplantı 
17/03/2010 

Ankara Barosu Çocuk Hakları 
Merkezî 

Avukat Şahin 
ANTAKYALIOĞLU- Başkan 

Yakınlarını Kaybetmiş Aileler 
Derneği 

Zafer ÖZBİLİCİ - Başkan 

4’ üncü Toplantı 
18/03/2010 

Ankara Üniversitesi Çocuk 
Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim 
Dalı 

Prof. Dr. Betül ULUKOL-
Öğretim Üyesi 
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5’ inci Toplantı 
23/03/2010 

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü 

Prof. Dr. Tülin İÇLİ - Öğretim 
Üyesi 

6’ ncı Toplantı 
25/03/2010 

Çukurova Üniversitesi Çocuk Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı 

Prof. Dr. Ayşe AVCI- Öğretim 
Üyesi 

7’ nci Toplantı 
30/03/2010 

Bengi Semerci Enstitüsü Prof. Dr. Bengi SEMERCİ 

8’ inci Toplantı 
31/03/2010 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Oğuz Kağan KÖKSAL- Emniyet 
Genel Müdürü 

9’ uncu Toplantı 
01/04/2010 

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu 
(UNICEF) 

Reza HOSSAINI - Türkiye 
Temsilcisi 

10’ uncu Toplantı 
06/04/2010 

Ankara 8’ inci Aile Mahkemesi Eray KARINCA - Hâkim 

Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa KILIÇ - Savcı 

11’ inci Toplantı 
07/04/2010 

SHÇEK İsmail BARIŞ - Genel Müdür 

12’ inci Toplantı 
08/04/2010 

Marmara Üniversitesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Oğuz POLAT-Öğretim 
Üyesi 

13’ üncü Toplantı 
13/04/2010 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanlığı 

Prof. Dr. Adem SÖZÜER- 
Dekan 

Çocuk Koruma(ma) Kanunu Kitabı Nihat TARIMERİ - Yazar 

14’ üncü Toplantı 
14/04/2010 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 

Ahmet ZAHTEROĞLU- 
Müsteşar Yardımcısı 

İzmir Karşıyaka Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Murat AYDIN - Hâkim 

15’ inci Toplantı 
28/04/2010 

Antalya Valiliği 
Mehmet SEYMAN - Vali 
Yardımcısı 

16’ ncı Toplantı 
03/06/2010 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Prof. Dr. Davut DURSUN-
Başkan 

17’ inci Toplantı 
10/06/2010 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şube Müdürlüğü 

Uğur TEKİN - Müdür 
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18’ inci Toplantı 
23/06/2010 

Devlet Planlama Teşkilatı 
Kemal MADENOĞLU - 
Müsteşar  

19’ uncu Toplantı 
24/06/2010 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Özel Eğitim Bölümü 

Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN - 
Bölüm Başkanı 

20’ nci Toplantı 
25/06/2010 

Milli Eğitim Bakanlığı  
Talim ve Terbiye Kurulu 

Merdan TUFAN - Başkan  
Ahmet Ergün BEDÜK - Üye  

Milli Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 

İbrahim ER - Genel Müdür 

21’ inci Toplantı 
07/07/2010 

Yükseköğretim Kurulu 

Prof. Dr. Atilla ERİŞ - Yürütme 
Kurulu Üyesi 
Osman ÇEÇEN - Eğitim Öğretim 
Dairesi Şube Müdürü 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

Hüseyin ÇALIK - Genel Müdür 

1.4.2. Komisyonun TBMM Dışında Yaptığı Yerinde İnceleme ve Toplantılar 

Komisyonumuz 10.03.2010 tarihli toplantısında aldığı karar kapsamında, sorunların yerinde 
tespiti için TBMM dışında bazı incelemelerde bulunmuştur. Aşağıda belirtilen inceleme 
ziyaretlerinde, sorunlar yerinde gözlemlenmiş, konunun tüm tarafları dinlenmiş ve tespitlerde 
bulunulmuştur. İnceleme gezilerinde elde edilen bulguların yer aldığı raporlar, “Ek 1 - Tutanak 
Özetleri ve Komisyon Saha Çalışmaları” adı altında yer almıştır. 

1.4.2.1. Uşak/Eşme İnceleme Ziyareti 

01.04.2010 tarihinde Komisyon Uzmanları Salih SAĞLAM ile Avukat Şahin 
ANTAKYALIOĞLU Uşak ilinin Eşme ilçesine giderek ilçe YİBO öğrencisi Umut BALIK’ın 
cesedinin okulun foseptik çukurunda bulunması vakasıyla ilgili yerinde inceleme ve gözlemlerde 
bulunmuşlardır. 

1.4.2.2. Kayseri İnceleme Ziyareti 

16.04.2010 tarihinde Komisyon, Kayseri Milletvekili Ahmet ÖKSÜZKAYA, Ankara 
Milletvekili Aşkın ASAN, Aksaray Milletvekili İlknur İNCEÖZ ve uzmanlardan oluşan bir 
heyetle Kayseri iline günübirlik inceleme ziyaretinde bulunmuştur. 

Ziyarette Komisyon, Kayseri’de kaybolan Türkan AY, Dilruba TEKİN ve Ahmet Tuna 
TEKİN isimli çocukların arama faaliyetlerine ilişkin olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube 
Müdürlüğünden bilgi almıştır. 
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1.4.2.3. Haymana İnceleme Ziyareti 

16.04.2010 tarihinde Komisyon, Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Hâlide 
İNCEKARA başkanlığında Adana Milletvekili Necdet ÜNÜVAR, Gaziantep Milletvekili Akif 
EKİCİ, Van Milletvekili Kerem ALTUN ve uzmanlardan oluşan bir heyetle Ankara ilinin 
Haymana ilçesine günübirlik inceleme ziyaretinde bulunmuştur. 

Ziyarette Heyet, ilçedeki çocuk evlilikleri vakalarına ilişkin Haymana Kaymakamı ve ilçe 
idarecilerinden bilgi almış, ilçe merkezinde ve Yenice Kasabasında ilköğretim okullarını ziyaret 
ederek yerinde inceleme ve gözlem fırsatını bulmuştur. 

1.4.2.4. Siirt-Pervari İnceleme Ziyareti 

30.04.2010 tarihinde Komisyon, Komisyon Başkanvekili Adana Milletvekili Necdet 
ÜNÜVAR başkanlığında Bursa Milletvekili Ali KOYUNCU, Gaziantep Milletvekili Akif EKİCİ, 
İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN, Şırnak Milletvekili Sevahir BAYINDIR ve uzmanlardan 
oluşan bir heyetle Siirt’e inceleme ziyaretinde bulunmuştur. 

Ziyarette Heyet, Siirt Valisi ve yöneticileri ile gün boyu görüş alışverişinde bulunarak çeşitli 
gözlemler yapmış; Pervari Kaymakamı ve ilçe yöneticileri ile de bir toplantı yaparak Pervari 
YİBO’ya ilişkin bilgi almıştır. 

Ayrıca Heyet, Siirt yerel medyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelmiştir. 

1.4.2.5. Manisa-Alaşehir İnceleme Ziyareti 

30.04.2010 tarihinde Komisyon, Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Hâlide 
İNCEKARA başkanlığında Mardin Milletvekili Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY ve uzmanlardan 
oluşan bir heyetle Manisa ilinin Alaşehir ilçesine bir inceleme ziyareti gerçekleştirmiştir. 

Ziyarette Heyet, Manisa Valisi ve Alaşehir Kaymakamı ile bir araya gelerek Alaşehir’de 
cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili bilgi almıştır. Ayrıca Alaşehir’deki mahalle muhtarları ve 
okul yöneticileri ile görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TANIMLAR 

Bu raporda geçen bazı ifadelere ilişkin kabul edilen tanımlar aşağıda verilmiştir. 
 
Çocuk: Ülkemiz tarafından da onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1’ inci 

maddesi uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu 
hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. 

 
Adolesan: 10-19 yaşları arası dönemdir. 
 
Veli: Çocuğun bakım ve idaresi üzerinde olan, onun hâl ve hareketlerinden sorumlu 

bulunan, bakım ve korunmalarını sağlamak için onların kişilikleri ve malları üstünde hak ve 
yetkiye sahip olan ana ve/veya babadır. 

 
Vasi: Çocuğun bakım ve korunmasını sağlamak için mahkemece tayin edilen ve çocuğun 

kişiliği ve malları üstünde tasarruf yetkisine sahip olan kişidir. 
 
Kanuni Mümessil: Kaynağını yasadan alan temsilciyi, ana-baba ve vasiyi kapsamaktadır. 
 
Velayet: Ana-babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu eğitim ve terbiye hakkıdır. 
 
Kayıp Çocuk: Hangi ortamdan kaybolursa kaybolsun, nerede olduğu ebeveynleri veya yasal 

temsilcileri tarafından bilinmeyen, terk edilen, tehlikede olduğu düşünülen ve hakkında kayıp 
ihbarı yapılmış çocuk ile SHÇEK’e veya diğer kurum ve kuruluşlara bağlı yerlerde bakılmakta 
olup izinsiz ayrılan veya izinli ayrıldığı hâlde yasal süresi sonunda kuruluşa teslim edilmeyen 
çocuktur. 

  
Buluntu Çocuk: Kanuni mümessili tarafından terk edilmiş veya evinden veya bulunduğu 

kurumdan kaçmış hâlde bulunan çocuktur.  
 
Kimliği Tespit Edilemeyen Çocuk: Kimliği bir belge ile veya kolluk kuvvetince tanınmış 

veya güvenilir kişilerin tanıklığı ile ispat edilemeyen veya gösterdiği belgelerin doğruluğundan 
şüphe edilen çocukları kapsamaktadır.  

 
Çocuğa Yönelik Kötü Muamele: Çocuklara fiziksel ve duygusal anlamda yanlış 

davranılması, cinsel istismar, ilgisizlik ve ihmâlkarlıktır; ayrıca çocukların ticari anlamda ve başka 
biçimlerde sömürülmesi de bu kapsamdadır. 

 
Fiziksel İstismar: Çocuğun fiziksel istismarı; çocuğa karşı sağlığı, yaşamı, gelişimi veya 

onuru açısından zarar veren ya da zarar verebilme olasılığı yüksek, kasıtlı fiziksel güç 
kullanılmasıdır. 

 
Cinsel İstismar: Cinsel istismar; çocuğun tam olarak anlayamadığı, onay vermesinin 

mümkün olamayacağı veya gelişimsel olarak hazır olmadığı ya da toplumun yasalarına, sosyal 
normlarına aykırı olacak şekilde bir cinsel etkinliğe dâhil edilmesidir. 
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Ensest: Birbiriyle evli olanlar dışındaki aile üyeleri arasında sözlü-sözsüz, fiziksel, görsel 
her türlü erotik davranıştır. Ensest için kabul edilen tâciz, tâciz edenin cinsel uyarılması ya da 
tatmini için, çocuğa veya gence yönelmiş her türlü fiziksel ya da fiziksel olmayan cinsel davranışı 
içerir. 

 
Duygusal ve Psikolojik İstismar: Ebeveyn ya da çocuğa bakan kişinin, çocuğun büyümesi 

ve gelişimi için uygun ve destekleyici ortamı sağlamadaki başarısızlığıdır. 
 
İhmal: Çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin, aslında yapabilecek durumda iken 

çocuğun gelişimi, sağlığı ve esenliği için yapması gerekenleri yapmamasıdır. Bu kapsamda 
çocuğun sağlığının, eğitiminin, duygusal gelişiminin, beslenmesinin, barınma ve güvenli yaşam 
koşullarının ihmali söz konusu olabilir. 

 
Çocuğun Ticari Sömürüsü: Çocukların alım satımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı 

olarak çalıştırılmasını ve askerî çatışmalarda çocukların zorla ya da zorunlu tutularak 
kullanılmasını da içerecek şekilde zorla ya da mecburi çalıştırılmaları gibi; kölelik ve kölelik 
benzeri uygulamaların tüm biçimlerini (çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde 
veya pornografik gösterilerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu; çocuğun 
özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi 
yasal olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu) kapsar. Bu işler 
doğası veya gerçekleştirildiği koşullar itibarıyla çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri 
açısından zararlıdır.  

 
Pornografi: Şehvet hisleri uyandıran görsel, işitsel veya İnternet ortamında gerçekleştirilen 

yayınlardır. 
 
Uyuşturucu, Uçucu ve Psikotrop Madde: Zihinsel ve bilinçsel faaliyetleri, psişik 

davranışları değiştirme imkânı olan; psikolojik etki gösteren; doğal, sentetik ve/veya kimyasal 
maddeleri ifade eder. 

 
Korunma İhtiyacı Olan Çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile 

kişisel güvenliği tehlikede olan; ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuktur.  
 
Suça Sürüklenen Çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile 

hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik 
tedbirine karar verilen çocuktur. 

 
Sokakta Yaşayan Çocuk: Yoksulluk, aile parçalanması, istismar gibi nedenlerle evlerinden 

kaçmış ya da uzaklaştırılmış; sokakları mesken edinmiş; sorumlu bir büyüğün korumasından 
yoksun, aileleri ile bağları gittikçe azalmakta olan ve her tür istismara açık olan çocukları 
kapsamaktadır. 

Sokakta Çalıştırılan Çocuk: Aile bütçesine katkıda bulunmak amacı ile sokakta beceri 
gerektirmeyecek bir işte çalışan, günün büyük bir zamanını sokakta geçirip geç de olsa evlerine 
dönen, bazen okula devam eden çocukları kapsamaktadır. 

 
Genç İşçi: 15 yaşını bitirmiş, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir.  
 



–  91 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Çocuk İşçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış 
çocuktur. 

 
Çalışan çocuk: Esnaf ve sanatkârlar yanında ya da sanayi iş kolunda çalışan çocuklarla, 

tarım kesiminde ailesi ile birlikte çalışan veya marjinal iş kollarında çalışan çocuklardır. 
 
Hafif İş: Yapısı ve niteliği itibarıyla ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; 
a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, 
b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim 

programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri. 
kapsamaktadır. 
 
Ağır ve Tehlikeli İş: 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 85’ inci maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 16.04.2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler 
Yönetmeliği’nde belirtilen işlerdir.  

 
Parasız Yatılı Okuma: 17.06.1982 tarihli ve 2684 sayılı Kanun’da belirtilen şartları taşıyan 

öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında karşılıksız olarak barındırılmak, beslenmek, 
giydirilmek ve kendilerine harçlık verilmek suretiyle okutulmasıdır. 

 
Burslu Okuma: 17/06/1982 tarih ve 2684 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıyan 

öğrencilerin ilköğretim ikinci kademesinde ve ortaöğretim kurumlarında Bakanlar Kurulu kararı 
ile tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak para yardımı yapılması suretiyle okutulmasıdır. 

 
Çocuk Hâkimi: Suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında 

uygulanacak tedbir kararlarını veren ve çocukların kovuşturulması aşamasında Çocuk 
Mahkemelerinde yargılama yapan hâkimdir.  

 
Çocuk Polisi: Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda, sıfır-on 

sekiz yaş grubu gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi 
konularda hizmet içi eğitim almış, sivil istihkak alan emniyet hizmetleri sınıfı personeli ve hizmet 
branşıdır. 

 
Umumi Zabıta: Silahlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma)dır. 
 
Hususi Zabıta: Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip 

muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir. 
 
Jandarma: Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve 

nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askerî bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir. 
 
Sosyal Hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri 

dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini ve ihtiyaçlarının 
karşılanmasını, sosyal sorunların önlenmesine ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat 
standartlarının iyileştirilmesini ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler 
bütünüdür. 
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Sosyal Çalışma Görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet 
alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarıdır. 

 
Sosyal İnceleme Raporu: Çocuğun kimlik bilgileri, bireysel özellikleri ve kişilik yapısı, 

ailevi özellikleri, ailesi ile olan ilişkileri, arkadaş çevresi, okul durumu, içinde yetiştiği ve 
bulunduğu koşullar, sorunları, polise intikal eden eyleminin nitelikleri ile değerlendirme, sonuç ve 
öneriler gibi bölümleri içeren ve sosyal çalışmacı tarafından mülakat, gözlem ve ziyaretler yoluyla 
gerçekleştirilen inceleme sonucu hazırlanan rapordur. 

 
Çocuk Yuvaları: 0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını 

dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psikososyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi 
alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

 
Yetiştirme Yurtları: 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir 

iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli 
ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

 
Çocuk ve Gençlik Merkezleri: Eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, 

yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya 
sokakta çalışan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden 
kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

 
Toplum veya Aile Danışma Merkezleri: Toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin 

katılımcı, üretken ve kendine yeterli hâle gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, 
rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle iş birliği 
içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.  

 
Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezî: Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların 

davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici 
süre bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile 
ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, 7-18 yaş kız ve erkek çocuklara 
yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

 
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî: Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara 

uğramış çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya davranış 
bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve 
korunmalarının sağlandığı, bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin 
düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı 
yapılandırılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

 
Danışmanlık Tedbiri: Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 

konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermektir.  
 
Eğitim Tedbiri: Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devam etmesi; iş 

ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesi veya meslek sahibi bir 
ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesidir.  
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Bakım Tedbiri: Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini 
yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile 
hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesidir.  

 
Sağlık Tedbiri: Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli 

geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonu, bağımlılık yapan maddeleri kullananların 
tedavilerinin yapılmasıdır. 

 
Barınma Tedbiri: Barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan 

hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlanmasıdır. 
 
TÜİK tarafından yapılan Çocuk İşgücü Araştırmalarında; 
Ekonomik Faaliyetlerde Çalışanlar (İstihdam Edilenler): Referans haftası süresince 

herhangi bir gün en az 1 saat süresince ücret, kâr veya ailenin kazancı için aile işletmelerinde 
ücretsiz olarak çalışanlar ile işi olanlardan, çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında 
bulunmayan ancak işleri ile ilişkileri devam eden kişiler. 

 
Ücretli, Maaşlı veya Yevmiyeli: Bir başkasının işinde ayni yada nakdî bir gelir elde etmek 

amacıyla sürekli olarak veya sürekli olmadan işine göre mevsimlik veya geçici olarak ya da iş 
buldukça çalışanlardır. 

  
 
 
   
  



–  94 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUK VE AİLELERİN SOSYODEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİ 
Çocukların kaybolmaları veya kaçırılmaları ile mağdur durumlarının incelenmesi öncesinde 

Türkiye’nin sosyodemografik yapısı ve aile özelliklerine ilişkin durum sunulacaktır.  

3.1. Türkiye Nüfusunun Sosyodemografik Özellikleri 
3.1.1. Nüfus Yapısı ve Nüfus Artış Hızı 
Ülkemizde yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak 
hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) 
kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerine değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim 
yeri nüfusuna dâhil edilmektedirler. Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar 
belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri 
Tabanı (UAVT)’nda, yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim 
değişiklikleri de dikkate alınmaktadır. (4) 

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 72.561.312 kişidir. 2009 yılında 
Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 14,5 olarak gerçekleşmiştir. Nüfusun % 50,3’ünü 
(36.462.470 kişi) erkekler, % 49,7’sini (36.098.842 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. Toplam 
nüfusun  % 75,5’i (54.807.219 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 24,5’i (17.754.093 
kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir. (4) 

Şekil 1. Türkiye Nüfus Piramidi (31 Aralık 2009) 

 
Kaynak: (T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı Sonuçları, 2009, Sayı:15, 25 Ocak 2010, 10:00) 
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Ülkemiz nüfusu oldukça genç olup ortalama yaş 28,8’dir. 15-64 yaş grubunda bulunan 
çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67’sini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 26’sı 
0-14 yaş grubunda, % 7’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1927 yılındaki ilk nüfus sayımında tespit edilen nüfusu 13,6 
milyondur. Türkiye nüfusu savaş sonrasında hızlı olarak artmaya devam etmiş ve 1950 yılında en 
yüksek nüfus artış hızı ile (‰ 28) 24 milyona ulaşmıştır. Türkiye’de nüfus artış hızı 1960’lı 
yıllardan itibaren azalmaya başlamış, 1970’lerde ‰ 20’ye ve 2000’lerde ‰ 15’e düşmüştür. 
Ancak, Türkiye’de nüfus artış hızı düşmesine karşılık nüfusun büyüklüğü sürekli olarak 
artmaktadır. (1)  

Şekil 2. Yıllara Göre Nüfus ve Nüfus Artış Hızları (1923-2023) 

 
 

İllerin şehir ve köy nüfusuna göre dağılımı ve yıllara göre değişimi Tablo 1’de verilmiştir. 
Türkiye’de toplam olarak 2008-2009 yılları arasında yıllık nüfus artış hızı ‰ 14,5’tir. En fazla 
nüfus artışı olan iller; Bilecik (‰ 45), Çankırı (‰ 49), Isparta (‰ 32), Şanlıurfa (‰ 24), Batman 
(‰ 25) ve Yalova (‰ 25)’ dır. Kent nüfusunda en fazla artış olan iller; Aydın (‰ 30), Antalya  
(‰ 45), Bilecik (‰ 74), Çankırı (‰ 45), Isparta (‰ 56) ve Batman (‰ 36)’ dır. Kır nüfusunda 
azalma olan iller arasında Ankara (‰ 111), Çorum (‰ 50), Elâzığ (‰ 43), Kırşehir (‰ 62), 
Mardin (‰ 39), Rize (‰ 43), Sivas (‰ 44) ve Tunceli (‰ 47) bulunmaktadır.  
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Tablo 1. İllere Göre 2009 Yılı Şehir Köy Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı 2008-2009 

İl Adı 

2009 Yıllık nüfus artış hızı (‰) 

Toplam Şehir Köy 2007-2008 
2008-2009 

Toplam Şehir Köy 

Toplam 72.561.312 54.807.219 17.754.093 13,10 14,50 22,90 -11,00 

Adana 2.062.226 1.805.145 257.081 9,82 17,57 23,42 -22,64 

Adıyaman 588.475 338.617 249.858 3,95 5,81 25,88 -20,77 

Afyonkarahisar 701.326 363.717 337.609 -6,01 5,66 22,14 -11,79 

Ağrı 537.665 269.147 268.518 2,45 10,25 12,84 7,67 

Amasya 324.268 205.310 118.958 -16,28 1,83 18,36 -26,07 

Ankara 4.650.802 4.513.921 136.881 18,23 22,15 26,50 -111,75 

Antalya 1.919.729 1.331.743 587.986 38,36 32,00 45,56 1,94 

Artvin 165.580 90.008 75.572 -9,01 -6,05 4,39 -18,33 

Aydın 979.155 573.884 405.271 19,38 14,04 30,40 -8,67 

Balıkesir 1.140.085 678.732 461.353 10,64 8,64 24,66 -14,47 

Bilecik 202.061 148.330 53.731 -53,46 45,00 74,53 -32,25 

Bingöl 255.745 138.574 117.171 17,88 -1,35 9,34 -13,85 

Bitlis 328.489 168.988 159.501 -3,02 4,86 0,97 8,99 

Bolu 271.545 170.071 101.474 -5,69 9,86 10,03 9,56 

Burdur 251.550 151.158 100.392 -15,02 16,49 38,78 -16,16 

Bursa 2.550.645 2.249.974 300.671 27,52 16,88 20,25 -8,01 

Çanakkale 477.735 255.220 222.515 -2,81 6,18 28,66 -19,00 

Çankırı 185.019 111.944 73.075 11,89 49,45 45,65 55,30 

Çorum 540.704 350.477 190.227 -8,01 -8,73 14,73 -50,56 

Denizli 926.362 630.997 295.365 11,52 9,25 17,27 -7,68 

Diyarbakır 1.515.011 1.079.160 435.851 21,75 14,75 25,95 -12,46 

Edirne 395.463 264.213 131.250 -4,60 2,07 8,26 -10,27 

Elâzığ 550.667 392.722 157.945 11,58 5,65 26,30 -43,90 

Erzincan 213.288 118.695 94.593 -13,64 12,47 47,13 -29,39 

Erzurum 774.207 491.038 283.169 -12,79 -0,98 10,10 -19,91 

Eskişehir 755.427 669.444 85.983 23,03 18,29 23,86 -24,05 

Gaziantep 1.653.670 1.454.097 199.573 32,91 25,38 30,59 -11,78 

Giresun 421.860 242.584 179.276 10,15 0,22 29,01 -37,46 

Gümüşhane 130.976 58.535 72.441 4,13 -2,98 10,54 -13,78 

Hakkâri 256.761 141.632 115.129 48,01 -7,10 -11,18 -2,05 

Hatay 1.448.418 715.653 732.765 19,33 24,55 45,93 4,11 

Isparta 420.796 280.154 140.642 -29,94 32,20 56,16 -13,88 

Mersin 1.640.888 1.270.621 370.267 4,36 23,42 32,95 -8,63 

İstanbul 12.915.158 12.782.960 132.198 9,76 17,02 16,88 31,31 
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İzmir 3.868.308 3.525.202 343.106 15,03 18,88 21,36 -6,34 

Kars 306.536 126.127 180.409 -0,25 -18,08 -35,04 -6,05 

Kastamonu 359.823 189.984 169.839 0,16 -1,67 30,77 -36,75 

Kayseri 1.205.872 1.027.279 178.593 16,43 17,98 25,47 -24,03 

Kırklareli 333.179 217.144 116.035 11,00 -11,23 -4,26 -24,15 

Kırşehir 223.102 154.205 68.897 -1,95 1,65 31,78 -62,67 

Kocaeli 1.522.408 1.422.752 99.656 35,81 21,28 21,33 20,59 

Konya 1.992.675 1.450.682 541.993 5,49 11,51 18,88 -7,96 

Kütahya 571.804 358.725 213.079 -31,36 10,41 33,02 -26,55 

Malatya 736.884 468.310 268.574 16,11 4,21 13,84 -12,37 

Manisa 1.331.957 868.809 463.148 -2,40 11,48 28,97 -20,52 

Kahramanmaraş 1.037.491 605.531 431.960 25,14 7,93 33,84 -27,31 

Mardin 737.852 422.284 315.568 6,57 -17,26 -0,60 -39,13 

Muğla 802.381 339.757 462.624 32,45 13,75 31,79 0,70 

Muş 404.484 139.332 265.152 -2,96 0,43 8,96 -4,02 

Nevşehir 284.025 151.689 132.336 5,84 8,22 25,41 -11,12 

Niğde 339.921 158.398 181.523 20,21 4,35 41,73 -27,17 

Ordu 723.507 399.035 324.472 5,39 5,86 38,23 -32,56 

Rize 319.569 195.569 124.000 9,94 0,50 29,19 -43,14 

Sakarya 861.570 633.158 228.412 19,06 12,00 17,71 -3,64 

Samsun 1.250.076 802.011 448.065 4,09 13,21 32,47 -20,38 

Siirt 303.622 183.924 119.698 28,04 12,60 27,36 -9,65 

Sinop 201.134 102.678 98.456 11,92 1,71 12,69 -9,62 

Sivas 633.347 417.756 215.591 -10,84 3,54 29,11 -44,24 

Tekirdağ 783.310 530.278 253.032 56,55 16,14 16,59 15,19 

Tokat 624.439 356.246 268.193 -6,52 11,73 29,02 -10,78 

Trabzon 765.127 408.103 357.024 11,30 21,33 43,33 -3,25 

Tunceli 83.061 53.704 29.357 28,48 -39,98 -35,68 -47,79 

Şanlıurfa 1.613.737 899.774 713.963 33,02 24,79 15,51 36,61 

Uşak 335.860 221.714 114.146 -0,01 5,22 18,88 -20,79 

Van 1.022.310 527.525 494.785 24,90 17,71 24,57 10,44 

Yozgat 487.365 271.270 216.095 -16,23 6,50 17,22 -6,79 

Zonguldak 619.812 280.316 339.496 5,28 1,07 20,95 -15,06 

Aksaray 376.907 223.727 153.180 12,19 16,88 47,78 -26,60 

Bayburt 74.710 36.941 37.769 -12,27 -12,83 0,79 -25,98 

Karaman 231.872 155.932 75.940 17,96 7,48 26,71 -30,90 

Kırıkkale 280.834 232.990 47.844 -3,25 5,39 11,38 -23,28 

Batman 497.998 362.154 135.844 27,41 25,18 36,87 -5,34 

Şırnak 430.424 271.436 158.988 31,44 2,65 2,55 2,80 
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Bartın 188.449 63.234 125.215 17,62 16,48 56,91 -3,32 

Ardahan 108.169 34.548 73.621 -4,26 -36,96 -55,02 -28,38 

Iğdır 183.486 94.685 88.801 11,80 -2,93 2,94 -9,16 

Yalova 202.531 132.803 69.728 82,62 25,60 9,11 57,78 

Karabük 218.564 167.550 51.014 -10,19 10,65 25,29 -35,98 

Kilis 122.104 84.299 37.805 21,17 9,16 18,58 -11,55 

Osmaniye 471.804 339.559 132.245 24,01 15,16 21,33 -0,49 

Düzce 335.156 190.625 144.531 16,21 19,72 35,25 -0,40 

Kaynak: TÜİK 

 
Nüfus artış hızını etkileyen temel olarak üç değişken vardır: Doğurganlık, ölümlülük ve göçler. 

Bu bölümde her üç duruma ilişkin durum özetlenmiştir. 
 

3.1.1.1. Doğurganlık 

Türkiye’de doğurganlık hızı son 25 yılın verilerine bakıldığında sürekli azalma 
göstermektedir. Türkiye’de 1978 yılı verilerine göre 4,33 olan doğurganlık hızı 1998 yılında     
2,6’ e1 ve 2008 yılında 2,16’ ya düşmüştür.  

 
Ülkemizde 2008 yılında kentsel bölgede toplam doğurganlık hızı 2 iken kırsal kesimde 

2,68’dir. Bölgelere göre de farklılıklar görülmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde toplam 
doğurganlık hızı 3,27 iken Batı Anadolu Bölgesi’nde 1,73’tür. Öğrenim durumu da toplam 
doğurganlık hızını önemli düzeyde etkileyen temel kişisel özelliklerden biridir. Öğrenim düzeyi 
yükseldikçe doğurganlık düzeyi düşmektedir. Lise ve üzeri okullardan mezun olanlarda toplam 
doğurganlık hızı 1,53 iken eğitimi olmayanlarda 2,65’tir. Yine hanehalkı refah düzeyi de 
doğurganlığı etkilemektedir. Hane halkı gelir düzeyi azaldıkça doğurganlık da artmaktadır.  

 

Tablo 2. Toplam Doğurganlık Hızları1 

Temel Özellikler Toplam Doğurganlık Hızı 

Bölgeler  

Batı 1,73 

Güney 2,09 

Orta 2,20 

Kuzey 2,08 

Doğu 3,27 

                                                 
1 Toplam Doğurganlık Hızı: Kadınların 15-49 yaşları arasında doğurgan oldukları süre 

boyunca ortalama olarak doğurdukları çocuk sayısı. 
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Yerleşim Birimi  

Kent 2,00 

Kır 2,68 

Eğitim  
Eğitimi Olmayan-İlkokulu    

Bitirmemiş 2,65 

İlköğretim Birinci Kademe 2.25 

İlköğretim İkinci Kademe 1,30 

Lise ve Üzeri 1,53 

Hanehalkı Refah Düzeyi  

En düşük 3,39 

Düşük 2,51 

Orta 2,19 

Yüksek 1,67 

En yüksek 1,36 

Toplam 2,23 
Kaynak: HÜNEE, 2008  Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü. 

 
 
Toplumumuzun doğurganlık tutum ve davranışındaki azalma eğilimi sürmektedir. Bununla 

birlikte doğurganlığa katkısı olan nüfus, diğer yaş gruplarına oranla daha fazla arttığı için, canlı 
doğum sayılarında önümüzdeki dönemde anlamlı değişiklikler beklenmemektedir. TNSA 2008’e 
göre ilk kez 25-29 yaş grubundaki doğurganlık hızı, 20-24 yaş grubundaki doğurganlık hızından 
daha yüksek bir seviyeye gelmiştir. Bu durum, doğumların ileri yaşlara ertelenmesi konusundaki 
isteği göstermekte ve ülkemizdeki doğurganlık dönüşümünün en çarpıcı sonuçlarından biri olarak 
dikkat çekmektedir. 2003-2008 dönemi için bakıldığında, bu dönemde toplam doğurganlık 
hızındaki azalmanın temel olarak genç yaş gruplarının doğurganlık hızlarında meydana gelen 
azalmadan kaynaklandığı görülmektedir. 
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Şekil 3. Türkiye’de Yaşa Özel Doğurganlık Hızları (2008) 

 
Kaynak: TNSA 
 
 
Annenin yaşının 18’den küçük, 35 yaşından büyük olması, doğum aralıklarının      

2 yıldan az olması ve annenin 4’ten fazla doğum yapmış olması, anne ve bebek ölümlerine 
sebep olan biomedikal risk faktörleridir. Doğurganlığın planlanması, biomedikal risk faktörleri 
ve dolayısıyla anne ve bebek ölümlerini önlemek açısından da büyük önem taşımaktadır. (2) 

Kadınların gelecekteki doğurganlık tercihleri, aile planlamasına yönelik mevcut 
politikaların değiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşır. İstenmeyen ve/veya 
plansız gebelikler ve bunların sonucu isteyerek yapılan düşükler kadın sağlığı acısından 
ciddi riskler taşımaktadır. Gebeliği önleyici yöntemlere ilişkin hizmetlere ulaşmada sorun 
yaşayan, istenmeyen gebelikten korunmak için yöntem kullanması konusunda engelleri olan 
ve/veya gebeliği önleyici yöntem başarısızlığı nedeniyle gebe kalan kadınlar isteyerek düşüğe 
başvurmaktadır. TNSA 2008’e göre 100 gebelikten 20,5’i düşükle sonuçlanmakta ve bu düşüklerin 
10,5’i kendiliğinden düşük, 10’u isteyerek düşük olmaktadır. (2) 

Türkiye’de kadınların ortalama çocuk doğurma yaşı 22,3’tür. Kadınların % 67’si daha 
fazla çocuk sahibi olmak istememektedir. Kadınların istedikleri çocuk sayısı 1,6 iken sahip olunan 
çocuk sayısı 2,2’dir. Kadınların % 73’ü aile planlaması yöntemi (% 46 modern ve % 27 
geleneksel) kullanmaktadır. (2) 

Aile planlaması yöntemi bilen kadınların oranı son birkaç araştırmada % 98-99 
düzeylerinde çıkmıştır. Hayatları boyunca en az bir kez yöntem kullananlarla hâlen kullananlar 
arasındaki anlamlı farklılık sürmektedir. Aile planlaması danışmanlık hizmetlerinin daha etkili ve 
nitelikli olarak sürdürülmesi gereklidir. (2) 

 
 
 
 
 
 
 



–  101 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Şekil 4. Yöntem Kullanımındaki Gelişmeler 
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Kaynak: TNSA 
 

Ülkemizde 1998 yılından 2008 yılına kadar olan süreçte gebelikten koruyuculuğu sınırlı 
olan geleneksel yöntem kullanma yüzdelerinde azalma olduğu dikkati çekmektedir. Geleneksel 
yöntem kullanma 1988 yılında % 32,3 iken, 2008 yılına kadar ufak iniş ve çıkışlar olmakla beraber 
bir azalma eğrisi izlenmektedir. Gebeliği önleyiciliği etkili olarak tanımlanan modern yöntemlerin 
kullanma yüzdesi ise belirgin bir şekilde artmaktadır. Modern yöntem kullanımı 1998 yılında % 31 
iken, 2008 yılında % 46’ya yükselmiştir. Modern yöntemlerin artma eğilimine karşılık, geleneksel 
yöntemlerin hâlen önemli bir nüfus grubu tarafından tercih edildiği görülmektedir. 

Şekil 5. Yöntem Kullanımındaki Değişmeler 
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Kaynak: TNSA 2008 
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Yöntemlerin yıllar içinde kullanımı değerlendirildiğinde ise kondom kullanımında önemli 
bir artış olduğu dikkati çekmektedir. Kondom kullanımı % 6,6 iken, 2008 yılında % 14,3’e 
çıkmıştır. Ayrıca, tüplerin bağlanması yönteminde de artış dikkat çekicidir (% 2,9 ve % 8,3).  

TNSA 2008’e göre ülkemizde modern yöntem kullanım oranı % 46, karşılanamayan aile 
planlaması ihtiyacı ise % 6 olup bu oranın 2013 yılı sonuna kadar % 3’ün altına düşürülmesi 
hedeflenmektedir. Karşılanamayan aile planlaması ihtiyacı, yeni bir gebelik planlamayan 
ancak gebelikten koruyucu herhangi bir yöntem kullanmayanların oranıdır. Bu hedef gru-
bun çocuklarının istenmeyen gebelik sonucu istenmeyen çocuk olma olasılığı yüksektir. (2) 

3.1.1.2. Ölümlülük 

Türkiye’de 2010 yılı için kaba ölüm hızı ‰ 6,4 olup bu da yaklaşık olarak 468.000 ölüme 
karşılık gelmektedir. Komisyonun hedef grubu olan çocuklara ilişkin (0-17 yaş grubu) ölümlülük 
bilgileri ileriki bölümlerde verilmiştir. 

3.1.1.3. Göç Hızları 

Ülkemizde göçler, nüfusun değişimini etkileyen en önemli nüfus olayıdır. Uzun yıllar 
boyunca iç göçler nedeniyle özellikle büyük kentlerin nüfus ve sosyal yapısında önemli 
değişiklikler olmuştur. İllere göre 1975-2000 arası göç hızları Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3. İllerin 1975-2000 Dönemi Net Göç Hızına Göre Sıralanışı 
  1975-1980 

 

1980-1985 1985-1990 1995-2000 

B
üy

ük
lü

k 
sı

ra
 n

o İl Net göç 

Net 
göç 
hızı 
(‰) 

Net göç 

Net 
göç 
hızı 
(‰) 

Net göç 

Net 
göç 
hızı 
(‰) 

Net göç 

Net 
göç 
hızı 
(‰) 

1 Tekirdağ  4.849 16,5  3.438 10,3  17.907 46,7  51.335 96,8 

2 Muğla  1.659 4,3  3.058 7,0  15.998 32,9  42.921 70,2 

3 Antalya 17.142 26,5  25.339 32,8  82.737 89,7  90.457 64,3 

4 Bilecik -  394 -3,0  1 095 7,9  3 009 19,6  10 105 57,9 

5 İstanbul 288.653 73,4 297.598 60,5 656.677 107,6 407.448 46,1 

6 Bursa  58.720 61,0  47.434 41,1  83.641 61,6  85.325 45,1 

7 İzmir 119.896 73,7  82.173 41,9 146.208 63,8 120.375 39,9 

8 Isparta - 2.792 -9,3 - 5.148 -15,4 - 6.495 -17,0  13.869 30,7 

9 Çanakkale - 1.408 -4,0 - 1.834 -4,9 - 2.042 -5,2  11.491 27,4 

10 Ankara 49.499 20,6  36.631 13,0  69.511 24,9  90.884 25,6 

11 Aydın  9.382 16,7  9.365 14,7  19.077 27,1  21.553 25,5 

12 Şırnak(1) - - - - - 5.165 -24,7  5.950 21,8 
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13 Denizli - 3.040 -5,7  2.095 3,5  10.570 15,4  15.205 19,9 

14 Kırklareli - 3.170 -13,4 - 2.252 -8,9 - 5.510 -20,7  5.270 18,0 

15 Eskişehir  7.759 16,4  8 506 16,0  6.510 11,3  9.582 14,8 

16 İçel  40.273 57,5  49.593 56,5  74.717 68,3  18.429 12,4 

17 Düzce(1) - - - - - -  2.243 8,0 

18 Balıkesir - 6.020 -7,8  3.260 3,9  4.848 5,4  4.804 4,9 

19 Yalova(1) - - - - - -   514 3,5 

20 Manisa  8.980 11,1  6.499 7,1  20.946 20,6  3.687 3,2 

21 Gaziantep - 1.256 -1,8 - 4 256 -5,2 -  481 -0,5  3.499 3,1 

22 Konya - 10.152 -7,5 - 10.623 -6,8 - 27.184 -17,2  2.787 1,4 

23 Kocaeli  53.640 112,9  41.287 67,0  83.262 108,2   211 0,2 

24 Kütahya   383 0,9   37 0,1 - 4.609 -8,7 - 1.064 -1,8 

25 Niğde - 7.311 -16,6 - 11.167 -22,6 - 15.857 -55,7 -  699 -2,2 

26 Kayseri  10.698 16,3 - 5.145 -6,9 - 16.005 -18,9 - 3.307 -3,5 

27 Erzincan - 9.369 -38,4 - 11.583 -45,4 - 25.574 -93,3 - 1.325 -4,7 

28 Uşak - 1.108 -5,0 - 2.909 -11,8   570 2,1 - 2.058 -6,9 

29 Nevşehir - 3.412 -15,5 - 1.399 -5,8 - 10.708 -41,0 - 1.954 -7,1 

30 Iğdır(1) - - - - - - - 1.361 -9,3 

31 Trabzon - 17.143 -26,2 - 25.496 -35,6 - 51.495 -67,9 - 9.977 -11,1 

32 Giresun - 17.523 -40,6 - 19.955 -43,4 - 34.828 -73,9 - 5.849 -12,1 

33 Hakkâri - 2.064 -16,5 - 1.052 -7,6 - 4.472 -32,9 - 2.346 -12,5 

34 Karaman(1) - - - -   934 4,7 - 2.771 -12,6 

35 Aksaray(1) - - - - - 2.391 -8,2 - 4.769 -13,4 

36 Edirne - 2.783 -9,0 - 5.515 -16,5 - 7.493 -21,2 - 5.106 -14,0 

37 Çankırı - 13.828 -59,2 - 9.135 -38,1 - 15.503 -61,0 - 4.471 -18,3 

38 Bitlis - 17.653 -81,9 - 9.240 -37,0 - 20.509 -71,9 - 7.104 -21,2 

39 Malatya - 23.183 -43,2 - 12.944 -22,0 - 35.207 -54,2 - 16.823 -21,5 

40 Rize - 8.624 -26,1 - 11.257 -32,6 - 28.726 -84,0 - 7.473 -21,9 

41 Afyon - 13.379 -25,4 - 15.855 -26,5 - 25.779 -37,7 - 16.616 -22,5 



–  104 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

42 Burdur - 1.580 -7,5 - 4.045 -17,8 - 8.825 -36,8 - 5.374 -22,7 

43 Sakarya  4.315 9,1  7.082 13,2  6.353 10,5 - 15.898 -23,1 

44 Gümüşhane - 21.762 -86,2 - 14.075 -54,1 - 22.305 -135,3 - 4.003 -23,5 

45 Elâzığ - 17.366 -44,2 - 13.683 -31,6 - 21.164 -46,1 - 12.363 -23,8 

46 Adana  819 0,7  23.829 16,4  26.934 15,8 - 40.497 -24,0 

47 Osmaniye(1) - - - - - - - 10.385 -24,7 

48 Amasya - 7.368 -24,5 - 10.463 -32,5 - 19.916 -59,7 - 9.099 -26,8 

49 Kahraman-
maraş - 8.206 -13,0 - 10.500 -14,2 - 33.949 -41,6 - 25.530 -28,3 

50 Kırıkkale(1) - - - - - 8.813 -27,7 - 11.626 -32,7 

51 Kastamonu - 10.717 -26,5 - 11.094 -26,9 - 26.777 -66,1 - 11.689 -32,8 

52 Hatay 14.046 20,0  4.869 5,7 - 4.002 -4,1 - 38.241 -33,9 

53 Tunceli - 13.318 -93,7 - 17.797 -123,9 - 20.332 -153,8 - 3.123 -36,7 

54 Kilis(1) - - - - - - - 4.042 -38,9 

55 Şanlıurfa - 35.253 -60,1 - 14.509 -20,9 - 26.800 -30,0 - 49.312 -38,9 

56 Diyarbakır - 15.795 -24,2 - 12.550 -16,1 - 32.212 -34,8 - 48.064 -40,0 

57 Karabük(1) - - - - - - - 8.640 -40,7 

58 Bolu -  505 -1,2 - 4.902 -10,9 - 4.149 -8,6 - 10.254 -40,8 

59 Yozgat - 21.905 -49,2 - 14.279 -29,3 - 34.502 -64,3 - 26.275 -41,9 

60 Van - 7.627 -19,7 - 11.994 -26,3 - 20.780 -37,9 - 32.353 -43,6 

61 Ordu - 20.668 -32,3 - 24.230 -34,5 - 42.910 -54,6 - 36.958 -44,7 

62 Kırşehir - 8.330 -39,3 - 6.080 -26,4 - 19.647 -80,4 - 10.748 -45,1 

63 Batman(1) - - - -  3.925 13,9 - 18.032 -45,2 

64 Samsun - 11.144 -12,6 - 13.709 -13,8 - 31.222 -29,1 - 51.644 -45,5 

65 Tokat - 16.772 -30,0 - 16.782 -27,3 - 45.746 -67,5 - 37.172 -48,4 

66 Bingöl - 10.678 -54,6 - 9.286 -44,1 - 19.888 -87,7 - 11.407 -50,1 

67 Sivas - 50.302 -75,4 - 37.687 -54,6 - 76.451 -105,8 - 35.627 -51,0 

68 Erzurum - 46.093 -66,3 - 48.745 -64,8 - 88.298 -113,2 - 46.491 -54,8 

69 Ağrı - 24.986 -80,5 - 19.005 -53,5 - 37.312 -95,4 - 26.213 -56,4 

70 Çorum - 23.753 -46,3 - 17.712 -32,6 - 33.897 -58,5 - 33.022 -58,4 

71 Bayburt(1) - - - - - 13.808 -133,2 - 5.360 -59,5 
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72 Muş - 16.937 -66,4 - 14.346 -49,4 - 33.829 -100,5 - 24.069 -59,8 

73 Kars - 70.872 -113,1 - 50.426 -77,9 -105.025 -163,5 - 18.331 -61,1 

74 Artvin - 12.687 -61,2 - 10.855 -51,1 - 20.372 -98,6 - 11.560 -63,6 
75 Mardin - 28.919 -59,8 - 17.495 -31,2 - 34.750 -70,2 - 42.082 -67,6 
76 Adıyaman - 11.371 -34,7 - 13.614 -35,4 - 17.372 -37,5 - 40.745 -70,2 
77 Zonguldak  8.679 10,8 - 18.551 -20,0 - 29.368 -29,4 - 44.009 -73,8 
78 Siirt - 10.922 -29,5 - 18.232 -41,7 - 31.311 -140,7 - 17.062 -75,1 
79 Sinop - 7.944 -32,6 - 9.777 -38,4 - 22.569 -88,7 - 16.387 -75,7 
80 Bartın(1) - - - - - - - 15.658 -86,8 
81 Ardahan(1) - - - - - - - 13.526 -106,7 

Kaynak: Genel Nüfus Sayımları, 1980-2000. 
(1) İl olmadan önceki dönemlere ilişkin bilgi verilememiştir. 

 
İllere ilişkin göç hızlarında farklılıklar olduğu görülmektedir. İstanbul, İzmir ve 

Kocaeli illerinde 1975-2000 yılları arasında net göç hızlarında düşme olduğu görülmektedir. 
Ankara ve Bursa illerinde göç hızlarında büyük bir farklılık gözlenmemektedir. Göç hızı negatiften 
pozitife geçen, yani göç veren ilden göç alan il hâline dönen iller bulunmaktadır. Bu illerin başında 
Isparta, Çanakkale ve Denizli yer almaktadır. Göç hızı belirgin bir şekilde azalan illerin genellikle 
Doğu Anadolu’da yer aldığı görülmektedir. Bu iller arasında Erzincan, Bitlis, Gümüşhane ve 
Tunceli ilk sıralarda yer almaktadır.  Bazı illerin ise 1975 yılından beri net göç hızında devamlı bir 
artış olmaktadır; bu illerin ilk sıralarında Van, Samsun, Adıyaman ve Zonguldak yer almaktadır. 
Hatay ise göç alan bir il hâlinden göç veren bir il hâline geçmiştir. 

Tablo 4. Türkiye’de İllerin 2009 Yılı Nüfusu, Göç Gelen ve Giden Nüfus ve Net Göç 
Hızları 

İl ADNKS 2009 
Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç 

Net Göç 
Hızı 

(Binde) 

Türkiye 72.561.312 2.236.981 2.236.981 0 0 
Mardin 737.852 18.296 40.308 -22.012 -29,39 
Diyarbakır 1.515.011 32.384 43.918 -11.534 -7,58 
Ağrı 537.665 12.115 22.613 -10.498 -19,34 
Muş 404.484 10.158 20.182 -10.024 -24,48 
Çorum 540.704 13.672 22.699 -9.027 -16,56 
Erzurum 774.207 24.830 33.681 -8.851 -11,37 
Kahramanmaraş 1.037.491 18.521 26.934 -8.413 -8,08 
Şanlıurfa 1.613.737 27.190 35.154 -7.964 -4,92 
Yozgat 487.365 17.705 25.546 -7.841 -15,96 
Kars 306.536 9.028 15.660 -6.632 -21,4 
Adıyaman 588.475 12.091 18.295 -6.204 -10,49 
Manisa 1.331.957 28.781 34.262 -5.481 -4,11 
Sivas 633.347 23.217 28.585 -5.368 -8,44 
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Konya 1.992.675 46.042 51.006 -4.964 -2,49 
Bitlis 328.489 11.594 16.485 -4.891 -14,78 
Şırnak 430.424 8.356 13.025 -4.669 -10,79 
Zonguldak 619.812 16.258 20.701 -4.443 -7,14 
Van 1.022.310 22.866 27.175 -4.309 -4,21 
Hatay 1.448.418 28.547 32.296 -3.749 -2,58 
Bingöl 255.745 6.986 10.726 -3.740 -14,52 
Hakkâri 256.761 4.314 7.949 -3.635 -14,06 
Siirt 303.622 8.475 11.797 -3.322 -10,88 
Ardahan 108.169 3.775 7.033 -3.258 -29,67 
Niğde 339.921 12.588 15.778 -3.190 -9,34 
Kütahya 571.804 15.291 18.210 -2.919 -5,09 
Iğdır 183.486 5.179 7.986 -2.807 -15,18 
Giresun 421.860 16.970 19.567 -2.597 -6,14 
Malatya 736.884 25.806 28.208 -2.402 -3,25 
Aksaray 376.907 10.217 12.587 -2.370 -6,27 
Rize 319.569 12.428 14.575 -2.147 -6,7 
Tunceli 83.061 4.100 6.205 -2.105 -25,03 
Elâzığ 550.667 15.900 18.001 -2.101 -3,81 
Afyonkarahisar 701.326 20.223 22.256 -2.033 -2,89 
Gümüşhane 130.976 8.681 10.444 -1.763 -13,37 
Nevşehir 284.025 8.965 10.667 -1.702 -5,97 
Amasya 324.268 11.533 13.187 -1.654 -5,09 
Denizli 926.362 20.119 21.706 -1.587 -1,71 
Tokat 624.439 32.655 34.213 -1.558 -2,49 

Kastamonu 359.823 13.047 14.570 -1.523 -4,22 
Artvin 165.580 6.206 7.547 -1.341 -8,07 
Bayburt 74.710 3.101 4.420 -1.319 -17,5 
Kırşehir 223.102 10.947 12.186 -1.239 -5,54 
Osmaniye 471.804 15.167 16.319 -1.152 -2,44 
Kilis 122.104 4.662 5.677 -1.015 -8,28 
Ordu 723.507 30.335 31.296 -961 -1,33 
Uşak 335.860 8.693 9.644 -951 -2,83 
Kırklareli 333.179 10.359 11.242 -883 -2,65 
Mersin 1.640.888 48.377 49.209 -832 -0,51 
Karabük 218.564 8.511 9.242 -731 -3,34 
Samsun 1.250.076 38.874 39.581 -707 -0,57 
Karaman 231.872 7.853 8.424 -571 -2,46 
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Burdur 251.550 8.144 8.659 -515 -2,05 
Adana 2.062.226 53.685 54.109 -424 -0,21 
Sinop 201.134 9.562 9.558 4 0,02 
Bilecik 202.061 8.283 8.251 32 0,16 
Kırıkkale 280.834 15.861 15.565 296 1,05 
Bartın 188.449 7.566 7.104 462 2,45 
Çanakkale 477.735 15.412 14.802 610 1,28 
Erzincan 213.288 11.966 11.189 777 3,65 
Aydın 979.155 28.524 27.640 884 0,9 
Batman 497.998 18.326 16.855 1.471 2,96 
Muğla 802.381 28.390 26.613 1.777 2,22 
Gaziantep 1.653.670 36.075 34.125 1.950 1,18 
Balıkesir 1.140.085 33.275 31.291 1.984 1,74 
Yalova 202.531 12.269 10.233 2.036 10,1 
Kayseri 1.205.872 31.075 28.831 2.244 1,86 
Edirne 395.463 15.183 12.910 2.273 5,76 
Bolu 271.545 12.808 10.124 2.684 9,93 
Düzce 335.156 11.752 9.046 2.706 8,11 
Isparta 420.796 18.633 15.822 2.811 6,7 
Sakarya 861.570 25.376 21.665 3.711 4,32 
Çankırı 185.019 20.166 11.831 8.335 46,09 
Tekirdağ 783.310 37.655 29.066 8.589 11,03 
Eskişehir 755.427 32.346 23.225 9.121 12,15 
Bursa 2.550.645 66.615 56.368 10.247 4,03 
Trabzon 765.127 36.868 26.474 10.394 13,68 
Kocaeli 1.522.408 60.432 48.399 12.033 7,94 
Antalya 1.919.729 75.696 58.632 17.064 8,93 
İzmir 3.868.308 116.390 89.517 26.873 6,97 
Ankara 4.650.802 168.193 131.114 37.079 8 
İstanbul 12.915.158 388.467 348.986 39.481 3,06 

 
Türkiye’de illere göre 2009 yılı göçleri değerlendirildiğinde, ilden göç veren ve nüfusu 

azalan illerin (‰ 15 ve daha fazla göç hızı) olan başında Mardin, Muş, Ardahan, Tunceli, Ağrı, 
Yozgat ve Iğdır yer almaktadır. Göç hızı yüksek olan iller arasında (‰ 5 ve üzerinde göç hızı) 
Çankırı, Trabzon, Eskişehir, Tekirdağ, Antalya, Kocaeli, İzmir, Ankara, Bolu, Edirne, Düzce ve 
Yalova yer almaktadır. Türkiye’de 53 ilin net göç hızı “negatif” iken, 28 ilin göç hızı ise 
“pozitif”tir.  İstanbul’un net göç hızı ‰ 3,06’dır. 
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Tablo 5. 2008-2009 Döneminde İllerin Göç Büyüklüğüne Göre Sıralanışı 

İller Aldığı 
Göç İller Verdiği 

Göç İller Net 
Göç İller 

N
et

 G
öç

 H
ız
ı 

(B
in

de
) 

Göç Büyüklüğüne Göre İlk On İl 

34 İstanbul 388467 34 İstanbul 348986 34 İstanbul 39481 18 Çankırı 46 

6 Ankara 168193 6 Ankara 131114 6 Ankara 37079 61 Trabzon 14 

35 İzmir 116390 35 İzmir 89517 35 İzmir 26873 26 Eskişehir 12 

7 Antalya 75696 7 Antalya 58632 7 Antalya 17064 59 Tekirdağ 11 

16 Bursa 66615 16 Bursa 56368 41 Kocaeli 12033 77 Yalova 10 

41 Kocaeli 60432 1 Adana 54109 61 Trabzon 10394 14 Bolu 10 

1 Adana 53685 42 Konya 51006 16 Bursa 10247 7 Antalya 9 

33 Mersin 48377 33 Mersin 49209 26 Eskişehir 9121 81 Düzce 8 

42 Konya 46042 41 Kocaeli 48399 59 Tekirdağ 8589 6 Ankara 8 

55 Samsun 38874 21 Diyarbakır 43918 18 Çankırı 8335 41 Kocaeli 8 

Göç Büyüklüğüne Göre Son On İl 

70 Karaman 7853 70 Karaman 8424 36 Kars -6632 76 Iğdır -15 

74 Bartın 7566 11 Bilecik 8251 66 Yozgat -7841 66 Yozgat -16 

12 Bingöl 6986 76 Iğdır 7986 63 Şanlıurfa -7964 19 Çorum -17 

8 Artvin 6206 30 Hakkâri 7949 46 Kahraman-
maraş -8413 69 Bayburt -18 

76 Iğdır 5179 8 Artvin 7547 25 Erzurum -8851 4 Ağrı -19 

79 Kilis 4662 74 Bartın 7104 19 Çorum -9027 36 Kars -21 

30 Hakkâri 4314 75 Ardahan 7033 49 Muş -10024 49 Muş -24 

62 Tunceli 4100 62 Tunceli 6205 4 Ağrı -10498 62 Tunceli -25 

75 Ardahan 3775 79 Kilis 5677 21 Diyarbakır -11534 47 Mardin -29 

69 Bayburt 3101 69 Bayburt 4420 47 Mardin -22012 75 Ardahan -30 

 
Tablo 5’te son yılda olan göç hareketlerinin olduğu ilk 10 ilin sıralaması göçlerdeki 

farklılıkları göstermektedir. Son yıllara ait göçlerde dikkati çeken konulardan biri büyük 
illere olan göçlerin eski yıllara göre nispeten azaldığı, farklı orta büyüklükte olan illere ve 
sanayi illerine olan göçlerin arttığı şeklindedir. Ancak göç veren iller, yine çoğunlukla Doğu 
Anadolu’da yer alan illerdir. 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan “Türkiye Göç ve 
Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması (2006)”, iç göç eden nüfus ve göç nedenleri hakkında bilgi 
sunan ülke çapında bir çalışmadır. Bu araştırmanın bulgularına göre yaşam boyu iç göçü olan 
nüfus yüzdesi % 48,9 olup erkek için % 52 ve kadın için % 45,8’dir. Kentlerde yaşayan nüfusun % 
56,7’si ve kırsal kesimde ise % 27,6’sı doğduğu yerden başka bir yerleşim yerinde yaşamaktadır.  
Bu araştırmada en çok göç veren iller olarak 14 il tanımlanmış olup, bu bölgelerde yaşayan nüfusun 
% 38,6’sı doğduğu yerden başka bir yerleşim yerinde yaşamaktadır. En çok göç alan 10 ilde ise 
nüfusun % 55,2’si doğduğu yerde yaşamamaktadır. Kalan 57 ilde ise bu oran % 44,7’dir. (3) 
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Bu araştırmada son göçün birincil nedeni hakkında veri toplanmıştır. Ülke genelinde göç 
eden nüfusun % 43,5’i ailevi nedenlerden (ebeveyn ve/veya eşinin yanına gitmek, ebeveyn 
ve/veya eşinin iş değişikliği/tayini, ebeveyn ve/veya eşinin iş araması, ebeveynin göç etmesi vb.) 
dolayı yaşadığı yeri değiştirdiğini belirtmiştir. Son göçün birincil neden sıralamasında ikinci 
olarak % 31 ile bireysel nedenler (evlilik, eğitim, iş değişikliği, tayin, emeklilik vb.) gelmektedir. 
Üçüncü sırada ise % 18 ile ekonomik nedenler (iş aramak, kazancın yetmemesi, iş olanağı 
olmaması, birikim yapmak ve daha iyi bir yaşam seviyesine sahip olmak vb.) yer almaktadır. Bu 
araştırmada güvenlik (can ve mal güvenliğine ilişkin kaygı, güvenlik kuvvetlerinin küçük yerleşim 
yerlerinde yaşayanların güç coğrafi koşullar gibi nedenlerle güvenliğini sağlamakta zorlanmaları 
nedeniyle bu tür yerleşim yerlerinin boşaltılması talebi, terör örgütüne katılma baskısı, korucu 
olunması yönündeki talep, denetimli gıda geçişi ve can ve mal güvenliğinin sağlanmasında ortaya 
çıkabilecek sorunlar nedeniyle yayla yasağının olması vb.) % 3,3’lük bir paya sahiptir. Güvenlik 
nedeniyle meydana gelen göç sonrasında terk edilen yerleşim yerine veya yakınına yapılan göçler 
olarak tanımlanan geri dönüş yüzdesi ise % 0,3’tür. Diğer nedenler başlığı altında ise çevresel 
nedenlerle yapılan göçler (deprem, heyelan, baraj/gölet yapımı vb.), kan davası, töre/namus nedenleriyle 
yapılan göçler, sağlık nedenleriyle yapılan göçler yer almakta olupbunun oranı % 3,8’dir. (3) 

Tablo 6. Yerleşim Yerine Göre Son Göç Nedeni (Birincil) Yüzde Dağılımı (2005) 
Yerleşim yeri Ekonomik Bireysel Ailevi Güvenlik Geri Dönüş Diğer Toplam 
Kent-kent 15,3 32,2 46,9 2,3 0,0 3,3 3.323 
Kent-kır 13,8 36,8 33,1 1,0 4,6 10,7 4.660 
Kır-kır 6,1 68,0 18,8 2,8 0,6 4,8 2.471 
Kır-kent 24,2 21,7 44,8 5,8 0,0 3,4 1.833 
14 il 15,6 18,4 44,7 16,2 1,1 4,0 7.460 
10 il 17,5 37,1 39,7 0,0 0,2 5,5 1.841 
Toplam 18,0 31,0 43,5 3,3 0,3 3,8 12.493 

Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye’de Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus 
Araştırması, Ankara, 2006. 

 
Son göçün nedenleri değerlendirildiğinde göçün yapılma yönünde farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Kırdan kıra olan göçte bireysel nedenlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Kentten 
kente göçte ve kırdan kente göçte de ailevi nedenlerin payı çok yüksektir (% 46,9 ve % 44,8). 
Güvenlik nedeniyle olan göçler, kırdan kente göç şeklinde olan göçlerde oldukça önem 
kazanmaktadır. (3) 

En çok göç veren 14 il ve en çok göç alan 10 ilin analizlerinde de göç nedenlerinin 
yüzdelerinin farklılaştığı dikkati çekmektedir. Bireysel nedenlerle göç etme 14 ilde % 18,4 iken, 
10 ilde % 37,1 olup; ailevi nedenler ise tam tersi bir orana sahiptir (14 ilde % 44,7 ve 10 ilde % 
39,7). Güvenlik nedeniyle olan göçler 14 ilde % 16,2 iken, 10 ilde ise bu sebeple hemen hemen hiç 
göç olmadığı görülmektedir. Ekonomik nedenlerle olan göçde çok büyük bir farklılık 
saptanamamıştır. (3) 
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Türkiye Nüfus Artışında Tahminler: 
Türkiye’de 2010 toplam nüfusu 72.698 (000) olup, bunun 2015 yılında 76.598.000, 2020 

yılında 80.257 (000) ve 2025 yılında 83.566.000 olacağı tahmin edilmektedir.  Bu dönem içinde 
nüfus artış hızının ‰ 11’den ‰ 7,4’e düşeceği tahmin edilmektedir.  2010-2025 dönemi içinde 
doğurganlıkta düşme olması beklenmektedir. Bu dönemde kadın başına toplam doğurganlık 
hızının 2,11’den 1,97’ye ve kaba doğum hızının ‰ 17,4’ten ‰ 14,5’e düşeceği tahmin 
edilmektedir. Doğurganlığın azalması sırasında kadınların ortalama doğum yaşının 27,2’den 
26,6’ya düşeceği tahmin edilmektedir. Doğurganlığın azalmasının yanı sıra nüfusta büyük bir 
değişiklik olmayacağı için doğum sayısının 1.268.000 den 1.209.000’a düşeceği hesaplanmıştır.  
(Tablo 7) 

Tablo 7. Türkiye’de Demografik Göstergeler ve Tahminler (2010-2025) 

 2010 2015 2020 2025 

Yıl ortası nüfus  ('000) 72.698 76.598 80.257 83.566 

Nüfus artış hızı  (‰) 11,0 9,9 8,8 7,4 

Toplam doğurganlık hızı  
(kadın başına) 2,11 2,05 2,01 1,97 

Çocuk doğurmada ortalama yaş 27,2 26,9 26,8 26,6 

Kaba doğum hızı (‰)  17,4 16,3 15,4 14,5 

Doğumlar  ('000) 1.268 1.250 1.234 1.209 

Doğuşta beklenen yaşam süresi (yıl)   

    Toplam  73,9 74,7 75,4 75,9 

    Erkek  71,6 72,1 72,7 73,1 

    Kadın  76,3 77,4 78,3 78,9 

Kaba ölüm hızı  6,4 6,4 6,6 7,1 

Ölümler  ('000) 468 491 531 592 

Bebek ölüm hızı  (‰)   

    Toplam  14,6 11,5 9,9 8,8 

    Erkek 17,0 13,3 11,4 10,0 

    Kadın  12,1 9,6 8,4 7,5 
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre  Nüfus Projeksiyonları 
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Türkiye’de demografik yapının değişimi ile beraber ölüm sayılarının artması 
beklenmektedir. “Bir yerleşim biriminde bir yıl içinde 1000 kişide olan ölüm sayısı” şeklinde 
hesaplanan kaba ölüm hızının 2010 yılında ‰ 6,4 iken 2025 yılında ‰ 7,1’e çıkacağı; dolayısıyla 
ölüm sayısının da 2010 yılındaki 468.000’den 2025 yılında 592.000’e çıkacağı tahmin 
edilmektedir. Bebek ölüm hızlarının ise 2010-2025 döneminde düşeceği beklenmektedir. 

0-6 yaş grubundaki nüfusun 2007 yılındaki büyüklüğünün boyutlarına bakıldığında; 
toplam nüfusun yüzde 12,5’inin 9,2 milyon çocuktan oluştuğu görülmektedir. Toplam 
nüfusun yüzde 34,7’sini ise çocuk nüfus olarak nitelenen 0-18 yaş grubundaki 25,6 milyonluk 
nüfus oluşturmaktadır. Yüzdelerin yanı sıra mutlak sayılar ile karşılaştırılma yapıldığında, 
0-18 yaş grubundaki çocuk nüfusun sayıca birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan 
fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 8. Yaş Gruplarına Göre Nüfus Tahminleri (2007-2015) 

Yaşlar 
2007 2015 2007 2015 

Nüfus (Bin Kişi) Yüzde 

0-6 9.220 9.145 12,48 11,36 
0-18 25.624 25.353 34,69 31,48 
0-24 33.273 33.481 45,04 41,58 
3-5 3.964 3.928 5,37 4,88 
7-12 8.518 7.852 11,53 9,75 
13-18 7.886 8.356 10,68 10,38 
19-24 7.649 8.128 10,35 10,09 
25-24 40.599 47.044 54,96 58,42 

Eğitim Çağı Nüfusları 
4-5 2.652 2.628 3,59 3,26 
6-13 11.253 10.498 15,23 13,04 
14-16 3.987 4.165 5,40 5,17 
17-20 4.989 5.670 6,75 7,04 

Üç Ana Yaş Grubu Nüfusları 
0-14 20.473 19.673 27,71 24,43 
15-64 48.935 55.412 66,24 68,81 
65+ 4.464 5.440 6,04 6,76 

Toplam 73.872 80.525 100,00 100,00 
Kaynak: TÜİK 2000 Genel Nüfus Sayımı ve HÜNEE 2003 Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına dayalı 
olarak 2005 yılında yapılan nüfus tahminleri. 

 
Yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, gelecek yıllarda da doğurganlık hızının ve ölüm 

hızının düşmesine ve doğuşta hayatta kalma ümidinin yükselmesine bağlı olarak nüfusun yaş 
yapısında da değişmelerin süreceği, 0-18 yaş grubu nüfusunun ve payının bir miktar azalmasına 
rağmen, nüfusumuzun genç yaş yapısına sahip olma özelliğini sürdüreceği beklenmektedir. 
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3.1.2. Öğrenim Durumu 
Türkiye’de yıllar içinde nüfusun öğrenim durumunda giderek daha da yükselme 

bulunmaktadır. Ancak kadın ve erkek arasındaki fark hâlen devam etmektedir. İleri yaşlarda 
öğrenimi olmayanların yüzdesi artarken, son yıllarda ise fakülte ve yüksekokul mezunlarında artış 
olmaya başlamıştır. Gençlerin arasında okul bitirmeyen ve okuma yazma bilmeyen gençlerin 
olması (18-21 yaş grubunda erkeklerde % 7,09 ve kadınlarda % 12,41) hâlen zorunlu eğitimde 
hedefe ulaşılamadığının göstergesidir. 

Tablo 9. Nüfusun Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Öğrenim Durumları (2009) 
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Toplam 

6-13 Erkek 0,10 97,77  1,60          5.256.189 

 Kadın 0,29 97,14  1,90          4.986.034 

14-17 Erkek 0,49 12,30  85,28   0,66      2.579.281 

 Kadın 1,74 13,94  81,75   0,80      2.450.099 

18-21 Erkek 1,12 5,97  38,62   47,02 1,99    2.534.325 

  Kadın 3,54 8,87  33,87   45,58 2,38    2.415.750 

22-24 Erkek 0,98 3,13 8,96 18,56   42,57 10,68 0,05   1.914.475 

  Kadın 4,18 5,39 21,52 16,50   34,48 11,91 0,08  1.838.444 

25-29 Erkek 1,18 2,67 23,14 7,38 7,64 31,70 14,34 0,84 0,04 3.298.628 

  Kadın 4,90 4,14 36,29 5,23 5,18 24,15 13,45 1,02 0,04 3.188.342 

30-34 Erkek 1,45 2,20 35,15 1,99 8,84 28,25 14,19 1,30 0,24 2.991.146 

  Kadın 5,66 3,79 46,54 1,57 5,58 19,82 11,64 1,05 0,21 2.901.436 

35-39 Erkek 1,81 2,38 44,90 0,90 10,66 21,48 12,40 1,02 0,39 2.757.354 

  Kadın 7,91 4,45 53,42 0,74 6,38 14,16 8,41 0,64 0,28 2.731.843 

40-44 Erkek 2,26 2,63 49,24 0,51 11,62 18,11 11,08 0,89 0,51 2.372.479 

  Kadın 10,00 5,12 54,27 0,35 6,54 12,03 7,11 0,50 0,29 2.290.216 

45-49 Erkek 2,69 2,92 50,75 0,26 10,50 18,77 9,33 0,64 0,42 2.235.994 

  Kadın 13,11 6,29 54,16 0,14 5,18 11,21 4,99 0,30 0,21 2.222.957 

50-54 Erkek 3,42 3,45 52,64 0,13 9,02 14,91 10,87 0,56 0,34 1.874.362 

  Kadın 17,40 8,13 50,61 0,06 4,50 8,21 5,41 0,26 0,16 1.842.948 

55-59 Erkek 4,59 4,94 54,31 0,08 8,32 11,24 10,45 0,62 0,33 1.458.956 

  Kadın 24,09 10,54 45,03 0,03 3,95 5,81 4,45 0,24 0,13 1.479.901 

60-64 Erkek 7,04 7,93 53,93 0,04 7,34 8,09 9,13 0,62 0,36 1.121.691 

  Kadın 32,46 12,50 38,01 0,01 3,17 4,10 3,20 0,18 0,12 1.233.387 
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65 + Erkek 17,80 15,49 46,28 0,01 4,16 5,08 4,95 0,39 0,23 2.217.427 

  Kadın 49,14 12,42 24,84 0,00 2,20 2,72 1,22 0,08 0,07 2.855.429 
Toplam 4.672.257 13.517.214 18.523.823 7.432.613 2.795.917  10.379.23  4.320.813 279.268 95.500  

Yüzde 7,18 20,78 28,48 11,43 4,30 15,96 6,64 0,43 0,15 65.049.093 

3.1.3. Çalışma Yaşamı 

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfusun işgücüne katılma durumları ve yapılan işler bu bölümde 
sunulmuştur. 

Tablo 10. Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri (Temmuz 2010) 

  

Türkiye 

  
 

Kent 

 
 

Kır 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Kurumsal olmayan nüfus (000) 70.571 71.372 48.760 49.184 21.811 22.188 
15 ve daha yukarı  
yaştaki nüfus (000) 51.714 52.572 36.234 36.583 15.480 15.989 

İşgücü (000) 25.480 26.260 16.756 17.312 8.724 8.948 

    İstihdam (000) 22.213 23.478 14.080 15.020 8.133 8.458 

    İşsiz (000) 3.267 2.782 2.676 2.293 590 490 

İşgücüne katılma oranı (% ) 49,3 50,0 46,2 47,3 56,4 56,0 

İstihdam oranı (% ) 43,0 44,7 38,9 41,1 52,5 52,9 

İşsizlik oranı (% ) 12,8 10,6 16,0 13,2 6,8 5,5 

    Tarım dışı işsizlik oranı (% ) 16,3 13,6 16,5 13,8 15,7 12,8 

    Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(% ) 23,2 19,5 27,8 23,7 14,2 11,1 

İşgücüne dâhil olmayanlar (000) 26.234 26.312 19.478 19.271 6.756 7.041 
Kaynak: “Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2010 Temmuz Dönemi Sonuçları (Haziran, Temmuz, Ağustos 2010)-
TÜİK Haber Bülteni. 
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 
(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus 

 
Türkiye’de toplam kurumsal olmayan sivil nüfus, “okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, 

hastane, hapishane, kışla ya da orduevinde ikamet edenler dışında kalan nüfus” olarak 
tanımlanmaktadır. Kurumsal olmayan nüfusun içinde (2010), 15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus 
% 73,7 olup; bu nüfusun % 50’si işgücü olarak tanımlanmaktadır. Toplam istihdam edilen 
işgücünün toplam işgücü nüfusuna oranı % 89,4 ve işsizlik oranı % 10,6’dır. 

İşgücü yüzdesi erkeklerde %70,6 ve kadınlarda % 26,0’dır. Erkeklerde işgücüne katılanlarda 
istihdam oranı % 86,1 ve kadınlarda % 85,6’dır. Yani, kadın ve erkekte 15 yaş üzeri nüfus 
benzer olmakla birlikte kadınların işgücüne katılan nüfusu erkeklere göre çok daha düşük 
olup işgücüne katılan erkek ve kadın nüfusta istihdam oranları birbirlerine yakındır. (2009) 

İşgücüne katılım oranı, “İşgücünün, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Okur yazar olmayanlarda işgücüne katılım oranı % 18,8’dir; yani 15 ve 
daha yukarı yaştaki okur yazar olmayan yaklaşık her beş kişiden biri işgücüne katılmaktadır. Öğrenim 
düzeyi yükseldikçe bu oran yükselmektedir, lise ve altı okul mezunlarında % 45,8 lise mezunlarında    
% 52, mesleki teknik lisede % 65,4 ve fakülte mezunlarında % 78’dir. (2009) 
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İstihdam oranı ise istihdamın, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır. Bu 
durumda 15 yaşın üstünde ve okuryazar olmayanlarda her 100 kişiden sekizi aktif olarak çalışmaktadır. 
Bu oranların öğrenim durumu ile artışı, çok belirgin olarak görülememektedir. Lise ve altı öğrenimi 
olanlarda % 13,9; lise mezunlarında % 18; meslek okullarında % 15,6 ve fakülte mezunlarında             
% 12,1’dir. Bu da öğrenim durumu ile istihdam oranının artmadığını göstermektedir. (2009) 

İşgücüne katılım oranının tüm öğrenim durumlarında erkeklerde daha yüksek olduğu 
görülmektedir. İstihdam oranında okuryazar olmayanlar ve lise altı mezunlarda erkeklerin oranı 
kadınlara göre daha yüksek iken; lise ve üstü mezunlarda ise kadınların istihdam oranı erkeklere 
göre daha yüksektir. (2009) 

Tablo 11. Eğitim Durumuna Göre İşgücü Durumu (2009) 
(Bin kişi, 15+ yaş) 

 İşgücü İstihdam İşsiz 
İşgücüne 
Katılım 
Oranı 
(% )

İstihdam 
Oranı (% ) 

Okuryazar Olmayanlar 

Toplam 1.089 1.002 87 18,8 8,0 

Erkek 372 307 65 37,1 17,6 

Kadın 717 696 21 15,0 3,0 

Lise Altı Eğitimliler 

Toplam 14.596 12.563 2.033 45,8 13,9 

Erkek 11.170 9.528 1.642 69,1 14,7 

Kadın 3.426 3.034 392 21,8 11,4 

Lise 

Toplam 2.764 2.266 498 52,0 18,0 

Erkek 2.047 1.738 310 69,1 15,1 

Kadın 717 528 188 30,4 26,3 

Mesleki veya Teknik Lise 

Toplam 2.519 2.126 393 65,4 15,6 

Erkek 1.959 1.710 248 81,0 12,7 

Kadın 561 416 145 39,1 25,9 

Yükseköğretim 

Toplam 3.780 3.321 459 78,0 12,1 

Erkek 2.350 2.123 226 83,1 9,6 

Kadın 1.430 1.197 233 70,8 16,3 
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları. 
Not 1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

2) İki bin kişiden az gözlem değerlerinde örnek büyüklüğü güvenilir tahminler için yeterli değildir. 
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Tablo 12. İstihdam Edilenlerin Cinsiyete Göre Meslek Grupları (2009) 

(Bin kişi, 15+ yaş) Erkek Kadın Toplam 

Meslek grubu Sayı %  Sayı %  Sayı %  

Toplam 15.405 72,4 5.872 27,6 21.277 100,0 

Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 1.661 89,78 189 10,22 1.850 8,69 

Profesyonel meslek mensupları 885 59,80 595 40,20 1.480 6,96 

Yardımcı profesyonel meslek mensupları 919 67,77 437 32,23 1.356 6,37 

Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 804 57,22 601 42,78 1.405 6,60 

Hizmet ve satış elemanları 2.054 77,57 594 22,43 2.648 12,45 
Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık, ve  
su ürünleri çalışanları 2.452 56,97 1.852 43,03 4.304 20,23 

Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar 2.547 88,28 338 11,72 2.885 13,56 

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar  1.875 91,11 183 8,89 2.058 9,67 

Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 2.208 67,09 1.083 32,91 3.291 15,47 
Kaynak: TÜİK 

 
 

Türkiye’de istihdam edilenlerin içinde en büyük payı, tarım ve hayvancılıkta çalışanlar 
almaktadır (% 20,23). İkinci sırada ise nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar bulunmaktadır ki; 
her 100 çalışandan yaklaşık 16’sı bu grupta yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla sanatkârlar ve 
ilgili işlerde çalışanlar (% 13,56) ile hizmet ve satış elemanları (% 12,45) gelmektedir. 

Yapılan işlerde çalışanların hepsinde erkeklerin daha fazla olduğu görülmektedir.  
“Profesyonel meslek mensupları”, “büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar” ve “nitelikli 
tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık, ve su ürünleri çalışanları” arasında her 10 çalışandan 
yaklaşık 4’ü kadındır. Bu oran, her 10 çalışandan 3’ü olarak yardımcı profesyonel meslek 
mensupları ve nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar arasında görülmektedir. 

 

3.1.4. Yoksulluk Durumu 

Yoksulluğun ölçümüne ilişkin farklı göstergeler geliştirilmiştir. Fertlerin, gıdanın yanı sıra 
gıda dışı ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları göz önüne almak için gıda yoksulluk sınırına, 
gıda dışı mal ve hizmet payının da eklenmesi gerekmektedir. Bu payın belirlenmesi amacıyla da, 
toplam tüketimleri gıda yoksulluk sınırının hemen üstünde olan hanelerin toplam harcama içindeki 
gıda dışı harcama payı (2005 yılı için yüzde 61, 2006 yılı için yüzde 63, 2007 yılı için yüzde 62 ve 
2008 yılı için yüzde 64) esas alınmıştır. Buna göre gıda ve gıda dışı mal ve hizmetleri kapsayacak 
şekilde yoksulluk sınırı belirlenmiştir. Yoksulluk oranı ise eş değer fert başına tüketim harcaması, 
yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklarının oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus içindeki payı 
olarak alınmıştır. (Tablo 13) 
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Tablo 13. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Yüzdeleri 

Yöntemler 
Türkiye Kent Kır 

2005 2006 2007* 2008 2005 2006 2007* 2008 2005 2006 2007* 2008 

Gıda 
yoksulluğu 
(açlık) 

0,87 0,74 0,48 0,54 0,64 0,04 0,07 0,25 1,24 1,91 1,41 1,18 

Yoksulluk 
(gıda+gıda 
dışı) 

20,50 17,81 17,79 17,11 12,83 9,31 10,36 9,38 32,95 31,98 34,80 34,62 

Kişi başı 
günlük 1 
doların altı (1) 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 

Kişi başı 
günlük 2,15 
doların altı (1) 

1,55 1,41 0,52 0,47 0,97 0,24 0,09 0,19 2,49 3,36 1,49 1,11 

Kişi başı 
günlük 4,3 
doların altı (1) 

16,36 13,33 8,41 6,83 10,05 6,13 4,40 3,07 26,59 25,35 17,59 15,33 

Harcama 
esaslı göreli 
yoksulluk (2) 

16,16 14,50 14,70 15,06 9,89 6,97 8,38 8,01 26,35 27,06 29,16 31,00 

Kaynak: 2008 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK. 
(1) Doların satınalma gücü paritesine (SGP) göre karşılığı olarak 2005 yılı için 0.830 YTL, 2006 yılı için 
0,921 YTL, 2007 yılı için 0,926 YTL ve 2008 yılı için ise 0,983 YTL kullanılmıştır. 
(2) Eş değer fert başına tüketim harcaması medyan değerinin % 50'si esas alınmıştır. 
(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. 

 
Türkiye’de gıda yoksulluğu yüzdesi yıllara göre % 51’in altındadır; ancak gıdaya ek olarak 

gıda dışı yoksulluk da alındığında özellikle kırsal kesimde yoksulluk yüzdesinin çok yükseldiği 
görülmektedir. Türkiye’de genel olarak 2008 yılı için gıda ve gıda dışı yoksulluk % 17,11 iken; 
kentte % 9,38 ve kırda % 34,62’dir. (Tablo 13) 

Kişi başına günlük 2,15 doların altı 2008 yılında Türkiye için 0,47 şehirde 0,19 ve köyde 
1,11’dir. Kişi başına günlük 4,3 doların altı ise Türkiye’de 6,83, şehirde 3,07 ve köyde 15,33’tür. 
Bu durumda köylerde yoksulluğun daha fazla olduğu görülmektedir. (Tablo 13) 

Göreli yoksulluk oranı ise yüzde 0,36 puan artarak yüzde 15,06’ya yükselmiştir. Göreli 
yoksulluk oranındaki artış kırsal alandaki artıştan kaynaklanmaktadır. (Tablo 13) 

Tablo 14. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Yoksul Fert Sayısı  

  
Türkiye (Bin Kişi) Kent (Bin Kişi) Kır (Bin Kişi) 

2007* 2008 2007* 2008 2007* 2008 

Gıda yoksulluğu (açlık) 328 374 33 122 295 252 

Yoksulluk (gıda+gıda dışı) 12.261 11.933 4.968 4.533 7.293 7.400 

Kişi başı günlük 1 doların altı (1) 0 0 0 0 0 0 

Kişi başı günlük 2,15 doların altı (1) 356 330 43 93 313 237 

Kişi başı günlük 4,3 doların altı (1) 5.796 4.759 2.111 1.483 3.686 3.276 

Harcama esaslı göreli yoksulluk (2) 10.127 10.497 4.017 3.871 6.110 6.626 
Kaynak: 2008 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK. 
(1) 1 doların satınalma gücü paritesine (SGP) göre karşılığı olarak 2007 yılı için 0.926 YTL ve 2008 yılı için 
ise 0.983 YTL kullanılmıştır. 
(2) Eş değer fert başına tüketim harcaması medyan değerinin % 50'si esas alınmıştır. 
(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. 
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2008 yılında gıda yoksulu kişi sayısı, 2007 yılına göre 46 bin kişi artarak 374 bine 
yükselmiştir. Söz konusu artış özellikle kentsel alanda gıda yoksulu kişi sayısındaki artıştan 
kaynaklanmaktadır. Yoksulluk oranı olarak da tanımlanan gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırı altında 
kalan nüfus ise 328 bin kişi azalarak yaklaşık 11,9 milyon kişiye düşmüştür. Kentsel alanda 2007 
yılında yüzde 10,36 olan gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı 2008 yılında yüzde 9,38’e gerilemiştir. 
(Tablo 13 ve 14) 

Satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 1 doların altında tüketim harcaması yapan 
kişi bulunmamaktadır. Kişi başı günlük 2,15 ve 4,3 doların altında tüketim harcaması yapan nüfus 
oranları da 2007 yılına göre 2008 yılında azalış göstermiştir. 2,15$’ın altında günlük tüketim 
harcaması yapan kişi sayısı ise 26 bin azalarak 2008 yılında 330 bin kişiye düşmüştür. Günlük 
tüketim harcaması 4,30 doların altında kalanların sayısı yaklaşık 1 milyon kişi azalarak yaklaşık 
4,8 milyon kişiye gerilemiştir. (Tablo 14) 

Harcama esaslı göreli yoksulluk yöntemine göre, yoksul fert sayısı 2007 yılından 2008 yılına 
370 bin kişi artmıştır. (Tablo 14) 

Tablo 15. Eğitim Durumuna Göre Yoksulluk Yüzdeleri (2005 ve 2008) 

 
2005 2008 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Türkiye 20,50 19,97 21,01 17,11 16,70 17,52 

6 yaşından küçük fertler 27,71 27,86 27,56 22,53 22,86 22,18 

Okuryazar değil 37,81 40,59 37,04 39,59 46,12 37,84 

Okuryazar olup bir okul bitirmeyen 28,44 28,76 28,14 26,31 27,67 25,05 

İlkokul 17,13 19,92 14,51 13,44 15,91 11,22 

İlköğretim 22,42 21,79 23,02 17,20 18,67 15,66 

Ortaokul ve orta dengi meslek okulu 8,37 9,72 5,62 8,34 9,85 5,78 

Lise ve lise dengi meslek okulu 6,79 7,98 5,14 5,64 6,00 5,11 

Yüksekokul, fakülte ve üstü 0,79 0,83 0,72 0,71 0,88 0,43 

Kent 12,83 12,77 12,89 9,38 9,13 9,62 

6 yaşından küçük fertler 19,48 20,33 18,62 12,41 12,16 12,66 

Okuryazar değil 28,46 30,62 27,81 25,46 31,72 23,83 

Okuryazar olup bir okul bitirmeyen 19,69 20,15 19,28 17,12 18,27 16,08 

İlkokul 10,05 12,16 8,27 6,37 7,67 5,28 

İlköğretim 14,29 15,27 13,27 10,01 10,89 9,08 

Ortaokul ve orta dengi meslek okulu 5,49 6,53 3,62 5,28 5,68 4,66 

Lise ve lise dengi meslek okulu 4,13 4,93 3,08 3,19 3,25 3,09 

Yüksekokul, fakülte ve üstü 0,53 0,57 0,46 0,47 0,52 0,38 

Kır 32,95 31,79 34,03 34,62 33,93 35,29 

6 yaşından küçük fertler 40,55 39,44 41,71 43,90 45,40 42,31 

Okuryazar değil 46,64 51,33 45,43 54,73 60,89 53,04 
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Okuryazar olup bir okul bitirmeyen 40,80 40,75 40,84 45,05 45,97 44,15 

İlkokul 26,76 29,14 24,16 27,39 30,48 24,19 

İlköğretim 35,67 33,94 37,07 33,03 36,13 29,86 

Ortaokul ve orta dengi meslek okulu 16,32 17,28 13,46 17,64 20,90 10,22 

Lise ve lise dengi meslek okulu 15,32 16,82 12,80 14,93 15,24 14,33 

Yüksekokul, fakülte ve üstü 2,23 2,05 2,70 2,44 3,13 0,90 

 
Türkiye’de eğitim durumu düştükçe yoksulluk yüzdesinin arttığı görülmektedir. 

Okuryazar olmayanlarda yoksulluk yüzdesi % 39,59’a kadar çıkarken, lise ve dengi okul 
mezunlarında % 5,64’e kadar düşmektedir. Türkiye genelinde kadınlarda yoksulluk yüzdesi 
erkeklere göre daha yüksektir. (Tablo 15) 

Kentsel bölgede yoksulluk yüzdesi genel yoksulluk yüzdesine göre yaklaşık yarı yarıya daha 
azdır. Yine kentsel bölgede de kadınlarda yoksulluk yüzdesi erkeklere göre daha yüksektir. 
Kentsel bölgede de okuryazar olmayanlar arasında yoksulluk % 25,46 iken lise mezunlarında       
% 3,19’a kadar düşmektedir. (Tablo 15) 

Kırsal bölgede yoksulluk yüzdesi % 34,62 olup yine kadınlarda yüzde daha yüksektir. Okur 
yazar olmayanlarda yoksulluk yüzdesi % 54,73 olup lise mezunlarında % 17,64’tür. (Tablo 15) 

Türkiye genelinde yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarında yoksulluk yüzdesi % 0,71 olup, 
kentsel bölgede % 0,47 ve kırsal bölgede % 2,44’tür. Bu da yüksekokul mezunlarının da özellikle 
kırsal kesimde yoksul olabildiklerini göstermektedir. (Tablo 15) 

Diğer ilginç bir bulgu ise ilköğretim mezunlarında yoksulluk yüzdesinin ilkokul mezunlarına 
göre daha yüksek olmasıdır. Türkiye genelinde ilköğretim okulu mezunlarında yoksulluk % 17,20 
(ilkokul % 13,44), kentsel bölgede % 10,01 (ilkokul % 6,37) ve kırsal bölgede % 33,03 (ilkokul    
% 27,39)’ tür. (Tablo 15) 

Tablo 16. Hanehalkı Türüne Göre Yoksul Hane Oranları ve Yoksul Fert Oranları (2005-2008) 

Hanehalkı Türü 
Yoksul Hanehalkı Oranı (% ) Yoksul Fert Oranı (% ) 

2005 2006 2007(*) 2008 2005 2006 2007(*) 2008 

Türkiye 15,42 13,98 13,64 13,52 20,50 17,81 17,79 17,11 

Çekirdek aile (çocuklu) 15,03 13,60 12,58 12,32 18,99 17,41 16,05 15,42 

Çekirdek aile (çocuksuz) 8,35 10,14 7,92 8,69 8,55 10,14 7,92 8,76 

Ataerkil veya geniş aile 23,15 17,11 20,28 18,81 27,31 20,24 23,92 21,79 

Tek yetişkinli aile, diğer 11,75 15,74 14,19 16,57 15,78 19,77 16,15 22,46 

Kent 8,91 6,85 7,28 6,80 12,83 9,31 10,36 9,38 

Çekirdek aile (çocuklu) 9,50 7,13 7,07 6,86 12,82 9,04 9,45 9,14 

Çekirdek aile (çocuksuz) 2,72 2,99 2,83 2,20 2,79 2,99 2,83 2,20 

Ataerkil veya geniş aile 12,92 9,62 11,98 9,66 16,22 11,85 15,37 11,71 

Tek yetişkinli aile, diğer 6,75 4,43 5,84 7,12 11,37 8,49 7,17 9,97 

Kır 27,21 26,89 29,94 29,83 32,95 31,98 34,80 34,62 

Çekirdek aile (çocuklu) 27,65 28,07 30,26 29,05 32,29 34,50 35,65 33,77 
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Çekirdek aile (çocuksuz) 16,53 20,09 18,27 20,51 16,89 20,09 18,27 20,65 

Ataerkil veya geniş aile 33,35 25,81 33,59 33,56 37,16 29,58 36,01 36,73 

Tek yetişkinli aile, diğer 23,84 36,46 36,85 40,49 27,56 39,97 41,08 51,52 
Kaynak :2008 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TÜİK. 
(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. 

 
Türkiye’de 2008 yılında çocuklu çekirdek ailelerde yoksulluk oranı % 12,32 çocuksuz 

çekirdek ailelerde % 8,69 ataerkil ailelerde % 18,81 ve tek yetişkinli ailelerde % 16,57’dir. Bu 
yüzdeler kentsel kesimde oldukça düşük olup aynı trend gözlenmektedir (% 6,86; % 2,20; % 9,66; 
% 7,12). Kırsal kesimde ise aynı trend izlenmektedir, ancak yüzdeler çok daha yüksektir (% 29,05; 
% 20,51; % 33,56; % 40,49). (Tablo 16) 

Yoksul fert oranları da aynı şekilde en yüksek tek yetişkinli ailede % 22,46; ataerkil ailede  
% 21,79; çocuklu çekirdek aile % 15,42 ve çocuksuz çekirdek aile % 8,76 şeklindedir. Kentsel 
kesimde yüzdeler yarıdan daha fazla düşerken; kırsal kesimde tek yetişkinli ailede % 51,52’ye 
kadar yükselmektedir. Bu da kırsal kesimde tek ebeveynli ailelerde her iki kişiden biri yoksul 
demektir. Kırsal kesimde çocuksuz çekirdek ailelerde her beş kişiden biri, ataerkil ve çocuklu 
çekirdek ailelerde her üç kişiden biri yoksuldur. (Tablo 16) 

Tablo 17. Hanehalkı Fertlerinin İşteki Durumuna Göre Yoksulluk Oranları (2005-2008) 

İşteki Durum 
Yıllar 

2005 2006 2007(*) 2008 
Türkiye 

Toplam 20,50 17,81 17,79 17,11 

Ücretli maaşlı 6,57 6,00 5,82 5,93 

Yevmiyeli 32,12 28,63 26,71 28,56 

İşveren 4,80 3,75 3,15 1,87 

Kendi hesabına 26,22 22,06 22,89 24,10 

Ücretsiz aile işçisi 34,52 31,98 28,58 32,03 

İş arayanlar 26,19 20,05 26,01 17,78 

Ekonomik olarak aktif olmayanlar 15,92 13,60 14,74 13,73 

15 yaşından küçük fertler 27,71 25,23 25,55 24,43 

Kent 12,83 9,31 10,36 9,38 

Ücretli maaşlı 4,92 3,93 3,73 3,80 

Yevmiyeli 27,08 15,49 19,34 20,92 

İşveren 2,07 2,51 1,33 1,38 

Kendi hesabına 11,04 8,66 10,21 9,67 

Ücretsiz aile işçisi 10,76 22,22 9,08 6,45 

İş arayanlar 20,92 15,60 20,21 13,54 

Ekonomik olarak aktif olmayanlar 11,08 8,03 9,57 8,22 
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15 yaşından küçük fertler 19,51 13,50 15,49 14,47 

Kır 32,95 31,98 34,80 34,62 

Ücretli maaşlı 12,78 12,82 17,12 15,91 

Yevmiyeli 38,61 43,10 38,74 40,02 

İşveren 12,55 6,93 8,91 4,13 

Kendi hesabına 33,04 29,10 30,97 33,81 

Ücretsiz aile işçisi 37,53 33,72 32,21 37,55 

İş arayanlar 43,43 30,96 50,85 35,44 

Ekonomik olarak aktif olmayanlar 27,65 26,31 31,40 30,31 

15 yaşından küçük fertler 40,60 43,63 45,79 44,92 
 

Çalışma durumuna göre yoksulluk yüzdelerine bakıldığında; istihdam olan kişiler arasında 
ücretsiz aile işçileri en yüksek yoksulluk yüzdesine sahiptirler. 2007 yılında % 28,58 olan yoksul 
ücretsiz aile işçilerinin yüzdesi, 2008 yılında % 32,03’e yükselmiştir. Ücretsiz aile işçilerini, 
yevmiyeliler takip etmektedir. İş arayanların yoksulluk yüzdesi % 17,78 olarak tahmin edilmiştir. 
(Tablo 17) 

3.1.5. Sosyal Güvence 

Ülkemizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TBMM’de kabul 
edilmiş ve 16.06.2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak bu yasa 
01.01.2008 ila 01.09.2008 tarihleri arasında yürürlüğe girmiştir. 

Tablo 18. Sosyal Güvenlik Kapsamında Olan Nüfus ve Değişim Yüzdesi (2007-2008) 
 2007 2008 Değişim Yüzdesi 

SSK   
Sigortalı sayısı* 9.198.577 9.574.873 4,09 
Aylık ve gelir alanlar 4.763.434 5.024.696 5,48 
Aile fertleri 19.858.887 20.805.134 4,76 
Toplam kapsadığı nüfus 33.820.898 35.404.703 4,68 
Genel nüfusta yüzde 47,91 49,51 3,33 

Emekli Sandığı 
Sigortalı sayısı 2.444.680 2.464.206 0,80 
Aylık ve gelir alanlar 2.993.552 3.073.593 2,67 
Aile fertleri 5.182.226 5.263.145 1,56 
Toplam kapsadığı nüfus 10.620.458 10.800.944 1,70 
Genel nüfusta yüzde 15,05 15,10 0,36 
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Bağ-Kur 
Sigortalı sayısı 3.376.300 3.260.719 -3,42 
Aylık ve gelir alanlar 1.817.685 1.965.247 8,12 
Aile fertleri 9.827.212 9.377.960 -4,57 
Toplam kapsadığı nüfus 15.021.197 14.603.926 -2,78 
Genel nüfusta yüzde 21,28 20,42 -4,04 

506 S.K. Geçici 20. Maddesi Kapsamındaki Sandıklar** 

Sigortalı sayısı 95.341 105.707 10,87 
Aylık ve gelir alanlar 79.388 81.042 2,08 
Aile fertleri 136.121 135.469 -0,48 
Toplam kapsadığı nüfus 310.850 323.218 3,98 
Genel nüfusta yüzde 0,44 0,45 2,18 

Türkiye 70.586.256 71.517.100 1,32 
Sigortalı sayısı 15.114.898 15.405.505 1,92 
Aylık ve gelir alanlar 9.654.059 10.144.578 5,08 
Aile fertleri 35.004.446 35.582.708 1,65 
Toplam kapsadığı nüfus 59.773.403 61.132.791 2,27 
Genel nüfusta yüzde 84,68 85,48 0,94 

Kaynak : SGK İstatistik yıllığı 2007, 2008. 
*Zorunlu sigortalı sayısı, çırak sayısı, isteğe bağlı sigortalı sayısı, topluluk sigortalı sayısı ve tarım sigortalısı 
sayılarını içermektedir. 
** Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların teşkil ettikleri 
birliklerin, personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere kurulmuş sandıklarıdır. 

 
Türkiye’de 2007 yılında sosyal güvenlik kapsamında olan nüfus % 84,68 iken 2008 yılında 

% 85,48’dir. İki yıl arasındaki değişim yüzdesi ise 0,94’tür. 
Türkiye’de, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 18 yaşın 

altındakiler Sosyal Güvenlik Sistemine kayıtları yapılmak suretiyle ailesinin sosyal güvencesine 
bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

3.2. 0-17 Yaş Grubu Nüfusun Sosyodemografik Özellikleri 

3.2.1. 0-17 Yaş Grubu Nüfus Yapısı 

0-17 yaş grubu 18 yaşını tamamlayana kadar geçen dönem olup, 0-18 yaş grubunda 19. yaş 
gününe kadar olan süreyi kapsamaktadır. Türkiye’de 2010 yılı için toplam nüfusun % 31,2’si 0-17 
yaş grubundadır. Türkiye’de 0-17 yaş grubunun yüzdesinin, 2015 yılında % 29,4; 2020 yılında    
% 27,8 ve 2025 yılında % 26,4 olacağı beklenmektedir. Buna göre uzun yıllar boyunca çocuk 
nüfusunun toplam nüfus içindeki payının önemli bir düşme göstermeyeceği tahmin edilmekte; bunun 
yanı sıra 0-17 yaş grubunun nüfusunda önemli bir azalma olmayacağı dikkati çekmektedir. (4) 
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Tablo 19. Türkiye’de 0-18 Yaş Grubunun Toplam Nüfus İçindeki Payı (2010-2025) 
Yaş Grubu  2010 2015 2020 2025 
     
Türkiye Toplamı 72.698 76.598 80.257 83.566 
0- 4 6.252 6.214 6.134 6.042 
5- 9 6.272 6.246 6.196 6.124 
10-14 6.378 6.268 6.229 6.189 
15-18 5.023 5.086 4.997 4.974 
     
0-18 Yaş Toplamı  23.925 23.814 23.556 23.329 
0-17 Yaş Toplamı 22.701 22.526 22.303 22.084 
Yüzde 31,2 29,4 27,8 26,4 
18+ Yaş Toplamı 49.997 54.072 57.954 61.482 
     
Erkek 36.443 38.375 40.172 41.760 
0- 4 3.192 3.175 3.136 3.090 
5- 9 3.197 3.188 3.164 3.130 
10-14 3.265 3.193 3.178 3.159 
15-18 2.576 2.599 2.544 2.536 
     
0-18 Yaş Toplamı  12.230 12.155 12.022 11.915 
0-17 Yaş Toplamı 11.603 11.494 11.385 11.281 
Yüzde 31,8 30,0 28,3 27,0 
18+ Yaş Toplamı 24.840 26.881 28.787 30.479 
     
Kadın 36.255 38.223 40.085 41.806 
0- 4 3.060 3.039 2.998 2.952 
5- 9 3.075 3.058 3.032 2.994 
10-14 3.113 3.075 3.051 3.030 
15-18 2.447 2.487 2.453 2.438 
     
0-18 Yaş Toplamı  11.695 11.659 11.534 11.414 
0-17 Yaş Toplamı 11.098 11.032 10.918 10.803 
Yüzde 30,6 28,9 27,2 25,8 
18+ Yaş Toplamı 25.157 27.191 29.167 31.003 

Kaynak: TÜİK   
Çocuk ve gençlerin (0-17 yaş grubu) toplam nüfus içindeki payı 2010 yılı için % 31,2 olup 

nüfus projeksiyonlarına göre 2025 yılında nüfusun % 26,4’nü oluşturacağı düşünülmektedir. Bu 
yüzdeler 2010-2025 yılları arasında erkekler için % 31,8’ den % 27,0’a düşerken kadınlar için      
% 30,6’dan % 25,8’e düşecektir. Ancak nüfusun büyüklüğünde önemli bir değişiklik olmayacaktır. 
Erkeklerin (0-17 yaş grubu) nüfusunun 2010 yılında 11.603 iken 2025 yılında 11.281 olacağı; 
kadın nüfusunun 11.098’den 10.803’e düşeceği tahmin edilmektedir. Toplam 0-17 yaş grubunun 
nüfusu 22.701 iken 22.084’e düşecektir. Yani 15 yıl içinde nüfus artış hızı her ne kadar düşse de 
nüfus büyüklüğünde önemli bir farklılık olmayacağı tahmin edilmektedir. (Tablo 19) (4) 
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Tablo 20. Türkiye 2009 Yılı ADNKS 0-17 ve 18 ve Üstü Yaş Grubu Nüfusun Cinsiyete Göre 
Şehir ve Köy Nüfusuna Dağılımı 
  

Toplam 
0-17 18+ 

  Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Toplam Toplam 72.561.312 22.638.411 31,2 49.922.901 68,8 
 Erkek 36.462.470 11.618.750 31,9 24.843.720 68,1 
 Kadın 36.098.842 11.019.661 30,5 25.079.181 69,5 
Şehir Toplam 54.807.219 16.764.204 30,6 38.043.015 69,4 
 Erkek 27.589.487 8.610.480 31,2 18.979.007 68,8 
 Kadın 27.217.732 8.153.724 30,0 19.064.008 70,0 
Köy Toplam 17.754.093 5.874.207 33,1 11.879.886 66,9 
 Erkek 8.872.983 3.008.270 33,9 5.864.713 66,1 
 Kadın 8.881.110 2.865.937 32,3 6.015.173 67,7 

Köylerde 0-17 yaş grubunun toplam kırsal nüfus içindeki payı % 33,1 iken kentsel 
kesimde bu yüzde % 30,6’dır. Türkiye nüfusunun % 31,2’si 0-17 yaş grubunda olup; erkek 
nüfusunun % 31,9’u ve kadın nüfusunun % 30,5’i 0-17 yaş grubundadır. Şehirdeki toplam 
nüfusun % 30,6’sı 0-17 yaş grubunda, erkek nüfusunun % 31,2’si ve kadın nüfusunun % 30’u 
çocuk yaş grubundadır. Bu yüzdeler köyler için % 33,1, % 33,9 ve % 32,3’tür. (Tablo 20) 

Tablo 21. Türkiye’de Bölgelere Göre Çocuk Nüfusun Dağılımı 

  
 

Nüfus İl İçindeki 
Yüzde Türkiye İçinde Yüzde 

Türkiye 18+ yaş  0-17 yaş  18+ 
yaş  

0-17 
yaş  Türkiye  18+ 

yaş  
0-17 
yaş  

Türkiye T 72561312 49922901 22638411 68,8 31,2 100 100 100 

E 36462470 24843720 11618750 68,1 31,9 100 100 100 

K 36098842 25079181 11019661 69,5 30,5 100 100 100 

Bölge 

İstanbul T 12915158 9181030 3734128 71,1 28,9 17,8 18,4 16,5 

  E 6498997 4575179 1923818 70,4 29,6 17,8 18,4 16,6 

  K 6416161 4605851 1810310 71,8 28,2 17,8 18,4 16,4 

Batı Marmara T 3129772 2397130 732642 76,6 23,4 4,3 4,8 3,2 

  E 1588682 1211533 377149 76,3 23,7 4,4 4,9 3,2 

  K 1541090 1185597 355493 76,9 23,1 4,3 4,7 3,2 

Ege T 9517153 7057870 2459283 74,2 25,8 13,1 14,1 10,9 

  E 4767314 3503178 1264136 73,5 26,5 13,1 14,1 10,9 

  K 4749839 3554692 1195147 74,8 25,2 13,2 14,2 10,8 
Doğu 
Marmara T 6701343 4849290 1852053 72,4 27,6 9,2 9,7 8,2 

  E 3361453 2409373 952080 71,7 28,3 9,2 9,7 8,2 

  K 3339890 2439917 899973 73,1 26,9 9,3 9,7 8,2 
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Batı Anadolu T 6875349 4892580 1982769 71,2 28,8 9,5 9,8 8,8 

  E 3419140 2402315 1016825 70,3 29,7 9,4 9,7 8,8 

  K 3456209 2490265 965944 72,1 27,9 9,6 9,9 8,8 

Akdeniz T 9252902 6274942 2977960 67,8 32,2 12,8 12,6 13,2 

  E 4663575 3135555 1528020 67,2 32,8 12,8 12,6 13,2 

  K 4589327 3139387 1449940 68,4 31,6 12,7 12,5 13,2 

Orta Anadolu T 3831373 2615712 1215661 68,3 31,7 5,3 5,2 5,4 

  E 1918379 1297416 620963 67,6 32,4 5,3 5,2 5,3 

  K 1912994 1318296 594698 68,9 31,1 5,3 5,3 5,4 
Batı 
Karadeniz T 4512288 3266409 1245879 72,4 27,6 6,2 6,5 5,5 

  E 2238230 1601703 636527 71,6 28,4 6,1 6,4 5,5 

  K 2274058 1664706 609352 73,2 26,8 6,3 6,6 5,5 
Doğu 
Karadeniz T 2526619 1820734 705885 72,1 27,9 3,5 3,6 3,1 

  E 1256145 895928 360217 71,3 28,7 3,4 3,6 3,1 

  K 1270474 924806 345668 72,8 27,2 3,5 3,7 3,1 
Kuzeydoğu 
Anadolu T 2198061 1340031 858030 61,0 39,0 3,0 2,7 3,8 

  E 1126926 686333 440593 60,9 39,1 3,1 2,8 3,8 

  K 1071135 653698 417437 61,0 39,0 3,0 2,6 3,8 
Ortadoğu 
Anadolu T 3638401 2148696 1489705 59,1 40,9 5,0 4,3 6,6 

  E 1855603 1090963 764640 58,8 41,2 5,1 4,4 6,6 

  K 1782798 1057733 725065 59,3 40,7 4,9 4,2 6,6 
Güneydoğu 
Anadolu T 7462893 4078477 3384416 54,7 45,3 10,3 8,2 14,9 

  E 3768026 2034244 1733782 54,0 46,0 10,3 8,2 14,9 

  K 3694867 2044233 1650634 55,3 44,7 10,2 8,2 15,0 

 
Türkiye’de 0-17 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı bölgelere göre değişmektedir. 

Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payının en düşük olduğu ilk beş bölge Batı Marmara Bölgesi 
(% 23,4), Ege Bölgesi (% 25,8), Doğu Marmara Bölgesi (% 27,6), Batı Karadeniz Bölgesi          
(% 27,6) ve Doğu Karadeniz Bölgesi (% 27,9) şeklindedir. Çocuk nüfusun toplam nüfus içinde 
aldığı payın en yüksek olduğu bölgeler ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi (% 45,3); Ortadoğu 
Anadolu Bölgesi (% 40,9); Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (% 39); Akdeniz Bölgesi (% 32,2) ve 
Orta Anadolu Bölgesi (% 31,7) şeklindedir. (Tablo 21) 

Bazı bölgelerde her 10 kişiden 5’i çocuk nüfus iken nüfus içindeki payı düşük olan 
bölgelerde de bölge nüfuslarının göz önünde tutulması gerekmektedir. Örneğin ilk beş bölge içine 
girmeyen İstanbul’da 0-17 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı % 28,9 olmasına karşılık, 
nüfusun 3.734.128 olduğu görülmektedir. İstanbul’un 0-17 yaş grubu nüfusu Kuzeydoğu Anadolu 
ya da Doğu Karadeniz Bölgelerinin toplam nüfusundan daha fazladır. (Tablo 21) 
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3.2.2. 0-17 Yaş Grubu Nüfusun Sağlık Göstergeleri 

Sağlık durumunun değerlendirilmesi sırasında ölüme neden olan hastalıklar önem 
taşımaktadır. Hastalıkların ölüme neden olması, o alanda koruyucu ve önleyici müdahalelere 
gereksinim olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde 2005 yılında toplam 197.520 ölüm tespit edilmiş olup 
ölümlerin % 8,19’u 18 yaşın altındadır. Bu sayı 2008 yılı için 215.562 olup 18 yaş altında ölüm 
yüzdesi % 7,2’dir. 

Tablo 22. Türkiye İl ve İlçe Merkezlerinde 0-17 Yaş Grubunda Ölüm Sayıları ve Yüzdeleri 
  Toplam Erkek Kadın 

Yıl  Sayı Yüzde* Sayı Yüzde** Sayı Yüzde** 

2005 

0 11.004 68 6.298 68,3 4.706 67,5 
1-4 2.249 13,9 1.213 13,2 1.036 14,9 
5-14 2.092 12,9 1.185 12,9 907 13 
15-17 844 5,2 525 5,7 319 4,6 
Toplam 16.189 100 9.221 100 6.968 100 

2006 

0 11.105 68,5 6.423 69,2 4.682 67,7 
1-4 2.220 13,7 1.175 12,7 1.045 15,1 
5-14 1.993 12,3 1.155 12,4 838 12,1 
15-17 884 5,5 534 5,7 350 5,1 
Toplam 16.202 100 9.287 100 6.915 100 

2007 

0 11.284 70,5 6.443 70 4.841 71,1 
1-4 2.015 12,6 1.154 12,5 861 12,6 
5-14 1.978 12,4 1.144 12,4 834 12,2 
15-17 730 4,6 457 5 273 4 
Toplam 16.007 100 9.198 100 6.809 100 

2008 

0 11.030 71 6.266 71 4.764 71,1 
1-4 2.017 13 1.103 12,5 914 13,6 
5-14 1.718 11,1 995 11,3 723 10,8 
15-17 763 4,9 460 5,2 303 4,5 

Toplam 15.528 100 8.824 100 6.704 100,0 
Kaynak: 
*Toplam ölümler içinde yüzde 
**Ölümler içindeki cinsiyet dağılımı 
Not: Ölümler il ve ilçe merkezini kapsamaktadır. 

 
Türkiye’de 2008 yılında 0-17 yaş grubunda 15.528 çocuk ölmüştür. 0-17 yaş grubundaki 

erkekler % 56,8 iken kadınlar ise % 43,2’dir. Ölen kişilerin % 71’i “0” yaş grubunda, % 13’ü 1-4 
yaş grubunda, % 11,1’i 5-14 yaş grubunda ve % 4,9’u 15-17 yaş grubundadır. (Tablo 22) 
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Tablo 23. Türkiye’de Tüm Yaşlarda ve 0-14 Yaş Grubunda Ölüm Nedenleri (2000) 
Tüm Ölümler % * 0-14 Yaş Grubu % * 

İskemik kalp hastalığı 21,7 Perinatal mortalite 37,6 
Serebrovasküler hastalıklar 15,0 Alt solunum yolu enfeksiyonları 14,0 
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 5,8 Konjenital anomaliler 10,3 
Perinatal nedenler 5,8 İshalle seyreden hastalıklar 8,4 
Alt solunum yolu enfeksiyonları 4,2 Menenjitler 2,7 
Hipertansif kalp hastalıkları 3,0 Trafik kazaları 2,5 
Trakea, bronş ve akciğer kanseri 2,7 Kızamık 2,2 
Diyabetes mellitus 2,2 Tüberküloz 1,4 
Trafik kazaları 2,0 Üst solunum yolu enfeksiyonları 1,2 
İnflamatuar hastalıklar 1,9 Protein enerji malnütrisyonu 1,2 

Kaynak: 
*Toplam ölüm içindeki payı 

 
Türkiye’de 0-14 yaş grubunda ölüm nedenlerinin ilk beş sırasında perinatal mortalite, alt 

solunum yolu enfeksiyonları, konjenital anomaliler, ishalle seyreden hastalıklar yer almaktadır. 
Çocukların ölmelerine neden olan hastalıkların başında gelen perinatal mortalite gebelik, doğum 
ve doğum sonrası ilk bir haftayı kapsamaktadır. Bu dönemdeki ölümlerin temel nedeni annenin 
sağlık durumudur; yani anne sağlıklı değil ise, sağlıklı bir gebelik geçiremezse, yeterli bakım 
alamazsa bebeğin doğum öncesinde ya da hemen sonrasında ölme olasılığı artmaktadır. Daha 
sonraki nedenler arasında enfeksiyon hastalıkları, kazalar ve beslenme sorunları gelmektedir. Yani 
çocukların bakımı ile ilgili sorunlar ölmelerine neden olmaktadır. 

Bu çalışma, intiharların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir sorun olduğunu 
göstermektedir. 0-14 yaş grubunda “kişinin kendini yaralaması” nedenli ölümler 13’üncü sırada 
(% 0,7), kızlarda 14’ üncü sırada (% 0,5) ve erkeklerde 12’ nci sırada (% 1) yer almaktadır. 

Çocuklarda görülen hastalıklar da önemli sağlık göstergeleri olarak kabul edilmektedir. 
Hastalıkların ölüme neden olmasının yanı sıra, yaşam boyu sekel bırakma olasılıkları da vardır. Bu 
nedenle ölümlere ve sağlıklı olarak yaşamların sürdürülmesine göre hastalıklar sıralanması 
yapılmaktadır. Bu gösterge hastalık yükü “DALLY” olarak tanımlanmakta; toplumdaki hastalıklar 
önem sırasına ve hastalık yüklerine göre sıralanmaktadır. Bu gösterge maliyet ile bağlantılandırılarak 
yorumlanmakla ve hesaplama yapılan hastalıklar içindeki sıralamayı göstermektedir. 

Tablo 24. Türkiye’de 0-14 Yaş Grubunda DALLY Nedenleri (2000) 
Tüm Ölümler %  
Perinatal nedenler 25,9 
Konjenital anomaliler 12,9 
Alt solunum yolu enfeksiyonları 7,9 
İshalle seyreden hastalıklar 4,8 
Trafik kazaları  2,7 
Migren 1,8 
Astım 1,8 
Menenjit 1,6 
Lösemi 1,4 
Düşmeler 1,3 

 
Türkiye’de 0-14 yaş grubunda topluma olan yükleri nedeniyle hastalıklar sıralandığında; 

perinatal nedenler ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra konjenital anomali, enfeksiyon hastalıkları 
ve yaralanmalar gelmektedir. Bu da çocukluk döneminde ölüm ya da sakatlığa neden olan 
hastalıkların ölüm nedenlerinin benzer olduğunu göstermektedir. (Tablo 24) 

Sık görülen hastalıklar büyüme ve gelişmeyi olumsuz olarak etkileyeceği için önem 
taşımaktadır. 
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Tablo 25. 0-6 Yaş Grubundaki Çocuklarda Görülen Sağlık Sorunlarının Cinsiyet ve 
Yerleşim Yerine Göre Dağılımı 

  
Rahatsızlıklar 

  Türkiye Kent Kır 

 Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

İşitme kaybı 
 

1,8 2,0 1,5 1,8 2,3 1,4 1,6 1,5 1,7 

Görme kaybı 
 

2,1 1,8 2,4 1,8 1,8 1,7 2,8 1,8 3,9 

Mental 
retardasyon/ 
Zekâ geriliği  

1,7 1,2 2,1 1,8 1,3 2,2 1,5 1,0 1,9 

Kas iskelet 
sistemi anomalisi 
(Bozukluğu)  

2,6 2,5 2,8 2,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,8 

Not: 2008 yılında gerçekleştirilen “Sağlık Araştırması”ndan elde edilen verilerdir. Yayın henüz kullanıcılara 
sunulmadığından verilen sonuçlar geçicidir. 

 
TÜİK tarafından yapılan araştırmada 0-6 yaş grubundaki çocukların sahip oldukları kronik 

sağlık sorunları arasında işitme kaybı (% 1,8); görme kaybı (% 2,1); mental retardasyon/zekâ 
geriliği (% 1,7) ve kas iskelet anomalisi (% 2,6) vardır. Bu da çocukların yaklaşık % 1-3’ünün 
farklı alanlarda yaklaşım programlarına gereksinimi olduğunu göstermektedir. (Tablo 25) 

Tablo 26. 0-6 Yaş Grubundaki Çocukların Son 6 Ay İçinde Geçirdiği Hastalıkların Cinsiyet 
ve Yerleşim Yerine Göre Dağılımı 2008 (% ) 
    Türkiye Kent Kır 
Hastalık/Kaza 
türü  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Üst solunum 
yolu enfeksiyonu 
(tonsilit, orta 
kulak iltihabı, 
farenjit) 

38,7 41,1 36,3 39,4 40,9 37,9 37,4 41,6 32,6 

İshal 26,0 27,7 24,3 24,9 26,1 23,6 28,5 30,8 25,9 
Kansızlık 11,3 12,2 10,3 10,8 11,9 9,7 12,3 12,9 11,6 
Ağız ve diş 
sağlığı sorunları 9,0 10,6 7,4 8,7 10,5 7,0 9,7 11,0 8,2 

Bulaşıcı 
hastalıklar 
(kızamık, 
suçiçeği, 
kabakulak vb.) 

9,1 9,8 8,4 9,1 9,0 9,1 9,2 11,4 6,8 

Alt solunum yolu 
enfeksiyonu 
(zatürre) 

7,5 7,2 7,8 7,7 7,2 8,2 7,2 7,4 6,9 

İdrar yolu 
enfeksiyonu 6,4 5,9 7,0 6,7 5,6 7,9 5,7 6,4 4,9 

Ev kazası 5,8 5,7 5,9 6,5 6,5 6,5 4,4 4,2 4,5 
D vitamini 
eksikliğine bağlı 
kemik 
bozuklukları 
(raşitizm) 

4,8 4,6 5,0 4,8 4,4 5,2 4,8 4,9 4,6 

Cilt hastalıkları  4,1 4,0 4,1 4,1 3,8 4,4 4,0 4,4 3,6 
Not: 2008 yılında gerçekleştirilen “Sağlık Araştırması”ndan elde edilen verilerdir. Yayın henüz kullanıcılara 
sunulmadığından verilen sonuçlar geçicidir. 
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TÜİK tarafından yapılan çalışmada 0-6 yaş grubunda en fazla görülen hastalık % 38,7 ile üst 
solunum yolu enfeksiyonları olup ayrıca ishal (% 26); bulaşıcı hastalıklar (% 9,1); alt solunum 
yolu enfeksiyonları (% 7,5) ve idrar yolu enfeksiyonları (% 6,4) da görülmektedir. Çocukların 
diğer sık görülen sağlık sorunları arasında kansızlık (% 11,3); D vitamini eksiklikleri (% 4,8) yer 
almaktadır. Ayrıca ev kazaları (% 5,8) da sorun yaratan durumlar arasındadır. (Tablo 26) 

Tablo 27. 7-14 Yaş Grubundaki Çocukların Son 6 Ay İçinde Geçirdiği Sorun/Hastalıkların 
Cinsiyet ve Yerleşim Yerine Göre Dağılımı 2008 (% ) 

  

Türkiye Kent Kır 
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Enfeksiyöz hastalıkları 46,2 45,8 46,6 48,1 47,7 48,5 41,5 41,4 41,6 
Ağız ve diş sağlığı 
sorunları 26,8 26,4 27,3 26,4 26,3 26,5 27,7 26,5 29,2 

Göz ile ilgili sorunlar  16,1 16,0 16,2 17,4 17,4 17,3 13,1 13,0 13,3 
Beslenme ile ilişkili 
hastalıklar 8,5 8,2 8,8 7,8 6,5 9,0 10,3 12,1 8,3 

Cilt hastalıkları 8,4 7,0 10,0 8,0 6,9 9,1 9,6 7,2 12,3 
Kronik hastalıklar  8,3 8,4 8,2 9,0 9,5 8,5 6,7 6,0 7,4 
Kas iskelet sistemi 
hastalıkları 6,2 7,5 4,9 5,3 6,7 3,9 8,5 9,6 7,3 

İşitme ile ilgili 
sorunlar  5,2 5,7 4,7 5,3 5,8 4,7 5,0 5,4 4,5 

Kazalar 4,0 6,1 1,7 4,4 7,1 1,7 2,9 3,9 1,7 
Ruh sağlığı sorunları  3,7 3,8 3,6 4,6 4,8 4,3 1,6 1,5 1,7 
Diğer  15,2 16,0 14,5 14,1 14,3 13,9 18,1 19,9 16,0 
Not: 2008 yılında gerçekleştirilen “Sağlık Araştırması”ndan elde edilen verilerdir. Yayın henüz kullanıcılara 
sunulmadığından verilen sonuçlar geçicidir. 

 
Türkiye’de 7-14 yaş grubunda son altı ay içinde görülen hastalıkların değerlendirilmesinde, 

yaklaşık her iki çocuktan birinin enfeksiyon hastalığı (% 46,2) olduğu görülmektedir ki; 
enfeksiyon hastalıklarının en sık görülen hastalık olması beklenen bir bulgudur. Daha sonra 
sıklıkla ağız-diş sağlığı sorunları (% 26,8); göz ile ilgili sorunlar (% 16,1), beslenme ile ilgili 
sorunlar (% 8,5); cilt hastalıkları (% 8,4); kronik hastalıklar (% 8,3); işitme ile ilgili sorunlar       
(% 5,2); kazalar (% 4,0) ve ruh sağlığı sorunları (% 3,7) olarak görülmektedir. (Tablo 27) 

Çocukların yaşadıkları yerlere göre hastalıkları değişebilmektedir. Kırsal kesimde bazı 
hastalıkların tanı almaması ya da çocukların bu konunun farkında olmamaları gibi sorunlar 
olabilir. Örneğin göz ile ilgili sorunlar. Diğer taraftan kent yaşamının getirdiği bazı sorunları ise 
kentte yaşayan çocuklarda daha sık görebilmekteyiz. Örneğin, kazalar, ruh sağlığı sorunları. Yine 
yaşam koşullarının getirmiş olabileceği bazı sorunlar da kırsal kesimde daha sık görülmektedir; 
örneğin kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve beslenme ile ilişkili hastalıklar. (Tablo 27) 

3.2.3. Öğrenim Kurumlarına Devam Durumları 

Türkiye’de öğrenim kurumlarının sayısında, okula devam eden öğrenci sayısında ve 
öğretmen sayısında artış olmaktadır. Bu bölümde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve 
yükseköğretim okulları öğrenci sayılarına ilişkin bulgular sunulacaktır. 
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Tablo 28. İlköğretim Eğitim Kurumlarının Kademelere Göre Okul, Öğrenci,  Öğretmen ve 
Derslik Sayısı 2009-2010 Öğretim Yılı 

 Okul/ 
Kurum 

 
Öğrenci 

 

 
Öğretmen 

 
Derslik 

Toplam Erkek 
(% ) 

Kadın 
(% ) Toplam Kadrolu 

(% ) 
Sözleşmeli  

(% ) 

İlköğretim 33.310 10.916.643 51,6 48,4 485.677 88 12 332.902 

Açık ilköğretim 1 389.948 53,2 46,8 -   - 

İlköğretim (Resmî) 32.430 10.274.720 51,5 48,5 458.046 87,3 12,7 314.950 

Özel ilköğretim 
okulları 879 251.967 54 46 27.631 100  17.952 

İlköğretim Genel 
Müdürlüğü (resmî) 32.146 10.257.169 51,5 48,5 453.311 87,2 12,8 311.660 

İlköğretim okulu 31.572 9.991.884 51,4 48,6 439.740 87,4 12,6 301.752 

Yatılı ilköğretim bölge 
okulu 574 265.285 54,9 45,1 13.571 81,1 18,9 9.908 

Özel Eğitim Rehberlik 
ve Danışma Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
(Resmî) 

284 17.559 62,4 37,6 4.735 93,6 6,4 3.290 

Eğitilebilir zihinsel 
engelliler ilköğretim 
okulu 

54 2.933 64,2 35,8 1.001 94,9 5,1 672 

Görme  engelliler 
ilköğretim okulu 15 1.325 58,6 41,4 392 99,2 0,8 280 

İşitme engelliler 
ilköğretim okulu 49 4.598 57,4 42,6 1.096 96,1 3,9 678 

Ortopedik engelliler 
ilköğretim okulu 3 485 53,4 46,6 79 100  63 

Otistik çocuklar eğitim 
merkezî (lköğretim) 33 1.206 79,9 20,1 404 86,4 13,6 362 
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Öğretilebilir zihinsel 
engelliler eğitim 
uygulama okulu 
(İlköğretim) 

129 6.973 63,1 36,9 1.750 91,3 8,7 1.225 

Uyum güçlüğü olanlar 
ilköğretim okulu 1 39 100  13 100  10 

İlköğretim (özel) �879 251.967 54,0 46 27.631 100  17.952 

Özel Türk ilköğretim 
okulu 705 245.110 53,9 46,1 25.623 100  15.855 

Özel özel eğitim 
ilköğretim okulu 145 4.117 60,7 39,3 1.448 100  1.795 

Özel azınlık ilköğretim 
okulu 23 205 49,5 50,5 421 100  235 

Özel uluslararası 
ilköğretim okulu 5 400 58,8 41,3 130 100  60 

Özel yabancı 
ilköğretim okulu 1 35 65,7 34,3 9 100  7 

 
Türkiye’de yer alan ilköğretim okullarının % 99,1’i İlköğretim Genel Müdürlüğüne ve % 

0,9’u ise Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır. İlköğretim 
Genel Müdürlüğüne bağlı okullardan 574’ü (% 1,8) yatılı ilköğretim bölge okulu iken öğrencilerin 
% 2,6’sı bu okullara devam etmektedir. Tüm okullarda erkek çocuklarının daha fazla olması dikkat 
çeken bulgular arasındadır. İlköğretim okullarında genel olarak % 12 oranında sözleşmeli 
öğretmen ile çalışılmaktadır. (Tablo 28) 

Tablo 29. Ortaöğretim Kurumlarında Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Sayısı 2009-2010 
Öğretim Yılı 

 Okul 
Öğrenci Öğretmen 

Derslik 
Toplam Erkek Kadın Toplam Kadrolu Sözleşmeli 

Ortaöğretim 8.913 4 240 139 54.3 45.7 206 862 96.4 3.6 110 310 

Ortaöğretim 
(resmî) 8.181 3 520 879 54.1 45.9 190 433 96.1 3.9 102 039 

Ortaöğretim (özel) 731 118 222 55.5 44.5 16 429 100  8 271 

Açıköğretim lisesi 1 601 038 55.3 44.7 -   - 

Genel ortaöğretim 
toplamı 4.067 2 420 691 52.4 47.6 111 896 96.9 3.1 65 314 

Genel ortaöğretim 
(resmî) 3.357 1 882 426 50.9 49.1 95 784 96.3 3.7 57 192 

Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü 3.140 1 817 376 50.9 49.1 91 496 96.2 3.8 53 931 



–  131 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Öğretmen 
Yetiştirme ve 
Eğitimi Genel 
Müdürlüğü 

217 65 050 49.8 50.2 4 288 99.9 0.1 3 261 

Özel Öğretim 
Kurumları Genel 
Müdürlüğü (Özel) 

709 116 619 55.5 44.5 16 112 100  8 122 

Açıköğretim lisesi 1 421 646 58.2 41.8 -   - 

Mesleki ve teknik 
ortaöğretim 
toplamı 

4.846 1 819 448 56.9 43.1 94 966 95.8 4.2 44 996 

Mesleki ve teknik 
lise (resmî) 4.824 1 638 453 57.8 42.2 94 649 95.8 4.2 44 847 

Erkek Teknik 
Öğretim Genel 
Müdürlüğü 

2.073 686 502 85.8 14.2 40 028 96 4.0 15 154 

Kız Teknik 
Öğretim Genel 
Müdürlüğü 

984 325 034 13.7 86.3 19 597 95.2 4.8 8 598 

Ticaret Turizm 
Öğretimi Genel 
Müdürlüğü 

912 362 175 54.4 45.6 18 034 95.5 4.5 10 110 

Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü 465 198 581 47.5 52.5 10 617 95.3 4.7 8 038 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

96 5 860 69.2 30.8 658 97.1 2.9 321 

Sağlık İşleri 
Dairesi Başkanlığı 281 58 264 27.7 72.3 5 164 97.7 2.3 2 333 

Diğer Bakanlık ve 
Kuruluşlara Bağlı 
Meslek Lisesi 

13 2 037 69.8 30.2 551 100  293 

Özel Öğretim 
Kurumları Genel 
Müdürlüğü  (Özel) 

22 1 603 59.1 40.9 317 100  149 

Açıköğretim lisesi - 179 392 48.5 51.5 -   - 

 
Ortaöğretim kurumlarından % 91,7’si resmî okuldur; öğrencilerin % 83’ü resmi okullara 

devam ederken öğretmenlerin % 92’si resmî okullarda çalışmaktadır. 
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Tablo 30. Öğretim Yılı ve Eğitim (8 Yıllık Zorunlu Eğitim) Seviyesine Göre Okullaşma Oranı 

Öğretim 
Yılı 

 
Okullaşma    
Oranı 

 İlköğretim (1)  Ortaöğretim  Yükseköğretim 
    

  Toplam Erkek Kadın  Toplam Erkek Kadın  Toplam Erkek Kadın 

2005-
2006 (2) 

 Brüt  95.59 98.83 92.24  85.18 95.07 74.88  34.46 38.78 29.94 

 Net  89.77 92.29 87.16  56.63 61.13 51.95  18.85 20.22 17.41 
               

2006-
2007 (2) 

 Brüt  96.34 99.21 93.37  86.64 96.24 76.66  36.59 41.07 31.89 

 Net   90.13 92.25 87.93  56.51 60.71 52.16  20.14 21.56 18.66 
              

2007-
2008 (3) 

 Brüt   104.54 106.41 102.57  87.55 94.04 80.70  38.19 42.62 33.56 

 Net   97.37 98.53 96.14  58.56 61.17 55.81  21.06 22.37 19.69 
               

2008-
2009 (3) 

 Brüt   103.84 104.91 102.71  76.62 80.96 72.05  44.27 49.05 39.28 

 Net   96.49 96.99 95.97  58.52 60.63 56.30  27.69 29.40 25.92 
               

2009-
2010 

(3)(4) 

 Brüt   106.48 107.05 105.88  84.19 89.14 78.97     -    -    - 

 Net   98.17 98.47 97.84  64.95 67.55 62.21     -    -    - 
(1) 18.08.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun ile 1997-1998 öğretim yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz zorunlu 
eğitime geçilmiştir. 
(2) 1997 ve sonraki yılların okullaşma oranları “2000 Genel Nüfus Sayımı” sonuçlarına göre yapılan en son 
nüfus projeksiyonuna göre hesaplanmıştır. 
(3) 2007-2008 öğretim yılından itibaren okullaşma oranları “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Nüfus 
Sayımı” sonuçlarına göre hesaplanmıştır. 
(4) Zorunlu eğitim çağında ve 6-13 yaş grubunda olan 98.708 kişi zorunlu eğitim düzeyini tamamlamış olup 
2009-2010 öğretim yılı ilköğretim net okullaşma oranlarında metodoloji gereği dâhil değildir. 
 

İlköğretim okullarında okullaşma oranları 2005-2010 yılları arasında, % 89,77 ile % 98,17 
arasında değişmektedir. Bu oranlar erkeklerde % 92,29-98,47 arasında iken kadınlarda % 87,16-
97,84 arasındadır. Yıllar içinde okullaşma oranlarında artış olduğu dikkati çekmektedir. 
Ortaöğretim kurumlarında okullaşma daha düşük olup 2/3 oranına düşmektedir. 2005 yılında net 
okullaşma oranı % 56,63 iken 2010 yılında yine yükselme göstererek % 64,95’e çıkmıştır. Bu 
oranda erkek ve kadınlar arasında fark daha da açılmaktadır. Erkeklerde 2010 yılında net 
okullaşma oranı % 67,55 iken kadınlarda % 62,21’dir. Yükseköğretim kurumlarında okullaşma 
daha da düşmektedir. Toplam okullaşma % 27,69, erkeklerde % 29,40 ve kadınlarda % 25,92’dir. 
Bu yüzdeler okullaşmanın genellikle ve cinsiyete göre üçte bir-dörtte bire düştüğünü 
göstermektedir. 

Şekil 6’da görüldüğü gibi bölgelere göre okullaşma oranları da farklılaşmaktadır. İlköğretim 
kurumlarında okullaşma oranlarının bazı bölgelerde düşük olması dikkat çekmektedir. Oranların 
Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde düşük olduğu 
görülmektedir. 
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Şekil 6. Bölgelere Göre Net Okullaşma Oranları 

 

 

Tablo 31. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul, Öğretmen, Şube ve Öğrenci Sayıları 
(2005-2010) 

Okul Türü ve 
Öğretim Yılı 

 Okul 
 Öğretmen  

Şube 
 Öğrenci 

  Toplam Erkek Kadın   Toplam Erkek Kadın 

Okul öncesi eğitim  

2005-2006  18.539  20.910 1.167 19.743  31.511  550.146 286.347 263.799 

2006-2007  20.675  24.775 1.181 23.594  36.654  640.849 334.252 306.597 

2007-2008  22.506  25.901 1.218 24.683  40.857  701.762 366.209 335.553 

2008-2009  23.653  29.342 1.644 27.698  45.030  804.765 421.033 383.732 

2009-2010  26.681  42.716 2.069 40.647  53.235  980.654 511.127 469.527 

Değişim %   43,92  104,29 77,29 105,88  68,94  78,25 78,50 77,99 

 
Türkiye’de 2005-2010 yılları arasında okul öncesi öğretim veren kurum sayısında               

% 43,92’lik bir artış vardır. Bu dönemde bu okullarda çalışan öğretmen sayısında % 104 ve 
öğrenci sayısında % 78,25’lik bir artış olmuştur. 2005 yılında öğretmenlerin % 94’ü kadın iken 
öğretmen sayısındaki artış sonrasında bu oran % 95,1 olmuştur. Okul öncesi kurumlara gelen 
öğrencilerin cinsiyetlerine göre sayılarının artış yüzdeleri arasında önemli bir fark 
bulunmamaktadır. Ancak hâlen öğretim kurumlarında bulunan 100 erkek öğrenciye karşılık 92 kız 
öğrenci bulunmaktadır. (Tablo 31) 
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Tablo 32. İlköğretim Kurumlarında Okul, Öğretmen, Şube ve Öğrenci Sayıları (2005-2010) 
Okul Türü 
ve Öğretim 

Yılı 

 
 Okul  

 
Öğretmen  

 Şube  
Öğrenci 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

İlköğretim  
2005-2006 

 

34.990 

 

389.859 207.223 182.636

 

382061 

 

10 673 935 5615 591 5 058 344 
2006-2007 34.656 402.829 209.366 193.463 387351 10 846 930 5684 609 5 162 321 
2007-2008 34.093 445.452 223.406 222.046 392521 10 870 570 5676 872 5 193 698 
2008-2009 33.769 453.318 224.644 228.674 408221 10 709 920 5553 871 5 156 049 
2009-2010 33.310 485.677 232.948 252.729 416930 10 916 643 5632 328 5 284 315 
Değişim %  -4,8 24,6 12,4 38,4 9,1 2,3 0,3 4,5 

Resmî 

2005-2006 

 

34.262 

 

370.316 201.246 169.070 

 

371486 

 

10 484 845 5512 493 4 972 352 
2006-2007 33.899 381.354 202.963 178.391 375554 10 633 859 5568 510 5 065 349 
2007-2008 33.227 422.264 216.376 205.888 379541 10 644 383 5554 107 5 090 276 
2008-2009 32.862 428.429 217.429 211.000 394733 10 469 932 5423 732 5 046 200 
2009-2010 32.431 458.046 224.275 233.771 402770 10 664 676 5496 195 5 168 481 
Değişim %  -5,3 23,7 11,4 38,3 8,4 1,7 -0,3 3,9 
Özel 

2005-2006 

 

   728 

 

  19.543   5.977   13.566

 

 10 575

 

  189 090   103 098   85 992 
2006-2007    757   21.475   6.403   15.072  11 797   213 071   116 099   96 972 
2007-2008    866   23.188   7.030   16.158  12 980   226 187   122 765   103 422 
2008-2009    907   24.889   7.215   17.674  13 488   239 988   130 139   109 849 
2009-2010    879   27.631   8.673   18.958  14 160   251 967   136 133   115 834 
Değişim %  20,7 41,4 45,1 39,7 33,9 33,3 32,0 34,7 

 
 
İlköğretim kurumlarının sayısında 2005-2010 yılları arasında genel olarak artış olmamış;     

% 4,8 azalmıştır. Okulların önemli bir kısmı resmi ilköğretim okuludur (% 97,9). Özel ilköğretim 
okulları 2010 yılı için toplam sayının % 2,6’sını oluşturmaktadır ve özel ilköğretim kurumu 
sayısında % 20,7’lik bir artış olmuştur. Buna karşılık öğrenci sayısında resmî okullarda % 1,7 ve 
özel okullarda % 33,3 artış olmuştur. Öğretmen sayısında da resmî okullarda artış yüzdesi oldukça 
yüksektir (% 23,7); özel okullarda öğretmen sayısında ki artış % 41,4’tür. Bu durumu sadece 
yüzdeler ile değerlendirmek yeterli değildir; mutlak öğretmen ve öğrenci sayısının değişimi 
irdendiğinde şu sonuç ortaya çıkmaktadır: Resmî okullarda öğretmen sayısındaki artış 87.730 olup 
bu sayı özel okullarda çalışan öğretmen sayısının 3 katıdır. Yine öğrenci sayılarında da benzer bir 
durum vardır. Özel okul öğrenci sayısında artış çok yüksek görülmesine karşılık, 2010 yılında 
251.967 öğrenci öğrenim görmektedir; oysa resmî okullarda 2005-2010 yılları arasındaki öğrenci 
sayıları arasındaki fark 179.834’tür. (Tablo 32) 
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Tablo 33. Ortaöğretim Kurumlarında Okul, Öğretmen, Şube ve Öğrenci Sayıları (2005-2010) 
Okul türü 
ve Öğretim 

Yılı 

 
 Okul  

 
Öğretmen 

 Şube  
Öğrenci 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Ortaöğretim   

2005-2006 

 

7 435 

 

185 317 108195 77 122 100 169 3258254 1855741 1402513 

2006-2007 7 934 187 665 110187 77 478 105 697 3386717 1917189 1469528 

2007-2008 8 280 191 041 111958 79 083 105 606 3245322 1789238 1456084 

2008-2009 8 675 196 713 115030 81 683 123 930 3837164 2079941 1757223 

2009-2010 8 913 206 862 120174 86 688 139 420 4240139 2302541 1937598 

Değişim %  19,9 11,6 11,1 12,4 39,2 30,1 24,1 38,2 

Genel lise 

2005-2006 

 

3 406  102 581  57 641 44 940 59 058 2075617 1123459 952 158 

2006-2007 3 690  103 389  59 038 44 351 62 664 2142218 1156418 985 800 

2007-2008 3 830  106 270  60 931 45 339 62 380 1980452 1044607 935 845 

2008-2009  4 053  107 789  61 801 45 988 69 959 2271900 1186244 1085656 

2009-2010  4 067  111 896  63 915 47 981 75 180 2420691 1268098 1152593 

 Değişim %  19,4  9,1 10,9 6,8 27,3 16,6 12,9 21,1 

Resmi 

2005-2006 

 

2 778 

 

  88 441  51 117 37 324 52 976 1999924 1081973 917 951 

2006-2007 2 994   90 716  53 023 37 693 56 552 2056671 1109909 946 762 

2007-2008 3 119   93 131  54 709 38 422 55 946 1887625 993 944 893 681 

2008-2009 3 270   93 073  54 800 38 273 63 013 2161004 1125610 1035394 

2009-2010 3 358   95 784  55 827 39 957 67 895 2304072 1203432 1100640 

Değişim %  20,9 8,3 9,2 7,1 28,2 15,2 11,2 19,9 

Özel  

2005-2006 

 

628 

 

  14 140   6 524 7 616 6 082 75 693 41 486 34 207 

2006-2007 696   12 673   6 015 6 658 6 112 85 547 46 509 39 038 

2007-2008 711   13 139   6 222 6 917 6 434 92 827 50 663 42 164 

2008-2009 783   14 716   7 001 7 715 6 946 110 896 60 634 50 262 

2009-2010 709   16 112   8 088 8 024 7 285 116 619 64 666 51 953 

Değişim %  12,9 13,9 24,0 5,4 19,8 54,1 55,9 51,9 

 
Ortaöğretim kurumlarının sayısında belirgin bir artış vardır; genel olarak tüm ortaöğretim 

kurumlarında 2005-2010 arasında okul sayısında olan artış % 19,9 olup, öğretmen sayısında          
% 11,6 ve öğrenci sayısında % 30,1’lik artış olmuştur. (Tablo 33) 

Liselerin sayısında 2005-2010 yılları arasında toplam % 19,4’lük; resmi okullarda                
% 20,9’luk ve özel okullarda % 12,9’luk artış olduğu görülmektedir. Liselerin % 82,5’i resmi okul 
olup geri kalanı özel statüde yer alan okullardır. Öğretmen sayısında lise sayısındaki artışa paralel 
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olarak artış olduğu görülmektedir. Genel olarak lise sayısında % 19,4’lük artışa karşılık öğretmen 
sayısında % 9,1 ve öğrenci sayısında % 16,6’lık bir artış olmuştur. Bu değişim resmî okullarda 
benzer seyretmekteyken (sırasıyla % 20,9; % 8,3; % 15,2) özel okullarda öğretmen (% 13,9) ve 
öğrenci (% 54,1) sayısındaki artış oransal olarak çok daha fazladır. Yine mutlak sayılar 
değerlendirilip 2005 ve 2010 yılları öğrenci sayıları karşılaştırıldığında resmî okullarda öğrenci 
sayısı 304.148 artarken özel okullarda öğrenci sayısı farkı 40.926’dır. (Tablo 33) 

Tablo 34. Mesleki ve Teknik Liselerdeki Okul, Öğretmen, Şube ve Öğrenci Sayıları               
(2005-2010) 

Okul Türü 
ve Öğretim 

Yılı 

 
 Okul  

 

Öğretmen 
 Şube  

Öğrenci 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Mesleki ve Teknik Lise  

2005-2006 

 

 4 029 

 

82 736 50 554 32 182 41 111 1182637 732 282 450 355 

2006-2007  4 244 84 276 51 149 33 127 43 033 1244499 760 771 483 728 

2007-2008  4 450 84 771 51 027 33 744 43 226 1264870 744 631 520 239 

2008-2009  4 622 88 924 53 229 35 695 53 971 1565264 893 697 671 567 

2009-2010  4 846 94 966 56 259 38 707 64 240 1819448 1034443 785 005 
Değişim %  20,3 14,8 11,3 20,3 56,3 53,8 41,3 74,3 

Resmî 

2005-2006 

 

4 007 

 

82 356 50 373 31 983 41 027 1181660 731 680 449 980 

2006-2007 4 223 84 032 51 051 32 981 42 961 1243588 760 100 483 488 

2007-2008 4 429 84 449 50 884 33 565 43 150 1263855 743 901 519 954 

2008-2009 4 595 88 615 53 077 35 538 53 876 1563885 892 859 671 026 

2009-2010 4 824 94 649 56 114 38 535 64 126 1817845 1033496 784 349 

Değişim %  20,4 14,9 11,4 20,5 56,3 53,8 41,2 74,3 

Özel 

2005-2006 

 

22 

 

380 181 199 84    977 602 375 

2006-2007 21 244 98 146 72    911 671 240 

2007-2008 21 322 143 179 76   1 015    730    285 

2008-2009 27 309 152 157 95   1 379    838    541 

2009-2010 22 317 145 172 114   1 603    947    656 

 Değişim %  0,0 -16,6 -19,9 -13,6 35,7 64,1 57,3 74,9 

 
Toplumdaki işsizlik sorununu çözmek için önerilen meslek liselerinin sayısında son beş yıl 

içinde % 20,3’lük bir artış olmuştur. Bu artış, resmî meslek okullarınının artışından 
kaynaklanmaktadır; özel meslek lisesi sayısı son beş yıl içinde aynı kalmıştır. Meslek okullarında 
öğretmen sayısında % 14,8’lik artış olurken bu yine resmî okullardaki öğretmen sayısındaki 
artıştan kaynaklanmaktadır. Özel meslek okullarında öğretmen sayısında % 16,6’lık bir azalma 
olmuştur. Diğer taraftan öğrenci sayısında resmî okullarda % 53,8’lik artış olmuştur.  Son beş yıl 
içinde özel okul sayısı aynı kalıp öğretmen sayısı azalmış iken özel okul öğrenci sayısında            
% 64,1’lik artış olmuştur. (Tablo 34) 
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Tablo 35. Bölgelere Göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrenci Sayıları  

İBBS   
3. Düzey 

İlköğretim 

Ortaöğretim 

 

Genel Ortaöğretim 

 

Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim 

Toplam Yüzde Erkek Kadın Toplam Yüzde Erkek Kadın Toplam Yüzde Erkek Kadın 

 
TR Türkiye 1180162 100,0 100,0 100,0 366 444 100,0 100,0 100,0 182 450 100,0 100,0 100,0 

TR1 İstanbul 197198 16,71 16,57 16,87 55 750 15,21 14,56 15,78 33 675 18,46 16,58 20,52 

TR 2 Batı Marmara 42 136 3,57 3,52 3,63 15 636 4,27 3,93 4,56 9 935 5,45 5,73 5,13 

TR3 Ege 138 180 11,71 11,43 12,03 45 140 12,32 11,33 13,17 25 582 14,02 14,23 13,79 
TR4 Doğu 
Marmara 102 347 8,67 8,43 8,94 30 087 8,21 7,74 8,62 24 686 13,53 13,55 13,51 

TR5 Batı Anadolu 109 060 9,24 8,99 9,53 39 852 10,88 10,23 11,43 17 190 9,42 9,22 9,65 

TR6 Akdeniz 156 462 13,26 13,08 13,46 54 207 14,79 14,26 15,25 20 059 10,99 11,61 10,31 

TR7 Orta Anadolu 66 943 5,67 5,50 5,87 21 413 5,84 5,69 5,97 9 672 5,30 5,53 5,05 

TR8 Batı Karadeniz 73 326 6,21 6,02 6,43 22 730 6,20 5,91 6,46 13 594 7,45 8,10 6,73 

TR9 Doğu 
Karadeniz 41 877 3,55 3,42 3,69 13 916 3,80 3,81 3,78 9 842 5,39 5,57 5,20 

TRA Kuzeydoğu 
Anadolu 39 806 3,37 3,57 3,15 10 059 2,75 3,19 2,37 3 729 2,04 2,15 1,93 

TRB Ortadoğu 
Anadolu 67 279 5,70 6,17 5,17 20 129 5,49 6,74 4,42 5 221 2,86 2,81 2,92 

TRC Güneydoğu 
Anadolu 145 548 12,33 13,30 11,23 37 525 10,24 12,61 8,21 9 265 5,08 4,92 5,25 

 
Türkiye’de bölgelerdeki nüfus dağılımı farklı olup, öğrenci sayıları bölgelere göre 

değerlendirildiğinde, ilköğretim okullarındaki öğrencilerin % 16,71’i İstanbul Bölgesinde,            
% 13,26’sı Akdeniz Bölgesi’nde ve % 12,33’ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir. Bazı 
bölgelerde ise ilköğretim okullarındaki öğrenci yüzdelerinin % 5’in altında olduğu görülmektedir 
(Batı Marmara % 3,57; Doğu Karadeniz Bölgesi % 3,55 ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi % 3,37). 

Bölgelere göre, ortaöğretim kurumlarındaki öğrenci sayılarının toplam içindeki yüzdesi 
değerlendirildiğinde, İstanbul Bölgesinde % 15,21; Ege Bölgesi’nde % 12,32 ve Akdeniz 
Bölgesi’nde % 14,79 oranı olduğu görülmektedir. (Tablo 35) 

Tablo 36. Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Cinsiyet Oranı 

Öğretim Yılı 
Cinsiyet Oranı 

İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 

2005-2006  93.33 78.76 77.20 

2006-2007 94.11 79.65 77.65 

2007-2008 96.39 85.81 78.74 
2008-2009 97.91 88.99 80.08 
2009-2010 98.91 88.59    - 
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İlköğretim okullarına devam eden öğrenciler arasında erkek/kız oranı 2005 yılında 93,33 
iken 2010 yılında 98,91’e çıkmıştır. Ortaöğretim okullarında oran daha da düşmektedir. 2005 
yılında 78,76 olan erkek/kız oranı 2010 yılında 88,59’a çıkmıştır. Yükseköğretim kurumlarında ise 
% 77,20 olan erkek/kız oranı çok az bir farklılık göstererek 2009 yılında % 80,08’e çıkmıştır. 
(Tablo 36) 

3.2.4. Gençlerde Çalışma Oranları ve İstihdam Yüzdeleri 

Çocukluk yaş grubu 0-18 yaşlarını kapsamakta olup hâlen ülkemizde zorunlu öğrenim yaşı 
15’e kadar devam etmektedir. Bu dönemden sonra gençlerin öğrenim hayatına devam etme 
olasılığı olduğu gibi, çalışma yaşamına da atılabilmektedirler. Bir grup gencin ise -özellikle 
kızların- ilköğretim sonrasında öğrenim ya da çalışma yaşamında yer almadıkları bilinmektedir. 

Türkiye’deki 2005 yılında işsizlerin yaklaşık % 37’sini 15-24 yaş grubundaki genç işsizler 
oluşturmaktadır. Bu oran 2009 yılında % 32’ye düşmüştür. 

Tablo 37. Toplam İşsizlik ve Genç İşsizlik (15-24 Yaş Grubu) Oranları 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

İşsizlik Oranı 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 

Genç İşsizlik Oranı 19,9 19,1 20,0 20,5 25,3 

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları 
 

Türkiye’de işsizlik oranı 2005 yılında % 10,6 seviyelerindeyken 2009 yılında % 14 
seviyesine çıkmıştır. Genç işsizlik oranı ise 2005 yılında % 19,9 iken 2009 yılında % 25,3’tür. 
(Tablo 37) 

Genç işsizlerin eğitim durumu incelendiğinde; 2005 yılında genç işsizlerde en büyük grup   
% 20,7 ile “genel lise” mezunları iken 2009 yılında % 34,2 ile “ilköğretim” mezunları olmuştur. 
Burada eğitim sistemindeki değişimin etkileri görülmektedir, “ilkokul” ve “ortaokul veya mesleki 
ortaokul” mezunu grubunda yer alanların sayısı azalırken “ilköğretim” grubunda yer alanlar 
artmıştır. (Tablo 38) 

Tablo 38. Eğitim Durumuna Göre Genç  İşsiz (15-24 Yaş) Sayısı 2005-2009 
Eğitim Durumu 2005 2006 2007 2008 2009 

Okuma yazma bilmeyen 1,2 1,2 1,4 0,9 1,5 

Okuma yazma bilip okul bitirmeyen  4,2 4,9 6,1 7,6 7,5 

İlkokul  17,8 15,7 11,3 8,1 5 

İlköğretim 10 13,9 20,8 27,6 34,2 

Ortaokul veya mesleki ortaokul 13,8 12,5 7,6 3,9 2,5 

Genel lise 20,7 22,1 21 21,1 20,2 

Lise dengi meslek okulu 19,3 16,8 17,9 15,5 15 

Yükseköğretim  12,9 12,8 14 15,3 14 

Toplam  100 100 100 100 100 
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları 
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Genç işsizlerin 2005 yılında % 19,3’ü “lise dengi meslek okulu” mezunu iken bu oran yıllar 
içinde azalmış ve 2009 yılında % 15’e düşmüştür. (Tablo 38) 

Genç işsizlik sorununun daha iyi analiz edilebilmesi için gençlerin eğitim seviyelerine göre 
işsizlik ve işgücüne katılma oranlarına bakmak yararlı olacaktır. Nüfusun içindeki payları bize 
daha fazla yardımcı olmaktadır. 2005 yılında “okuma yazma bilmeyen” ve “okuma yazma bilip 
okul bitirmeyen” gençlerin işsizlik oranları sırasıyla % 11,3 ve % 16,3 iken, bu oranlar 2009 
yılında sırasıyla % 19,5 ve % 23 olmuştur. (Tablo 39) 

Tablo 39. Eğitim Durumuna Göre Genç (15-24 Yaş) İşsizlik Oranı 2005-2009 (% ) 
Eğitim Durumu 2005 2006 2007 2008 2009 

Okuma yazma bilmeyen 11,3 12,5 16,7 11 19,5 

Okuma yazma bilip okul bitirmeyen  16,3 15,3 17,3 19,8 23 

İlkokul  14,1 14,7 14,7 14,3 17,9 
İlköğretim, ortaokul ve dengi 14,5 15,2 16,8 17,9 22,4 
Ortaokul veya mesleki ortaokul 19,2 17,9 19,3 18,7 21,6 
Lise 25,3 25,2 23,5 25,0 30,6 
Lise dengi meslek okulu 25,6 21,1 22,6 20,8 27,6 
Yüksek öğretim  30,5 27,2 28,4 29,8 33,2 
Toplam  19,9 19,1 20 20,5 25,3 

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları 
 

Bütün eğitim gruplarında 2005-2009 döneminde genç nüfusun işsizliği artmıştır. Bu 
dönemde işsizliğin en çok arttığı grup “okuma yazma bilmeyenler”dir. bu grupta işsizlik 2005 
yılında % 11,3 iken 2009 yılında % 19,5’e çıkmıştır. İşsizliğin yüksek olduğu ikinci grup ise 
“İlköğretim, ortaokul ve dengi okul” mezunu grubudur; bunlarda da işsizlik % 14,5’ten % 22,4’e 
çıkmıştır. İşsizliğin % 2 ile en az arttığı grup ise “lise dengi meslek okulu” grubudur. Bu grupta 
işsizlik 2005 yılında % 25,6 iken 2009 yılında % 27,6 olarak gerçekleşmiştir. (Tablo 39) 

3.3. Aile Yapısı 

Türkiye’de aile yapısı pek çok sosyal olayı etkileyen en önemli etmenlerden biridir. Aile; 
kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla 
aynı evde yaşayan bireylerden oluşan; bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik 
ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir 
toplumsal birimdir. (5) 

Toplumun temel kurumlarından olan aile, evlilik aracılığıyla kurulmaktadır. Evlenme insan 
hayatının en önemli adımı olup evrenselliği kabul edilmiş toplumsal bir kurumdur. (6) 

Evlilikler,  geleceğe yönelik pek çok umut, beklenti ve çabayla gerçekleşir. Evliliklerde 
sevgi, dostluk, dayanışma, ana-baba olma rolü, cinsel doyum gibi çeşitli farklı duygu paylaşımları 
yaşanmaktadır. Bazı evlilikler kuruluş aşamasından başlayarak çeşitli faktörlerle açıklanabilecek 
(çiftlerin aileleri, mizaç farklılıkları, benden bize geçiş süreci uyumu/uyumsuzluğu, erkeğin ve 
kadının sorunsuz tutumu vb.) birtakım sorunlara sahne olabilmektedir. Bu sorunlar aşılamadığında 
ve eşler sorunlarına yardımcı olabilecek destek sistemlerinden yeterince yararlanamadıklarında 
boşanma süreci tetiklenebilmektedir. (9) 

Evliliğin kuruluş aşamasında, boşanmada risk oluşturan durumlar şu şekilde sıralanabilir: 
Aile büyüklerinin onaylamamasına rağmen evlenilmesi, çocuk denecek yaşta evlenilmesi, yetişme 
tarzı, eğitim durumu, ekonomik durum ve dinî inançların farklı olması, eşler arasındaki yaş 
farkının çok olması, eşlerden birinin daha önceden boşanmış ya da dul olması. (7) 
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Ortalama hanehalkı büyüklüğü “1990 Genel Nüfus Sayımı”nda 5,05 iken “2000 Yılı Genel 
Nüfus Sayımı”nda 4,5 olarak tespit edilmiştir. Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsünün 2003 yılında 
yaptığı “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”na göre ortalama hanehalkı büyüklüğü 2003 yılında 
4 olarak bulunmuştur. Son olarak, 2006 yılında ASAGEM ve TÜİK iş birliği ile yapılan Aile 
Yapısı Araştırması sonuçlarına göre ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,8 olarak bulunmuştur. Bu 
rakam kentlerde 3,7; kırsal kesimde ise 4,0 olarak ortaya çıkmıştır. Ortalama hanehalkı 
büyüklüğünün ülkenin batısından doğusuna doğru gidildikçe arttığı görülmektedir. Görüldüğü gibi 
Türk toplumunda ortalama hanehalkı büyüklüğünde (ortalama yaşayan kişi sayısı) önemli bir 
azalma eğilimi dikkat çekmektedir.  (8) 

Aile yapısı araştırması, pek çok bulguyu ortaya koymuştur. Örneğin Türkiye’de en önemli 
sorunlardan biri akraba evliliğidir. Akraba evliliği aynı soya ve aileye mensup insanların 
evlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Tüm Türkiye’de akraba evliliğinin oranı % 20,9’dur. Yani 
akraba evliliği her beş aileden birinde görülürken bazı bölgelerde her beş aileden ikisinde 
görülmektedir. Bu da bazı bölgelerde çok sık olarak görüldüğünü göstermektedir. (8) 

Tablo 40. Akraba Evliliği Yapanların Oranı 

Türkiye 20,9 
Batı Marmara   4,8 
Doğu Marmara 14,3 
İstanbul 15,3 
Ege  17,4 
Batı Karadeniz 21,0 
Batı Anadolu 21,1 
Akdeniz 23,2 
Orta Anadolu 25,7 
Doğu Karadeniz 28,5 
Kuzeydoğu Anadolu 30,3 
Ortadoğu Anadolu 30,7 
Güneydoğu Anadolu 40,4 

Kaynak: Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu Aile 
Yapısı Araştırması, Ankara, 2006. 

 
 

Ülkemizde evliliklerin oluşma mekanizması içinde de farklı uygulamalar sürdürülmektedir. 
Erkeklerin % 35,2’si kendi seçimi ve ailesinin onayı ilei % 31,9’u görücü usulü ve kendi kararıyla, 
% 24,8’i görücü usulü ve ailesinin kararıyla evlendiğini belirtmektedir. Kadınlarda bu yüzdeler 
sırasıyla % 27,4, % 28 ve % 36,2’dir. (8) 

Türkiye genelinde, evlenirken başlık parası verilme oranı % 16,8’dir. Kırsal kesimde bu oran 
% 23,5 iken kentsel kesimde % 13’tür. Ancak Şekil 7’de görüldüğü gibi son yıllarda bu uygulama 
genel olarak azalma eğilimindedir. (8) 

 
 
 
 
 
 



–  141 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Şekil 7. Türkiye’de Yaşlara Göre Başlık Parası Uygulaması 

 
Kaynak: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu Aile 
Yapısı Araştırması, Ankara, 2006. 

 
Çocukluk döneminden erişkin döneme geçişte yer alan ergenlik ve gençlik dönemlerinin 

özellikleri nedeniyle kendini tanımaya çalışma ve kendi görüşlerini oluşturma eğilimi söz 
konusudur. Bu nedenle de aile içi çatışmalar oldukça sık görülmektedir. Aile ile çatışmalar 
sırasında bu ilişkinin sağlıklı olarak korunması, ebeveynler tarafından sağlanmalıdır. 

Şekil 8. Gençlerin Aileleri ile Sorun Yaşama Nedenleri 

 
Kaynak: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu Aile 
Yapısı Araştırması, Ankara, 2006. 

 
Gençlerin aileleri ile anlaşamama nedenlerinin başında “harcama ve tüketim alışkanlığı: % 31,5” 

gelmektedir. Daha sonra sırasıyla “arkadaş seçiminde: % 25,1”, “yemek ve ev düzeni alışkanlığında:    
% 23,8”, kılık kıyafet tarzında: % 22,3” ve “eğlence tarzında: % 21,4” sorunlar vardır. Bunların dışında 
“evlilik ve aile hayatına bakışta”, “geleneklere bağlılıkta”, “okul-meslek seçiminde”, “akrabalık 
ilişkilerinde”, “dinî tutumlarda/davranışlarda” ve “siyasi görüşlerde” sorun yaşamaktadır. (8) 
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Şekil 9. Ailelerin Gençlerle Sorun Yaşama Nedenleri 

 
Kaynak: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu Aile 
Yapısı Araştırması, Ankara, 2006. 

 
Ailelerin gençlerle anlaşamama nedenlerinin başında “arkadaş seçimi: % 30,5”, “harcama ve 

tüketim alışkanlığı: % 28,1” ve “kılık kıyafet tarzı: % 26,1” gelmektedir. Daha sonraki sorunlar 
sırasıyla, “yemek ve ev düzeni alışkanlığı: % 19,6” ve “eğlence tarzı: % 18,9” olarak gelmektedir. 
Bunların dışında “aile içi ilişkilerde”, “okul ve meslek seçiminde” “evlilik ve aile hayatına 
bakışta”, geleneklere bağlılıkta”, “akrabalık ilişkilerinde”, “dini tutumlarda/davranışlarda” ve 
“siyasi görüşlerde” sorun yaşayabilmektedirler. (8) 

Şekil 10. Öğrenim Durumuna Göre Toplumda Aile İlişkileri Hakkındaki Görüşler 

 
Kaynak: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu. 
Aile Yapısı Araştırması, Ankara, 2006. 
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Toplumda ailelerin % 22,9’u toplumda aile ilişkilerinin daha iyiye gittiğini, % 55,5’i daha 
kötüye gittiğini ve % 12,2’si ise değişmediğini belirtmektedir. Diğer taraftan ailelerin % 9,5’i ise 
fikri olmadığını belirtmiştir (8). Okuryazar olmayanların % 32,2’si ilişkilerin daha iyiye gittiğini 
belirtirken üniversite ve lisansüstü okullardan mezun olanların sadece % 10,4’ü bu görüşü 
savunmaktadır. Diğer taraftan üniversite mezunları % 76,6 oranında aile içi ilişkilerin kötüye 
gittiğini belirtirken, okuryazar olmayanlarda bu yüzde, % 34,3’tür. (Şekil 10) (8) 

Türkiye’de Türk ailesini kuşatan sorun alanlarına bakıldığında, nedenleri ve sonuçları 
bakımından ilk sıralarda boşanma olgusunun yer almaya başladığı görülmektedir. Türkiye’de son 
20 yıla kadar boşanma olgusunun önemli bir toplumsal sorun olarak algılanmadığı bilinmektedir. 
Bugün, diğer toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de temel değerlerin zaafa uğraması, nüfusun 
şehirlerde toplanması, günlük hayatın karmaşıklaşması, iletişim teknolojilerinin ve kitle iletişim 
araçlarının yaygınlığı, tüketim kültürünün değişmesi, bireysel değerlerin ön plana çıkması ile 
birlikte toplumların temeli olan aileyi yıkıma götüren aile içi şiddet ve boşanma; birey, toplum ve 
hukuk açısından giderek daha önemli bir olgu hâline gelmiştir. Buna paralel olarak yaşanılan 
yüzyılın “stres çağı” olarak nitelendirilmesine neden olan bireysel stres kaynaklarının artmasıyla 
birlikte tahammülsüz bireylerin yetişmesi, sürekli tüketimi hedef alan tüketim tutkusu, ailelerin 
sorumsuz bireyler yetiştirme tarzı, medyanın ürettiği değer kargaşası ile birlikte oluşan ahlaki 
yozlaşma, evlilikte maddi değerler üzerine kurulmak istenen hayat tarzı vb. faktörler boşanmaya 
neden olan etmenler arasında sayılmaktadır. (9) 

Tablo 41. Ülkemizde Yıllara Göre Evlenme-Boşanma Oranları (2007-2009) 
 Evlenme Sayısı Boşanma 

Sayısı 
Kaba Evlenme 

Hızı (Binde) 
Kaba Boşanma 

Hızı (Binde) 
2007 638.311 94.219 9,09 1,34 
2008 641.973 99.663 9,03 1,40 
2009 591.743 114.162 8,23 1,59 

 
Türkiye’de yılda yaklaşık olarak 650 bine yakın evlenme ve 100 bine yakın boşanma 

olmaktadır. Türkiye’de 2007 yılında kaba evlenme hızı ‰ 9 ve kaba boşanma hızı  ‰ 1,3 
civarındadır. 2008 yılında evlenme hızı ‰ 9,03 ve 2009 yılında ‰ 8,23’tür. Boşanma hızları ise 
2008 yılı için ‰ 1,40 ve 2009 yılında ‰ 1,59’dur. (Tablo 41) 

Tablo 42. Ülkemizde Yıllara Göre 16-17 Yaş Grubunda Evlenme-Boşanma Sayıları       
(2005-2009) 

 Evlenme Sayısı Boşanma Sayısı 
E K E K 

2005 2.270 51.944 76 236 
2006 2.315 50.366 4 172 
2007 2.279 50.723 6 190 
2008 2.214 49.703 7 172 
2009 2.072 47.859 7 191 

 
Ülkemizde 2005-2009 yılları arasında evlenen 16-17 yaş grubu erkek sayısı 2000 civarında 

iken, kadınlar 50.000 dolaylarındadır. Boşanan erkek sayısı kadınlara göre çok daha az olmakla 
beraber, her 1000 16-17 yaş grubunda evlenen erkekten % 0,3’ü ve kadından da % 0,3’ü 
boşanmaktadır. Yani boşanma oranları kadınlar ve erkeklerde benzerdir. 

T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Boşanma 
Nedenleri Araştırmasında 12 ilde toplam 1.200 boşanmış kişiye ulaşılmıştır. Boşanmış kadınların 
% 13,2’si “17 yaş altında” ve % 28,9’u ise 18-20 yaş grubunda evlenmiştir. Bu yüzdeler erkekler 
için sırasıyla % 2,8 ve % 7,9’dur. (9) 
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Bu araştırmaya katılan kadınların % 25,5’i ve erkeklerin % 20,2’si aile ve evlilik 
sorunlarının çözümü için aile danışma merkezî ve benzeri kurumlara başvurmuştur. Ailelere 
hizmet ve danışmanlık veren merkezlerde görev alacak uzmanların ilgili meslek gruplarından 
oluşturulması (psikolog, sosyolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, hukukçu), ailelere 
bu uzmanlar tarafından ulaştırılması, mahallelerdeki sağlık ocakları ile birlikte çalışılması, düzenli 
bir kayıt sisteminin oluşturulması ve aile içi sorunların üzerinde önemle durulması gerekmektedir. 
Boşanma nedenleri olarak ilk sırada aile içi iletişim sorunları (% 67-69) yer almaktadır. Daha 
sonraki önemli nedenler arasında ekonomik sorunlar (% 39-41) ve çocuklarla ilgili sorunlar         
(% 34-36) gelmektedir. (9) 

Yapılan çalışmalar boşanmanın olumsuzluklarını en çok yaşayanların çocuklar 
olduğunu göstermektedir. Çocukların gelişimini en sağlıklı biçimde bir aile ortamında 
gerçekleştireceği konusunda ortak bir görüş vardır. Bu nedenle aile birliğinin dağılması olan 
boşanma, çocukların gelecekteki yaşantılarını, eğitimlerini ve kariyer beklentileri başta 
olmak üzere tüm yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. (9) 

Şekil 11. Ailede Çocuğa Bakış 

 
Kaynak: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu. Aile 
Yapısı Araştırması, Ankara, 2006. 

 
Aile Yapısı Araştırmasında ailelerin çocukları için görüşleri de sorulmuştur. Ailelerin önemli 

bir kısmının (yaklaşık 10 aileden dokuzu) “çocuk yaşlılıkta anne ve babasına bakmalıdır” yanıtı en 
fazla yüzdesi olan görüştür.. Daha sonra buna destek olan görüşler arasında “Çocuk büyüdüğünde 
anne babasına maddi katkı sağlar.” yanıtı da her 4 kişiden üçünün ifadesidir. Çocuğun, ailenin 
ekonomik duruma göre yapılması gerektiği görüşü (yaklaşık % 85), çocuğun aile için önemli 
olduğu, özellikle “erkek” olmasının anne ve aile için çok önemli olduğu da araştırma sırasında 
çıkan önemli bulgular arasında sayılabilir. (Şekil 11) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ULUSLARARASI VE ULUSAL MEVZUAT 

Ulusal mevzuatın yazımı sırasında çocuğun mağdur olmasının önlenmesi, mağdur olma 
olasılığı olan ve mağdur olan çocuğun erken dönemde bulunması ve mağdur olmasının önlenmesi, 
mağdur olan çocuğun korunması ve rehabilitasyonu konularına göre bir sıralama yapılmıştır. 

4.1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Kişi Hürriyeti ve Güvenliği başlıklı 19. madde yer 
almaktadır. Bu maddede  “…bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne 
çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi;… halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun 
bırakılamaz” ifadesi yer almaktadır.  

07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 4. maddesi ile Anayasanın 41’ inci maddesinin kenar 
başlığı “Ailenin korunması ve çocuk hakları” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye çocuk hakları ile 
istismar ve şiddete maruz kalan çocuklara ilişkin yeni fıkralar eklenmiştir. Madde öncelikle aileyi 
tanımlamıştır: “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin 
huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile 
uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” Bu ifade ile Devlet’in 
çocukların sağlıklı bir aile yapısı içinde yaşamasını sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. 
Yeni 32 üncü fıkraya göre ise “Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına 
açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına 
sahiptir.” 4’ üncü fıkra ise her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri 
almakla Devlet’i yükümlü kılmıştır.  

Yine Anayasa’nın 42’ nci maddesi ile eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi tanımlanmaktadır. 
Bu maddede “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek 
bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.” ifadesi yer almaktadır. 

Madde 61’de, “Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü 
tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.” düzenlemesi yer 
almaktadır. Madde 141 ise “Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur.” 
ifadeleri ile mağdur çocukları koruma altına almaktadır. 

4.2. KANUNLAR VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 

4.2.1. Çocuğun Mağdur Olmasını Önleyici Kanunlar ve Uluslararası Sözleşmeler 

4.2.1.1. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. 
Türkiye’nin 09.12.1994 tarihli ve 4058 sayılı Kanun’la onayladığı Sözleşme, Bakanlar Kurulunun 
23.12.1994 tarihli ve 94/6423 sayılı Kararnamesi ile onaylanmış ve bu Kararnamenin 27.01.1995 
tarihli ve 22184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. 

 ÇHS, yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve 
sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarından 
oluşmaktadır. 
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ÇHS, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş 
biçimde tanımlamaktadır. ÇHS’ye yön veren temel değerler şunlardır: ayrım gözetmeme, çocuğun 
yararının gözetilmesi; yaşama ve gelişme; katılım. 

• ÇHS, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlamaktadır. 

4.2.1.2. 138 No.lu İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin ILO Sözleşmesi 

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 6 Haziran 1973 tarihinde kabul edilmiştir. 
Türkiye’de 09.12.1994 tarihli ve 4058 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan Sözleşme, 5 
Mayıs 1998 tarihli ve 98-11184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile onaylanmış ve söz konusu 
Kararname’nin 21 Haziran 1998 tarih ve 3379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe 
girmiştir. 

Sözleşme özetle, işe kabulde asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha 
düşük olamayacağını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. 

4.2.1.3. 182 No.lu Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan 

Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler ILO Sözleşmesi 

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 17 Haziran 1999 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye 
tarafından 25.01.2001 tarihli ve 4623 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan Sözleşme, 18 
Mayıs 2001 tarihli ve 2001/2528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile onaylanmış ve söz 
konusu Kararname’nin 27 Haziran 2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla 
yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme özetle, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin (3’ üncü maddede sayılan) acilen ve 
etkili biçimde ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir.  

4.2.1.4. 142 No.lu İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve 

Yönlendirmenin Yeri Hakkında ILO Sözleşmesi 

Bu Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 4 Haziran 1975 tarihinde kabul 
edilmiştir. Türkiye tarafından 26.11.1992 tarihli ve 3850 sayılı Kanun’la onaylanması uygun 
bulunan Sözleşme, 8 Ocak 1993 tarihli ve 93-3967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
onaylanmış ve söz konusu Kararnamenin 25 Şubat 1993 tarihli ve 21507 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme özetle, insan kaynaklarının geliştirilmesi: mesleki rehberlik ve mesleki eğitime 
ilişkindir. 

4.2.1.5. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi  

Türkiye adına 21 Ocak 1998 tarihinde imzalanan “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki 
Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi”nin onaylanması, 3 Kasım 1999 tarihli ve 4461 sayılı 
Kanun’la uygun bulunmuş ve 29 Aralık 1999 tarihli ve 99/13909 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
onaylanarak 15 Şubat 2000 tarihli ve 23965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

Söz konusu Sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen 5717 
sayılı “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun” 22.11.2007 
tarihinde kabul edip 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
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4.2.1.6. Türk Medeni Kanunu 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 22.11.2001 tarihinde kabul edilmiş, 08.12.2001 tarihli ve 
24607 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Türk Medeni Kanunu herkesin, haklarını 
kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğunu; bir 
hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağını belirtir.  

Aile hukuku, bu Kanun’da ayrı bir bölüm olarak düzenlenmiştir. Bu Kanun’da, erginlik 
döneminin on sekiz yaşın doldurulmasıyla başladığı vurgulanmakta (madde 11) ve on beş yaşını 
dolduran küçüğün, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabileceği 
belirtilmektedir (madde 12). Madde 124’e göre erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça 
evlenememektedir. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını 
doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Madde 126’ya göre ise küçük, yasal 
temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.  

Anılan Kanun’da ailenin huzur ve bütünlüğünün korunması, çocukların bakım, eğitim ve 
gözetiminin yapılması, aile bireylerinin birbirlerine saygı ve anlayış göstermesi, aile onurunu 
gözetmeleri gerektiği, çocuklar ile ilişkide kişisel ilişkilerin korunmasına ilişkin maddeler yer 
almaktadır. 

Madde 328’e göre ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. 
Çocuk ergin olduğu hâlde eğitimi devam ediyorsa ana - baba durum ve koşullara göre 
kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla 
yükümlüdürler. Madde 335’e göre ise ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. 
Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek 
görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar. 

Aynı Kanun'da ayrıca üvey çocuklara da özen ve ilgi gösterilmesi gerektiği, çocukların 
bakımı konusunda menfaatlerinin gözetilmesi, görüşünün alınması gerektiği, çocuğun izinsiz evi 
terk edemeyeceği, çocukların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması, zihinsel ve bedensel 
özrü bulunan çocuklara genel ve mesleki bir eğitim sağlanması, çocuğun korunması,  çocuğun 
ailenin yanında zarar görmesi hâlinde anne babadan alınabilmesine ve kuruma 
yerleştirilebilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.  

Keza madde 404’e göre velayet altında bulunmayan her küçüğün vesayet altına alınacağı 
hükmüne yer verilmiştir. 

4.2.1.7. Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname 

181 sayılı Kararname 13.12.1983 tarihinde kabul edilmiş olup, 14.12.1983 tarihli ve 18251 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin amacı, herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde 
devamını sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar 
veren amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek 
elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

4.2.1.8. Milli Eğitim Temel Kanunu 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 14.06.1973 tarihinde kabul edilmiş, 24.6.1973 tarihli 
ve 14574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

Madde 8’e göre eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. Maddi 
imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim 
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görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar 
yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.  Madde 
22’ye göre ilköğretim 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve 
erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. 

4.2.1.9. İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 05.01.1961 tarihinde kabul edilmiş ve 12.1.1961 
tarihli ve 10705 sayılı Resmâ Gazete’de yayımlanmıştır.  

Kanun, ilköğretimin, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni 
ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretim olduğunu tanımlar 
(madde 1). Ayrıca Kanun’da; ilköğretimin, ilköğrenim kurumlarında öğrenim çağında bulunan kız 
ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasız olduğu (madde 2); mecburi ilköğretim 
çağının, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsadığı (madde 3);  Türk vatandaşı kız ve erkek 
çocukların ilköğrenimlerini resmî veya özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükellef 
oldukları (madde 4) belirtilir. 

Kanun’un 11’ inci maddesi hükmüne göre nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; köyler 
gruplaştırılarak, merkezî durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge 
okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı 
ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir. Gezici okullarda gezici öğretmenler 
görevlendirilir. Bu okullarda yetiştirici sınıflar ve kurslar da açılabilir. Yetiştirici ve tamamlayıcı 
sınıflar ve kurslar, mecburi ilköğrenim çağında bulundukları hâlde, öğrenimlerini yaşıtlarıyla 
birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermek ve ayrıca 
yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamak veya ilköğretim okulunu 
bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına 
gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmak ve kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı 
olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel 
idareler ve Devlet tarafından açılabilir.  

Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları hâlde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan 
özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır (madde 12). 

Muhtarların, çocukların okula kayıdolması hususunda sorumluluğu olduğu madde 48’de yer 
almaktadır. 

Madde 52, 53, 55 ve 56 okula devam edilme zorunluluğunu; edilmediği zaman yapılması 
gereken işlemler ile cezaları düzenlemektedir. 

4.2.1.10. Mesleki Eğitim Kanunu 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 05.06.1986 tarihinde kabul edilmiş ve 19.06.1986 tarihli 
ve 19139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’un amacı; çırak, 
kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları 
düzenlemektir.  Bu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel 
sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim 
ve öğretimi kapsamaktadır.   
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İlköğretim okulunu bitirmiş olanların, bir mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık dönemine kadar 
işyerlerinde aday çırak olarak eğitilebilecekleri hususu madde 9’da yer almaktadır. Çırak 
olabilmek için gerekli koşullara ise madde 10’da yer verilmiştir. 

4.2.1.11. İş Kanunu 

4857 sayılı İş Kanunu 22.05.2003 tarihinde kabul edilmiş, 25134 sayılı Resmî Gazete’de 
10.06.2003 tarihinde yayımlanmıştır. Bu Kanunun amacı, işverenler ile bir iş sözleşmesine 
dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını 
düzenlemektir. 

İş Kanunu’nda çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı ile ilgili hükümler yer 
almaktadır. Madde 71’e göre on beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 
on dört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki 
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devama engel olmayacak hafif işlerde 
çalıştırılabilirler. Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde 
güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri 
dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel 
olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez. On sekiz yaşını doldurmamış 
çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile on beş yaşını tamamlamış, ancak on sekiz 
yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, on dört yaşını bitirmiş ve ilk 
öğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Temel eğitimi 
tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten 
fazla olamaz. Ancak, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk 
saate kadar artırılabilir. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim 
saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı 
olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda birinci fıkrada öngörülen süreleri aşamaz.  

Ayrıca, çocukların yer ve su altında çalıştırma yasağı (madde 72) ve gece çalıştırma yasağı 
(madde 73) Kanun’da yer almaktadır.  

Madde 85’e Ağır ve Tehlikeli İşler tanımlanmakta ve on altı yaşını doldurmamış genç işçiler 
ile çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağı belirtilmektedir.  

On sekiz yaşından küçük işçiler için raporun alınmasına ilişkin açıklamalar madde 87’de yer 
almaktadır. Madde 104 ve 105’te çocuk ve gençlerin çalıştırılmaması gereken işlerde 
çalıştırılmaları hâlinde para cezası verileceği belirtilmektedir. 

4.2.1.12. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 24.04.1930 tarihinde kabul edilmiş olup, 06.05.1930 
tarihli ve 1489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

Kanun, çocukların çalıştırmalarına ilişkin uygulamaları içermektedir. (madde 173, 174, 176 
ve 282) 

4.2.1.13. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 21.06.1927 tarihinde kabul 
edilmiş ve 07.07.1927 tarihli ve 627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
Kanun ile 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı anlaşılan mevkute ve 
mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin Kanun’da gösterilen sınırlamalara tabi 
tutulması amaçlanmaktadır. 
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4.2.1.14. Ailenin Korunmasına Dair Kanun 

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun 14.01.1998 tarihli kabul edilerek 17.01.1998 
tarih ve 23233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, Türk Medeni Kanunu’nda 
öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan 
diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı 
yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile 
içi şiddete maruz kaldığını, kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine aile 
mahkemesi hâkimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak resen aşağıda sayılan 
tedbirlerden bir ya da birkaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de 
hükmedebileceği ve koruma kararının uygulama şekli ile tedbirlere uymamanın sonuçlarını 
düzenlemektedir. 

4.2.2. Çocuğun Mağdur Olduğu Durumda Korunmasını Sağlamaya Yönelik Kanunlar 

4.2.2.1. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 04.07.1934 tarihinde kabul edilerek 
14.07.1934 tarihli ve 2571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un temel amacı asayişi 
amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruma konusunda polisin görev ve 
sorumluluklarını düzenlemektir. Polis, halkın ırz can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını 
temin eder. Polis, yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, hastalıklı/sakat ve âcizlere 
muavenet eder. Polis, kanun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar.  

Polisin arama yapması ve gereken tedbirleri nasıl alması gerektiği madde 9’da yer 
almaktadır.  

Polisin; genel ahlak ve edep kurallarına aykırı olarak; utanç verici ve toplum düzeni 
bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar ile bu nitelikte söz, şarkı, müzik veya 
benzeri gösteri yapanları; çocuklar, kız ve kadınlar ile genç erkeklere sözle veya herhangi bir 
şekilde sarkıntılık edenleri; kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlaksızlığa yönelten ve teşvik 
edenleri; genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği 
materyale bakılmaksızın üreten ve satanları; herhangi bir müracaat veya şîkayet olmasa bile 
engeller, davranışlarının devamını durdurarak yasaklar. Sanıklar hakkında tanzim olunacak evrakı 
derhâl, şîkayete bağlı suçlar hakkındaki evrakı da şîkayet ve müracaat vuku bulduğu takdirde 
adliyeye tevdi edeceği madde 11’de yer almaktadır.  

Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve 
açılması izne bağlı yerlerde on sekiz yaşından küçükler çalıştırılamayacağı; bar, pavyon, gazino, 
meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve 
vasileri olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesinin yasak olduğu madde 12’de 
yer almaktadır. 

Polis, madde 13’e göre haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne 
çıkarılmasına karar verilen küçükleri yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar. Yakalanma 
anındaki sağlık durumları tabip raporuyla tespit edilir. Yakalanan kişilerden suç işlediği şüphesi 
olanlar adli mercilere sevk edilir. Haklarında ıslah veya tedavi tedbiri alınması gerekenler, ilgili 
kurum yetkilileri tarafından teslim alınır. Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhâl serbest 
bırakılır. 

Polis, madde 20’ye göre zabıtanın imdat istemesi veya yangın, su baskını ve boğulma gibi 
büyük tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi hâlleri ile ağır cezalı bir suçun işlenmesine veya 
yapılmakta devam olunmasına mani olmak için konutlara, iş yerlerine ve eklentilerine girebilir. 
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4.2.2.2. Çocuk Koruma Kanunu 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 03.07.2005 tarihinde kabul edilmiş; 15.07.2005 tarihli ve 
25876 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.  Çocuk Koruma Kanunu’nun amacı korunma 
ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence 
altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar 
hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik 
tedbirlerinin usul ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin 
hükümleri kapsamaktadır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin ilkeleri olan  “Çocuğun yaşama, 
gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması” ilkesi bu Kanun’un da temel 
ilkesi olarak kabul edilmiştir. Çocuğun haklarının korunması amacıyla bu Kanun’un 
uygulanmasında gözetilen diğer temel ilkeler; 

• Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,  
• Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tabi tutulmaması,  
• Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması, 
• Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş 

birliği içinde çalışmaları,  
• İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi,  
• Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam 

gösterilmesi, 
• Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun 

eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi,  
• Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına, en son çare olarak 

başvurulması,  
• Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak 

görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının 
sağlanması, 

• Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda 
yetişkinlerden ayrı tutulmaları,  

• Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde, 
kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması şeklindedir. 

Kanun’da adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimselerin de çocuğun korunma 
altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabileceği 
belirtilmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, kendisine bildirilen olaylarla ilgili 
olarak gerekli araştırmayı derhâl yapmakla yükümlüdür.  

Kanun’a göre korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler; 
çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin 
bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınması gerekmektedir. Tedbir kararlarının uygulanması, 
kararı veren hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık sürelerle incelettirmelidir.   

Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil 
korunma kararının alınması için sürecin nasıl başlatılacağı Kanun’da belirtilmektedir.   

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, kendisine intikal eden olaylarda 
gerekli önlemler derhâl alınarak çocuk, resmî veya özel kuruluşlara yerleştirilerek bakım ve 
barınma kararları yerine getirilmektedir.  

Çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik olarak danışmanlık, 
eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında tedbirler alınabilir: 
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• Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye, 

• Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş 
ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi 
bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait iş yerlerine yerleştirilmesine, 

• Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle 
görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile 
hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,  

• Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli 
geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların 
tedavilerinin yapılmasına, 

• Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan 
hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yöneliktir. 

Anılan Kanun’da; koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması, çocuklara özgü güvenlik 
tedbiri,  akıl hastalığı,  tedbir kararlarında usul hakkında hükümler yer almaktadır. Kanun’un ikinci 
kısmında soruşturma ve kovuşturma aşamalarına ilişkin maddeler; üçüncü kısmında Mahkemeler 
ve Cumhuriyet Savcılığı kurulmasıyla ilgili maddeler ile bunların görev ve yetkilerinin 
tanımlandığı maddeler yer almaktadır. 

4.2.2.3. Basın Kanunu 

5187 sayılı Basın Kanunu 09.06.2004 tarihinde kabul edilmiş ve 25504 sayılı Resmî 
Gazete’de 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu 
özgürlüğün kullanımını düzenlemektir. Kanun, basılmış eserlerin basımı ve yayımını 
kapsamaktadır.  

“Cinsel Saldırı, Cinayet ve İntihara Özendirme” başlıklı 20’nci maddesinde “Cinsel saldırı, 
cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere 
özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar, bir milyar liradan yirmi milyar liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda iki milyar liradan, 
yaygın süreli yayınlarda on milyar liradan az olamaz.” hükmü yer almaktadır.  

“Kimliğin Açıklanmaması" başlıklı 21’inci maddede ”Süreli yayınlarda;  Türk Medeni 
Kanununa göre evlenmeleri yasaklanmış olan kimseler arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde 
bu kişilerin,  on sekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının kimliklerini açıklayacak ya 
da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlar, bir milyar liradan yirmi milyar liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda iki milyar liradan, yaygın 
süreli yayınlarda on milyar liradan az olamaz.”hükmüne yer verilmiştir. 

4.2.3. Mağdur Olmanın Önlenmesi, Erken Dönemde Tespiti ve Rehabilitasyonu ile 
İlişkili Kanunlar 

4.2.3.1. Türk Ceza Kanunu 

Ceza Kanunu’nun amacı, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk 
devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Bu 
amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik 
tedbirlerinin türlerini düzenlemek amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 26.09.2004 tarihinde 
kabul edilmiş ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
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Türk Ceza Kanun’daki çocuklara yönelik maddeler genel olarak iki grupta 
değerlendirilebilir: Çocuğun mağdur olması durumunda failin cezasına ilişkin maddeler ve 
çocuğun suça sürüklenmiş bir çocuk olması durumda ceza kararı verilirken göz önüne alınması 
gereken kriterler. 

Çocukların mağdur olma durumlarını erken dönemde tespit etmeye yönelik olarak madde 
278’de suçu bildirmeme hâlinde verilen bir yıllık cezanın 15 yaşını bitirmeyen bir çocuğa yönelik 
olması hâlinde yarı oranında artırılması yer almaktadır. 

Madde 76’ya göre bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dinî bir grubun tamamen 
veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin 
işlenmesinin, soykırım suçunu oluşturduğu belirtilmekte ve gruba ait çocukların bir başka gruba 
zorla nakledilmesi de soykırım olarak tanımlanmaktadır.  

Madde 77’ye göre cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı insanlığa karşı suç 
olarak değerlendirilir.  

Madde 80’de insan ticareti ile ilgili cezalarda mağdurun on sekiz yaşından küçük olması 
hâlinde zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tabi kılmak ya da vücut 
organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir 
yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hâllerinde suça ait araç fiillerden 
(tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler 
üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek 
suretiyle) hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin güne 
kadar adli para cezası verilir.  

Madde 82’de yer alan kasten öldürme suçunun; çocuğa ya da beden veya ruh bakımından 
kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi hâlinde, kişi ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

Madde 86’da kasten yaralama suçunun; beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 

“İnsan Üzerinde Deney” başlıklı 90’ıncı maddede çocuklara ilişkin özel düzenlemeler yer 
almaktadır.   

İşkence suçunun (madde 94) çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 
durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı işlenmesi hâlinde, sekiz yıldan on beş yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

Eziyet suçunun (madde 96)  çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 
durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı işlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Terk suçunda (madde 97), yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda 
olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi hâline terk 
eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Terk dolayısıyla mağdur, bir 
hastalığa yakalanmış; yaralanmış veya ölmüşse neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre 
cezaya hükmolunur. 

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (madde 98), yaşı, hastalığı veya 
yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan 
kimseye hâl ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara 
bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Yardım veya bildirim 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda (madde 109), bir kimseyi hukuka aykırı olarak 
bir yere gitmek veya bir yerde kalmak suretiyle hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun; çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza bir kat artırılır. 
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Eğitim ve öğretimin engellenmesi suçunda (madde 112), cebir veya tehdit kullanılarak ya da 
hukuka aykırı başka bir davranışla, öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların 
eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına engel olunması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur.  

Sağlık İçin tehlikeli madde temini suçunda  (madde 194), sağlık için tehlike oluşturabilecek 
maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan 
kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunda (madde 228), çocukların kumar 
oynaması için yer ve imkân sağlanması hâlinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. 

Dilencilik suçunda (madde 229), çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare 
edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımları ya da 
eş tarafından işlenmesi hâlinde veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması hâlinde, verilecek 
ceza artırılır. 

Çocuğun soy bağını değiştirme suçundan (madde 231), bir çocuğun soy bağını değiştiren 
veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Özen yükümlülüğüne 
aykırı davranarak sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi, 
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kötü muamele suçundan (madde 232),  idaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, 
bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, 
sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan (madde 233), aile hukukundan 
doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Velayet hakları kaldırılmış olsa da itiyadı sarhoşluk, 
uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu 
maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde 
tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunda (madde 234), velayet yetkisi elinden alınmış 
olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dâhil kan hısımının, on altı yaşını bitirmemiş bir 
çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit 
kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması hâlinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmişse ya da çocuk henüz on iki yaşını 
bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır. Kanuni temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi 
terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin 
yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar ile İlgili Maddeler: Madde 102, Madde 103, Madde 
104 ve Madde 105;  

Cinsel saldırı ile ilgili madde 102’de; cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut 
dokunulmazlığını ihlal eden kişinin, mağdurun şîkayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılacağı yer almaktadır. Ayrıca, suçun beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen 
cezalar yarı oranında artırılır. 
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Çocukların cinsel istismarı (madde 103): Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan 
sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden; a) On beş yaşını 
tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama 
yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; b) Diğer 
çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak 
gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır. Cinsel istismarın, çocuklara karşı cebir veya tehdit 
kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde ceza yarı oranında artırılır. Cinsel istismar için 
başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, 
ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi 
durumunda, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Cinsel istismarın üstsoy, 
ikinci veya üçüncü derecede kan hısımı, 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.  

Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on beş yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.  Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya 
ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.  

Reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104): Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, On beş yaşını 
bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şîkayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.  

Cinsel tâciz (madde 105): Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak tâciz eden kişi hakkında, 
mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına 
hükmolunur. Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden 
kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı 
kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında 
artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış 
ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 

Müstehcenlik (madde 226): 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 adli para 
cezası ile cezalandırılır.  

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, 
beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli 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 beş bin güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılır.  

Bu ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayımlayan veya yayımlanmasına aracılık eden 
ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar 
hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  

Fuhuş suçunda (madde 227), 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 beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik 
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hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun 
yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla 
kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin 
kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. Cebir 
veya tehdit kullanarak hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya 
fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki 
katına kadar artırılır. Bu suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, 
öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu 
görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, 
verilecek ceza yarı oranında artırılır.  Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tabi 
tutulabilir. 

Suça Sürüklenen Çocukların Cezalandırılmasına İlişkin Kanun Maddeleri: 
• Ceza kanunlarının uygulanmasında; yaş küçüklüğü hâlinde farklı uygulamalar vardır. 

Türk Ceza Kanunu’nda çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi 
anlaşılmaktadır. Madde 31’de, suç işleyen çocukların yaşına göre ceza verilme uygulamasının 
değiştiği belirtilmektedir. 

• Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu 
yoktur. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamaz, ancak çocuklara özgü güvenlik 
tedbirleri uygulanabilir.  

• Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış 
olanların işlediği fiilin hukuki 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 hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı 
hâlinde, bu kişiler hakkındaki suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on 
iki yıldan on beş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan on bir 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 on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on sekiz yıldan 
yirmi dört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on iki yıldan on beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis 
cezası on iki yıldan fazla olamaz. 

Türk Ceza Kanunu’nda çocukların suça azmettirilmesi (madde 38), zincirleme suç (madde 
43), hapis cezasının ertelenmesi (madde 51), suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular (madde 58), 
dava zamanaşımı (madde 66) ve ceza zamanaşımı (madde 68) gibi konularda çocuklara yönelik 
özel maddeler yer almaktadır. 

4.2.3.2. Ceza Muhakemesi Kanunu 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki 
kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kanun 
04.12.2004 tarihinde kabul edilmiş; 17.12.2004 tarihli ve 25673 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır.  
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Tanıklıktan Çekinme (Madde 45): Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle 
tanıklıktan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanuni temsilcilerinin 
rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Kanuni temsilci şüpheli veya sanık ise bu kişilerin 
çekinmeleri konusunda karar veremez. 

Yemin Verilmeyen Tanıklar (Madde 50): Dinleme sırasında, on beş yaşını doldurmamış 
olanlar yeminsiz dinlenirler. 

Tanıkların Dinlenmesi (Madde 52): Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında 
bulunmaksızın dinlenir.  Mağdur çocukların tanıklığında bu kayıt zorunludur. 

Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması (Madde 76): Bir suça ilişkin 
delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi 
yapılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi 
örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahi bir müdahalede bulunmamak 
koşuluyla, Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da resen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde 
sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir.  Çocuğun soy bağının 
araştırılmasına gerek duyulması hâlinde de bu şekilde karar alınması gerekmektedir.   

Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan örnek alınmasından 
kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanuni temsilcisi karar verir. Çocuk 
veya akıl hastasının, tanıklığın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması 
hâlinde, görüşü de alınır. Kanuni temsilci de şüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından 
karar verilir. Ancak, bu hâlde elde edilen deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli veya sanık 
olmayan kanuni temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz. 

Gözlem altına alınma, muayene, keşif ve otopsi ile ilgili olarak yeni doğanın cesedinin adli 
muayenesi veya otopsi (Madde 88) yapılma durumu tanımlanmıştır.  

Yakalama ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler (Madde 90): Çocuklara, beden 
veya akıl hastalığı, malullük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden âciz bulunanlara 
karşı işlenen suçüstü hâllerinde, kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir. Tutuklama Nedenleri 
(Madde 100):  Türk Ceza Kanununda yer alan soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar, 
çocukların cinsel istismarında yer almaktadır.  

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması (Madde 135): Bir suç dolayısıyla yapılan 
soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka 
suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla 
iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir.  Türk 
Ceza Kanunu’nda yer alan göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve çocukların cinsel istismarında 
iletişim tespit edilebilir.  

Müdafinin görevlendirilmesi (madde 150): Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi 
seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse istemi 
hâlinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafisi bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini 
savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise istemi aranmaksızın bir müdafi 
görevlendirilir. 

Zorunlu Kapalılık (Madde 185): Sanık, on sekiz yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı 
yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. 
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Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları (Madde 234): Mağdur, on sekiz yaşını doldurmamış, sağır 
veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malul olur ve bir vekili de bulunmazsa 
istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.  

Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi (Madde 236): İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi 
bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa 
dinlenebilir. Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer 
mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman 
bir kişi bulundurulur.   

Katılanın Hakları (Madde 239): Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz 
veya kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması hâlinde, avukat görevlendirilmesi için 
istem aranmaz.  

Uzlaşma (Madde 253): Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması hâlinde, şüpheli ile mağdur veya 
suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur. 

4.2.3.3. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 

Amacı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan 5275 
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 13.12.2004 tarihinde kabul edilmiş 
ve 29.12.2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   

Bu Kanun’da, suça sürüklenen çocukların ceza infaz kurumlarında rehabilitasyonuna ilişkin 
düzenlemeler de yer almaktadır.  Kanun’un 11’ inci maddesi çocuk kapalı ceza infaz kurumları ve 
15’ inci maddesi çocuk eğitim evlerine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Hükümlülerin gözlem 
ve sınıflandırılması (madde 23), hükümlülerin çalıştırılması (madde 29), kurum dışında çalıştırma 
(madde 30),  kurum hizmetinde çalıştırma (madde 31) ve kurumların iç güvenliği (madde 33) ile 
ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri 
(madde 45) ve çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları (madde 46), disiplin 
cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve kaldırılması (madde 48), 
zorlayıcı araçların kullanılması (madde 50),  ödüllendirme (madde 51),  kendi istekleri ile nakil 
(madde 54),  nakillerde alınacak tedbirler (madde 58),  hükümlünün barındırılması ve yatırılması 
(madde 63), hükümlünün bakıma muhtaç çocuklarının barındırılması (madde 65), hükümlünün 
radyo, televizyon yayınları ile internet olanaklarından yararlanma hakkı (madde 67), öğretimden 
yararlanma (madde 76),  beden eğitimi (madde 87), adli para cezasının infazı (madde 106), koşullu 
salıverilme (madde 107),  tutuklama kararının yerine getirildiği kurumlar (madde 111) gibi 
konularda çocuklara ilişkin maddeler yer almaktadır. 

4.2.3.4. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 
09.01.2003 tarihinde kabul edilmiş ve 18.01.2003 tarihli ve 24997 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bu Kanun’un amacı, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini 
düzenlemektir. Bu Kanun, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile 
mahkemelerine dair hükümleri kapsar. 

Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren 
konularda; küçükler hakkında, bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli 
önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş hâlde 
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kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya 
eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye; çocukların mallarının yönetimine ve 
korunmasına ilişkin önlemleri almaya; genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya 
benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye karar verebilir. 

4.2.3.5. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 

5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu 
03.07.2005 tarihinde kabul edilmiş, 20.07.2005 tarihli ve 25881 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bu Kanun’un amacı; denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma 
kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini düzenlemektir. Kanun; Denetimli 
Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulu, Denetimli Serbestlik ve 
Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı, Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezî Şube 
Müdürlükleri ile Koruma Kurullarınca yapılacak yardım ve infaz işlemleri hakkındaki kurallar ile 
bu sürece katılan kişilerin görev, yetki, hak ve yükümlülüklerini düzenler. 

4.2.3.6. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 24.05.1983 tarihinde 
kabul edilmiş, 27.05.1983 tarihli ve 18059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanun’un 
amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere 
götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, 
yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanun, 
sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri ve özel hukuk tüzel 
kişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli, sosyal hizmetlerden 
faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar. 

Kanun’da belirtilen sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar arasında sosyal hizmet 
programlarının uygulanmasında korunmaya muhtaç çocuk, muhtaç sakat ve muhtaç yaşlıya 
öncelik tanınması; korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin sosyal hizmetlerin yürütülmesi; 
Korunmaya muhtaç çocukların Türk örf, âdet, inanç ve milli ahlakına sahip, kendisine güvenen, 
insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak 
yetiştirilmeleri, bir iş veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı kalktıktan sonra da toplum 
içinde izlenmeleri ve imkânlar ölçüsünde desteklenmeleri yer almaktadır.  

Madde 21’de, Kurumun, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü ve yaşlılar 
ile sosyal hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespit ve incelemekle görevlendirildiği belirtilmektedir. 
Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve incelemeye ilişkin olarak Kurum ile işbirliğinde 
bulunulmasında mahalli mülki amirler, sağlık kuruluşları ve köy muhtarları ile genel kolluk 
kuvvetleri ve belediye zabıta memurları yükümlüdürler. 

Madde 22’de, korunmaya muhtaç çocukların reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine 
göre Kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi 
edilmeleri hususundaki gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mahkemece alınır. Bu karar için 
gerekli belgeler Kurumca düzenlenir ve ilgili mahkemeye gönderilir. 
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4.2.3.7. İcra ve İflas Kanunu 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 09.06.1932 tarihinde kabul edilmiş ve 19.06.1932 tarihli ve 
2128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanun’un 25’ inci maddesi çocuk teslimi ile 
ilgilidir. Bu maddeye göre çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru    
24’ üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun 
teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla 
icra olunur.  Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar 
alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur. 

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamın icrasında ise çocukla şahsi münasebetlerin 
düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam 
hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani 
olunmamasını; aksi hâlde ilam hükmünün zorla yerine getirileceğini, borçluya yazılı şekilde bir 
icra emri ile tebliğ eder. Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu, 
alacaklının şîkayeti üzerine ayrıca 341’ inci maddeye göre cezalandırılır. 

Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası, icra müdürü 
ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal 
çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı 
yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir. 

4.3. TÜZÜKLER 

Çocukların mağdur olmalarının önlenmesi ve mağdur olan çocukların korunmasına ilişkin 
yayımlanan tüzükler şu şekildedir. 

4.3.1. Polis Vazife ve Salahiyet Nizamnamesi 

04.07.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyat Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 
07.04.1938 tarihli ve 2/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25.04.1938 tarihli ve 3890 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tüzük’ün 2’ nci maddesi sokak çocuklarına yönelik 
olarak polis tarafından alınacak tedbirleri düzenlemektedir. 

4.3.2. Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden 
Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü 

24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak çıkarılan 
30.03.1961 tarihli ve 5/984 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 19.04.1961 tarihli ve 10786 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tüzük’ün 24’ üncü maddesi fuhuşa sürüklenen 
çocukların korunması konusunda 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkındaki Kanun’a 
atıfta bulunmaktadır. 

4.3.3. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Tüzük 

14.06.1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun, 
29.03.1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 06.08.1997 tarihli ve 4301 
sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin 
Kanun, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu ve 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
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İnfazı Hakkında Kanunun 121’ inci maddesi hükümlerine dayanılarak kabul edilen 20.03.2006 
tarihli ve 2006/10218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 06.04.2006 tarihli ve 26131 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tüzük, çocuk eğitimevleri, ceza infaz kurumları ile çeşitli 
kanunlardaki suça itilmiş çocuklara yönelik hükümlerin uygulanmasına ilişkin hükümler 
içermektedir. Bunlardan bazıları: Çocuk Kapalı İnfaz Kurumlarını düzenleyen 13’ üncü madde, 
Çocuk Eğitimevlerini düzenleyen 17’ nci madde, kurumlara yerleştirme usulünü düzenleyen      
69’ uncu maddedir. 

4.4. YÖNETMELİKLER 

4.4.1. Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 

5395 sayılı Çocuk. Koruma Kanununa dayanılarak Adalet Bakanlığınca çıkarılan ve 
23.12.2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile korunma ihtiyacı 
olan veya suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına 
alınması ile Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek 
amacıyla denetim altına alınmasına karar verilen, korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen 
çocuklar hakkında yürütülecek uygulamalar ile sosyal inceleme raporlarına ve suça sürüklenen 
çocukların soruşturma ile yargılama usullerine ilişkin kuralların uygulanmasına ve bu konuyla 
ilgili olarak görev yapanların hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimine dair usul ve esasları 
düzenlemektedir. 

4.4.2. Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na dayanılarak Devlet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığınca 
çıkarılan ve 23.12.2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile 
korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin 
güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esaslar ve korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında 
alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usul 
ve esasları düzenlenmektedir. 

4.4.3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

Sıhhi ve gayrisıhhi iş yerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla 1593 sayılı 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 
sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 10.08.2005 tarihli ve 25902 yönetmelik, 
özellikle çocuklar ve gençler açısından risk taşıyan açılması izne tabi olan umuma açık istirahat ve 
eğlence yerlerinden meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma 
açık yerler ile açık alkollü, içki satan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve 
ortaöğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz 
metre uzaklıkta bulunmasının zorunlu olduğu, bu tip işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin 
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belediye sınırlan içinde belediye encümeni tarafından belirleneceği ve 18 yaşından küçüklerin 
içkili ve oyun oynatılan benzeri yerlere alınmasının, İnternet kafelerde çocuklar açısından genel 
güvenlik ve ahlak bakımından zararı dokunacak sayfalara erişimin yasak olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca bu tip iş yerlerinin mevzuata aykırılıktan dolayı ruhsat iptali ve para cezalarına ilişkin 
işlemler hakkında belediyeler, iş yeri kapatmaya ilişkin işlemler hakkında ise yönetmelikle 
belirtilen şartlarda mülki amirin yetkili olduğu; kolluk kuvvetlerinin ise bu tip işyerlerini genel 
güvenlik ve asayiş yönünden denetlemek ve denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı 
hususları yetkili idarelere gereği yapılmak üzere bildirmekle görevli olduğu hususunu da ayrıca 
belirtmek gerekmektedir. 

4.4.4. Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme Korunma Kararlarının 
Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 21’ inci ve 22’ nci 
maddelerine dayanılarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce 
çıkarılan ve 28.11.1983 tarihli ve 18235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik, 
korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korunma kararlarının ve gerekli tedbirlerin 
alınması ve kaldırılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. 

4.4.5. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 71’ inci maddesine dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca çıkarılan ve 06.04.2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Yönetmelik, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal 
gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemeye ve 
ekonomik istismarlarını önlemeye yönelik hükümler içermektedir. 

4.4.6. Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği 

30.05.1997 tarihli ve 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 24.05.1983 tarihli ve 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 3’ üncü maddesinin (6) numaralı 
bendine dayanılarak Devlet Bakanlığınca çıkarılan ve 30.09.2001 tarihli ve 24539 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Yönetmelik, sosyal tehlikelerle karşı karşıya olunan sokakta yaşayan 
çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonları ve topluma yeniden 
kazandırılmalarını sağlamakla görevli Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin kuruluş ve çalışma 
esaslarının, hizmet standartlarının belirlenmesine, ilgili kişiler ve kurumlar arasında eşgüdümün 
sağlanmasına ile hizmetin en etkili ve verimli şekilde yürütülmesine ilişkin kuralları 
saptamaktadır. 

4.4.7. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu; 765 
sayılı Türk Ceza Kanunu; 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu; 2253 sayılı Çocuk 
Mahkemelerinin Kuruluşu; Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun; 2845 sayılı Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun; 3005 sayılı Meşhut 
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Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun; 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre İçişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve 13.04.2001 tarihli ve 24372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik, 
korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, 
mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten âciz, 
hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında 
bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülecek 
hizmetleri düzenlemektedir. 

4.4.8. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği. 

03.07.2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 
Kurulları Kanununun 27’ nci maddesine dayanılarak Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 
18.04.2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik, Denetimli Serbestlik 
ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulunun, Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığının, Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri ile 
Koruma Kurullarının teşkilat, görev ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KURUMLARIN ANALİZİ 

Toplumun huzur, güven ve refah seviyesi her bireyi özellikle de konumuz olan çocuğu 
doğrudan etkileyen bir olgudur. Kanunların ve politikaların uygulanması ve hizmetlerin vatandaşa 
ulaşması bakanlıklar ve kamu kurum - kuruluşları aracılığı ile olmaktadır. Bu bölümde bakanlık ve 
kamu kurumlarının mevcut durumları ve beyanları sunulmuş olup Komisyonun tespit ettiği 
eksiklikler raporun sonuçlar bölümünde yer almaktadır. 

Bu bölümde, çalışılan bakanlıklar ve kamu kurumlarının idari yapıları ve çocukların mağdur 
olmasını önlemeye yönelik, mağdur olan çocukların korunma ve rehabilitasyon hizmetlerine 
ilişkin sorumluluk alanları sunulmuştur. Kurumların sıralanmasında, mağdur olmayı önleme, erken 
tanı ve rehabilitasyonda yer alan kurumlar sıralamasının yanı sıra, kurumların görev tanımlarında 
çocukların yer alması da göz önüne alınmıştır.  

5.1. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

5.1.1. Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluluklar 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 166’ ncı maddesinde “. . . ülke kaynaklarının döküm ve 
değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı 
kurmak...” devletin görevi olarak düzenlenmiştir. Bu hüküm gereğince 540 sayılı Devlet Planlama 
Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile DPT’nin kuruluş 
amacı; kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması amacıyla ülkenin 
ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde etkin, düzenli ve 
süratli bir şekilde görülmesi olarak belirlenmiştir. 

Müsteşarlığın Temel Görevleri 

Bu çerçevede Müsteşarlığın temel görevleri; 
• Kalkınma planı ve programları hazırlamak, 
• Makroekonomik, sektörel, tematik ve bölgesel politika ve stratejileri geliştirmek, 
• Kamu kaynak tahsis süreçlerine stratejik öncelikleri yansıtmak, 
• Plan, program, politika ve stratejilerin uygulanmasını yönlendirmek, koordine etmek, 

izlemek ve değerlendirmek, 
• Kurumsal yapı ve işleyişi geliştirmek, 
• Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek, 
• Uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliklerine katkıda bulunmak, 
• Hükûmete danışmanlık yapmaktır. 
İlki 1963 yılında olmak üzere bugüne kadar toplam 9 kalkınma planı hazırlanmıştır.             

9. Kalkınma Planı, beş yıllık diğer planlardan farklı olarak AB bütçe döngüsüne uygun olarak yedi 
yıllık bir perspektifle hazırlanmıştır ve 2007-2013 yıllarını kapsamaktadır. TBMM kararı olarak 
kabul edilen kalkınma planları, kamu kurumları için emredici; özel sektör için teşvik edici 
niteliktedir. 
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Kalkınma planlarında benimsenen hedef ve politikalarla tutarlı olarak orta vadeli programlar 
(OVP) ve yıllık programlar hazırlanmaktadır.  Farklı alan ve sektörlerde birbiriyle tutarlı amaç, 
politika ve öncelikler seti sunan, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri 
kapsayan orta vadeli programlar üç yıllık bir perspektifle hazırlanmakta, yıllık uygulamaların 
sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak her yıl yenilenmektedir. Plan 
sistematiğine göre hazırlanan yıllık programlar ise o yıl için ulaşılacak hedefleri ve izlenecek 
politikaları belirler, kamu yatırımlarının sektörler ve kuruluşlar itibarıyla tahsisini gösterir. Bütçe 
ve kamu kuruluşlarının iş programlarının, yıllık programın hedef ve politikaları ile tutarlı olması 
gerekmektedir. DPT tarafından hazırlanan yıllık yatırım programlarında ise kamu kurum ve 
kuruluşlarının yatırım niteliğindeki faaliyetleri için gerekli ödenek tahsis edilmektedir.  

Kalkınma planları ve buna bağlı belgeler, katılımcı yaklaşımla hazırlanmaktadır. Kalkınma 
planları hazırlanırken kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve konunun uzmanlarının katılımıyla 
özel ihtisas komisyonları oluşturulmaktadır. Orta vadeli programlar ve yıllık programlar ilgili 
bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.  DPT, plan ve 
programların hazırlanma sürecinde temel olarak Hükûmet tarafından iletilen direktiflerle 
kuruluşlar tarafından iletilen ihtiyaç ve talepler arasında makroekonomik dengeler çerçevesinde 
uzlaştırıcı bir rol üstlenmektedir.  

Planlar TBMM kararı, programlar ise Bakanlar Kurulu Kararı niteliğindeki belgeler olup 
kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcıdır.  Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini ve 
faaliyetlerini bu belgelerde belirlenen amaç, öncelik ve tedbirler doğrultusunda gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir. DPT ise bu süreçte yönlendirme, koordinasyon ve izleme görevlerini 
üstlenmektedir.  

233 sayılı KHK ile KİT’ler, 4641 sayılı Kanun ile Ekonomik ve Sosyal Konsey, 5449 sayılı 
Kanun ile kalkınma ajansları, 3996 sayılı Kanun ile yap-işlet-devret, 5018 sayılı Kanun ile mali 
yönetim ve kontrol, çeşitli Başbakanlık Genelgeleri ile e-dönüşüm, 5/1722 sayılı Tüzük ile özel 
ihtisas komisyonları konularında çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bunların dışında çok sayıda yasal 
düzenleme ile Müsteşarlığa çeşitli konularda tespit yapma, görüş verme ve çeşitli kurul ve 
komisyonlara üyelik görevi verilmiştir. DPT, AB ve bilgi toplumu gibi konularda yeni görevler 
üstlenmiştir. DPT’nin bir diğer görevi de bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar; 
ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve tedbirlerle ilgili olan veya yeni yapılanma öngören 
mevzuat taslaklarına ilişkin görüş vermektir. 

DPT ayrıca uluslararası kuruluşların çalışma ve projelerinin ulusal plan ve programlarda 
belirlenen ülke öncelikleriyle uyumunu sağlama amacıyla teknik işbirliği faaliyetleri 
yürütülmektedir. Bu kapsamda Türkiye ve Türkiye’deki aktif Birleşmiş Milletler (BM) kurumları 
(UNDP, UNICEF, ILO gibi) arasındaki işbirliğinin ana çerçevesini düzenleyen BM Kalkınma 
İşbirliği Stratejisi (UNDCS) ve buna bağlı olarak hazırlanan münferit ülke programları ve yıllık 
çalışma planlarının hazırlanmasında ve koordinasyonunda aktif rol oynamaktadır. 
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5.1.2. Teşkilat Yapısı 

Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 
ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir. 

a) Ana Hizmet Birimleri 
• Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
• Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
• İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
• Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
• Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 
• Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü 
• Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 
• Yönetim Bilgi Merkezî Dairesi Başkanlığı 
b) Danışma ve Birimleri 
• Müsteşar Müşavirleri 
• Müsteşarlık Müşavirleri 
• Hukuk Müşavirleri 
c) Yardımcı Birimler 
• Personel Dairesi Başkanlığı 
• İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
• Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı 
• Savunma Uzmanlığı 

5.1.3. Çocuklara Yönelik Hizmetler 

DPT tarafından koordine edilerek hazırlanan kalkınma planlarında çocuklar için özel 
bölümler bulunmaktadır. Bunun dışında DPT tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) 2008-
2012 GAP Eylem Planı kapsamında beşerî sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin 
sağlanması ihtiyacını etkin bir şekilde karşılamak üzere uygulanmaya başlanmıştır. Kırdan kente 
göç, yoksulluk ve işsizlik gibi alanlarda yaşanan sorunlara ve değişen sosyal yapının doğurduğu 
yeni ihtiyaçlara bağlı olarak GAP bölgesindeki sosyal yatırımların önemi artırmıştır. Bu 
doğrultuda; bölgenin beşerî sermayesini güçlendirmek, toplumsal bütünleşme sürecine destek 
olmak ve bölgedeki sosyal ihtiyaçları kısa sürede gidermek amacıyla Sosyal Destek Programı 
(SODES) oluşturulmuştur. 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulan Program, 2010 yılında 
Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki illeri de içerecek şekilde genişletilmiştir. 

 SODES, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan birey ve grupların ekonomik ve 
sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamayı; istihdam edilebilirliği artırmayı ve kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade 
etmelerine katkı vermeyi hedeflemektedir. 

SODES’in sosyal içerme, kültür-sanat-spor ve istihdam olmak üzere üç bileşeni 
bulunmaktadır.  

İstihdam bileşeni, istihdam edilebilirliğin artırılması; ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun 
alanlarda nitelikli işgücünün geliştirilmesi; mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere 
destek olunması gibi faaliyetleri içermektedir. 
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Sosyal içerme bileşeninin temel hedefi ise yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan 
yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, 
kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve 
bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılmasıdır. 

Kültür, sanat ve spor bileşeni kapsamında ise kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin 
geliştirilmesine, çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilmesine destek olunmaktadır. 

Programın başlıca yararlanıcıları başta kadınlar, çocuklar, gençler ve yoksullar olmak üzere 
tüm dezavantajlı kesimlerdir. 2008 ve 2009 yıllarında GAP illerinde toplam 1.176 adet projeye 
133.864.300 TL tutarında destek sağlanmıştır. Desteklenen 355 projenin hedef grubunda çocuklar 
yer almaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 41,6 milyon TL olup toplam ödeneğin % 30’unu 
oluşturmaktadır.  

SODES, kapsamında çocuk ve gençlere yönelik olarak yürütülen bazı faaliyetler: 
• Özellikle kentlerin kenar semtlerinde çocuk ve gençlik merkezleri açılmasına destek 

verilmiş,  
• Ücretsiz ÖSS ve SBS kursları ile etüt uygulamaları ve okul öncesi eğitim fırsatları 

sunulmuş,  
• Kültür, sanat ve spor alanındaki kurslar, kültür ve sanat merkezleri, kütüphaneler, masal 

odaları, oyun alanları sinema salonları ve spor sahaları oluşturulmuş,  
• Spor malzemeleri dağıtılmış, turnuvalar, şenlikler ve etkinlikler düzenlenmiş, 
• Öğrenciler için il içi ve il dışı geziler düzenlenmiş, 
• Meslek edindirme kursları açılmış, mesleki eğitim merkezî ve atölyeler oluşturulmuş,  
• Girişimcilik eğitimleri düzenlenmiş, 
• İş başı eğitimleri ve staj faaliyetleri desteklenmiştir. 
Bu projelerle, özellikle çocuk ve gençlerin yetenekleri açığa çıkartılmış, kendilerine olan 

güvenleri pekiştirilmiş, topluma ve kendilerine yararlı güzel alışkanlıklar elde etmeleri 
sağlanmıştır. 

SODES, valiliklerin doğrudan sorumluluk aldığı, proje odaklı, esnek ve katılımcı yapısı ile 
aynı zamanda yerel sahiplenmenin artmasına, yereldeki kurumsal kapasitenin aktif hâle gelmesine 
ve gelişmesine katkıda bunmaktadır.  

Programın 2010 yılı için toplam bütçesi ise 155 milyon TL olup GAP ve DAP illerinden 
gelen proje tekliflerinden başarılı bulunanlar desteklenecektir. 

 
Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi 

Eylem Planı 
Koordinasyonu DPT tarafından yürütülen Eylem Planı ile ise sosyal yardım programlarından 

faydalanan çalışabilecek durumdaki kişilerin çalışmaya yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Eylem 
Planının yoksul ailelerdeki ebeveynlerin istihdama yönlendirilmesi sayesinde bu ailelerdeki 
çocukların yoksulluk kıskacından kurtarılmasına ve yoksulluğun nesilden nesile aktarılmasının 
engellenmesine de katkıda bulunması beklenmektedir. 
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5.2. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

5.2.1. Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluluklar 

Yurdun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak, kamu düzenini korumak, illerin genel 
idaresini düzenlemek, mahalli idareler üzerinde merkezî idare adına vesayet makamı olarak 
nezarette bulunmak ve bu idarelerin gelişmelerine yardımcı olmak, halkın nüfus ve vatandaşlık 
işlemlerini yerine getirmek, muhtemel savaş ve tabii afetler konularında sivil savunma hizmetlerini 
yürütmekle görevli Bakanlık, üstlenmiş olduğu bu görevleri merkez ve taşra teşkilatları marifetiyle 
yerine getirmektedir.  

Bakanlık bugünkü teşkilat yapısına 1983 yılı sonunda yapılan düzenleme ile kavuşmuş ve   
14 Şubat 1985 tarihinde çıkarılan 3152 sayılı Kanun ile bu yeni yapıya süreklilik kazandırılmıştır. 

3152 sayılı Kanun’a göre İçişleri Bakanlığının görevleri şunlardır: 
• Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile 

bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, 
Anayasa’da yazılı hak ve hürriyetleri korumak. 

• Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak. 
• Kara yollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek. 
• Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak. 
• Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek. 
• Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler 

yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak. 
• Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve 

bunların merkezî idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek. 
• Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek. 
• Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

5.2.2. Teşkilat Yapısı 

İçişleri Bakanlığının ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile bağlı kuruluşlar 
olmak üzere üç ana grupta toplanmaktadır. 

5.2.2.1. İçişleri Bakanlığının Ana Hizmet Birimleri 

İçişleri Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır: 
• Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
• İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
• Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
• Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı 
• Dernekler Dairesi Başkanlığı 
Çocukların mağdur olmasının önlenmesi, mağdur olan çocukların korunması ve 

rehabilitasyon hizmetleri hususunda sorumluluk alanları olan Mahalli İdareler ve İller İdaresi 
Genel Müdürlüklerine ilişkin örgütlenme yapısı ve görevleri aşağıda verilmiştir. 
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5.2.2.1.1. İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının ana hizmet birimlerinden birisidir. 3152 
sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9’ uncu maddesinde sayılan 
görevleri şöyledir: 

• Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve 
değerlendirmek. 

• Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, 
merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer 
adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak. 

• İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil hava 
meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek. 

• Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek. 
• Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 

5.2.2.1.1.1. İl İdaresi 

İl İdaresi ve Teşkilatı 

Anayasa’nın 126’ ncı maddesine göre, “Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, 
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de 
diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.” 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu’nun 33 üncü maddesinin 1’ inci fıkrasına göre de illerin idaresi yetki genişliği 
esasına dayanır. İllerde genel idare teşkilatı il (vali), ilçe (kaymakam) ve bucak (bucak müdürü) 
bölümlerine uygun olarak düzenlenir. Kanun’un 4’ üncü maddesine göre, il genel idaresinin başı 
ve mercii validir. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu 
teşkilatın her birinin başında bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar 
ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat valinin emri altındadır.  

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu’nda yazılı hâkim, Cumhuriyet savcısı 
ve hâkim sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet memurları, askerî birlikler, askerî 
fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri bu madde hükmünden müstesnadır. 

İllerde, valilerin tayin ve tespit ettiği işlerde yardımcılığını ve valinin bulunmadığı 
zamanlarda vekilliğini yapmak üzere vali muavinleri bulunur. Valiliğin yazı işlerinin 
düzenlenmesinden de vali muavini sorumludur. 

Vali muavini, en az altı yıl kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını doğuda 
geçirmiş olanlardan tayin edilir. 

 
Valilerin Hukuki Durumları, Görev ve Yetkileri 
Vali, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre ilde Devlet’in ve hükûmetin temsilcisi, aynı 

zamanda her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. 
Bu sıfatla: 
1. Valiler, ilin genel idaresinden her bakana karşı sorumludur. Bakanlar, bakanlıklarına 

ait işler için valilere resen emir ve talimat verirler. Bakanlar, valiler hakkında Bakanlar 
Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunabilirler. 
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2. Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün 
işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait işler için ilgili bakanlık veya 
tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler 
hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare şube başkanlarına vali adına imza yetkisi verebilirler. 

3. Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükûmet kararlarının neşir ve ilanını ve 
uygulanmasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin 
gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir. 

4. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükûmet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve 
bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilirler ve bunları ilan 
ederler. 

5. Vali, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askerî teşkilat dışında kalan 
bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle 
bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder. 

6. Bu denetleme ve teftişi Bakanlık veya genel müdürlük müfettişleriyle veya bu 
dairelerin amir ve memurlarıyla de yaptırabilir. 

7. İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten 
sorumludur. 

8. Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin 
görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu 
suretle verilen işlerin yapılması mecburidir. 

9. Vali, il içindeki idare ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dâhil memur 
ve müstahdemlerden asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla ilin genel ve mahalli hizmetlerine 
müteallik işlerin görülmesini isteyebilir. Bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler. Vali, 
keyfiyetten ilgili bakanlığa ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verir. 

10. Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme işlerinin muntazam bir şekilde 
yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve uygular, lüzumunda 
bu maksatla ilgili bakanlıklara ve genel müdürlüklere tekliflerde bulunur. 

11. Vali, Devlet, il, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişiliklerine ait genel ve özel 
mülklerin yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını, iyi hâlde tutulmasını, değerlenmesini ve 
iyi hâlde idaresini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını ilgililerden ister ve denetler. 

12. Vali, il, ilçe, bucak merkezlerinde ve çevrelerinde kiralı, kirasız binalarda vazife gören 
bütün Devlet dairelerini, mahallin hizmet şartlarına ve Hazine menfaatine en uygun şekilde bir 
veya birkaç binada toplamak üzere gereken tedbirleri aldırır ve uygulanmasını denetler. 

13. Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmî törenlere başkanlık yapar ve 
tebrikleri kabul eder. 

14. Vali, ceza ve tevkifevlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısıyla birlikte hükümlü 
ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur. 

15. Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının 
amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. 
Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve 
memurları vali tarafından verilen emirleri derhâl yerine getirmekle yükümlüdür. 

16. İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 
emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve 
görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve 
ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır. 
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17. Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve 
üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali tarafından yerleri 
değiştirilebilir ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına bilgi verir. 

18. Devlete, özel idareye, belediye ve köylere ait olan veya bunlara bağlı bulunan veya 
bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve 
tüzelkişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, 
depolar vesair uzman, fen adamı, teknisyen, işçi gibi personel bulunduran yerler Devlet ve 
memleket emniyet ve asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından valinin gözetim ve 
denetimi altındadırlar. Buralarda bulunan ve çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında valiler bu 
yerlerden bilgi isteyebilirler. İstenilen bilgiler hemen verilir. 

19. Valiler, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini kabul 
ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. Cevabı kâfi görmedikleri takdirde askerlik 
şubelerinin bağlı bulunduğu bölge, tümen veya kor komutanlıklarına ve Milli Savunma 
Bakanlığına müracaat ederler. Bu makamlar tarafından lazım gelen soruşturma yapılarak kanuni 
gereği ifa edilir ve sonucundan valilere bilgi verilir. 

20. Vali, (5442 sayılı Kanunun dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askerî 
daireler hariç) Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerin il teşkilatında çalışan bütün 
memur ve müstahdemlerinin en büyük amiridir. 

Bu sıfatla : 
1. Memur ve müstahdemlerin çalışmalarına nezaret eder. 
2. Teşkilatın işlemesini denetler. 
3. (Değişik bent: 12/05/1964 - 469/1 md.) Memurin Kanunundaki usulüne göre 

savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek 
uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanun hükümlerine göre teklif ve taleplerde 
bulunabilir. 

Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve talebini inceleyerek bir karara bağlamaya 
mecburdur. Valilerce resen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile 
geçer. 

• Tayinleri merkeze ait il memurlarının yıllık mezuniyetleri valiliğin iş'arı üzerine 
mensup oldukları Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükçe verilir. Bu memurlara acele 
hallerde valilerce 15 güne kadar mezuniyet verilir ve ilgili makamlara bildirilir. 

• Valiler, emir ve denetimi altında bulunan teşkilatın aldığı kararla yaptığı 
muamelelerden şikâyet edenlerin müracaatlarını tetkik eder; memurun haksız veya kanunsuz 
muamelelerini görürse hakkında kanuni muameleye başvurur. İnceleme neticesinde vardığı sonuca 
göre alacağı kararı derhâl tatbik ettirir ve ilgiliye bildirir. 

• Valiler, denetlemeleri sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördükleri bütün 
memur ve müstahdemlere sorumluluğu altında işten el çektirilebilirler ve hizmetin aksamaması 
için gereken tedbirleri aldırırlar. Bu takdirde işi gerekçesiyle ait olduğu makama derhâl bildirirler. 

• Valiler, il içinde, denetim ve teftişleri altında bulunmayan bütün daire ve 
müesseselerde vuku bulduğunu öğrendikleri yolsuzlukları ilgili makamlara bildirirler. İlgili 
makamlar lazım gelen incelemeyi yaparak kanuni gereğini ifa eder ve sonucundan valiye bilgi 
verirler. 
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• Valiler, vali muavini ile kaymakamların, il idare şube başkanlarının ve il ve bölge 
muhakemat müdürlerinin, genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların 
ikinci derecede sicil amiridirler. 

• Valiler, genel ve özel kolluk mensuplarının mülki ödevlerine dokunan ve disiplin 
cezası uygulanmasını gerektiren hallerini görür ve öğrenirlerse 14’ üncü maddenin (C) fıkrasındaki 
cezaları resen uygulıyacakları gibi gerekirse özel kanunlarında yazılı diğer disiplin cezalarının 
uygulanmasını da illerindeki genel ve özel kolluk kuvvetleri amirlerine emrederler. Kolluk 
amirleri özel kanun ve tüzüklerine göre gerekli disiplin cezasını uygulayarak valiye bilgi verirler. 

• Valiler, gereken hallerde il mensuplarına takdirname verirler. Tayinleri merkeze ait 
olanlar hakkındaki takdir ve tecziye muamelelerini ilgili makamlara bildirirler. 

Vali İle İl İdare Şube Başkanları Arasındaki İlişki 

Vali ile şube başkanları arasındaki ilişki 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile aşağıdaki şekilde 
kurulmuştur: 

a) İl idare şube başkanları kendi şubelerine taalluk eden işlerin yürütülmesinden ve 
şubeleri memur ve müstahdemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükûmet kararlarıyla belirtilen 
ödev ve görevlerinin sürat ve intizamla yapılmasından valiye karşı sorumludurlar. İl idare şube 
başkanlarının her biri kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükûmet kararlarının verdiği ödev ve görevleri 
ve valinin emirlerini yürüterek aldıkları işler üzerinde gereken incelemeleri yaparak bilgi ve 
düşüncelerini zamanında bildirmek ve valinin istediği her türlü malumatı vermekle ödevlidirler. 

b) İl idare şube başkanları ve kaymakamlar, kanun, tüzük, yönetmelik, Hükûmet kararları 
ve emirlerini uygulama sırasında istizana muhtaç gördükleri cihetleri validen sorarlar, vali o 
meseleyi ait olduğu şube başkanıyla görüşüp inceledikten sonra bir sonuca varamadığı takdirde 
keyfiyeti merciinden sorar ve alacağı cevaba göre gereğini yapar. 

c) İl idare şube başkanları ve kaymakamlar vali tarafından resen verilen emirlerin kanun, 
tüzük, yönetmelik ve Hükûmet Kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulundukları takdirde 
keyfiyeti valiye yazarlar. Vali, emrin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak 
emir verir ve aynı zamanda işi ilgili mercie yazar. Cevap gelinceye kadar valinin verdiği emir 
kendi sorumluluğu altında uygulanır. 

d) Vali, yılda dört defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin 
sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken 
tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanlarını heyet hâlinde 
toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir. Bu 
görüşmelerde istihsalin artırılması, ticaret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, 
çiftçinin kalkındırılması, umumi refahın sağlanması gibi konular üzerinde gerekli tedbirler 
planlaştırılır. Bu toplantılara kaymakamlar ile belediye başkanları, ticaret ve ziraat odası 
başkanlarıyla diğer memur ve ilgililer çağrılabilir. 

e) Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle 
ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek 
üzere kaymakamları yılda bir defa toplantıya çağırır. İşler, önemlerine ve eldeki imkânlara göre 
sıralanarak programlanır ve ilçeye düşen vazifeler ayrılır ve bir yıl önceki programın uygulama 
neticeleri gözden geçirilir. 
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5.2.2.1.1.2. İlçe İdaresi 

İlçe İdaresi ve Teşkilatı 

İlçe genel idaresinin başı ve mercisi kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Hükûmetin 
temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına 
göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (4’ üncü maddenin son fıkrasında belirtilen 
adli ve askerî teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır. İlçedeki genel idare teşkilatının başında 
bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede 
memurlarıdır. 

Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir. 
 
Kaymakamların Hukuki Durumları, Görev ve Yetkileri 
 
a) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükûmet kararlarının neşir ve ilanını, 

uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, 
valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. 

b) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar 
da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü 
hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu 
muhaberelerden valiye bilgi verirler. 

c) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükûmet kararları ve bunlara dayanılarak valiler 
tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ 
olunur. 

d) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler 
dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, 
belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş 
ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya 
tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim 
müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler. 

e) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare 
şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri resen sorumluluğu altında 
işten el çektirebilir. 

f) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve 
denetlemekten sorumludur. 

g) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu 
işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. 
Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir. 

h) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına 
dâhil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini 
asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif etmek suretiyle isteyebilir. Valilikten 
alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler. 

i) Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve 
denetimi altında bulundurur. 
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j) Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve 
özel kolluk amir ve memurlarına Memurin Kanunnu’ndaki usulüne göre savunmasını aldıktan 
sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel 
kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir. 

k) Kaymakamlarca resen verilen cezalar kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren 
sicile geçer. Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir. 

l) Kaymakam, ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde (8 güne kadar) ve tayini 
kendisine ait memurlara, Devlet Memurları Kanunundaki yıllık izin, süresine mahsup edilmek 
üzere bir aya kadar izin verebilir. Tayinleri kaymakama ait olmayan memur ve müstahdemlere izin 
verilmezden önce kaymakamın mütalaası alınır. 

m) Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini kabul 
ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. Cevabı kâfi görmedikleri takdirde keyfiyeti 
valiye bildirirler. 

n) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar 
ve tebrikleri kabul eder. 

o) Kaymakam, ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte 
hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur. 

p) Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci 
derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler. 

q) İlçe çevresindeki belediyelerin başkanlarıyla köy muhtarları, üst makamlara kendi 
idarelerinin iş ve ihtiyaçlarıyla ilgili yazışmalarını kaymakamlık vasıtasıyla yaparlar. 

r) Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki 
teşkilatı teftiş eder. 

Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar. Devir ve teftişe 
çıkacağı zaman valiyi haberdar eder. Devir ve teftiş sonucunu bir raporla valiye bildirir. 

Kaymakamın Kollukla İlişkisi 

a) Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının 
amiridir. 

b) Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri 
alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük, 
yönetmelik ve Hükûmet kararları hükümlerinin yürütülmesi için emirler verir. Bu teşkilat amir ve 
memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhâl yerine getirmekle ödevlidir. 

c) Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan 
hükümlere göre sağlar ve yürütür. 

d) İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik 
emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve 
görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta 
alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır. 

e) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının 
yerlerini geçici veya sürekli olarak değiştirebilir. 

f) Kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle 
önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki kolluk kuvvetleriyle 
önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen valiye bilgi vererek yardım 
ister ve en yakın askerî (Kara, Deniz ve Hava) komutanlara da haber verir. Yardıma gelen askerî 
kuvvet bu kanunun 11/D maddesi uyarınca kendisine verilecek görevi yerine getirir. 
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g) Devlete, Özel İdareye, belediye ve köylere ait olan ve bunlara bağlı bulunan yahut 
bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve 
tüzelkişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, 
depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisyen ve işçi gibi personel bulunduran, barındıran yerler 
Devlet ve memleket emniyeti, asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından kaymakamın 
gözetim ve denetimi altındadır. Buralarda bulunan veya çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında 
kaymakamlar bu yerlerden bilgi isteyebilir, istenilen bilgiler hemen verilir. 

Kaymakam ile İlçe İdare Şube Başkanları Arasındaki İlişki 

a) İlçe idare şube başkanları, kendi şubelerine taalluk eden kanun, tüzük, yönetmelik ve 
Hükûmet kararlarıyla kendi dairelerine tevdi edilmiş olan görevlerin sürat ve intizam dâhilinde 
görülmesinden doğrudan doğruya kaymakama karşı sorumludur. İlçe idare şube başkanları, 
kaymakam tarafından verilen emirleri yerine getirmek ve tevdi edilen işler hakkında gereken 
tetkikleri yaparak mütalaalarını zamanın da bildirmek ve istenilen her türlü malumatı vermekle 
mükelleftirler. 

b) İdare şube başkanları kaymakam tarafından resen verilen emrin kanun, tüzük, 
yönetmelik ve Hükûmet kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulunurlarsa keyfiyeti kaymakama 
yazarlar. Kaymakam, işin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve 
aynı zamanda keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap gelinceye kadar kaymakamın emri sorumluluğu 
altında uygulanır. 

c) Kaymakam, ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükûmet kararlarının 
uygulanmasından doğan şîkayetleri dinler, gerekli tedbirleri alır ve emirleri verir. 

d) Kaymakam, lüzum gördüğü zamanlarda ilçe idare şube başkanlarıyla diğer memurları 
belediye başkanlarını, ticaret ve ziraat odaları başkanlarını çeşitli işler ve kanunların tatbikatı 
üzerinde görüşmek üzere heyet hâlinde toplar. Toplantılar için yapılan çağrıya gelmemek 
vazifeden kaçınma sayılır. Toplantıda alınan kararlar valiye bildirilir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, vali ve kaymakamlar taşrada sadece 
İçişleri Bakanlığının temsilcisi ve onun adına hareket eden birimler değildirler. Kaymakamlar 
hükûmeti temsil ederken valiler, ilde Devletin ve Hükûmetin temsilcisi, her Bakanın mümessili 
ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. Vali ve kaymakamlar değerlendirilirken, bu 
husus gör ardı edilmemelidir. 

Vali ve kaymakamların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu dışında da başka kanunlarla il ve 
ilçelerdeki hiyerarşi ve vesayet ilişkisi düzenlenmiştir. Kaymakamların yerinden yönetim 
kuruluşları (yerinden yönetilen hizmet ve yöre kuruluşları (mahalli idareler: il özel idaresi, 
belediye ve köy) üzerindeki yetkisi vesayet, diğer kuruluşlar üzerindeki yetkisi ise hiyerarşi 
yetkisidir. 

Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları ile ilgili 3046 sayılı Kanun’un 8’ inci maddesine 
göre, Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri 
vatandaşlara sunmakla görevli Bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların 
tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir. 

a) İl valisine bağlı il kuruluşları, 
b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, 
c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları. 
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5.2.2.1.2. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Türkiye’de mahalli idareler, Anayasa’nın 127’ nci maddesinde il özel idareleri, belediyeler 
ve köyler olmak üzere 3 adet olarak tahdidi bir şekilde sayılmıştır. Merkezî idarenin mahalli 
idareler üzerindeki yetkisine vesayet yetkisi denilmektedir. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının ana hizmet birimlerinden biridir. 
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 11’ inci maddesinde 
sayılan görevleri şöyledir; 

• Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 
Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek. 

• Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat 
hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak. 

• Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun 
şekilde yapılmasını gözetmek. 

• Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri 
toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak. 

• Mahalli idareler personelinin hizmetiçi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim 
Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak. 

• Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek. 
• Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş Kurulu 

Başkanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak. 
• Mahalli idare fonlarının, Müşterek Trafik Fonunun, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 

Fonunun, kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları içinde 
dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek. 

 
Anayasa’ya göre, mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda 
gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Buradan anlaşılacağı 
üzere, bu idarelerin sadece “karar organları” seçimle oluşturulmaktadır. 

Mahalli idareler yerinden yönetilen “yöre kuruluşları” olarak da tanımlanabilir. Bu idarelerin 
yönetiminde “yerinden yönetim” ilkesi uygulanır. 

Merkezî idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine 
uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve 
mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller 
dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Bu vesayet yetkisini ağırlıklı olarak kaymakamlar, 
valiler ve İçişleri Bakanlığı haizdir. 

5.2.2.1.2.1. Belediyeler 

Anayasa’da öngörülen üç mahalli idareden biri olan belediyeler 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ile düzenlenmiştir. Belediyeler, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, 
idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişidir. Bu Kanun’a göre belediyeler, sosyal hizmet ve 
yardım, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile 
nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Bir başka ifadeyle, 
nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, çocuk koruma evlerini açmak zorundadırlar. 
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İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, eğitim, sosyal hizmet 
ve turizmi geliştirecek projeler için İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle 
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Çocuk koruma hususunda tedbir almak 
için, belediyenin ücretsiz arsa tahsis etme imkânından faydalanabilir. Ayrıca, dar gelirli, yoksul, 
muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar belediye giderleri 
arasında sayılmıştır. Bu bağlamda korunma kararı alınan çocuklara da harcama yapabilmektedir. 

 
Büyükşehir Belediyeleri 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu uygulanır. En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler 
arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, 
yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan kamu tüzel kişisidir.  

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, İzmit (Kocaeli), Konya, Adapazarı, Sakarya ve Samsun olmak üzere 
toplam 16 adet olan büyükşehir belediyelerinde yaşayan nüfus ise 31.502.610 kişidir. 

Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, 
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek; 
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak; meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, 
işletmek veya işlettirmek; bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, 
kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak büyükşehir belediyesinin görev, 
yetki ve sorumlulukları arasındadır.  

Büyükşehir belediyeleri sınırlarındaki ilçe belediyeleri de, yaşlılar, özürlüler, kadınlar, 
gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri 
kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve 
tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve 
işlevlerin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak durumundadırlar. 

Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 
yardımlar büyükşehir belediyelerinin giderleri arasındadır. 

Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, 
danışmanlık, sosyal ve mesleki iyileştirme hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri 
oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve 
bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. 

 
Kayıp çocuklar ve çocuk mağduriyetinde Komisyonun tespit ettiği en önemli etmenlerden 

biri de göç olgusudur. Göç, küçük yerleşim birimlerinden büyük yerleşim birimlerine doğru 
olmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin hizmet alanları doğal olarak en çok göç alan bölgelerdir.  

Büyükşehir belediyeleri yoksul ailelere ve çocuklara yiyecek, giyecek yardımı yaparken 
çocukların bedenlerinin üşümesi, karınlarının acıkması kadar duygu dünyalarının da 
üşüyüp acıkacağını düşünmelidir.  

Bu bağlamda büyükşehir belediyeleri göç alan yerleşim yerlerinde çocuklara özel spor, 
eğitim, sanat ve rehberlik hizmetleri konusunda daha cömert davranmalı; bu alanda daha fazla 
yetişmiş personel istihdam etmelidir. 
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5.2.2.1.2.2. İl Özel İdareleri 

Anayasa’da öngörülen üç mahalli idareden biri olan il özel idareleri 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununu ile düzenlenmiştir. İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişidir. 

İl Özel İdareleri, sağlık, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi 
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, 
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il 
sınırları içinde sunma görevini haizdir. Ayrıca bu idareler, sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve 
kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik 
hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 
verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Yoksul, 
muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar da il özel idarelerinin 
giderleri arasındadır. 

5.2.2.1.2.3. Köyler 

Anayasa’da öngörülen üç mahalli idareden biri olan köyler 442 sayılı Köy Kanunu ile 
düzenlenmiştir. Köyler, tarih içinde gelişmiş en eski mahalli idare türüdür. Nüfusu iki binden aşağı 
yurtlara köy denir. 

Yapılması köylünün isteğine bağlı olan şeyler arasında, yemeklik ve para ile köy fukarasına 
ve öksüzlere yardım etmek, kimsesiz çocukları sünnet ettirmek ve kızları evlendirmek için yardım 
etmek ve fukara cenazelerinin kefen vesairesinin tedarikine çalışmak da sayılmıştır. Köy 
Kanunu’nun 94’ üncü maddesine göre “Köy Kanunu köy mekteplerinde çocuklara belletilir.” 

Köy Kanununa göre Muhtarın göreceği Devlet işleri şunlardır: 
1. Hükûmet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka 

anlatmak; kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek; 
2. Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak); 
3. Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükûmete haber vermek; 
4. Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve 

Hükûmete haber vermek; 
5. Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına 

çalışmak; 
6. Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde 

şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek; 
7. Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikâhlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın 

onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek 
vukuatı yürüttürmek; 

8. Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların 
yolsuzluğunu görürse Hükûmete haber vermek. 

9. Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükûmete haber vermek; 
10. Köy civarında eşkıya görürse Hükûmete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak; 
11. Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükûmet kanunlarını dinlemeyen 

kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükûmete göndermek; 



– 180 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

12. Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe 
çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.); 

13. Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım 
gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve jandarmaya vazifesinde 
kolaylık göstermek; 

14. İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden 
mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak; 

15. Zarar görenlerin şikâyeti ve bilip işitenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak; 
16. Bu Kanun’da ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak. 

5.2.2.2. İçişleri Bakanlığının Danışma ve Denetim Birimleri 

İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: 
1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
2. Hukuk Müşavirliği 
3. Bakanlık Müşavirleri 
4. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

5.2.2.3. İçişleri Bakanlığının Bağlı Kuruluşları 

3046 sayılı Kanun’un 10’ uncu maddesine göre, bağlı kuruluşlar Bakanlığın hizmet ve 
görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, 
genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır. Bağlı kuruluşlar, 
merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde düzenlenir. 
Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde veya doğrudan kendine bağlı 
olarak kurulabilir. 

İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları (Bağlı kuruluşlar, Bakanlığın hizmet ve görev 
alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, Bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel 
bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.2) şunlardır: 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü 
2. Jandarma Genel Komutanlığı1 
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı 

5.3. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

5.3.1. Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluklar 

Polis teşkilatının görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiş olup polis teşkilatı, 
yetkilerini temel olarak 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu (PVSK) ve görev veren diğer mevzuattan almaktadır.  

 
 

                                                 
2  3046 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi 
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Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 1’ inci maddesinde ülkenin genel emniyet ve asayiş 
işlerinden İçişleri Bakanının sorumlu olduğu belirtilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü de İçişleri 
Bakanının bu sorumluluğunu yerine getirirken emrine verilen kurumlardan biridir ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin iç güvenliği alanında görevlidir.  

Polis teşkilatının diğer kurumlardan ayrılan en önemli özelliği, zor kullanma yetkisine 
sahip silahlı, genel kolluk gücü olmasıdır.  

 
Yine aynı Kanun’un 2’ nci maddesi;  
"Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.  
A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükûmet emirlerine ve kamu düzenine  
uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu Kanun hükümleri dairesinde önünü 

almak.  
B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda 

yazılı görevleri yapmak," şeklinde düzenlenmiş olup polisin görevleri adli ve idari olmak üzere iki 
kısma ayrılmıştır.  

Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar. Suç delillerini toplar, suç işleyenleri tespit 
ederek yakalar. Cumhuriyet Savcıları adına ve bilgileri dâhilinde gereken soruşturmayı yaparak, 
şüpheli ve suç delillerini yargı mercilerine teslim eder.  

İdari görevleri ise genel asayişi ve kamu düzenini sağlamak, korunmak; muhtaçlara, 
yaşlılara, sakat ve güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım etmek; duran ve akan trafiği 
düzenlemek; araçların tescil işlemlerini yapmak; belge ve plakalarını vermek olarak sayılabilir. 

5.3.2. Teşkilat Yapısı 

Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı’nın bağlı bir kuruluşudur. 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanunu'na göre teşkilat yapısı merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarından meydana 
gelmektedir. Taşrada olup da doğrudan merkeze bağlı birimler de mevcuttur.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında 1 Genel Müdürlük, 5 Genel Müdür 
Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 30 Daire Başkanlığı, 3 Koruma 
Müdürlüğü, Trafik Araştırma Merkezî Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Özel Kalem 
Müdürlüğü ve Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bulunmaktadır.  

Doğrudan merkeze bağlı taşra birimleri; Polis Akademisi Başkanlığı, 2 Polis Koleji 
Müdürlüğü, 28 Polis Meslek Yüksek Okulu, 3 Polis Eğitim Merkezî, 10 Polis Meslek Eğitim 
Merkezî, 6 Polis Moral Eğitim Merkezî, 10 Kriminal Polis Laboratuvarı bulunmaktadır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı; 81 İl Emniyet Müdürlüğü, 408 İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, 462 İlçe Emniyet Amirliğinden oluşmaktadır. Ayrıca, bu birimlere bağlı 2 Hudut 
Kapısı Şube Müdürlüğü, l1 Hudut Kapısı Emniyet Amirliği, 7 Hudut Kapısı Emniyet Komiserliği 
ile 7 Serbest Bölge Emniyet Amirliği, 4 Serbest Bölge Polis Merkezî Amirliği, 1293 Polis Merkezî 
Amirliği bulunmaktadır.  

Türk polis teşkilatının görevini düzenleyen 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
ilk maddesi: “Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın 
ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma 
muhtaç olan çocuk, alil ve âcizlere muavenet eder. Kanunun ve nizamnamelerin kendisine verdiği 
vazifeleri yapar.” şeklinde düzenlenmiştir. 
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Fiziksel Kaynaklar 
Emniyet teşkilatı, görev alanına giren faaliyetlerini yürütürken, çağdaş normlara uygun 

hizmet binaları, lojmanlar ve eğitim kurumları hazırlanması ve planlanması çalışmalarını ön 
planda tutmaktadır. Bu çalışmalar yatırım programı çerçevesinde her yıl güvenlik, konut, ulaştırma 
ve eğitim sektörlerinde yeniden planlanmaktadır.  

Suçla mücadelede kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar, teknolojik gelişmeler dikkate 
alınarak sürekli yenilenmekte ve teknolojik kaynaklara yatırım önceliği verilmektedir.  

İnsan Kaynakları 
Emniyet Genel Müdürlüğünün toplam olarak 212.136 mevcudu bulunmaktadır. Bu 

mevcudun 201.012’si emniyet hizmetleri sınıfındandır, 11.124’ü ise emniyet hizmetleri sınıfı 
dışında kalan personeldir.  

Emniyet hizmetleri sınıfında suçla mücadele alanında görevli personelin % 74,84'ü yüksek 
okul, % 24,11’i lise, % 1,05’i de ortaokul mezunudur.  

Polisin hizmet götürdüğü nüfus ve coğrafi alan hızla büyümektedir. Kentsel nüfusun genel 
nüfus içindeki oranı her geçen gün artmaktadır. Avrupa Birliğine üye ülkelerde bir polis 250 kişiye 
hizmet götürmekte iken ülkemizde bir polis 305 kişiye hizmet vermektedir. 

Tablo 43. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Sayısı (2010) 
Hizmet Sınıfı Toplam 
Emniyet Hizmetleri  201.012 
Genel İdari Hizmetler  3.501 
Yardımcı Hizmetler  5.773 
İşçi  677 
Memur  11 
Sözleşmeli  97 
Sağlık Hizmetleri  341 
Teknik Hizmetler  444 
Eğitim Öğretim Hizmetleri  100 
Akademik Kadro  180 
Genel Toplam  212.136 

   Kaynak: EGM Verileri 

5.3.3. Çocuklara Yönelik Hizmetler 

5.3.3.1. Çocuk Polisi Yapılanması 

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çocuklarla ilgili konularda görev yapan Çocuk Polisi 
Birimi merkez ve taşra teşkilatı şeklinde örgütlenmiştir. 

Merkezde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile illerde İl Emniyet 
Müdürlükleri bünyesinde Çocuk Şube Müdürlükleri ve 593 ilçede ise İlçe Emniyet Müdürlükleri 
bünyesinde Çocuk Büro Amirlikleri bulunmaktadır.  
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Başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere yürürlükteki mevzuat 
esas alınarak Emniyet teşkilatının çocuklara yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 
hazırlanan “Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönetmeliği” 13.04.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni yapılanma ile “Küçükleri 
Koruma Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri”, “Çocuk Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerine” 
dönüştürülmüştür.  

Çocuklara yönelik tüm iş ve işlemler; ulusal ve uluslararası çocuk mevzuatı, 0-18 yaş 
grubu gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi 
konularda hizmet içi eğitim almış ve sivil giyimli personel tarafından yerine getirilmektedir. 
Çocuk Polisi birimlerinde ülke genelinde aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen toplam 4.632 
personel görev yapmaktadır. 

Tablo 44. Ülke Geneli Çocuk Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri Personel Durum Çizelgesi 
Şube Müdürü 62 
Emniyet Amiri 101 
Başkomiser 81 
Komiser 106 
Komiser Yardımcısı 106 
Polis Memuru 4.066 
Bekçi 26 
GİH Memuru 33 
Teknisyen Yardımcısı 36 
Sosyal Çalışmacı 15 
Toplam 4.632 

           Kaynak: EGM Verileri 

Çocuk Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerinin Merkezî Yapılanması 

5.3.3.1.1. Asayiş Dairesi Başkanlığı 

Asayiş suçlarının önlenmesi, aydınlatılması ve faillerinin en kısa zamanda yakalanarak adli 
makamlara sevk edilmesi amacıyla suç ve suçlular hakkında her türlü bilgiyi derlemek, 
değerlendirmek ve elde edilen sonuçlara göre il birimlerinin çalışmalarına yön vermek başta olmak 
üzere, üstlendiği tüm hizmetleri yasaların çizdiği çerçevede yerine getirmektir. 

Çocuk polisi hizmetlerinin yürütülmesi Emniyet Genel Müdürlüğü adına Asayiş Daire 
Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başkanlık aşağıda sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür: 

a. İlgili kuruluşlarla işbirliği içinde, hizmetin geliştirilmesine yön verecek araştırmalar 
gerçekleştirmek, program geliştirmek, koordinasyon sağlamak, hizmet tanıtımı yapmak, 

b. Ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeleri takip etmek ve elde edilen deneyimleri 
hizmete yansıtmak, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek, etkinliklere çocuk 
birimlerinden personel katılmasını sağlamak, 

c. Çocuk birimlerinde çalışacak personelin meslek standartlarına göre belirlenmesini 
sağlamak, atama ve yer değiştirme planlarını hazırlamak, 
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d. Eğitim programları ve materyalleri hazırlamak, çocuk birimleri personelinin ihtisas, 
tekamül gibi kurslarla hizmet içi eğitimini planlamak ve katılacak personelin niteliklerini 
belirlemek, 

e. Çocuk birimleri hizmetlerinde kullanılacak araç, gereç ve teçhizatın standartlarını 
belirlemek, bütçe çalışmaları yapmak, 

f. Görev alanına giren konularda mevzuat değişiklik teklifleri ile mevzuat tasarıları 
hakkında görüş hazırlamak, TMK (teşkilat-malzeme-kadro planlaması) çalışmalarına katılmak. 

5.3.3.1.2. Merkez ve Taşra Çocuk Polisi Kuruluşu 

Çocuklarla ilgili olarak polise mevzuatla verilen görevler teşkilat yapılanmasına göre 
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Çocuk Şube Müdürlüğü 
tarafından, il düzeyinde ise İl Emniyet Müdürlüklerinde kurulan Çocuk Şube Müdürlüğü 
tarafından yürütülür: 

a. Merkez teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüklerindeki Şube Müdürlüğü yapılanması: 
1) İdari Büro Amirliği, 
2) Sosyal Hizmet Büro Amirliği, 
3) Suç Önleme Büro Amirliği, 
4) Aranan ve Kayıp Çocuklar Büro Amirliği, 
5) Adli İşlemler Büro Amirliği, 
b. İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerindeki Büro Amirliği: 
1) İdari Kısım Amirliği, 
2) Sosyal Hizmet Kısım Amirliği, 
3) Suç Önleme Kısım Amirliği, 
4) Aranan ve Kayıp Çocuklar Kısım Amirliği, 
5) Adli İşlemler Kısım Amirliği’nden oluşur. 

5.3.3.2. Çocuk Polisinin Genel Görevleri 

Çocuk polisi hizmetlerinin yürütülmesinde çocuk birimi; 
a. Korunmaya ve yardıma muhtaç, mağdur, kaybolan ve bulunan çocuklarla ilgili işlemleri 

yürütmek, 
b. Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukla ilgili olarak, ilgili Cumhuriyet Savcısının 

emirleri doğrultusunda suçun iz, eser, emare ve delillerini toplamak, ilk işlemleri yapmak ve 
olayın gelişimine göre diğer birimlerle koordineli çalışmak, 

c. Ailesine veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken, hakkında ıslah 
ve/veya tedavi tedbiri alınan veya gözaltında tutulan çocuğun ailesine, ilgili kuruma veya adli 
mercilere teslimine kadar muhafaza etmek, barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak, 

d. Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yürütmek, 
e. Suç işlemiş veya suça yönelmiş çocuklar ile korunmaya muhtaç çocukları suça iten 

etkenlerin tespiti için sosyal çalışmacı tarafından araştırma yapılmasını sağlamak, 
f. Muhafaza altındaki veya gözaltındaki çocuğun zorunlu ihtiyaçlarının bütçe 

ödeneklerinden karşılanmasını teklif etmek, 
g. Nezarethanelerin standartlara uygunluğunu sağlamak, 
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h. Çocuk Şube Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile 01.10.1998 tarihli 
ve 23480 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yakalama, Gözaltına Alma 
ve İfade Alma Yönetmeliği’ne ekli formların her çocuk için doldurulmasını sağlamak, 

ile görevlidir. 

5.3.3.2.1. Korunmaya ve Yardıma Muhtaç Çocuklar 

Çocuk polisi, mevzuatın verdiği yetkiye göre; korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, 
ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, suça 
maruz kalan, suç işleme eğiliminde olan, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber 
vermekten âciz, kendini ifade edemeyen, kimliği tespit edilemeyen, buluntu, mülteci ve refakatsiz 
çocukların; 

a. Kimlik tespitini yapmak, 
b. Muhafazasını sağlamak, 
c. Kanuni mümessillerini araştırmak, 
d. Haklarında yetkili idari veya adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili 

kuruluşa veya kanuni mümessiline teslimini yapmak ile görevlidir. 

5.3.3.2.2. Mağdur Çocuklar 

Suçun mağduru çocuk ise bunlara karşı işlenen meşhut suçlarda, kovuşturulması suçtan zarar 
gören kimsenin şikâyetine bağlı olan fiillerde, şüphelinin yakalanması ve soruşturma yapılması 
için şikâyete gerek yoktur. 

Mağdur çocukla yapılacak görüşmeler sosyal çalışmacı tarafından gerçekleştirilir, ayrıca 
sosyal inceleme raporu hazırlanır. 

Suça maruz kalan çocuğun kimliği gizli tutulur. 
Çocuk polisi, ayrıca çocuğun suça maruz kalmaması için; 
a. Çocukların çalışmaları mevzuatla yasaklanmış olan umuma mahsus ve umuma açık 

yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek, 
b. Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış olan malların kendilerine satılıp 

satılmadığını araştırmak, 
c. Çocukların girmesi mevzuatla yasaklanmış olan umuma açık yerlere girip girmediklerini 

araştırmak, 
d. Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve işletmecisi hakkında gerekli 

işlemlerin yapılması için bunları ilgili birimlere bildirmek, 
ile görevlidir. 

5.3.3.2.3. Suç İşlediği Şüphesi Altında Bulunan Çocuklar (Adli İşlemler Büro/Kısım 
Amirliği) 

Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuklarla ilgili tüm adli işlemler bizzat Cumhuriyet 
savcıları tarafından yerine getirilmektedir.  

Ayrıca çocuk polisi, suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuklar hakkında; 
a. Yönetmelikte yer alan çocuk bilgi formu ile eşkâl bilgi formlarını doldurmak ve kimlik 

tespiti yapmak, 
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b. Suç tespiti yapmak, suçun iz, eser, emare ve delillerinin ilgili teknik birim tarafından 
toplamasını sağlamak, olayla ilgili olarak derhâl Cumhuriyet savcısına bilgi vermek, 

c. Suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe nedeniyle yakalanan çocuğa kanuni haklarını 
anlatmak ve ayrıca çocuğun istediği yakınına durumu bildirmek, çocuğun ailesi tarafından müdafi 
tayin edilmemesi hâlinde baroya haber vermek ve müdafi tayin edilmesini sağlamak, 

d. Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltında tutulması istenen çocuğun barınma, beslenme, 
haberleşme, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini 
yaptırtmak, 

e. Çocukla yapılacak ilk görüşmenin sosyal çalışmacı tarafından gerçekleştirilmesini 
sağlamak, 

f. Kullanılan dili anlamayan ve/veya konuşamayan çocuğu tercüman yardımından 
faydalandırmak, 

g. Çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesini sağlamak, 
h. Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuk ve suç işlemeyi alışkanlık hâline getiren 

çocuk hakkında suçun nevlerini ve sebeplerini içeren dosya hazırlamak, 
b) ı) Takibi şikâyete bağlı suçların çocuklar aleyhine işlenmesi durumunda mağdur olan 

çocuğun veya velisinin veya vasisinin şikâyetini beklemeksizin hazırlık soruşturması başlatmak, 
a. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve velayet hakkını kötüye kullanan ana-baba, vasi 

veya çocuktan hukuken sorumlu olan diğer kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi vermek 
ile görevlidir. 

5.3.3.2.4. Sosyal Hizmet Büro / Kısım Amirliği 

a. Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar edilen, buluntu, evden 
veya bulunduğu kurum yada kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, mülteci, refakatsiz, sokakta 
yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten âciz ve hakkında ıslah ve/veya tedavi 
tedbiri alınan çocuğun, kanuni mümessiline veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim 
edilmesine kadar çocuğun muhafazasını sağlamak; 

b. Ülke genelinde Çocuk Şube Müdürlükleri / Büro Amirliklerinde 15 kadrolu sosyal 
hizmet uzmanı görev yapmaktadır. Bu nedenle 1994 yılında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde 
Çocuk Şube Müdürlükleri / Büro Amirliklerince ihtiyaç duyulması durumunda valiliklerden sosyal 
çalışmacı talep etmek ve Çocuk Şube Müdürlüğüne / Büro Amirliğine gelen/getirilen çocukların 
durumuna göre sosyal inceleme raporu hazırlamak,  

c. Sosyal inceleme raporuna göre kanuni mümessillerine teslim edilmesi gerekenleri kanuni 
mümessillerine, kanuni mümessile teslim edilemeyenleri sosyal inceleme raporu ile birlikte İl 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek, 

d. Sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ana-baba, vasi veya çocuktan 
hukuken sorumlu olan diğer kişiler hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek, 

e. Öğretmenler ve aileler ile okullar, sosyal hizmet ve sağlık hizmetleri yürüten 
kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek, 

f. Kanuni mümessiline teslim edilen veya suç işleyen çocuğun kanuni mümessiline 
rehberlik hizmetlerinde bulunmak, 
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g. Muhafaza altındaki çocuğun, barınma, beslenme, haberleşme, temizlik gibi zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılamak, gerektiğinde sağlık tedavilerini yaptırtmak, 

h. Yürütülen bir görev nedeni ile çalışan çocukların işyeri şartları yada işverenden 
kaynaklanan ihmal ve istismar ortaya çıktığında Bölge Çalışma Müdürlüğüne bilgi vermek, 

ile görevlidir. 

5.3.3.2.5. Suç Önleme Büro / Kısım Amirliği 

a. Korunmaya muhtaç olduğundan şüphe edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı ihbar 
edilen, bulunan, evden veya bulunduğu kurum yada kuruluştan kaçan, suça maruz kalan, mülteci, 
refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan ve oturduğu yeri haber vermekten âciz çocukların 
kimlik tespitlerini yapmak, kanuni mümessillerini araştırmak ve işlemleri yürütmek, 

b. Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yapmak, 
c. Motorize ve yaya devriyeler ile genel kontroller yapmak, 
d. Örgün ve yaygın eğitim-öğretim kuruluşlarının ve eğlence ve sosyal merkezlerin 

bulunduğu bölgelerde çocuklarla ilgili olarak önleyici ve koruyucu devriye hizmeti yapmak, 
e. Çocukların içki satışı yapılan bar, kafeşantan ve meyhane gibi yerler ile çocukların 

girmesi mülki amirler tarafından yasaklanan kahvehane, kıraathane, elektronik oyun yerleri, 
bilardo salonları gibi açılması izne bağlı yerlere alınıp alınmadıklarını veya buralarda çalıştırılıp 
çalıştırılmadığını kontrol etmek, 

f. Eğitici veya özel mahiyette olan sinema ve tiyatrolara gündüz, altı yaşından büyük 
olanların getirilmesi istisna olmak üzere, oniki yaşından aşağı çocukların yalnız başlarına sinema, 
tiyatro ve dans salonu gibi yerlere alınıp alınmadığını kontrol etmek, 

g. Belgeli turizm işletmeleri hariç olmak üzere; on sekiz yaşından küçüklerin yanlarında 
veli veya vasileri olsa dahi içkili yerlere kabul edilip edilmediğini, onsekiz yaşından küçüklere her 
nevi ispirtolu içki verilip verilmediğini kontrol etmek, 

h. Çocuklara ispirtolu içki, tütün mamulü, pornografik malzeme, müstehcen yayın, 
uyuşturucu, uçucu ve psikotrop maddelerin satılıp satılmadığını ve kullandırılıp 
kullandırılmadığını kontrol etmek, 

i.  Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve kişiler hakkında işlem yapılmak 
üzere ilgili birimlere bilgi vermek, 

j.  Çocuğun cinsel faaliyet için kandırılması veya zorlanmasını, fuhuş veya 
pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önleyici 
çalışmalar yapmak, 

k. Uçucu, uyuşturucu ve psikotrop madde kullanan veya kullandığından şüphe edilen 
çocuğu sağlık kuruluşu veya rehabilitasyon merkezine teslim etmek, çocuğun korunmasının 
sağlanması için konu hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek, 

l.  Okullarda risk gruplarını tespit etmek, bu gruba giren öğrencilerin iyileştirilmesi 
ve tedbir alınması için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, okul idareleri, rehber öğretmenler ve 
aileler ile ortak çalışmalar yapmak, 

m.  Zorunlu temel eğitim çağında olduğu hâlde okula gitmediği/devam etmediği tespit 
edilen öğrenciler hakkında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi vermek, talep edilmesi hâlinde 
yardımcı olmak, 

n.  Hakkında ıslah veya tedavi tedbiri alınan çocukları mahkeme kararında belirtilen 
kuruluşa veya kişilere teslim etmek ile görevlidir. 
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5.3.3.2.6. Aranan ve Kayıp Çocuklar Büro / Kısım Amirliği 

Kayıp çocuklar büro / kısım amirliği, evden veya bulunduğu kuruluştan kaçan, bulunan, 
sokakta yaşayan, kaybolduğu yakınları ve kurumu tarafından haber verilen çocukların; 

a. Yönetmelik’te yer alan kaybolan ve bulunan çocuk formundaki mevcut bilgiler ile 
defter, form, bilgisayar gibi kayıtlarını tutmak, 

b. Fotoğraf albümünü hazırlamak, 
c. Ülke genelinde arattırılmasını sağlamak, 
d. Bulunan çocukların kayıp olarak arananlardan olup olmadıklarının tespitini 

yapmak, 
e. Kimliği belirsiz buluntu çocuk cesedi bilgilerinin kayıp çocuk müracaatları ile irtibatını 

sağlayarak kayıp çocukların bu yönde araştırılmasını sağlamak, 
f. Sosyal inceleme raporu hazırlatmak, evden kaçma nedeninin aile ve yakınlarının 

tutumlarından kaynaklandığının anlaşılması hâlinde, durumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 
bildirmek, 

g. Buluntu bebeği buluntu tutanağı ile birlikte derhâl İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 
teslim etmek, 

h. Kayıp ve buluntu çocuk istatistiği hazırlamak ve kayıp çocuk rehberinde yer alan tüm iş 
ve işlemleri gerçekleştirmek,  

ile görevlidir. 
Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan kayıp çocukların bulunması amacıyla polis 

tarafından yapılacak iş ve işlemleri kapsayan ve 16.02.2010 tarihli ve 2010/9 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Genelgesi ile yayımlanan “Kayıp Çocuk Rehberi” raporun  “Kayıp Çocuklar 
Bölümü”nde özetlenmiştir. (Ek 3 - Kayıp Çocuk Rehberi) 

 
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve İl Çocuk Şube Müdürlükleri/Büro 

Amirliklerinde çalışan personelin çocuğun yüksek yararı çerçevesinde yalnızca çocuklara 
yönelik hizmet vermek amacıyla sürdürülebilir ve sürekliliği olan “Çocuk Polisi Hizmet 
Branşı” 05.05.2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı şekilde hâlen Emniyet 
Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinde çocuklara hizmet götüren merkez 
çocuk şube müdürlüğünün müstakil bir “Daire Başkanlığı” şeklinde yeniden 
yapılandırılması, hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için önemlidir.  

5.3.3.3. Çocukların Korunmasına Yönelik Faaliyetler 

5.3.3.3.1. Güvenli okul-güvenli eğitim projesi 

İlk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarımızın güvenli eğitim ortamlarında her türlü korku ve 
endişeden uzak şekilde öğrenimlerini tamamlamaları amacıyla 20.09.2007 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüyle “Güvenli Okul - 
Güvenli Eğitim Projesi” çalışmalarına başlanmıştır. Proje; ilk ve ortaöğretim kurumlarını 
kapsamakta ve bütüncül bir yaklaşımla eğitim ortamlarında muhtemel şiddet ve şiddet içerikli 
suçlarla, düzeni bozan her türlü olumsuzlukları oluşmadan önlemeyi hedeflemektedir.  

Projenin başlaması ile okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik ve asayişe yönelik tedbirler 
arttırılmış, okulların yakın ve uzak çevresinde sivil ve resmî polis ekipleri görevlendirilmiş, 
okulların yakın çevresinde bulunan umuma açık yerler ile park ve bahçelerin denetimi 
sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde, okullar ve çevresinde meydana 
gelen olaylarda büyük ölçüde azalma görülmüştür. 
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5.3.3.3.2. Umut Yıldızı Projesi 

13.05.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği arasında kısa adı “Umut Yıldızı” olan “Suça Sürüklenmiş Risk 
Altındaki Çocukların Mesleki Beceri Edinmeleri ile Topluma Sağlıklı Bireyler Olarak 
Kazandırılmasında Kurumlar Arası İşbirliği Projesi” protokolü imzalanmıştır. 

Bu proje, ülke çapında tüm illerimizde risk altında bulunan ve suça eğilimli davranış 
gösteren 16–18 yaş arası çocuklar ve ailelerine yönelik hazırlanmıştır. Proje ile bu yaş grubunda 
bulunan çocukların ve ihtiyacı olan ailelerin uyum, iletişim ve mesleki becerileri geliştirilerek iş 
sahibi olmaları ve sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması amaçlanmıştır.  

Projenin uygulanmaya başlanmasından 1 Temmuz 2010 tarihine kadar, ülke genelinde 4112 
çocuk tespit edilmiş, İşkur İl Müdürlüklerince bunlardan 287’sinin mesleki eğitimleri 
tamamlanarak sertifikaları verilmiş; 1.334’ünün de mesleki eğitimlerine devam edilmektedir. 

5.3.3.3.3. Çocukların Zararlı İnternet Yayınlarından Korunması 

Emniyet Genel Müdürlüğümüzde “Sanal Devriye” hizmeti gören birimi kurulmuştur. 
Bu birimce; İnternet ortamında çocukların psikolojik ve fizyolojik gelişimlerini menfi yönde 

etkileyen siteler belirlenmekte ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı aracılığıyla engellen-
meleri sağlanmaktadır. 

Çocukların, sanal dünyanın zararlı etkilerinden korunması amacıyla; uzmanlardan gerekli 
destek alınarak ilgili mevzuat kapsamında İnternet kafelere yönelik denetimler yapılmaktadır. 
2009 yılı içerisinde 16.402 İnternet kafe denetlenmiştir. 

Gençlerin suçlardan, madde bağımlılığından ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları için, ilk 
ve orta dereceli okullarda bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir. 

Bu kapsamda 2009 yılında okullara yönelik olarak yaklaşık;  
• 5 bin etkinlikte, 
• 450 bin öğrenciye  
yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Tablo 45. Okullara Yönelik Bilgilendirme Programları ve Katılımcı Sayıları (2009 Yılı) 
Düzenleyen Birim Etkinlik Sayısı Katılımcı Sayısı 

Toplum Destekli Polislik kapsamındaki etkinlikler 3.895 196.379 
Madde Bağımlılığı konusundaki bilgilendirme 
etkinlikleri (TUBİM) 

1.178 252.806 

Toplam 5.073 449.185 
Kaynak: EGM Verileri 

 
Güvenlik hizmetlerine toplumun katılım ve desteğini sağlamak üzere Asayiş Dairesi 

Başkanlığı bünyesinde 3 yıl önce Toplum Destekli Polislik (TDP) birimleri kurulmuştur. 
Çocukların yüksek yararı gözetilerek çocuk polisi hizmetlerine, TDP birimlerimizce de destek 
verilmektedir. Kuruluşundan bu yana TDP birimlerince, aralarında çocukların da bulunduğu 
yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşılmıştır.  
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5.3.3.4. Çocuk Polisi Eğitimleri 

Çocuk Şube Müdürlüklerinin kurulduğu 13 Nisan 2001 tarihinden itibaren “Çocuk Polisi 
Hizmet İçi Eğitimleri” düzenlenmeye başlanmış ve bu eğiitimler gelişerek devam etmektedir. 2001 
yılından bu yana 3.161 personele başta ulusal ve uluslar arası hukuk olmak üzere; çocuk hakları, 
çocukla iletişim, çocuk gelişimi/psikolojisi, sosyal hizmet ve meslek etiği derslerini içeren kurslar 
verilmiştir. Günümüz itibarıyla çocuk birimlerinde görev yapan kurslu personel sayısı ise 1.005 
olup genel ve kurs gören personel sayısının büyük bir kısmının eğitimini aldığı birimden farklı 
birimlerde çalıştığı dikkat çekmektedir. Yapılan eğitimlerin içeriği ve maliyeti göz önüne 
alındığında büyük bir işgücü kaybına ve ekonomik olarak kayba uğrandığı gözlemlenmektedir.   

Çocukla ilgili adli ve idari tüm iş ve işlemleri yerine getirmekle görevli çocuk 
birimlerindeki tanımlanan başlıklarda eğitim alarak uzman sıfatı kazanan çocuk polisi 
personelinin 05.05.2010 tarihli olur ile branşlaşması sayesinde bundan böyle daha etkin bir 
hizmet üretilebileceği değerlendirilmektedir.  

Farklı başlıklarla yürütülen eğitim programları, çocuğun gelişimi, çocuğun temel ihtiyaçları, 
çocuğa duyarlı iletişim, çocuk hakları, suça sürüklenmiş, mağdur, tanık, korunma ihtiyacı içindeki 
çocuk olarak adalet sistemine dâhil olmuş çocukların özellikleri, çocuklarla ilgili ulusal ve 
uluslararası mevzuat gibi konularda bilgiler içermektedir. Bu bilgilerin, eğitim programının bir 
parçası olan interaktif eğitim teknikleri ile davranış hâline dönüşmesi amaçlanmaktadır.  

Bölgelerin kültürel yapısı ve çocukların karıştığı suç türleri göz önüne alınarak standart 
müfredata ihtiyaç hâlinde ek dersler konulmaktadır.  

“Çocuk Polisi Temel Eğitim Kursu”nun yanı sıra temel eğitim görmüş personele, “Çocuk 
Koruma Kursu, Çocuk Adalet Sistemi Kursu, Çocuk Ticareti ve Çocukların Cinsel İstismarı ile 
Mücadele Kursu” başlıkları altında birer haftalık uzmanlık kursları verilmektedir.  

Bu kurslarda da çocuğa hizmet veren diğer kurum kuruluşlardan da Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, UNICEF, IOM, yerel yönetimler vb. 
temsilciler davet edilerek eğitim ortamında bir araya gelinip, bilgi paylaşımları sağlanmakta ve 
işbirliği konuları görüşülmektedir.  

Ulusal eğitimlerle birlikte, uluslararası alanda da eğitim işbirliği çalışmaları devam 
etmektedir. Diğer ülkelerle iyi uygulama örnekleri paylaşılmakta, yetişen eğitici ekiplerimizle 
yurtdışında eğitim verilmekte, ülkemize diğer ülkelerin polis teşkilatlarından gelen konuk 
kursiyerlere eğitim düzenlenmektedir. 2008 ve 2009 yıllarında Sudan ve Filistin polis teşkilatı 
personeline yönelik Çocuk Polisi Temel Eğitim Kursu düzenlenmiştir. 

5.4. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

5.4.1. Görev Tanımı 

Jandarma, polis görev sahası dışı olan, diğer bir değişle il ve ilçe belediye sınırları dışında 
kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını 
sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askerî bir güvenlik ve 
kolluk kuvvetidir. 
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2803 sayılı Kanunun 7’ nci maddesine göre Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel 
olarak görevleri şunlardır: 

 
a) Mülki Görevleri 
Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak; korumak ve kollamak; kaçakçılığı men, 

takip ve tahkik etmek; suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza 
infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak. 

b) Adli Görevleri 
İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli 

hizmetleri yerine getirmek. 
c) Askerî Görevleri 
Askerî kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri 

yapmak. 
d) Diğer Görevleri 
Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile 

bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak. 

5.4.2. Yetki ve Sorumluklar 

5.4.2.1. Görev ve Sorumluluk Alanı ile Disiplin İşlemleri 

Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; polis görev sahası dışı olup bu alanlar 
il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Jandarma, 
kendisine verilen görevlerin ifası ile ilgili olarak diğer güvenlik kuvvetleri ile işbirliği ve 
koordinasyonda bulunur. Jandarma veya Emniyet teşkilatı, kendi sorumluluk sahasında yetersiz 
kaldıkları veya kalacaklarının değerlendirilmesi hâlinde, mahalli mülki amirler tarafından 
birbirlerinin sorumluluk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Jandarmanın diğer 
güvenlik kuvvetleriyle işbirliği ve koordinasyon esasları ve emir komuta ilişkileri yönetmelikle 
belirlenir.  

Subay, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erlerle sivil memurların disiplin 
yolu ile cezalandırılmaları, garnizon komutanlarının yetkileri saklı kalmak kaydıyla kendi yetkili 
disiplin amirlerince; işçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan 
sözleşme hükümlerine göre yapılır. 

Jandarmanın mülki görevlerini ilgilendiren ve disiplin cezasını gerektiren fiilleri ortaya 
çıktığında valiler, il jandarma alay komutanından; kaymakamlar, ilçe jandarma bölük 
komutanından gereken cezanın verilmesini talep ederler. Alay ve bölük komutanları bunlar 
hakkında, askerî mevzuat çerçevesinde gerekli işlemi yapar. Mülki teşkilata tabi jandarmanın 
mülki görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı ile valiler tarafından denetlenir ve 
teftiş edilir. Jandarma Yönetmeliğine göre de, Mülki teşkilata tabi jandarmanın mülki görevleriyle 
ilgili eylem ve işlemleri, mülkiye müfettişleri ile valiler tarafından denetlenir ve teftiş edilir. 
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5.4.2.1.1. Hizmet Sınırı ve Hizmet Önceliği 

Kanun ve nizamlar ile bunlara dayalı olarak yetkili makamlarca verilen emir ve kararların 
öngörmediği hiçbir görev Jandarmadan istenemez. Ancak; 

a. Jandarma subayları, vali ve kaymakam vekilliğine; Jandarma astsubayları bucak müdür 
vekilliklerine geçici bir süre için verilebilirler. Jandarma iç güvenlik birliklerinin mülki teşkilata 
tabi olması nedeniyle bu görev ancak, il jandarma alay komutanlıkları ile ast kademelerinde 
görevli subay ve astsubaylara verilebilir. (Bu madde, kaymakamlar yönünden 5442 sayılı 
Kanun’un 29’ uncu maddesine 4748 sayılı Kanun’un 1’ inci maddesi ile eklenen fıkra ile 
hükümsüzleştirilmiştir. (4748/1 md.: Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri 
sınıfından olanlar vekâlet edebilir.) 

b. Suçlar işlenmeden önce ve suç işlenmesini önlemek için, emniyet ve asayiş ile kamu 
düzenini sağlamak, korumak ve kollamak amacıyla alınan önlemler, bu önlemlerin uygulanması; 
kaçakçılığı önleme, kovuşturma ve soruşturma konusuna ilişkin önlem ve faaliyetler ile ceza infaz 
kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarına ilişkin önlem ve faaliyetler, idari nitelikte olup 
hizmet sınırının belirlenmesinde jandarmanın mülki görevi olarak değerlendirilir. 

c. İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemlerin yapılmasına ve bunlara 
ilişkin adli hizmetlerin yerine getirilmesine dair görevler, hizmet sınırının belirlenmesinde 
jandarmanın adli görevi olarak değerlendirilir. 

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâli ile Anayasa’da öngörülen diğer olağanüstü 
durumlarda; adli ödev ve isteklerin sayıca çoğunluğundan ötürü hemen yapma olanağı bulamayan 
yetkili jandarma iç güvenlik birliği komutanı, hangi talebe öncelik verilmesi gerektiğini, 
Cumhuriyet savcısı ya da gecikmede sakınca varsa sorgu ve sulh hâkimi ile görüşerek belirler. 

İvedilik ve personel yetersizliğinden ötürü hemen yerine getirilmesi olanağı bulunmayan 
mülki ödev ve istekler konusunda; yetkili jandarma iç güvenlik birliği komutanı, durumu mülki 
amire yazılı olarak bildirir ve alacağı cevaba göre hareket eder. Ancak aynı zamanda yapılması 
gereken sayıca çok mülki işlerden, hangisine öncelik verileceği konusu belirlenirken, emniyet ve 
asayiş sağlanması ve korunmasına ilişkin olanlara öncelik verilir. 

5.4.2.2. Yetkileri 

17.12.1983 tarihli 18254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Teşkilatı Görev ve 
Yetkileri Yönetmeliğine göre Jandarmanın yetkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

a. Genel terbiye ve ahlak kurallarına aykırı, utanç verici veya toplum düzeni bakımından 
hiçbir biçimde onaylanamayacak davranışlarda bulunanları; bu davranışlara ilişkin, söz, şarkı ve 
müzikli vb. şekilde gösteri yapanları, 

b. Kız, kadın ve genç erkeklere söz atanları, sarkıntılık edenleri ve gençleri her türlü 
ahlaksızlık veya kötü alışkanlıklara yönelten ve özendirenleri, 

c. Kamunun huzur ve sükûnunu bozacak şekilde kavga edenleri, 
Herhangi bir başvuru veya şîkayet olmasa bile, hareketlerinin devamını durdurarak, yasaklar. 

Bu yasağı dinlemeyenleri veya davranışları, yakalamayı gerektiren bir eylem oluşturanları yakalar. 
Bu durumlarda tutanak düzenleyerek, gerekli kanuni işlemi yapar. 

Jandarma, suç işlenmesini önlemek ve işlenmiş suçların faillerini ele geçirmek için veya 
diğer kanuni yetkilerini kullanırken, kişilerden kimliklerini sorabilir. Bu istem karşısında herkes; 
nüfus cüzdanı, pasaport veya resmi bir belgeyi göstererek kimliğini kanıtlamak zorundadır. 
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Usulüne uygun olarak verilmiş emirler çerçevesinde, üniformasız görev yapan emniyet ve 
asayişle görevli jandarma personeli; kimlik sorma yetkisini kullanırken, öncelikle kendisini 
tanıtmaya yarayan resmi belge veya kimliğini göstermek zorundadır. 

Bu gibi kimselere kimliklerini kanıtlayabilmeleri için her türlü kolaylık gösterilir. Ayrıca 
bütün kamu kurum ve kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleriyle kamu iktisadi kuruluşlarının 
elinde bulunan haberleşme araçlarından öncelikle yararlanma kolaylığı sağlanır. Bu kuruluş 
yetkilileri, Jandarmanın bu konudaki istemlerini geciktiremezler. 

Kimliği belirlenemeyenler hakkında, "parmak izi ve fotoğraf alma" işlemi uygulanarak 
serbest bırakılırlar. Ancak bunlardan vatandaşlık durumu şüpheli görülenler ile nüfusa kayıtlı 
olmadığı anlaşılanlar; elde edilen belgelerle birlikte, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili nüfus 
idaresine gönderilirler. 

Yabancıların Türkiye'deki İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ile Pasaport Kanunu 
hükümleri göz önünde tutulur. 

Jandarma; 
a. Halkın rahatını bozacak veya rezalet sayılacak derecede sarhoş olanları sarhoşluk hâlinde 

başkalarına saldıranları ve kesin olarak kamunun huzur ve istirahatını bozanlardan yapılan uyarıya 
aldırış etmeksizin hareketlerine devam edenleri, 

b. Görevini yaparken jandarmaya karşı direnenleri veya görevinden alıkoyacak şekilde engel 
oluşturanları ve yakalanmadıklarında bu hareketlerine devam edecekleri anlaşılanları, 

c. Usulüne aykırı olarak ülkeye girmek isteyen, giren veya haklarında sınır dışı veya başka 
ülkeye geri verme kararı verilen kimseleri, 

yakalar ve gerekli kanuni işlemi yapar. Ayrıca suç işlemeye yönelik olarak her türlü araç 
gerecin sağlandığı, planlandığı ve müdahalede gecikildiğinde suçun kesinlikle işleneceği 
izlenimini veren, hazırlık hareketleri içinde bulunan kimseleri men eder. 

Ceza yargılamasıyla ilgili olarak, yetkili makamlarca çıkarılan zoru gerektiren 
müzekkerelerin infazına; ilişkin hükümlerle; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve ilgili 
mevzuatın yakalama konusuna ilişkin diğer hükümleri ayrıca göz önünde tutulur. 

 
Jandarma; 
a. İmdat istenmesi veya yangın, su baskını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber 

verilmesi veya görülmesi hallerinde bu tehlikelerden kişileri kurtarmak amacıyla; 
b. Ağır cezalı bir suçun işlenmesine veya işlenmekte olan ağır cezalı bir suçun devamına 

engel olmak için; 
Konutlara, işyerlerine ve eklentilerine girebilir. 
Jandarma yükseköğretim kurumları içinde, kurumun imkânlarıyla önlenmesi mümkün 

görülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında, kurumun yetkililerinin başvurusu üzerine ve 
ayrıca herhangi bir davete bağlı olmaksızın suç ve suçluların kovuşturulması için her zaman 
yükseköğretim kurumlarının binalarına ve eklentilerine girebilir. 

Ceza kovuşturması yönünden, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun konuyla ilgili 
hükümlere göre işlem yapılır. 
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Jandarma yeterli ve kesin deliller elde ettiğinde, o yerin mülkiye amirinin kararıyla; 
a. Genel ahlak ve terbiyeye, genel güvenlik ve kamu düzenine aykırı Devletin Ülkesi ve 

Milletiyle bölünmezliği esasını, nitelikleri Anayasada gösterilen Cumhuriyet'i yıkmaya, sarsmaya 
ve bölmeye yönelik; oyun oynanan, temsil verilen, film, görüntü ve ses bant ya da kasetleri vb. ile 
gösteri yapılan yerleri, 

b. Kumar oynanan genel ve kamuya açık yerleri, 
c. Uyuşturucu madde kullanılan, bulundurulan ya da satılan vb. yerleri, 
d. Kanun ve nizam hükümlerine aykırı hareket edildiği saptanan; genelevleri, birleşme 

yerlerini ve tek başına fuhuş yapanların evlerini, 
e. Kanun ve nizamlara aykırı olarak işletilen ya da konulan yasaklara uymayan, açılması izne 

bağlı yerleri,  
kapatır. 
Kapatmayı gerektiren nedenler adli kovuşturmayı gerektiriyorsa soruşturma evrakı derhâl 

Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Bu şahıslar hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmesi 
veya kapatılan yerin kesin şekilde sahip değiştirdiğinin anlaşılması hâlinde, mahalli mülki amir 
tarafından, kapatılan yerin süresinden önce açılmasına karar verilebilir. 

Kapatmayı gerektiren nedenler mahkemeye intikal ettirilecek hallerden ise altı aydan, 
değilse üç aydan fazla kapatmaya karar verilemez. 

Rulet, tilt, langırt, v.b. aletlerle ilgili konularda Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve 
Makinaları Hakkında Kanun hükümleri göz önünde bulundurulur. 

5.4.2.2.1. Asayiş Saati 

Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’ne göre, her gün saat 11 bütün 
Türkiye'de emniyet ve asayiş saatidir. Mülki amirler asayiş saatindeki toplantının zamanında 
yapılması için gerekli önlemleri alır. Belirli bir iş olsun ya da olmasın tam bu saatte ve önemli 
olaylarda saate bağlı kalınmaksızın derhâl, Jandarma iç güvenlik birlik komutanları ve en büyük 
polis amiri (bulunmadıkları takdirde vekilleri), birlikte en büyük mülki amirinin, bulunmadığı 
takdirde vekilinin yanına davet edilmeden giderler. Jandarma iç güvenlik birlik komutanları ve en 
büyük polis amirleri (24) saat içinde kendi görev ve sorumluluk bölgelerinde meydana gelen bütün 
olayları ve aldıkları haberleri, bunlara karşı alınan veya alınması gerekli bulunan tedbirleri ve 
önerilerini bildirirler; o gün için görevde kullanılabilecek kuvvet miktarını açıklarlar. 

Mülki amir ya da vekili bu açıklamaları aldıktan sonra isteklerini sözlü olarak bildirirler. 
Mülki amirin istekleri duruma uygun görülmezse Jandarma iç güvenlik komutanı ve polis amiri bu 
konudaki görüşlerini açıklar. Son karar mülki amirindir. Bu durumda mülki amirler, bu isteklerini 
yazılı olarak verirler ve bu istek mülki amirin sorumluluğu altında yapılır. 

Sözlü istek ve direktifler Jandarma iç güvenlik komutanları ve polis amirleri tarafından not 
alınır. Polis amirlerince bu notlar üç suret çoğaltılır. Jandarma iç güvenlik komutanı ile polis amiri 
tarafından imzalanan bu notların, bir örneği Jandarmada, bir örneği polis makamlarında, bunların 
saklanması için açılacak dosyalarına konur. Diğer örnek ise, polis amiri tarafından mülki amire 
bilgi için sunulur. 
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5.4.2.3. Adli Makamlarla İlişkileri 

Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’ne göre, Jandarmanın adli görevleri 
bakımından; adli kolluk amirlik ve makamları, adli teşkilat esas tutularak belirlenir. Adli teşkilatın 
ilçe esasına göre kurulmuş olması nedeniyle; 

a) Her ilçedeki asliye mahkemesi teşkilatının yanında bulunan ilçe Jandarma bölük 
komutanları, o ilçe bakımından Jandarmanın adli kolluk amiridir. Bu sıfatla görev yapan ilçe 
jandarma bölük komutanları ile bu hizmetleri vekâleten yürütenlerin, adli hizmetlerden doğan 
suçlarda; hâkim ve savcıların tabi oldukları yargılama usulü uygulanır. Ayrıca bu konuda; 2253 
sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun’un 22’ nci 
maddesiyle 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun’un 15’ inci maddesi hükmü 
gözetilir. (2253 sayılı Kanun 5395 sayılı Kanun’un 48’ inci maddesi ile mülga olduğundan ve 
atıflar bu maddenin 2’ nci bendi gereği yeni kanuna yapılmış sayıldığından, artık jandarma 5395 
sayılı Kanunu uygulayacaktır.) 

b) İl Jandarma alay komutanlarının, adli kolluk görevini fiilen yürütme yükümlülükleri 
yoktur. Ancak, ilçe jandarma bölük komutanlıklarının diğer görevleri yanında; adli kolluk 
görevleri, denetim ve gözetim altında bulundurma yetki ve sorumlulukları saklıdır. Bu bakımdan, 
adli görevlerin tam, düzgün ve mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli önlemleri alırlar. 

c) İlçe Jandarma Bölük Komutanlığının, İlçe Jandarma Bölük Komutanı dışında kalan, 
Subay ve Astsubayları ile Uzman Jandarma, erbaş ve erleri; adli görevlerin yerine getirilmesi 
bakımından adli kolluk memuru sayılırlar. 

d) İlçe jandarma bölük komutanlığı, bucak Jandarma takım ve Jandarma karakol komutanlığı 
olarak adlandırılan komutanlıklar; adli kolluk makamı olarak nitelenir. 

5.4.2.4. Polisle İlişkisi 

Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’ne göre, polis görev ve sorumluluk alanı 
olup da bugüne kadar polis teşkilatı kurulmayan yerlerdeki emniyet ve asayişe ilişkin hizmetler, 
polis teşkilatı kuruluncaya kadar jandarma iç güvenlik birliklerince yerine getirilir. 

Jandarmanın emniyet teşkilatına, emniyet teşkilatının Jandarmaya yapacağı bu yardım; 
belirli bir bölgede emniyet ve asayiş hizmetlerini üzerine almak, devriyeler gezdirmek ya da toplu 
kuvvet sevk etmek biçiminde olur. 

Polis sorumluluk alanında; herhangi bir suçla karşılaşan Jandarma iç güvenlik kuvvetlerine 
mensup jandarmalar, orada o anda polis yoksa olaya müdahale etmek ve polise de haber vermek, 
polis memurlarının istemi üzerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür. Bu gibi durumlarda 
jandarma; polis memurları gelinceye kadar olay yerinde soruşturma yapamazlar. Durumu olduğu 
gibi koruyarak, delillerin kaybolmaması için gereken önlemleri alırlar. Olay yerinde el koydukları 
nesneleri gelen polis memurlarına bir alındı belgesiyle teslim ederler. Jandarma; polis 
memurlarının gelmesi geciktiğinde soruşturma yapar ve soruşturma evrakını, istem olmadan ilgili 
polis makamlarına gönderir. 

Zorunlu durumlarda, polis yetkilileri de, jandarma sorumluluk alanında yukarıdaki şekilde 
hareket ederler. 

Olay faillerinin belirlenmesi ve yakalanmaları konularında, Jandarma ve polis kendi 
sorumluluk alanlarında birbirlerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdürler. 
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Jandarmanın sorumluluk alanında, polis tarafından siyasi emniyetle ilgili ya da emniyet ve 
asayişle ilgili diğer konularda yürütülen çalışma ve haber toplama faaliyetlerinde, Jandarma bu 
görevlilere gerekli yardımı yapar. Buna karşılık polis yapacağı çalışmalardan ve edindiği 
bilgilerden, Jandarmaya bilgi verir. Jandarma ve polis kuruluşları kendi bölgelerindeki suç ve 
diğer olaylardan ilgili olanları birbirlerine bildirirler. 

Jandarma ile polisin birlikte çalışmalarına gerek duyulan durumlarda, ortak kuvvetin 
komuta, sevk ve idaresi, bu çalışmaya katılan jandarma kuvvetlerinin en kıdemli birlik komutanı 
tarafından sağlanır. Ancak ortak çalışmaya katılan polis teşkilatının amiri, emniyet amiri ya da 
emniyet müdürü rütbesinde ise bu amirler, çalışma sonuçlanıncaya kadar mülki amirin emrinde 
müşavir olarak görev yaparlar. 

 
Her ne kadar yukarıda yapılan açıklamalarda polis ile jandarma arasında sıkı bir 

işbirliğinin varlığından söz edilse de kayıp çocuklar konusunda böyle bir işbirliğinin tam 
manasıyla etkin olduğu söylenemez. Ancak Komisyon çalışmaları sürecinde ve yapılan 
çalışmalar çerçevesinde her iki kurum arasında kayıp çocuklar konusunda görüşmeler 
olmuş, ilgili diğer kurumlarla birlikte toplantılar yapılmış ve ortak bir bilgi sistemi 
kurulmasına karar verilmiştir. Kurulacak ortak bilgi sistemi sayesinde polise veya 
jandarmaya yapılacak bir kayıp çocuk müracaatı online olarak her iki kurum görevlileri 
tarafından görülecek ve çocuğun arama çalışmalarında koordineli hareket edilmesi 
sağlanacaktır.  

Bilgi sisteminin kurulması Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Adalet, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı 
arasında 09.06.2010 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilecektir. (Ek 2) 

5.4.2.5. Köy Muhtarlarıyla İlişkiler 

Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’ne göre muhtarlar; 
a. Kendi bölgelerindeki kamuya açık eğlence ve dinlenme yerlerini kontrol ederek kapatmayı 

gerektiren yerleri saptayıp, Jandarmaya bildirmekle, 
b. Köylünün canına, ırzına ve malına el uzatanları ve kanunlara karşı gelenleri yakalamak ya 

da koruculara yakalatıp Jandarmaya teslim etmekle, 
c. Kaçakçılığın önleme ve kovuşturmasına ilişkin 1918 sayılı Kanun’a göre gerekli ihbarları 

Jandarmaya bildirmekle, 
d. Hayvan hırsızlığı olaylarında Jandarma ile koordineli şekilde çalışmakla, 
e. Yangın, sel vb. afetlerde, gerekli önlemleri almak ve Jandarmaya haber vermekle, 
f. Köy Kanunu’nun öngördüğü diğer devlet işlerinin Jandarma ile işbirliği içinde 

yürütülmesini sağlamakla yükümlüdürler. 
Jandarma bu konularla ilgili olarak köy muhtar ve ihtiyar heyetleriyle doğrudan ilişkide 

bulunur. Sözlü ve yazılı olarak haberleşir. 

5.4.3. Teşkilat Yapısı 

Jandarmanın teşkilat, görev ve yetkileri, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 25’ inci 
maddesinin “Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile 
jandarma karakol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar.” hükmü 
gereğince 2559 sayılı Kanun’daki görev ve yetkiler de Jandarma tarafından kullanılıp ifa 
edilmektedir. 
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Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup Silahlı Kuvvetlerle 
ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş 
işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma 
Genel Komutanı, Bakana karşı sorumludur. Emniyet ve asayiş ile görevli jandarma birliklerinin 
kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde zorunlu haller dışında mülki taksimat esas alınır. Ancak 
hizmette verim ve etkinliğin sağlanması amacıyla birden çok ili içine alan bölgelerde teşkilatlanma 
da göz önünde bulundurulur. 

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatı; Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ve Bağlı 
Birlikleri, Jandarma İç Güvenlik Birlikleri, Jandarma Sınır (seyyar) Birlikleri, Jandarma Eğitim 
Birlikleri, Jandarma Okulları, Jandarma İdari ve Lojistik Destek Birlikleri ile görevin özelliğine 
bağlı olarak kurulacak diğer kuruluşlardan oluşur. Karargâh, kıta ve birlikler görevin özelliği ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esaslar göz önünde tutularak kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

Jandarma Bölge Komutanlıkları, mülki teşkilata tabi jandarma birlikleri arasında sayılmasına 
rağmen bunlar doğrudan Genel Komutanlığa bağlı olup vali ve kaymakamlarla özlük ve disiplin 
işlemleri bakımından herhangi bir ilişkileri kurulmamıştır. Jandarma bölge komutanları 
kendilerine bağlı birliklerin mülki görevlerine ilişkin görev ve işlemlerin tam, doğru ve zamanında 
yapılmasını sağlamak, denetlemek, yanlış ve eksikliklerin nedenlerini inceleyerek gidermek, 
gerektiğinde soruşturma yapmak görev, yetki ve sorumluluğunu haizdir. Görüleceği üzere aslen 
vali ve kaymakamlara ait yetkileri kullanmaktadır. 

5.4.4. Çocuklara Yönelik Hizmetler 

Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’ne göre, yardım isteyenlere, korunmaya 
muhtaç çocuklarla yardım gereken küçüklere; sakat, hasta, yaşlı kimselerle, düşkün ya da 
kimsesizlere ve yabancılara yardım etmek Jandarmanın mülki görevlerinin esaslarındadır. 
(Yönetmelik 45/f). Yönetmelik’in 63’ üncü maddesinin d bendine göre de, sokaklarda serseri gibi 
dolaşan ve oturduğu yeri bildirme gücü bulunmayan düşkün durumdaki kimselerin ya da 
çocukların kanuni temsilcilerini araştırıp bulmak ve kendilerine teslim etmekle; kanuni 
temsilcileri olmayanları ise ilgili sosyal yardım kuruluşlarına ya da belediyelere teslim etmekle 
yükümlüdür. Gerek sokaklarda serseri gibi dolaşan çocukların gerekse düşkün durumda 
bulunanların kanuni temsilcileri, bu gibileri teslim almaktan kaçındıklarında; durum Jandarmaca 
bir tutanakla saptanır ve kanuni işleme girişilir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu ve Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre beden, ruh ve ahlaki gelişmeleri tehlikede bulunan ve 
korunmaya muhtaç çocukları saptamak, ilgili makamların gerekli önlemleri almalarını sağlamak 
da Jandarmanın görevidir. Jandarma bir küçüğün (çocuk) gözetim altında ıslahı ya da yetkili 
merci önüne çıkarılması için verilen bir kararı yerine getirmek amacıyla gerekli tedbiri alır. 

Gazino, bar, pavyon, diskotek, kulüp vb. adlarla anılan ve içki kullanılan yerlerle banyo, 
hamam, sauna, plaj vb. yerlerde kız ve kadınların çalışabilmesi; o yer mülki amirinin iznine 
bağlıdır. Yirmi bir yaşından küçük yaştaki kız, kadın ve erkekler, hiçbir şekilde bu yerlerde 
çalıştırılamazlar. Sarhoşluğa yol açacak ölçüde içki vermeyen ya da içkili eğlenceye yer 
vermeyen yalnız yemek arasında hafif içkiler veren lokantalarda; yaşı yirmi birden küçük olan 
kadın ve erkeklerin çalışmasına izin verilebilir. Bu durumu sağlamak da Jandarmanın görevidir. 
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Bar, pavyon, kulüp, diskotek vb. yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile, on sekiz 
yaşından küçüklerin (çocukların) girmeleri; Jandarmanın görev ve sorumluluk alanında, 
jandarma tarafından menedilir. 

Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde, belgeli turizm işletmesi olarak belirlenen ve ilgili 
Bakanlıkça uygunluğu saptanıp izin verilen yerlere, on sekiz yaşından küçüklerin veli ve vasileri 
yanlarında olmak kaydıyla girebilmelerine ilişkin hükümlere göre işlem yapılır. 

Bu yerlere on sekiz yaşından küçükleri kabul ettiği ve oturmalarına müsaade ettiği 
anlaşılan o yerin işleticileri hakkında kanuni işlem yapılır. 

Jandarma, şikâyet üzerine kamu adına kovuşturulan ya da kişi davası yoluyla kovuşturulan 
suçlardan birinin işlendiğini gördüğünde; suçun devamını önler. Suçtan zarar görenin usulüne 
uygun şikâyeti üzerine ya da bu kimsenin akıl, ruh ve beden sakatlığı ya da yaş küçüklüğü 
(çocuk) nedeniyle şikâyet şartı aranmayan durumlarda, bu tür suçlara da el koyar. Kanuni gereğini 
yapar. 

Jandarma, Kanun ve Yönetmeliği’nde “İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen 
işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek” görevi dışında, bir başka 
ifadeyle işlenmiş bir suçla ilgili iş ve işlemler dışında, mülki kolluk olarak işlev görecektir. 

5.4.4.1. Jandarma Çocuk Merkezlerinin Teşkilat Yapısı 

Türkiye’deki çocukların durumu ve suç işleme oranındaki artış göz önüne alınarak 
çocuklarla ilgili alınacak tedbirlerin hayata geçirilmesinde Jandarma teşkilatı, üzerine düşen 
görevleri en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindedir. İcra edilen tüm faaliyetlerde Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nde tanınan hakların uygulanmasına ve çocuğun yüksek yararının 
gözetilmesine önem verilmektedir. 

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığınca, çocukların korunması, çocuk suçluluğunun 
önlenmesi ve suça sürüklenen çocuklara yönelik tedbirlerin daha etkili bir şekilde sürdürülmesi 
maksadıyla Jandarma Çocuk Merkezleri teşkil edilmiştir. 

İstanbul Bahçeşehir ve Taşdelen, Ankara, İzmir, Aydın, Erzurum ve Antalya’da Jandarma 
Çocuk merkezi bulunmaktadır. 

Jandarma Çocuk Merkezleri; Merkez Karargâhı, Sosyal Hizmetler Kısmı, İşlem Kısmı 
olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır.  

Merkez Karargâhında; merkez amiri ile idari işler memuru ve temizlik görevlisi,  
Sosyal Hizmetler Kısmında;  kısım amiri, sosyal hizmetler astsubayı ve psikolog,  
İşlem Kısmında ise; suç önleme astsubayı, suç önleme uzmanı ile kayıp çocuk, adli işlem ve 

istatistik elemanları olmak üzere toplam 13 personel görev yapmaktadır. 

5.4.4.2. Jandarma Çocuk Merkezlerinin Görevleri 

• Korunmaya ve yardıma muhtaç, mağdur, kaybolan ve bulunan çocuklarla ilgili 
işlemleri yürütmek, 

• Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yapmak, 
• Suç işlemiş veya suça yönelmiş çocuklar ile korunmaya muhtaç çocukları suça iten 

etkenleri araştırmaktır. 
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5.4.4.3. Jandarma Çocuk merkezine Getirilen Çocuklara Yapılan İşlemler 

• Çocuklar, ailesine ya da ilgili kuruma teslim edilinceye kadar bu merkezde muhafaza 
edilmekte; barınma, beslenme, temizlik, giyinme gibi zorunlu ihtiyaçları karşılanmakta; sağlık 
kontrolleri yaptırılmaktadır. 

• Temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde, çocukların geliş nedenleri araştırılmakta, 
çocuğun kimlik tespiti yapılarak gerekli yasal işlemler yürütülmektedir 

• Merkezde muhafaza edilen çocukların, ailelerine ya da ilgili kurumlara teslimine kadar 
barınmaları için kız ve erkek çocuklar ayrı olmak üzere yatak odaları, yemekhane, banyo ve iyi 
vakit geçirebilmeleri için TV odası bulunmaktadır. 

• Beden, ruh ve ahlaki gelişimleri tehlikede bulunan korunmaya ve yardıma muhtaç, 
ihmal ve istismara maruz kalan, suç mağduru, suç işleme eğilimi içinde olan, sokakta yaşayan 
veya çalıştırılan çocuklar psikolojik yönden desteklenmektedir. 

• Öğrenim yaşı geçmiş ve hiçbir mesleki becerisi olmayan çocukların ilgi ve kabiliyet 
alanları belirlenerek bu çocuklar meslek edindirme kurslarından yararlandırılmaktadır. 

• İnsan ticareti, insan hakları mağdurlarından çocuk yaşta olanların tamamına bu 
merkezlerde işlem yapılmakta ve bunlar rehabilite edilmektedir. 

• Hakkında işlem yapılan çocuklar, müteakip dönemlerde de takip edilerek, ihtiyaç 
olduğu zamanlarda onlara destek olunmaktadır. 

Çocuk psikolojisine uygun olarak inşa edilmiş Merkezler, sivil kıyafetle görev yapan kolluk 
personeli ve çocuklara karşı şefkatli yaklaşım, çocukların personele güvenini sağlarken yaşayacağı 
korkuyu ve heyecanı da en aza indirmektedir. 

5.4.4.4. Jandarma Çocuk Merkezleri Tarafından Yürütülen Suç Önleyici Faaliyetler 

• Çocukları suça iten etkenler araştırılmakta ve bu konuda tedbir alınması için çalışmalar 
yapılmaktadır. 

• Uçucu veya uyuşturucu madde bağımlısı olduğu anlaşılan çocukların tedavisi için 
sağlık kuruluşları ile işbirliğinde bulunulmaktadır. 

• Örgün ve yaygın eğitim kuruluşları ile eğlence ve sosyal merkezlerin bulunduğu 
bölgelerde çocuklarla ilgili olarak önleyici ve koruyucu devriye hizmetleri yürütülmektedir. 

• Çocukların cinsî faaliyet için kandırılması ve zorlanmasını, fuhuş veya pornografik 
nitelikli gösterilerde kullanılmasını önleyici çalışmalar yapılmaktadır. 

• Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış malların kendilerine satılıp satılmadığı, 
çocukların girmesi yasaklanmış umuma açık yerlere girip girmedikleri ve buralarda çalıştırılıp 
çalıştırılmadıkları kontrol edilmektedir. 

• Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerlerle ilgili olarak yasal işlem yapılmak 
üzere ilgili güvenlik gücüne bilgi verilmektedir. 

• Öğrenim yaşına girmiş olmasına rağmen okula gitmeyen veya öğrenime devam 
etmeyen çocuklar tespit edilmekte, bu çocukların aile ve ebeveynleri ile görüşülerek okula 
gitmeleri sağlanmaktadır. 

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, üniversiteler, il ve ilçe milli eğitim 
müdürlükleri, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde gerekli 
tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. 



– 200 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

5.4.4.5. Jandarma Çocuk Merkezleri ile Diğer Jandarma Birliklerinde Görev Yapan 
Personelin Eğitimi 

Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Çocuklar her türlü ihmal ve 
istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır.” 
buyurmuşlardır. Jandarma Genel Komutanlığı da bu hedef doğrultusunda çocuklarla ilgili 
faaliyetlerini yürütmektedir.  

Çocuklarla ilgili işlemleri yürütecek personelin özel bir bilgi ve beceriye sahip olmaları 
gerektiği bilinciyle, “Jandarma Çocuk Merkezleri”nde görevli personel ile diğer Jandarma 
birliklerinde görev yapan personel için özel eğitim programları uygulanmaktadır.  

Bu çerçevede her yıl planlı eğitim faaliyetleri ve meslek içi kurslar kapsamında, “Jandarma 
Çocuk Merkezleri”nde görevli personel ile diğer Jandarma birliklerinde görev yapan “Çocukları 
Koruma İşlem Astsubayları/Elemanları”na Jandarma Okullar Komutanlığında “Çocuk Suçlarının 
Önlenmesi Kursu” verilmektedir. 

Düzenlenen kurslar ve hizmet içi eğitimlerin içeriği aşağıdaki gibidir; 
• Çocuk Kavramı, Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmelerde Çocuk, 
• Çocuğun Gelişim Evreleri, 
• Çocuklarla İletişim Esasları, 
• Çocukların İstismarı ve İhmali, 
• Çocuğa Karşı İşlenen Suçlar,  
• Çocuğa Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi Maksadıyla Uluslararası İşbirliği, 
• Çocuk Suçluluğu ve Çocukların Suç İşleme Sebepleri, 
• Türkiye’deki Çocuk Koruma Sistemi, Çocuklarla İlgili İşlem Yürüten Kurum ve 

Kuruluşlar ile İşbirliği ve Önemi, 
• Çocukla İlk Görüşme Süreci, 
• Güvenlik Birimine Getirilen Çocuklara Yaklaşım Biçimleri ve Yapılacak İşlemler,  
• Suça Sürüklenen, Suç Mağduru Olan Çocukların Suça İtilmesinin ve İstismarının 

Önlenmesi ve Ailelerle İşbirliğinin Önemi, 
• Çocukların Korunmasında, Çocukları Koruma İşlem Astsubayları/Elemanlarının 

görevleri. 
Ayrıca, çocukların korunmasına yönelik ihtiyaç duyulan diğer konularda da personel 

eğitilerek yetiştirilmektedir. 
 
Diğer Jandarma Birimlerinde Çocukların Korunması ve Çocuk Suçlarının Önlenmesi 

Alanında Görev Yapan Personel 3 
 
Jandarma Genel Komutanlığınca, Jandarma birimlerine gelen veya getirilen çocuklarla ilgili 

işlemleri yürütmek üzere, 2001 yılından itibaren İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, Jandarma 
Karakol Komutanlıkları ile bunlara bağlı Timlerde “Çocukları Koruma İşlem 
Astsubayları/Elemanları” görevlendirilmiştir.  

 2 
 

                                                 
3  http://www.jandarma.gov.tr/asayis/cocuk_ks/diger_jandarma_personel.htm (Erişim 

tarihi: 05/10/2010) 
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Çocukların korunması ve çocuk suçluluğunun önlenmesi kapsamında, 2003 yılında 
Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhındaki Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde “Çocuk ve 
Ahlak Suçları Kısmı” oluşturulmuştur. (1) Subay, (1) Astsubay ve (1) Uzman Sivil Memur 
kadrosuyla görev yapan Çocuk ve Ahlâk Suçları Kısmı tarafından, Jandarma Çocuk Merkezleri ile 
diğer birliklerin çocukların korunması alanındaki faaliyetleri takip edilmekte ve 
yönlendirilmektedir. 

5.5. SAĞLIK BAKANLIĞI 

5.5.1. Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluluklar 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 58’ inci maddesi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu’nda Sağlık Bakanlığının görevleri; 

• Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hâli içinde sürdürmesini 
sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar 
yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve 
kurdurmak, 

• İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol etmek 
ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış 
ve çalışmalarını esaslara bağlamak ve denetlemek, 

• Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak  

olarak tanımlanmıştır. 

5.5.2. Teşkilat Şeması 

Sağlık Bakanlığının topluma yönelik sağlık ile ilgili hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi 
amacıyla hizmet veren birimleri aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır. 

• Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 
• Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Bşkanlığı 
• Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
• Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 
• Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
• Hukuk Müşavirliği 
• İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
• İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
• İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı 
• Kamu Özel Ortaklığı Dairesi Başkanlığı 
• Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı 
• Personel Genel Müdürlüğü 
• Proje Yönetim Destek Birimi 
• Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezî Başkanlığı  
• Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 
• Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı 
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• Strateji Geliştirme Başkanlığı 
• Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
• Teftiş Kurulu Başkanlığı 
• Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
• Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı 
Bu örgütlenme modeli içinde çocuklara yönelik koruyucu, tedavi edici hizmetler ile 

rehabilitasyon hizmetleri ağırlıklı olarak dört genel müdürlük tarafından sunulmaktadır. Bu genel 
müdürlükler ve hizmet birimleri aşağıda verilmiştir.  

Şekil 12. Sağlık Bakanlığının Merkez Teşkilat Yapısında Çocuklara Yönelik Sağlık Hizmeti 
Sunumundan Temel Olarak Sorumlu Olan Birimler 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sağlık Bakanlığının kayıp ve mağdur çocukların sorunlarına yönelik taşra yapılanması ise 

aşağıda sunulmuştur. 
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Şekil 13. Sağlık Bakanlığının Kayıp ve Mağdur Çocukların Sorunlarına Yönelik Taşra 
Yapılanması 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan sağlık personelinin sayısı aşağıda 

sunulmuştur. 
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Tablo 46. Sağlık Bakanlığı Aktif Çalışan Personel Listesi (Nisan 2010) 

Basamak 

K
ad

ın
 D

oğ
um

 

Ç
oc

uk
 

Ps
ik

iy
at

rı
 

Ç
oc

uk
 

C
er

ra
hı

 

Ç
oc

uk
 

H
as

ta
lık

la
rı

 
U

zm
an

ı 

Pr
at

is
ye

n 
H

ek
im

 

A
ile

 H
ek

im
i 

Ps
ik

lo
g 

Ebe 

H
em

şi
re

 

M
er

ke
z 

1. Basamak 25 - - 34 13.069 383 - 13.103 8.515 
2. Basamak 592 76 111 396 2.341 90 878 6.258 21.091 
3. Basamak 839 87 159 778 1097 92 136 6.319 19.542 
Merkez Toplam 1.456 163 270 1.208 16.507 565 1.014 25.680 49.148 

İl
çe

 

1. Basamak 7 - - 6 8.414 186 - 11.667 6.989 
2. Basamak 614 - 29 499 3.323 382 - 6.491 14.997 
3. Basamak 5 - 2 2 44 - - 51 424 
İlçe Toplam 626 - 31 507 11.781 568 - 18.209 22.410 

Genel Toplam 2.082 163 301 1.715 28.288 1.133 1.014 43.889 71.558 

 
Sağlık Bakanlığı 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde 569 aile hekimi uzmanı, 21.483 hekim, 

15.504 hemşire, 24.770 ebe ve 20.956 sağlık memuru hizmet vermektedir. (Nisan 2010) 
Türkiye’de ve AB üyesi ülkelerde 100.000 kişiye düşen hekim sayısı karşılaştırıldığında, bu 

sayı AB üyesi ülke ortalamasında 338, Türkiye’de ise 146’dır. Yani, Türkiye’deki 100.000 kişiye 
düşen uzman hekim sayısı AB üyesi ülkeler ortalamasının yarısından daha azdır. (TNSA 2008) 

5.5.3. Çocuklara Yönelik Hizmetler 

Kayıp ve mağdur çocuklar ile ilgili kamu hizmetlerinin sunumunda Sağlık Bakanlığı; Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  AÇSAP Genel Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere dört ana birimi ile destek 
sağlamaktadır. Ayrıca söz konusu Genel Müdürlükler Bakanlığın diğer birimlerinden de gerekli 
durumlarda destek almaktadır. Yukarıda isimleri geçen dört Genel Müdürlüğün konuyla ilgili 
hizmetleri aşağıda verilmiştir; 

5.5.3.1. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 58’ inci 
maddesi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 2’ nci ve 9’ uncu maddesi, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında 
Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3’ üncü maddesine dayanarak 
vatandaşların sağlığını korumak, hastalıklar daha oluşmadan önlemek için koruyucu sağlık 
hizmetleri kapsamında alkol dışı bağımlılık yapıcı maddeler, alkol ve tütün ile mücadele etmek 
amacıyla merkez ve taşra birimleriyle ülkenin her köşesinde hizmet vermektedir. (Nisan 2010). 
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5.5.3.1.1. Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı 

• Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle 
bütünleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 

• Hizmet verenlerin mezuniyet öncesi eğitimlerinde müfredat programlarını gözden 
geçirmek, geliştirmek ve mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerini sağlamak,  

• Gebe, lohusa ve 0-6 yaş arasındaki çocukların birinci basamakta yapılan izlemlerine 
psikososyal izlemi entegre etmek, 

• Birinci basamakta sık görülen ruhsal bozuklukların erken teşhis ve tedavilerine yönelik 
çalışmaları yürütmek,  

• Risk gruplarına (çocuk, genç, yaşlı, afetlere maruz kalanlar gibi) yönelik koruyucu ruh 
sağlığı çalışmalarını yürütmek, var olan ruh sağlığı mevzuatının incelenmesi, değerlendirilmesi ve 
yeni düzenlemelerin yapılması için gerekli çalışmaları yürütmek, 

• Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamakta tanı, tedavi ve izlemleri için gerekli 
çalışmaları yürütmek (Ruh hastalarının sevk ve takipleri, RS10, RS20, RS30, RS 40 ve RS50 
formlarıyla izlenmektedir.) 

• Kronik ruhsal bozukluğu olan kişilerin çocuklarına ve ailelerine yönelik koruyucu ruh 
sağlığı programlarını geliştirmek üzere sektör-içi ve sektörler arası çalışmaları yapmak, (2008 
yılında başlayan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı” kapsamında bu tür 
çalışmalara yer verilmektedir. Ayrıca “4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun” gereği, 
kronik ruhsal bozukluğu olan faillerin Aile Mahkemelerince verilen sağlık tedbiri kararlarının takibi 
illerde İl Sağlık Müdürlükleri Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesi tarafından yapılmaktadır.) 

• Kronik ruhsal bozukluklar konusunda sağlık personelini ve toplumu bilgilendirme ve 
bilinçlendirmeye yönelik programlar geliştirmek ve uygulamak,  

• Kronik ruhsal bozuklukların toplum içinde tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak 
üzere sektöriçi ve sektörler arası çalışmaları yürütmek,  

• Birinci basamakta kronik ruhsal bozuklukların tanı, tedavi ve izlemlerine yönelik 
düzenli veri toplama, değerlendirme ve geri bildirimi sağlamak,  

• İnsan hakları konusunda Bakanlık içi çalışmaların koordinasyonunu sağlamak; 
belirtilen konularda halk eğitimine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak ve izlemek; 
izleme, değerlendirme ve geri bildirim çalışmalarını yürütmek, sektör içi ve sektörler arası 
işbirliğini sağlamak görevlerini üstlenmektedir.  

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı 
tarafından 1994 yılında proje olarak başlayan “0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini 
Destekleme Programı”(ÇPGD) sağlık personeli tarafından birinci basamakta hizmet vermektedir.  
Bu programın amacı; “Bireylerinin yaşam boyu sağlığını korumak, daha yetenekli, zeki, başarılı 
ve kapasiteli bireyler yetiştirmek, artan şiddet ve suçluluğu azaltmak, sosyoekonomik eşitsizlikleri 
makul düzeylere indirmek, beynin hızlı gelişim döneminin önemini fark etmek ve bu dönemde 
çocuklarının gelişimini desteklemektir.”  

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı birinci basamak sağlık 
hizmetleri (sağlık ocakları) içinde çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimini izleme ve destekleme 
boyutlarını ele almaktadır. Anne, gebe ve çocuğun sadece biyolojik değil psikolojik açıdan da 
değerlendirilmesi istenmektedir.  Ruh sağlığı ve sosyal sağlık hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri 
içine entegrasyonunu getirilmesi, gebe ve çocukların birinci basamakta yalnızca bedensel açıdan 
değil, bedensel, ruhsal ve sosyal olarak bütünsel bir bakış açısıyla izlenmesini ve gelişimlerinin 
desteklenmesini sağlamak hedeflenmektedir. Bu programın hedefleri şu şekildedir: 

• Çocuğun Gelişimini Desteklemek (Aile içinde çocuk ile iletişim, çocuğa yaklaşım, gibi 
farklı alanlarda aile bireylerine bilgi ve beceri kazandırmak)  
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• Çocuğun Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerini belirlemeyk (Anne/babada ruhsal 
sağlık sorunu, ekonomik sorunu olan aileler, istismarın önlenmesine yönelik müdahaleler, 
çocuğun gelişimsel bozukluklarını erken tanısına yönelik ve aile bireylerinin çocuğu olumsuz 
olarak etkileyecek davranışlarının önlenmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırmak) 

Sağlık Bakanlığının “0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı” 2006 
yılında 26 ilde 75.761; 2007 yılında 25 ilde 239.526; 2008 yılında 40 ilde 594.121; 2009 yılında 
49 ilde 977.296 ve 2010 yılının ilk dört ayında 358.507 çocuğa ulaşmıştır. Bu programın daha 
yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

Madde Kullanımı Hizmetleri: 

Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı altında yürütülen temel hizmet birimleri arasında yer alan 
madde kullanım tedavi merkezleri, çeşitli nedenlerle mağdur olan çocukların madde kullanımında 
hizmet vermektedirler.   

İlk AMATEM İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
bünyesinde 1983 yılında hizmete gitmiştir. Yapılan değerlendirmeler, madde bağımlılığı 
sorununun artma eğiliminde olabileceğini gösterdiğinden, yıllar içinde sayısı artırılan merkezlerin 
sayısı 2009 yılı itibarıyla 11’e çıkarılmıştır ve yatak sayısı 332’ye ulaşmıştır. 

İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1995 
yılında ÇEMATEM (Çocuk-Ergen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezî)  hizmete 
açılmıştır. Ayrıca İzmir ve Diyarbakır’da da çocuk ve ergenlere yönelik özelleşmiş merkezler 
bulunmaktadır. Manisa ve Ankara’daki madde bağımlılığı tedavi merkezinde de çocuk ve ergenler 
için farklı bir bölüm ayrılmıştır. Diğer merkezlerde duruma göre klinik düzenlemeler yapılarak 
erişkinlere ve çocuklara tedavi uygulanmaktadır. 

Tablo 47. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezî ve Yatak Sayıları (Aralık 2009) 
Tedavi Merkezî Türü Merkez Sayısı Yatak Sayısı 
Erişkin Bağımlılık Tedavi Merkezî 17 466 
Çocuk ve Ergen Bağımlılık Tedavi Merkezî (ÇEMATEM) 3 43 

Toplam 20 509 
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Tablo 48. Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (Aralık 2009) 

Tedavi Merkezinin Bulunduğu Kurum Adı *Personel 
Sayıları 

Yatak 
Sayıları 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AMATEM) 20 **43 

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ÇEMATEM) 18 21 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EGEBAM) (ÇEMATEM) 18 12 
Diyarbakır Devlet Hastanesi (ÇEMATEM) 7 10 

Toplam 63 86 
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

* Personel sayıları; psikiyatri uzmanı, aile hekimi, pratisyen hekim, diğer uzman, hemşire, psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı ve eğitimcilerden oluşan nitelikli sağlık personeli toplam sayısıdır.  

** Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6 yatağı çocuk ve ergen bağımlılığında 
kullanılmaktadır. 
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Tablo 49. Yıllara Göre Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerindeki Ayakta Başvuru ve 
Yatarak Tedavi Gören Hasta Sayıları 
 Hasta Verileri 
Madde 
Bağımlılığı 
Tedavi Merkezî 
Bulunan 
Kurum 

2004 Yılı 2005 Yılı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 

Ayakta 
Başvuru 

Yatarak 
Tedavi 

Ayakta 
Başvuru

Yatarak 
Tedavi

Ayakta 
Başvuru

Yatarak 
Tedavi

Ayakta 
Başvuru

Yatarak 
Tedavi 

Ayakta 
Başvuru 

Yatarak 
Tedavi 

Ankara Numune 
E.A. Hast. 

651 193 1.362 330 2.525 363 4.097 317 8.109 314 

Ege Ünv. Tıp 
Fak. EGEBAM 

673 - 1.128 - 1.117 - 1.494 145 1.741 6 

Bakırköy 
ÇEMATEM 

1.699 - 3.171 - 3.445 154 3.944 143 124 104 

Diyarbakır 
ÇEMATEM 

- - - - - - 13 7 91 13 

Toplam 3.023 193 5.661 330 7.087 517 9.548 612 10.065 437 
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 
2006 yılından itibaren yatan hasta sayısının azalmasının bir başka nedeni de 2006 yılında 

yürürlüğe giren denetimli serbestlik uygulamaları ile ayakta tedavi ve takip programlarının daha 
fazla tercih edilmesidir.  

Tedavi Gören Kişilerin Sayısı: 2006 yılında 2853, 2007 yılında 2492 olan yatarak tedavi 
görenlerin sayısı, 2008 yılında 2145 olarak tespit edilmiştir. Bir önceki yıla göre % 14 azalma 
vardır. Bunun nedeni bazı tedavi merkezlerinin önceki yıllara göre daha az sayıda vaka 
bildiriminde bulunması ve gönderilen bazı veri formlarının yeterli veri içermediği gerekçesiyle 
değerlendirmeye alınmamış olmasıdır. 2006 yılından itibaren yatan hasta sayısının azalmasının bir 
başka nedeni de 2006 yılında yürürlüğe giren denetimli serbestlik uygulamaları ile ayakta tedavi 
ve takip programlarının daha fazla tercih edilmesidir. 

Tablo 50. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Yatarak Tedavi Gören 18 Yaş ve Altı 
Çocuk ve Ergenlerde 2004-2008 Yılları Arasında Tedavi Edilen Çocuk Sayısı 

Yıllar 
Cinsiyet 

Erkek Kız Bilinmiyor 

2004 69 10  

2005 128 12 1 
2006 300 31 2 
2007 270 18  
2008 139 23  

Toplam 906 94 3 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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2004-2008 yılları arasında madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde yatarak tedavi gören 18 
yaş ve altı çocuk ve ergenlerin cinsiyet durumu incelendiğinde, erkeklerin sayısının kız çocuklara 
göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 51. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Yatarak Tedavi Gören 18 Yaş ve Altı 
Çocuk ve Ergenlerde 2004-2008 Yılları Arası Tedavi Edilen Çocukların Yaş Gruplarına 
Göre Dağılımı 

Yıl 
Yaş Grupları 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2004       8 7 19 45 
2005    1 2 4 13 21 36 64 
2006     9 12 28 59 85 140 
2007 1   3 9 9 24 40 64 138 
2008    1  3 9 30 44 75 
Toplam 1   5 20 28 82 157 248 462 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 
2004-2008 yılları arasında madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde yatarak tedavi gören 18 

yaş ve altı çocuk ve ergenlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 13-17 yaş grubundaki 
çocukların sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 52. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Yatarak Tedavi Gören 18 Yaş ve Altı 
Çocuk ve Ergenlerin 2004-2008 Yılları Arası Kullanılan Maddeye Göre Dağılımı 

Madde  2004 2005 2006 2007 2008 
Bali 52 83 131 90 56 
Tiner 1 5 14 10 14 
Ekstazi 4 9 27 22 7 
Esrar 18 31 120 143 48 
Eroin 1 3 13 10 32 
Kokain  1  6 1 
Rivotril 2 4 4 1 4 
Dimenhidrinat    1 1 

Benzodiazepin  1  1 2 
Lpg  1 2 1  
Benzin  1  1  
Stimulan madde   1 1  
Sedatif madde    1  
Hap 1     
Bilinmiyor  2 15   
Alkol   6   

Toplam 79 141 333 288 165 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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2004-2008 yılları arasında 18 yaş ve altı çocukların kullandıkları maddelere göre dağılımı 
incelendiğinde,  en çok kullanılan maddenin bali ve esrar olduğu görülmektedir. Genel olarak 
bakıldığında 2006 yılından sonra madde kullanımında sayısal olarak bir azalma izlenmektedir. 

Tablo 53. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Yatarak Tedavi Gören 18 Yaş ve Altı 
Çocuk ve Ergenlerin 2004-2008 Yılları Arası Gönderen Birime Göre Dağılımı 
Gönderen 2004 2005 2006 2007 2008 

Kendisi 26 23 66 90 85 

Aile/arkadaş 41 78 157 11 47 

Pratisyen hekim 1 24 48 1  

Sosyal kurumlar 5 6 11 30 11 

Polis 1 8 45 6 6 

Diğer 3 139 327 46 10 

Bilinmiyor 2 2 6 4 3 

Toplam 79 280 660 188 162 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

5.5.3.1.2. Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire Başkanlığı 

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire Başkanlığı;  
• Ülkemizde var olan kronik hastalıkların ülke düzeyinde araştırılması, bu hastalıklara 

ilişkin halkın bilinç düzeyinin arttırılması ve bu hastalıkları oluşturan risk faktörleriyle mücadele 
amacıyla ve koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla öncelik verilerek halkın sağlık düzeyinin 
yükseltilmesi, 

• İnsanların sağlık konusunda bilinç düzeylerinin artması, sağlık açısından riskler 
belirlenerek hastalıklar oluşmadan gerekli önlemlerin alınması ve böylece hastalıklara bağlı kalıcı 
sakatlıkların, iş gücü kayıplarının ve sağlık harcamalarının azaltılması,  

• Toplumun sağlık ihtiyaçlarına göre sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesinin 
sağlanması  

görevlerini üstlenmiştir. 

Epidemiyoloji, Tarama Programları ve Araştırmalar Şubesi 

Epidemiyoloji, Tarama Programları ve Araştırmalar Şubesinin görevleri arasında; 
• Sağlığın geliştirilmesi çalışma alanlarında (alfabetik sırayla; ergen sağlığı, ağız ve diş 

sağlığı, alkol kullanımı, ana-çocuk sağlığı, araştırma ve değerlendirme, eğitim ve kapasite 
geliştirme, fiziksel aktivite, halkla ilişkiler ve halkı bilgilendirme kampanyaları, ilaç bağımlılığı, 
şişmanlık, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme, sağlıklı davranış geliştirme, sağlığı teşvik eden 
hastaneler, sağlığı teşvik eden iş yerleri, sağlıklı okullar, sağlıklı şehirler, tütün mamulleri 
kullanımı, üreme sağlığı, yaşlı sağlığı vb.) ve risk faktörleri (tütün, alkol, ilaç, sağlıksız beslenme, 
şişmanlık, fiziksel inaktivite, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, hiperglisemi vb.) dâhil, 
öncelikli sorunlar ve öncelikli grupların tespit edilmesi,   
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• Sağlığın geliştirilmesi göstergeleri başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 
geliştirilen veriler izlenerek gerekli araştırmaların planlanması, yürütülmesi, analizi, raporlanması, 
çözüm önerileri geliştirilmesi ve çıktıların ilgili tüm sektör ve paydaşlarla paylaşımı,  

• Sağlığın geliştirilmesi alanında, risk faktörleri dâhil, gerekli tarama programlarının 
planlanmasının ve yürütülmesinin sağlanması,  

• Sağlığın geliştirilmesi göstergeleri başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 
geliştirilen veriler izlenerek kabul edilmiş hedefler bağlamında, ulusal planlar ve politikaların ne 
kadar benimsendiğinin ve uygulamaya konulduğunun düzenli olarak değerlendirilmesi,  

• Sağlık tedavi harcamalarıyla ilgili yönleri de dâhil olmak üzere toplum sağlığının 
iyileştirilmesi ve korunmasına yönelik çeşitli programların etkisini içeren “etki değerlendirme” 
çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve sonuçların tüm sektör ve paydaşlarla 
paylaşılması  

bulunmaktadır. 

5.5.3.1.3. Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Madde Mücadele Daire Başkanlığı 

Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığının görevleri;  
Tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerin zararları hakkında sağlık çalışanlarının ve toplumun 

bilinç düzeyini arttırarak tütün ve bağımlılık yapıcı maddelere yönelik arz ve talebin azaltılması 
yönünde önlem alınması, (19 Temmuz 2009 tarihi itibarıyla “Dumansız Hava Sahası” sloganıyla 
toplumun tüm kesimlerini ve özellikle gelecek nesilleri, başkalarının içtiği sigara ve tütün ürünleri 
dumanının zararlı etkilerinden korumak amacıyla düzenlenen 4207 sayılı Kanun’la kapalı 
mekânlarda sigara içme yasağı getirilmiştir.) 

Ayrıca tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele odaklı AR GE ve proje çalışmaları 
yapma ve uygulama, tütün, tütün ürünleri ve bağımlılık yapıcı maddelerin zararları hakkında 
sağlık çalışanlarını ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla eğitim programları, projeler geliştirmek 
ve eğitim materyalleri hazırlayarak ilgili tüm tarafların kullanımına sunmak görevlerini yerine 
getirmektedir. 

5.5.3.1.4. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire Başkanlığı 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire Başkanlığı; 
• Ülkemizde var olan kronik hastalıkların ülke düzeyinde araştırılması, bu hastalıklara 

ilişkin halkın bilinç düzeyinin arttırılması ve bu hastalıkları oluşturan risk faktörleriyle mücadele 
edilmesi, 

• Koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla öncelik verilerek halkın sağlık düzeyinin 
yükseltilmesi, 

• İnsanların sağlık konusunda bilinç düzeylerinin artması,  
• Sağlık açısından riskler belirlenerek hastalıklar oluşmadan gerekli önlemlerin alınması 

ve böylece hastalıklara bağlı kalıcı sakatlıkların, iş gücü kayıplarının ve sağlık harcamalarının 
azaltılması,  

• Toplumun sağlık ihtiyaçlarına göre sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesinin 
sağlanması  

görevlerini üstlenmektedir. 
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Engelli Sağlığı Şube Müdürlüğü 

Engelli Sağlığı Şube Müdürlüğünün görevleri arasında;  
• Engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar geliştirmek ve yürütmek, ve bu konuda 

yürütülen diğer çalışmaları takip etmek (Örneğin, birinci basamak sağlık kuruluşlarında gebe 
izlemi ve riskli vakaların bir üst basamağa sevki fonksiyonunun güçlendirilmesi; 0-6 yaş grubu 
rutin büyüme ve gelişme takibinin yaygınlaştırılması; yenidoğanlarda fenilketonüri ve konjenital 
hipotiroidi başta olmak üzere nisbeten sık görülen kalıtsal ve metabolik hastalıklara yönelik tarama 
programlarının desteklenmesi; yenidoğan ve riskli gruplara D vitamini, demir, iyot gibi mikrobesin 
desteği sağlanmasının güçlendirilmesi),  

• Yenidoğan ve bebek takibi için özel eğitim almış sağlık personeli temin dilmesine 
yönelik çalışmalar geliştirmek, 

• Engellilerin tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik geliştirme ve yaygınlaştırma 
çalışmaları yapmak,  

• Engelli kimselerin sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak üzere 
düzenlemeler yapılmasını temin etmek, gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak, 

• Engellilere yönelik olarak; değişen şartlara uygun gerekli yasal düzenlemeler 
yapılması faaliyetlerinde işbirliği sağlamak,  

• Engellilere yönelik sağlık hizmeti politikaları ile standartlar geliştirip uygulama 
esaslarını belirlemek,  

• Kaza ve yaralanmaları engellemeye yönelik ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin 
yapılması ve mevcut düzenlemeler ile uyumluluğun artırılmasını sağlamak,  

• Engellilere sunulan hizmetler bağlamında uyumluluğu gözeterek, başta Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı olmak üzere, diğer resmî ve sivil kuruluşlarla işbirliği yapmak,  

• Engellilere verilecek sağlık kurulu raporları konulu Yönetmelik’in güncelliğini 
muhafaza etme amaçlı çalışmalar yürütmek,  

• Engellilere sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarının tespit ve 
değerlendirmesi çalışmalarını yürütmek,  

• Engellilik durumu ile ilgili uluslararası ölçekte kabul gören göstergeler paralelinde 
ulusal veri tabanı geliştirmek, prenatal tanı ve tedavi merkezlerinin yaygınlaştırılma ve 
geliştirilmesinin teşviği ile bu merkezlerden yararlanmayı kolaylaştırıcı düzenlemelerin 
yapılmasını sağlamak,  

• Kaza ve yaralanmalar konusunda doğru ve kaliteli veri akışını sağlamak,  
• Sağlık personelini engelli sağlığı konusunda eğitmek, ulusal ve uluslararası sağlık 

örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin engelliliğin önlenmesi ve kontrolüne yönelik uygun 
programları bağlamında, koordinasyon ve işbirliğini temin etmek,  

• Gerekli ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılar tertip etmek, bunlara 
katılmak 

bulunmaktadır. 

5.5.3.1.5. Aile Hekimliği Daire Başkanlığı 

Ülkemizde sağlık sisteminin yeniden organizasyonu yapılmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm 
Programı adı ile yapılan bu değişimde sağlık ocakları sisteminden aile hekimliği hizmet modeline 
geçilmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumunu önemli ölçüde etkileyecek olan bu hizmet 
modelinde aileye ve bireye hizmeti aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sunması, topluma 
yönelik koruyucu hizmetleri ise toplum sağlığı merkezlerinin sunması amaçlanmaktadır.  
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Ülkemizde 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 24.11.2004 tarihli 
ve 25650 sayılı Resmî Gazete’de, ardından sırasıyla Aile Hekimliği pilot uygulaması hakkında 
yönetmelik 06.07.2005 tarihli ve 25867 sayılı ve Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında 
Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında 
Yönetmelik 12.08.2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kapsamda 
15.09.2005 tarihinde Aile Hekimliği Pilot Uygulaması’na Düzce ilinde geçilmiştir. Hâlen 63 ilde 
birinci basamakta “Aile hekimliği modeli” uygulanmaktadır.   2010 yılı sonunda tüm illerde Aile 
Hekimliği Uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır. 

Aile hekimleri, kendilerinin hizmet alanı içinde yer alan bireylerin sağlıklarını izlemek ve 
sağlık sorunlarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini vermek ya da yönlendirmekle 
sorumludur. Toplumda her bireyin bir aile hekiminin olması amaçlanmaktadır. Bu şekilde kişiye 
yönelik koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin aile hekimi tarafından yönetilmesi 
beklenmektedir.  Aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ile beraber çalışmaktadırlar. Aile 
hekiminin görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:  

• Çalıştığı bölgenin sağlık hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum sağlığı 
merkezî ile işbirliği yapar,  

• Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren 
durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirir,  

• Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev 
ziyaretinde bulunur veya kişiler ile iletişime geçer,  

• Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, 
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,  

• Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu 
hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir,  

• Periyodik sağlık muayenesi yapar,  
• Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları 

(kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adolesan, erişkin, yaşlı 
sağlığı ve benzeri) yapar,  

• Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı 
kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik 
koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık 
hizmetlerini verir,  

• Aile sağlığı merkezî şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, 
sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini 
değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım 
hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar,  

• Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlar ya da bu hizmetleri verir, 
• Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutar ve gerekli bildirimleri yapar,  
• Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını 

günceller,  
• Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak bu kişinin tetkik ve tedavisini yapar,  
• Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı 

yatırarak hastanın tetkik ve tedavisini yapar,  
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• İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik 
düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenler,  

• Bakanlıkça belirlenen konularda hizmet içi eğitimlere katılır,  
• Bakanlıkça ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapar.  
Aile hekimi aile sağlığı elemanı ile beraber çalışır. Bu kişi çalışma koşulları özelliğine göre 

ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, tıbbi sekreter veya laboratuvar teknisyeni olabilir. 
Aile sağlığı elemanı  kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak 
ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür.   

Aile hekimliği, yerleşik nüfusa yönelik planlanmış bir modeldir. Ancak ülkemizde farklı 
kesimlerde yaşayan kişilere yönelik hizmetin aile hekimliği modeli ile sunulamayacağı 
düşünülerek gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin bir model de 
geliştirilmiştir. 

1. Aile hekimliği pozisyonlarının planlanmasında; sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu 
belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerleri için gezici sağlık hizmeti; cezaevi, 
çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme 
yurtları gibi özellik arz eden toplu yaşam alanlarından oluşan yerler için ise yerinde sağlık hizmeti 
bölgeleri, Müdürlükçe belirlenerek Bakanlıkça onaylanır. Aile hekimliği uygulamasına geçildikten 
sonra yapılmak istenen değişiklikler ilgili aile hekimlerinin de görüşleri alınarak her yıl aralık 
ayının başında Müdürlükçe belirlenerek Bakanlığın onayına sunulur.  

2. Cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk 
yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi kişilerin kayıtlı oldukları aile hekimlerine doğrudan başvuru 
imkânlarının olmadığı ya da aile hekimlerini serbestçe seçme imkânının bulunmadığı, toplu olarak 
yaşanılan ancak tabibi olmayan kurumların talepleri üzerine bir ya da birden çok aile hekimi, 
yerinde sağlık hizmeti vermekle yükümlü kılınabilir. Bu kurumlarda yerinde sağlık hizmeti veren 
aile hekimleri, kurumlarda ikamet eden kişileri kaydederler. Yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak 
ilan edilen kurumlar, aile hekimlerinin sunacağı sağlık hizmeti için asgari şartları sağlamakla 
yükümlüdür. Bu yerlerde her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere; kayıtlı 750 kişiye 
kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzerindeki kayıtlı kişiye ise haftada en az iki kez yerinde sağlık 
hizmeti verilir. Cezaevi ve çocuk ıslahevi için bu süre iki kat olarak uygulanır.  

3. Aile hekimlerinin gezici sağlık hizmeti sunacakları bölgelerdeki yerleşim birimlerine 
bir plan dâhilinde periyodik aralıklarla ulaşmaları ve hizmet vermeleri esastır. Gezici sağlık 
hizmetine ilişkin planlama; coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim 
birimlerinin sayısı dikkate alınarak ve her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere aile 
hekimi tarafından yapılır. Kayıtlı 750 kişiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlı kişiye 
ise haftada en az iki kez gezici sağlık hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti bölgesinde Bakanlığa 
ait sağlık tesisi var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir.  

4. Aile hekimi gezici ve/veya yerinde sağlık hizmeti planını sözleşme döneminin ilk 
ayında aylık olarak yapar, toplum sağlığı merkezine bildirir ve bunu sözleşme döneminin sonuna 
kadar uygular. Her ayın sonunda gezici/yerinde hizmet faaliyet raporunu toplum sağlığı merkezine 
bildirir. Zorunlu hâllerde aile hekimi her türlü gezici hizmet planı değişikliğini hizmeti 
aksatmayacak şekilde bölgesindeki toplum sağlığı merkezine önceden bildirir. Aile hekimi, köy ve 
mahalle muhtarları ile kurum yetkilileri vasıtasıyla en geç bir önceki ayın son iş günü saat 12.00’ 
ye kadar programının duyurulmasını sağlar. Aile sağlığı elemanının görev yetki ve sorumlulukları 
çerçevesinde, gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin ilgili kısmı, ulaşım ve tıbbi donanım 
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imkânlarının aile hekimince sağlanması kaydıyla aile sağlığı elemanı tarafından da yapılabilir. 
Aile sağlığı elemanınca yapılan gezici/yerinde sağlık hizmeti süresi, aile hekiminin gezici/yerinde 
sağlık hizmeti süresinden sayılmaz.  

Aile hekimliği hizmet modelinde topluma yönelik koruyucu hizmetlerin toplum sağlığı 
merkezleri tarafından sunulması planlanmıştır.  Toplum sağlığı merkezinin “Bölgesinde yaşayan 
toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları 
belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci 
basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini Müdürlüğün sevk ve 
idaresinde organize eden; bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve 
destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki 
koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşu.” olarak tanımlanmaktadır. Bölgesinde sağlık hizmetlerini 
yürüten toplum sağlığı merkezleri, sağlık hizmetini bir bütün olarak değerlendirir; sağlık 
kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle 
toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve sağlık düzeylerini yükseltmekten sorumludur. 
Toplum sağlığı merkezlerinin hizmet alanları aşağıda sıralanmıştır:   

• Bölgesine ait idari ve mali işleri yürütür. 
• Ulusal sağlık veri sözlüğüne uygun olarak, yürütülen hizmetlerin kayıt ve 

istatistiklerini elektronik veya basılı ortamda tutar.   
• Bölgesinde sunulan sağlık hizmetini bir bütün olarak değerlendirir. Hizmet sunumunu 

iyileştirmek için plan ve program yapma sorumluluğu vardır.  
• Hizmetin her aşamasında ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 

yapar. 
• Aile sağlığı hizmetlerinin izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapar.   
• Bölgesindeki bulaşıcı hastalık koruma ve kontrol programını yürütür.  Bölgesinde 

bulaşıcı hastalık salgınına neden olabilecek aşılama problemleri, mevsimsel değişimler, çevre 
şartlarındaki değişimler, yerleşim birimlerinin alt yapı durumları gibi faktörleri yakından izler ve 
gerekli önlemleri almak için ilgili kurumlarla işbirliği yapar. 

• Bölgedeki bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumlar ile ilgili durumları izler, 
korunma ve kontrol programları geliştirir, uygulamaya geçirir ve değerlendirmesini yapar. 

• Üreme sağlığı hizmetleri yürütülmesine ilişkin programları yapar ve değerlendirir. 
• Bakanlık tarafından kararlaştırılan ulusal ya da bölgesel programları yürütür ve 

yürütülmesini sağlar.  
• Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde bu hizmetlerin planlanması 

görevi toplum sağlığı merkezine aittir.  
• Bölgesi için Müdürlüğün belirlediği acil sağlık hizmeti planlamasını uygular. 
• Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile işbirliği içinde bölgesinde 

halka yönelik ilk yardım bilinci oluşturmak üzere planlama yapar, yapılan planlamalar 
doğrultusunda eğitim çalışmalarını yürütür. Günlük hayatta karşılaşılabilecek kazalar ve riskli 
durumlar için halkın bilinç seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapar. 

• Aile sağlığı merkezlerinde yapılamayan görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini yapar 
veya Müdürlüğün uygun gördüğü sağlık kuruluşunun laboratuvarlarında yapılmasını sağlar. Halk 
sağlığına laboratuvarları toplum sağlığı merkezlerine bağlı birer birim olarak hizmetlerine devam 
ederler. İhtiyaç duyulan yerlerde toplum sağlığı merkezleri, bünyesinde halk sağlığı ve çevreye 
yönelik laboratuvar hizmetlerinin verilmesini sağlar. 
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• Bölgesinde insan sağlığı ile ilgili her türlü çevre şartlarını izler ve değerlendirir. Önlem 
alınması gereken durumlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar. 

• Bölgesindeki tüm çalışanların ve işyerlerinin, özellikle sağlık açısından tehlikeli 
işyerlerinin kayıtlarına ulaşarak koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması için işyeri ve 
diğer kurumlarla işbirliği yapar. İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik 
birimlerinde görevli olan işyeri hekimleri ile işbirliği yapar. 

• Bölgesinde afet organizasyonunda; afete hazırlık, afete müdahale ve afet sonrası 
önlemler aşamasında Müdürlüğün sevk ve idaresinde ihtiyaçları belirler, sağlıkla ilgili tüm 
çalışmaları yapar.  

• Toplumun sağlık konusunda bilgi düzeyinin arttırılması, sağlığın korunması, 
geliştirilmesi ve bireylerin sağlıklı davranış alışkanlıkları kazanması için faaliyetler planlar ve 
uygular. 

• Bakanlık tarafından “sürekli eğitim” kapsamında oluşturulan hizmet içi eğitim 
programlarını yürütür. 

• Bölgesindeki okul, özellikle yatılı bölümü olan veya özellikli okul (bedensel engelliler 
için vb.), yurt (resmî ve özel), huzurevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu, otel, motel, pansiyon gibi 
konaklama yerlerinin sağlık ve genel hijyen kuralları yönünden yılda en az iki kez kontrolünü 
yapar. Bu kontrol esnasında okullardaki hastalık yoğunluğunu değerlendirir. Kurum ve 
kuruluşlardaki suların kaynaklarını, şebeke durumunu ve depo denetimini yaparak bakteriyolojik 
ve kimyasal değerlendirmeler için su numuneleri alır ayrıca tuvaletler, kantin, yemekhane, 
yatakhane, spor sahası, havuzlar vb. bölümleri değerlendirir. Bölgesindeki öğrencinin okula 
kayıtlarında aile hekimince periyodik muayenesinin yapılmasını sağlar, sonuçları ve aşılama 
durumlarını okul idaresi ile birlikte değerlendirir. Okullarda aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık 
kurumları ile işbirliği yaparak aile ve okul idaresinin katılımıyla madde bağımlılığına ve şiddete 
karşı eğitim yolu ile mücadele edilmesini sağlar. Bakanlığın belirlediği sağlıklı beslenme, fiziksel 
aktivite ve benzeri eğitim ve uygulamalarla ilgili konularda okul idaresi ile işbirliği yapar. 

• Toplum kalkınması çalışmalarında ve yardım hizmetlerinde ilgili kuruluşlarla iş birliği 
yapar. 

Toplum sağlığı merkezleri; sağlık turizmi, turizm hekimliği, göçerlerin bakımı, sağlık 
taramaları vb. konularda Bakanlığın yayımladığı genelge ve talimatlara göre hizmet sunar. 

5.5.3.2. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Genel Müdürlüğü 

Ülkemizin öncelikli bir nüfus grubu olan anne ve çocuklara yönelik olarak daha fazla hizmet 
sunabilmek amacıyla kurulmuş olan Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün 
görevleri aşağıda sıralanmıştır: 

• Ana sağlığı, çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında ülkedeki durumu ve sorunları 
göz önüne alarak bu konularla ilgili hedefleri belirlemek, bu hedefler doğrultusunda plan ve 
programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, denetlemek, değerlendirmek, ülke çapında verilecek 
her türlü ana sağlığı, çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde koordinatörlük yapmak,  

• Ailelerin istedikleri zaman, bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için aile 
planlaması hizmetlerinin etkili ve sürekli olarak verilmesini sağlamak, denetlemek, 
değerlendirmek,  
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• Hızla ilerleyen teknolojiyi izleyerek aile planlaması amacıyla kullanılan gebeliği 
önleyici yöntemler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yaparak, tespit edilecek 
yöntemlerin yaygın kullanılmasını sağlayıcı tedbir ve görüşleri uygulamaya koymak,  

• Çocukların beden ve ruh sağlığını korumak için doğum öncesi, bebeklik ve süt 
çocukluğu, oyun çağı, okul çağı ve adolesan dönemlerinde bakım ve kontrollerinin yapılması için 
gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamaya koymak, denetlemek ve değerlendirmek,  

• Ailelerin bedensel ve zihinsel özürlü çocuk sahibi olmalarını önlemek için gerekli tıbbi 
ve genetik danışmanlık hizmetlerinin planlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 
bunu uygulamaya koymak,   

• Ananın ve doğacak bebeğin, bedensel ve ruhsal sağlığını korumak için gebelik öncesi, 
gebelik sonrası bakım ve kontrollerinin yapılması için gerekli tedbirleri almak, .  

• Gerek çocuk, gerekse ananın sağlığını korumak için doğumların sağlıklı şartlarda 
yapılmasını sağlayacak plan ve programlar yapmak, uygulamaya koymak, denetlemek, 
değerlendirmek,   

• Evlenecek ya da evli olan çiftlere kadın sağlığı, aile planlaması ve evlilik konularında 
tıbbi ve sosyal açıdan eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek tedbirleri almak için plan ve 
programlar hazırlayarak uygulamaya koymak, denetlemek, değerlendirmek, .  

• Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği yaparak sağlık personelinin ana çocuk sağlığı ve 
aile planlaması konusunda eğitimlerini sağlamak, 

• Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması ile Bakanlığın diğer hizmetleri için gerekli olan 
materyalin basımına, stok ve dağıtımına mevcut imkânlar ölçüsünde yardımcı olmak. 

AÇSAP Genel Müdürlüğünün hizmet planlama ve sunumu sırasında çocukların, bir ülkenin 
geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturduğu ve bu 
nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en 
uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst 
düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşıdığı görüşünden yola 
çıkıldığı belirtilmektedir.   

Türkiye’de olan 1.292.698 gebelik, doğum ve çocuk izlemi konusunda Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve AÇSAP Genel Müdürlüğü ortak bakış açısı ile hizmet 
vermektedirler. Çocukların sağlıklı olabilmeleri için öncelikle gebelik izlemlerinin yapılması 
gerekmektedir. “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”na (2008) göre ülkemizde son beş yıl içinde 
doğum yapan kadınların % 92’si doğum öncesi bakım almaktadır. Doğumların % 90’ı sağlık 
kurumlarında yapılmaktadır. Doğum sonrasında ilk 40 gün içinde annelerin % 82’si ve bebeklerin 
% 88’i sağlık hizmeti almaktadırlar. Ancak bölgelere göre farklılıklar söz konusudur. 
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Çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi, artık yalnızca ölümleri önlemekten çıkıp 
giderek sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları da önlemek ve gidermek bakış açısıyla 
hizmet planlaması yapmaktadır. Bu nedenle de bebek ve çocuk izlemlerinde temel öngörü, hastalık 
ortaya çıktıktan sonra iyileştirmek için uğraşmak yerine, hastalığa zemin hazırlayan koşulların 
önceden saptanarak önlenmesidir. Bu hem daha sağlıklı, hem de daha ekonomik bir yaklaşımdır. 
İzlemlerde ağırlıklı sorumluluk, aile hekimleri, sağlık ocakları, AÇSAP merkezleri ve toplum 
sağlığı merkezlerindedir. Bebek-çocuk izlemlerinin niteliğini arttırmak ve standartlarını belirlemek 
amacıyla “Bebek ve Çocuk İzlem Protokolleri” hazırlanmıştır. İzlem dönemine uygun olarak tüm 
bebek ve çocukların değerlendirilmesi, varsa sorunların tespiti, soruna yaklaşım, rutin uygulamalar 
gibi konuları içeren izlemlerin; doğumdan sonra ilk 48 saat içinde, 15. gününde, 41. gününde, 2., 
3., 4., 6., 9., 12., 18., 24. ve 36. ayında, 4 yaşında, 5 yaşında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

AÇSAP Programlarında, beslenme programlarına özel bir önem vermektedir. Bebek 
beslenmesinde ilk 6 ay sadece anne sütü yeterli olmaktadır. İlk 6 aydan sonra uygun ek gıdalara 
geçilmesi, vitamin ve mineral eksikliklerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 
“ Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler” , “Demir Gibi Türkiye”, “Bebeklerde D 
Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Geliştirilmesi Programı”, “İyot 
Yetersizliği Hastalıkları ve Tuzun İyotlanması Programı” ve “Tamamlayıcı Beslenme Programı” 
gibi bir dizi program yürütülmektedir. 

Çocuk sağlığını önemli ölçüde etkileyen ishalli hastalıklar ve akut solunum yolu 
enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için İshalli Hastalıkların Kontrolü Programı 
ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrol Programı yürütülmektedir. “Çocuklarda Ayaktan 
Sık Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” 
yürütülmektedir. 

Şekil 14. Beş Yaş Altı Ölümlerde Sayısal Büyüklükler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kaynak: HÜNEE TNSA 2008 
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Türkiye’de her yıl bir yaş altındaki 21.976 bebek ve beş yaş altındaki 1.292.698 çocuk 
ölmektedir. Bebek ölümlerini bu seviyeden daha aşağı seviyelere düşürebilmek için, her bir bebek 
ölümünü izleyerek nedenini ortaya çıkarmak ve bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek 
ölümlerini önlenmek gerekmektedir. Mevcut uygulamada, ölüm vakalarına ulaşmada ve veri 
toplama sisteminde bazı aksaklıklar olduğu görüldüğünden,  0-365 gün içerisinde gerçekleşen 
bütün bebek ölümlerini ve nedenlerini tespit ederek gerekli tedbirleri almak için 4 Mayıs 2009 
tarihli ve 31 sayılı Genelge ile yeni bir bebek ölüm kayıt sistemi geliştirilmiş ve 01.06.2009 
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Sistem “Ölümlerin Tespiti”, “Ölümlerin 
İncelenmesi” ve “Sonuçların Analizi ve Duyurulması” aşamalarından oluşmakta olup aylık olarak 
bildirim alınmaktadır. Sistem kapsamında illerde “Bebek Ölümlerini İnceleme Kurulları” 
oluşturulmuştur. Ayrıca Çocuk Acil Kursu ve Çocuk Yoğun Bakım Kursu ile de çocuk ölümlerine 
yönelik programlar desteklenmektedir.   

Perinatal mortalite, anneye verilen doğum öncesi bakımın, doğum koşullarının ve doğum 
sonrası yenidoğana verilen hizmetlerin nitelik ve niceliğini gösterir. Perinatal mortalite bir ülkenin 
anne ve çocuk sağlığı durumunun dolayısı ile gelişmişlik düzeyinin iyi bir göstergesidir. Bebeklerde 
ilk bir yaş içinde gerçekleşen ölümlerin çoğu ilk ay içinde olmaktadır ve uygun yaklaşımla 
yenidoğanların çoğu kurtulabilecektir. Ülkemizde yürütülen “Yenidoğan Canlandırması 
Programı”nın hedefi, yurt çapında doğum eyleminde görev alan tüm sağlık personelinin standart bir 
neonatal yeniden canlandırma eğitimini alması; bu bilgi ve becerileri belirli aralıklarla 
yenilemesidir.  Tüm ülkede yaygınlaştırılmış bir programdır.  

AÇSAP Genel Müdürlüğünün üreme sağlığı ile ilgili hizmetleri bir başka temel hizmet 
alanıdır. Üreme sağlığı, insanların bedensel olarak tam iyilik hâlinin yanında, güvenli bir cinsel 
yaşam ile üreme yeteneğine ve bu konuda kolayca bilgi edinme ve karar verme özgürlüğüne sahip 
olmaları anlamına gelir. Kişilerin kendi nesillerini kendi kararlarına göre devam ettirebilme hakkı 
vardır. Üreme sağlığının, tüm yaşam evrelerini kapsayacak şekilde, yani çocukluk, adolesanlık, 
erişkinlik ve ileri yaş dönemleri bütünlüğü içinde, cinsel sağlığı da kapsamak koşulu ile, her iki 
cinsiyet için de ele alınması gerekmektedir. 

Türkiye’de anne ölümlerinin 15-19 yaş grubunda görülmesi (yüz bin canlı doğumda 16,4; 
ülke genelinde yüz binde 28,5) ve bebek ölümlerinin de yüksek olması (binde 33; ülke genelinde 
binde 17) nedeniyle gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri sunulmaktadır.  Türkiye Üreme 
Sağlığı Programı kapsamında SB, yukarıda belirtildiği gibi gençlerin Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı 
(CSÜS) gereksinimlerini ele almak amacıyla Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri 
(GDSHM) ağı oluşturmaktadır. Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinde gençlere 
yönelik olarak verilen bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık, hastalıklar ile ilgili teşhis ve tedavi 
hizmetleri temel olarak aşağıdaki konuları içermektedir: 

• Fiziksel büyüme, cinsel ve psiko sosyal gelişim 
• Ergenlerle/gençlerle ilgili aile danışmanlığı 
• Psikolojik problemler 
• Sık görülen sistemik hastalıklarda teşhis ve tedavi 
• Aşı hizmetleri 
• Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı danışmanlığı 
• Ergen gebelik (gebelik testi de dâhil) 
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV/AIDS ve korunma 
• Cinsel istismar ve şiddet 
• Aile Planlaması 
• İstenmeyen gebelikler için danışmanlık ve rehberlik 
• Sigara ve madde bağımlılığına yönelik danışmanlık ve yönlendirme 
• Gebelik sırasında ve sonrasında sağlık hizmetleri 
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Hâlen 23 ilde 39 “Gençlik Danışmanlık ve Hizmet Merkezî” gençlere hizmet etmektedir. Bu 
merkezlerin personeli gençlere yönelik hizmet ile ilgili eğitim almışlardır. Ancak, sağlıkta 
dönüşüm programı nedeniyle, hizmet sunumunda bazı sorunlar yaşanmaktadır.  

5.5.3.3. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10’ uncu maddesi uyarınca Bakanlığa bağlı 
yataklı tedavi kurumları ile bu kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarını açmak, kapasitelerini artırmak, 
mali, idari ve teknik her türlü işlemi düzenlemek, takip etmek, yürütmek ve gerektiğinde bunları 
kapatmak görevlerini yerine getirmektedir. 

5.5.3.4. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 

Tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin amaç dışı kullanımı, 
toplumlarda özellikle sağlık açısından (bağımlılık yapması gibi) birçok sorunları gündeme 
getirmektedir. Bu nedenle uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımlarını tıbbi ve bilimsel 
amaçlarla sınırlamak için birtakım tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Tıbbi amaçla 
kullanılan uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarlarının ithalatı, imali, ihracatı, alımı, 
satımı, yurt içi dağıtımları, stok durumları ile halka intikaline kadar olan yasal ticareti, taraf 
olduğumuz Birleşmiş Milletler 1961, 1971 sözleşmeleri ile ülkemiz kanun, kararname, 
yönetmelik, tamim ve genelgeleri uyarınca Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğünce yapılmaktadır. Ayrıca; BM 1988 Sözleşmesi eki listelerde yer alan ve Resmi 
Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne göre; ithalatı Sağlık Bakanlığının 
özel iznine tabi olan kimyasal madde ve tuzlarının ithâli, alımı, satımı, yurt içi dağıtımı, stok 
durumları kontrol edilmektedir. Söz konusu kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerle ilgili her 
türlü faaliyette bulunanların işyerlerinde, yerinde tespit ve denetleme işlemleri İl Sağlık 
Müdürlükleri bünyesinde yapılmakta/yaptırılmaktadır. 

5.6. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

5.6.1. Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluklar 

Eğitim hizmetlerinin sunumundan Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur, bu sorumluluğunu 
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre uygular. Bu 
Kanun’a göre Milli Eğitim Bakanlığının görevleri; 

• Her tür ve kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait 
bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve 
denetim altında bulundurmak, 

• Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan yükseköğretim dışında kalan örgün ve 
yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte 
hazırlamak ve onaylamak, 

• Yükseköğretimin, milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini 
sağlamak için Yükseköğretim Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına verilmiş olan görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmek, 

• Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmektir. 
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5.6.2. Teşkilat Yapısı 

Milli Eğitim Bakanlığı; merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, yurt dışı teşkilatı ve bağlı kuruluşlar 
olmak üzere dört bölümden meydana gelmektedir.  

Danışma ve denetim birimleri, Milli Eğitim Bakanına gerekli konularda yardımcı bilgi 
üreten birimlerdir. Bunlar, yönetsel konularda araştırma, planlama yapar. Ayrıca, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı Milli Eğitim Bakanından alacağı emir veya onay üzerine Milli Eğitim Bakanı adına 
Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı ile Milli Eğitim Bakanlığı kuruluşlarının her türlü faaliyet ve 
işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütür. 

Şekil 15. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Şeması 

Kaynak: MEB Verisi 
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5.6.2.1. Milli Eğitim Şurası 

Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Şura toplantıları 4 yılda bir yapılmaktadır. Farklı 
kurumlardan da kişilerin katıldığı Şuranın kararları tavsiye niteliğinde olup bağlayıcılığı yoktur. 
Şuradan çıkan tavsiye kararları 4 ay içinde Tebliğler Dergisinde yayınlanır. Kararlardan 
hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan onayı ile kesinleşir. Önemi ve önceliğine göre Bakanlık icra 
planlarında yer alır. Şuradaki kararların hayata geçme etkinliği ve süreci Strateji Geliştirme 
Başkanlığı tarafından izlenerek değerlendirilir. İlki 1939 yılında yapılan Şura, 2010 yılına kadar 17 
kez toplanmıştır. 

5.6.2.2. Yüksek Öğretim Kurulu 

YÖK, Bakanlığın ilgili kuruluşu olup görev ve yetkilerini, sorumluluklarını 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’ndan alır.  Kurum özerk bir yapıya sahip olduğundan aldıkları idari 
kararlardan dolayı yürütmeye karşı hesap vermezler. (Örneğin hangi üniversitelere denklik 
verileceğine ilişkin karar) YÖK’ün aldığı kararların tümü yargı denetimine tabidir. Mali denetimi, 
Sayıştay tarafından yapılmaktadır.  

Üniversitelerle YÖK ilişkisi, idari denetimle sınırlı olup kamu tüzel kişiliğine sahip 
üniversitelerin içişlerine Kanun’un gösterdiği sınırlar içinde müdâhil olurlar. Bütçe ve kanun 
tasarılarının Meclise sunumu, ilgili Bakanlık aracılığıyla olur. 

5.6.2.3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı doğrudan, Milli Eğitim Bakanına bağlı olup onun en 
yakın bilimsel danışma ve karar organıdır. TTK; milli eğitim müfredatını, kitap yazımını kendi 
organları aracılığıyla yaparken Bakanlığın diğer birimlerinde oluşturulan bütün çalışmalar, 
eğitimde kullanılan bütün materyaller TTK’nin onayına sunulur. TTK’nin onaylamadığı hiçbir 
konu ve araç-gereç eğitim ve öğretimde kullanılmaz. 

TTK Başkanlığı Kurul üyelerinin alanlara göre dağılımı: Kurul üyeliklerine eğitim öğretim 
alanlarından 12, eğitim bilimleri alanlarından 3 olmak üzere toplam 15 üye atanır. Kurul üyeleri; 
bakan teklifi, başbakan ve cumhurbaşkanlığı makamının onayı ve üçlü kararname ile atanır. 
Kararnameleri süresizdir. Atanan kişi emekli oluncaya kadar görevine devam eder. 

5.6.2.4. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluş 

5.6.2.4.1. Milli Eğitim Akademisi 

15.07.2005 tarihli ve 1327 sayılı makam onayı ile kurulan Akademi, Milli Eğitim 
Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim, yönetim, teftiş ve çeşitli 
uzmanlık alanlarına meslek içinde eleman yetiştirilmesi ile kariyerlerinin geliştirilmesini, kalite ve 
verimliliğin arttırılmasını amaçlamıştır. Henüz aktif olmayan Akademinin hızla aktif hâle gelmesi 
beklenmektedir. 
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5.6.2.5. Merkez Teşkilatı 

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ana hizmet birimlerinde on beş genel müdürlük ve 
bir daire başkanlığı bulunurken, yardımcı hizmet birimlerinde de bir genel müdürlük ve on bir 
daire başkanlığı bulunmaktadır. 

Bakanlık Merkez Birimleri  
Merkez teşkilatının eğitim-öğretim için yönetsel kararlar üreten birimleridir. Bu birimler: 
1. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 
2.  İlköğretim Genel Müdürlüğü 
3.  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
4.  Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
5. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
6.  Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 
7.  Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü 
8. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
9.  Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 
10.  Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü 
11.  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
12.  Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 
13.  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
14.  Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
15.  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
16.  Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı 

5.6.3. Çocuklara Yönelik Hizmetler 

Zorunlu eğitim-öğretim çağındaki her bir çocuğun, zorunlu eğitim yaşını bitirdikten sonra 
örgün ve yaygın eğitim kurumlarından eğitim alan ya da çeşitli sebeplerden alamayan her bireyin 
mağduriyetini gidermek, mağduriyeti oluşturan şartların ortadan kaldırılması ve önlenmesi ile ilgili 
tedbirleri almak, geliştirmek ve uygulamakla ilgili, sorumlu olan Genel Müdürlük iş ve işleyiş 
bakımından aşağıda açıklanmıştır. 

5.6.3.1. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 23’ üncü maddesinde 
Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri; 

• Özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları 
ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların eğitim, öğretim ve 
yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

• Okul ve kurumlarının eğitim, öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve 
gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak” olarak belirlenmiştir.  

Diğer taraftan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özel 
eğitime ihtiyacı olan çocukların zorunlu eğitim çağı 3-14 yaş arasındadır.  
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Bu kanunlar uyarınca yürürlüğe giren, “Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge”nin 29’ uncu ve 31’ inci 
maddelerinin hükümlerine göre, Özel Yeteneklilerin Eğitimi Şubesi ile “Kişisel ve Psikososyal 
Hizmetler Şubesi” nin, çocukların mağdur olmasını önleme ve korunmasındaki bazı görevleri 
aşağıda sunulmuştur: 

Özel Yeteneklilerin Eğitimi Şubesi 
Özel Yeteneklilerin Eğitimi Şubesi Müdürlüğünün görevleri:  
a) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi ve 

yerleştirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
b) Özel yetenekli bireylerin sayıları ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak. Tarama, tespit 

ve teşhis için araç-gereç ve teknikleri geliştirmek. 
c) Özel yetenekli bireyler için uygun eğitim ortamlarını belirlemek.  
ç) Özel yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili projeler ve eğitim modelleri geliştirmek, 

değerlendirmek, yaygınlaştırmak. 
d) Özel yetenekli bireylerin devam ettiği okul/kurum veya sınıflarda görev yapan 

öğretmen ve personele süper vizyon hizmeti vermek. 
e) Özel yetenekli bireylere yönelik özel öğretim metot ve teknikleri ile ilgili öğretmen el 

kitapları ve kılavuz kitapları hazırlamak. 
f) Özel yetenekli bireylerin eğitimi için rehberlik programları geliştirmek ve 

uygulamaları izlemek. 
g) Özel yetenekli bireylerin devam ettiği okul/kurum veya sınıflarında görev yapan 

öğretmen ve personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, hizmet içi eğitim program 
taslaklarını hazırlamak.  

ğ) Özel yetenekli bireylere yönelik eğitim verecek okul/kurumları açma ve kapama, 
yatırım, donatım, eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarıyla ilgili işlemleri Bütçe Yatırım ve Donatım 
şubesi ile iş birliği içerisinde yürütmek. 

h) Özel yetenekli bireylerin spor ve sanat faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalar 
yapmak. 

ı) Özel yetenekli bireylerin aile ortamında eğitimi ile ailelerin eğitimi için gerekli 
tedbirleri almak. 

i) Görev alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve literatürü izleyerek dünyada yürütülen 
çalışmalardan elde edilen sonuçları üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde 
değerlendirerek uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmak. 

j) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. 
k) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
l) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak. 
 
Kişisel ve Psikososyal Hizmetler Şubesi 
• Psikososyal koruma, önleme ve müdahale model ve programlarının oluşturulmasını, 

psikolojik sağlığın geliştirilmesi amacıyla yaşam becerileri programlarının hazırlanmasını 
sağlamak, 

• Bireylerin psikososyal gelişimlerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, 
• Kişisel ve psikososyal hizmetlerle ilgili yapılan çalışmaları izleme, değerlendirme ve 

yönelme hizmet modellerini oluşturarak veri toplamak,  
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• Travma, stres, ihmal, istismar, şiddet, intihar, sigara, alkol ve madde kullanımı vb. 
konularda dokümantasyon oluşturmak, 

• Ülke genelinde yürütülen kişisel ve psikososyal hizmetler alanında ortak bir anlayış ve 
meslek etiği oluşturmak, süper vizyon ve danışma hizmetlerini sunmak, 

• Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek bu 
Şubenin görevleridir. 

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Genel Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarına 
ilişkin Yönerge’nin 29’ uncu ve 31’ inci maddeleri hükmü kapsamında hayata geçirilen program 
ve eylem planlarını il seviyesinde il danışma komisyonlarının yerel ihtiyaçlarına göre yeniden 
planlamasıyla süreci, RAM ile okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri üzerinden 
yürütülmektedir. 

 
Genel Müdürlük, etkinliğin artması için çalışmalarını bağımsız yürütebilmeli; 

personelinin eğitimi konusunda diğer kamu kurumlarından ayrı yapılanmalıdır. Bu hususta 
üniversitelerle işbirliğine gidilmelidir. Personelin işe alınma kriterleri ile çalışma şartlarına 
ilişkin de gerekli esneklik sağlanmalıdır.  

5.6.3.2. Taşra Teşkilatı 

Milli Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 850 ilçe olmak üzere toplam 931 Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır. İlçe milli eğitim müdürlükleri, görev ve hizmetleri açısından, 
il milli eğitim müdürlüklerine karşı sorumludur. Milli eğitim müdürlükleri, il ve ilçe bazında 
eğitim hizmetlerini yürütürler. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri; hizmetin özelliklerine göre 
şubeler, bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan oluşur.  

İl milli eğitim müdürlüğü başkanlığında oluşturulan il yürütme kurulu tarafından yıllık 
çalışmalar planlanmakta; kurulun kararları ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalarla ilgili işlemler il 
milli eğitim müdürlüklerinin özel eğitim ve rehberlik şube müdürlüklerince yürütülmekte; 
rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul/kurumlarda kurulacak ekiplerin görev ve sorumlulukları 
belirlenmekte; ildeki risk faktörleri belirlenerek öncelikli risk faktörlerine ve/veya etkilerine 
yönelik gerekli tedbirler eylem planında karara bağlanmakta; öğrencileri risklerden koruma, 
önleme ve müdahale için gerekli rehberlik hizmetlerine ilişkin mahalli hizmet içi eğitim 
etkinliklerinin düzenlenmesine öncelik verilerek sürekliliği sağlanmaktadır. Bu kurul tarafından 
“Temel Önleme Formatörlük Eğitimi” ile psikososyal koruma, önleme ve müdahale kapsamında 
daha önce yetiştirilen formatör rehber öğretmen/psikolojik danışmanların, bu eğitimleri almayan 
psikolojik danışmanların yetiştirilmeleri için yapılacak çalışmalarda etkin olarak 
görevlendirilmeleri sağlanmaktadır. İldeki eylem planlarında rehber öğretmeni/psikolojik 
danışmanı olmayan okul/kurumlar il eylem planında dikkate alınarak oluşturulan ekipler 
aracılığıyla hizmetin buralara da ulaşması sağlanmaktadır. 

Okul/kurum müdürlüğü, okulda sunulan hizmeti planlar ve uygular; bu uygulama sırasında 
kamu ve sivil kuruluşlar ile işbirliği yapar. Çocukların mağdur olmaması için okul/kurumda ve 
dışındaki güvenliğiyle şiddet, saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk 
faktörlerini okuldaki akran ilişkileri ve çevre özelliklerini dikkate alarak belirlemeye çalışır ve bu 
faktörleri ve/veya etkilerini en aza indirecek tedbirleri alır.   Şiddete maruz kalan ve/veya şiddet 
uygulayan öğrencinin, aile ve okul personelinin psikososyal koruma, önleme ve müdahale 
hizmetlerini almaları için en kısa sürede yönlendirilmelerini sağlar; okul-aile iş birliğini 
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güçlendirerek ebeveynlerin desteğini ve olumlu baş etme becerileri kazanmaları için gerekli 
tedbirleri alır. Öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin psikososyal olarak gelişimlerine yönelik 
hazırlanan rehberlik ve temel önleme programları, diğer rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor ile serbest zaman etkinliklerini bütünleştirerek okulda olumlu 
psikolojik ortam oluşturulmasını sağlarlar. Bu çalışmalarda rehber ve sınıf öğretmenleri yer 
almaktadır. 

İllerde müdürlük altında yer alan rehberlik ve araştırma merkezî müdürlüğünün, 
mağdur çocuklara yönelik hizmet planlama ve sunma sorumlulukları bulunmaktadır. 

5.6.3.2.1. RAM 

Çalışma bölgesinde rehber öğretmeni/psikolojik danışmanı olmayan okul/kurumlara 
verilecek eğitim çalışmalarının ekipler aracılığıyla ulaşmasını, il yürütme kurulunun konu ile ilgili 
çalışmalara katılmasını, öğrencilerin gerektiğinde ilgili sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına 
yönlendirilmesini ve koruma kararının alınması amacıyla ilgili birimlerle iş birliğini sağlar.  

Rehberlik ve araştırma merkezleri, eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü 
çalışmanın yanı sıra, özel eğitim gerektiren bireyleri de, tanılamada belirtildiği şekilde inceleyen, 
tanılayan, yerleştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını öneren ve bu bireylere rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerini  sunan kurumlardır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne göre bu kurumlarda; 

• Gelişim özellikleri ile disiplin alanları bakımından akranlarına göre farklı olan özel 
eğitime ihtiyacı olan çocuklar incelenerek tanılanır ve hangi eğitim imkânlarından yararlanacağı 
belirlenir,  

• Eğitim-öğretime devam eden çocuklar ile okul dışı bireylere dönük olarak; öğrenci 
görüşmeleri, veli görüşmeleri, psikolojik danışma, aile rehberliği eğitsel ve mesleki rehberlik 
alanlarında bireysel danışma hizmetleri sunulur,  

• Okul öncesi-ilköğretim-ortaöğretime devam eden çocuklar ile eğitim-öğretime devam 
etmeyen okul dışı bireylere grupla danışma, grupla eğitsel rehberlik ve grupla mesleki rehberlik 
hizmetleri sağlanır, 

• Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitiminde, eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve 
akran-öğretmen- ana baba eğitimi etkinliklerinin yürütülmesi ile okul rehberlik ve danışma 
hizmetlerine destek olunur, koordinasyonu sağlanır. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine,  bu merkezin hizmetlerinden yararlanmak 
üzere okul veya ilgili kurum ve kuruluşlardan öğrenci veya bireyler başvurmaktadır. Bu 
merkezlerde, hizmet verilen bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği bilgileri içeren ve her 
birey için ayrı ayrı danışan dosyası tutulmaktadır. 

Tablo 54. Psikolojik Danışma Servislerinde Rehber Bürosu ve Rehber Öğretmen Sayıları 
 Rehber Öğretmen 

Sayı Yüzde 
Rehberlik ve Araştırma Merkezî 1.037 70,9 
Genel Müdürlüğe Bağlı Okullar 419 2,9 
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Servisleri 

13.184 90,1 

Toplam 14.640 100 
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Türkiye’de toplam 208 RAM bulunmaktadır; RAM’larda 1.037 kadrolu rehber öğretmen, 
115 sözleşmeli öğretmen ve 433 diğer branş öğretmen çalışmaktadır.  

Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini 
gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde 
yararlanmalarına gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. 
Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere 
bireysel olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilmektedir. Bireysel danışmada 
öğrenciye, sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve 
olgunlaşmalarına destek olunmakta ve çalışmalar bireysel ve grup etkinlikleriyle yürütülmektedir. 
Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma servisince öğrencilerin her türlü özelliklerine 
ilişkin “Öğrenci Gelişim Dosyası” bulunmaktadır. 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim 
etkinlikleri bütünlüğü içinde yer almakta olup öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi 
ilgililerin iş birliği ile yürütülmektedir. Ayrıca, yürütülen bu hizmetlerin bireysel boyutta gizliliği 
esas alınmıştır.  

Türkiye’de toplam olarak 15.156.782 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi bulunmaktadır. 
Teorik olarak rehber öğretmenin atanması için 500 öğrenciye bir rehber öğretmen olması 
gerekmektedir. Toplam çalışması gereken rehber öğretmen sayısı 30.313 olup bu sayının % 43,5’i 
hâlen görev yapmaktadır. 

Türkiye’de 42.223 ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmaktadır. Her okulda en az bir 
rehber öğretmen olması arzu edilmektedir. Okul sayısına göre değerlendirildiği zaman  okulların 
% 34,7’sinde rehber öğretmen bulunmaktadır ve rehber öğretmen gereksinimi olan okul oranı      
% 65,3’dür.   

İl düzeyinde, doğal afetler sonucunda oluşan toplumsal sorunların yanı sıra toplumda ya da 
okulda ortaya çıkan herhangi bir toplumsal sorun sonucunda o bölgedeki öğrencilerin psikososyal 
sorunlarına yönelik müdahaleler merkez teşkilatıyla ortaklaşa yürütülmektedir. Kritik ve zorlu 
yaşam olaylarına maruz kalan öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere yaşadıkları travmayı 
psikolojik olarak anlamlandırmalarını sağlamak, bilgilendirmek ve baş etme güçlerini artırmak 
amacıyla acil psikososyal müdahale programı tampon destek olarak ülke genelinde 
yürütülmektedir. Her ilde bulunan Psiko sosyal Önleme ve Müdahale Ekipleri tarafından ilk 
hizmet sunulmaktadır. Yaşanan olayın kişiler üzerinde yarattığı travmatik etkilere göre Bakanlık 
temsilcileri de “Psiko sosyal Önleme ve Müdahale” hizmeti vermek üzere bölgeye 
gidebilmektedir. Bölgede yaşanan olaya uygun olarak ekipler tarafından Psikososyal Müdahale 
Hizmetleri Eylem Planı hazırlanmakta ve plan doğrultusunda hem Bakanlık ekibi hem de ilde 
mevcut olan müdahale ekibi ortak çalışma yürütmektedir. 
Bu kuruluşlarda, uzman ihtiyacı ve mevcut hizmeti veren personelin iş yükü nedeniyle hizmet 
verimi düşük seviyede kalmaktadır. Yükseköğretim Kurulu bu hususta hem Milli Eğitim 
Bakanlığının hem de SHÇEK’in ihtiyacı olan alanlarda uzman yetiştirme programlarını ve yüksek 
öğrenim planlarını acil olarak gündemine almalıdır. 

5.6.4. Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası ile belirlenmiş olan Milli Eğitim Sistemi, “Örgün 
Eğitim” ve “Yaygın Eğitim” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 
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Şekil 16. Türk Eğitim Sistemi 
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5.6.4.1. Örgün Eğitim 

Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış 
programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi, 
ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 

Tablo 55. Örgün Eğitim (2010) 

Eğitim 

Kademesi 

Okul/ 

Kurum 

Öğrenci sayısı Öğretmen sayısı 
Derslik 

Toplam Erkek Kadın Toplam Kadrolu Sözleşmeli 

Genel Toplam 59.539 23.199.865 12.171.432 11.028.433 800.028 731.967 68.061 572.623 

Örgün Eğitim 

Toplamı 
46.100 16.137.436 8.445.996 7.691.440 707.052 639.100 67.952 488.915 

Örgün Eğitim 

(Resmî) 
42.007 14.688.342 7.658.072 7.030.270 655.517 587.565 67.952 450.715 

Örgün Eğitim 

(Özel) 
4.091 458.108 248.130 209.978 50.853 50.853 - 38.200 

Örgün Eğitim 

(Açıköğretim) 
2 990.986 539.795 451.191 - 

 
2009-2010 eğitim öğretim yılında 46.100 okulda 16.137.436 öğrenci öğrenim görmüştür. Bu 

dönemde 707.052 öğretmen çalışmıştır. Öğretmenlerin % 90,4’ü kadrolu olup % 9,6’sı sözleşmeli 
olarak çalışmıştır. 

5.6.4.1.1. Okul Öncesi Eğitim 

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş; 3–5 yaş 
grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız anaokulları olarak 
kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı ana sınıfları hâlinde veya 
ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılmaktadır. Okul öncesi 
eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, 
onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir 
yetişme ortamı yaratılmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır. Okul öncesi 
eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde, 
uygun fiziksel kapasiteye göre ana sınıfları ve uygulamalı sınıflar olarak açılmaktadır. 
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Tablo 56. Okul Öncesi Öğretim Kurumları, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (2010) 

Kaynak: MEB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Verileri 

5.6.4.1.2. Yaz Okulu 

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan anne-babanın taleplerini 
karşılamak amacıyla okul öncesi eğitim programı doğrultusunda çocuklar için önem ve öncelik arz 
eden konuları kapsayan, okul öncesi eğitimden yararlanamayan 60–72 aylık çocuklara öncelik 
tanınarak yaz aylarında uygulanan eğitimdir. Bu konu ile ilgili veri bulunmamaktadır. 

5.6.4.1.3. Gezici Sınıf (Mobil Anaokulu) 

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla, maddi imkânları yetersiz 
ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarına devam edemeyen 36–72 aylık çocukları için kuruma 
dayalı okul öncesi eğitimine alternatif olarak uygulanan bir eğitim uygulamasıdır. Gezici sınıf 
(mobil anaokulu) projesi, okul öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, il milli eğitim müdürlükleri, 
belediyeler ve üniversiteler arasında imzalanan protokolle sürdürülmektedir. Bu konu ile ilgili veri 
bulunmamaktadır. 

5.6.4.1.4. İlköğretim Kurumları 

İlköğretim, 6–14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim kız ve 
erkek bütün yurttaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. İlköğretimin amacı; her 
Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık 
kazanmasını; milli ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, yeti ve yetenekleri 
doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlköğretimin son ders yılının 
ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi 
mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı 
konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır. 
İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve 
bitirenlere ilköğretim diploması verilir. 
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Tablo 57. İlköğretim Kurumları, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (2010) 



– 232 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Kaynak: MEB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Verileri 

5.6.4.1.5. Pansiyonlu İlköğretim Okulu (PİO) 

Merkezî durumda olan yerleşim birimlerinde; nüfusu az, dağınık, okulu bulunmayan veya 
ilköğretim hizmetlerinin götürülemediği yerleşim yerlerindeki zorunlu öğrenim çağındaki 
öğrencilerin parasız yatılı ve çevresindeki öğrencilerin gündüzlü olarak eğitim öğretim gördükleri 
ilköğretim okuludur. 
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5.6.4.1.6. Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) 

Nüfusu az, dağınık, okulu bulunmayan veya ilköğretim hizmetlerinin götürülemediği 
yerleşim yerlerindeki zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin parasız yatılı, çevresindeki 
öğrencilerin gündüzlü olarak eğitim-öğretim gördükleri ilköğretim okulu olarak tanımlamaktadır. 

2009-2010 eğitim öğretim yılında 78 ilde toplam 574 YİBO eğitim hizmeti vermiştir. Yatılı 
okullarda 151.431 öğrenci yatılı (% 61,2) ve  96.014 gündüzcü öğrenci (% 38,8) olup, toplam 
247.435 öğrenci öğrenim görmüştür.  YIBO’larda toplam kız öğrenci sayısı 107.557 (% 43,46) ve 
erkek sayısı 139.883  (% 56,53)’ tur. YIBO’larda yatılı kız öğrenci sayısı 61.508 ve gündüzlü kız 
46.049 olup yatılı erkek 89.918 ve gündüzlü erkek 49.965’tir. Bu dönemde toplam doluluk oranı 
% 76,77 olup doluluk oranı % 50’nin altında olan iller sırasıyla Kırşehir (% 16,25), Bilecik         
(% 26), Çankırı (% 36,87), Şırnak (% 43), Karabük (% 43,65), Rize % 44,10), Yozgat (% 45,92) 
ve Isparta (% 48,22) şeklindedir. 

Tablo 58. 2009-2010 Yılı İl İl YİBO Öğrenci Sayıları 
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1 ADANA  14 4672 1571 2037 3608 1142 78 1720 1965 3685 7293 348 457 805 77,23 

2 ADIYAMAN  7 3349 979 1261 2240 1564 455 945 957 1902 4142 232 329 561 66,89 

3 AFYONKARAHİSAR 9 1486 483 609 1092 394 0 1223 1270 2493 3585 134 178 312 73,49 

4 AĞRI  18 7910 2374 4688 7062 981 133 2657 3027 5684 12746 384 1171 1555 89,28 

5 AMASYA  4 964 340 343 683 281 0 215 223 438 1121 83 76 159 70,85 

6 ANKARA 4 959 211 373 584 375 0 116 123 239 823 52 71 123 60,90 

7 ANTALYA 11 2375 830 916 1746 631 2 2187 2397 4584 6330 221 239 460 73,52 

8 ARTVİN 7 1769 525 630 1155 614 0 116 107 223 1378 98 93 191 65,29 

9 AYDIN 1 200 47 73 120 80 0 46 55 101 221 15 24 39 60,00 

10 BALIKESİR 7 1671 702 860 1562 250 141 643 825 1468 3030 163 256 419 93,48 

11 BİLECİK 1 300 23 55 78 222 0 65 56 121 199 6 14 20 26,00 

12 BİNGÖL 16 5516 1930 3394 5324 805 613 661 577 1238 6562 236 757 993 96,52 

13 BİTLİS 18 8365 2836 5058 7894 1256 785 1106 1126 2232 10126 482 1168 1650 94,37 

14 BOLU 3 700 224 258 482 218 0 295 294 589 1071 37 44 81 68,86 

15 BURSA 3 696 233 410 643 53 0 359 386 745 1388 65 105 170 92,39 

16 ÇANAKKALE 3 830 230 344 574 258 2 59 86 145 719 50 66 116 69,16 

17 ÇANKIRI 7 2490 406 512 918 1572 0 399 394 793 1711 108 121 229 36,87 

18 ÇORUM 16 3479 1395 1557 2952 725 198 1673 1740 3413 6365 351 358 709 84,85 
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19 DENİZLİ 3 548 261 277 538 10 0 282 423 705 1243 93 129 222 98,18 

20 DİYARBAKIR 15 7034 1789 3728 5517 1760 243 363 470 833 6350 303 916 1219 78,43 

21 EDİRNE 1 100 0 71 71 29 0 100 82 182 253 0 30 30 71,00 

22 ELÂZIĞ 9 3082 846 1171 2017 1065 0 335 353 688 2705 170 275 445 65,44 

23 ERZİNCAN 4 1712 562 529 1091 621 0 171 203 374 1465 95 108 203 63,73 

24 ERZURUM 19 9378 3519 4151 7670 2134 426 1120 1208 2328 9998 702 1127 1829 81,79 

25 ESKİŞEHİR 2 220 68 68 136 84 0 244 234 478 614 23 13 36 61,82 

26 GAZİANTEP  3 1358 487 642 1129 229 0 10 11 21 1150 131 192 323 83,14 

27 GİRESİN 13 3182 1119 1371 2490 788 96 1038 1059 2097 4587 224 314 538 78,25 

28 GÜMÜŞHANE 9 3438 1055 1073 2128 1310 0 168 198 366 2494 258 268 526 61,90 

29 HAKKÂRİ 12 5827 2082 3030 5112 982 267 375 225 600 5712 415 759 1174 87,73 

30 HATAY 4 1783 594 1024 1618 165 0 478 894 1372 2990 95 239 334 90,75 

31 ISPARTA 6 1039 207 294 501 538 0 429 471 900 1401 64 100 164 48,22 

32 MERSİN 5 910 303 373 676 256 22 787 843 1630 2306 100 118 218 74,29 

33 İSTANBUL 1 240 59 96 155 85 0 0 0 0 155 5 7 12 64,58 

34 İZMİR 5 1692 457 741 1198 494 0 462 865 1327 2525 90 183 273 70,80 

35 KARS 15 4820 1808 2139 3947 956 83 1340 1527 2867 6814 454 607 1061 81,89 

36 KASTAMONU 20 6101 1742 1953 3695 2533 127 759 759 1518 5213 304 336 640 60,56 

37 KAYSERİ 10 2468 1126 1138 2264 284 80 564 637 1201 3465 288 305 593 91,73 

38 KIRKLARELİ 1 40 0 32 32 8 0 83 70 153 185 0 13 13 80,00 

39 KIRŞEHİR 1 240 22 12 39 201 0 141 155 296 325 6 6 12 16,25 

40 KONYA 10 1673 577 678 1255 434 16 1193 1186 2379 3634 180 185 365 75,01 

41 KÜTAHYA 1 200 46 78 124 76 0 184 203 387 511 14 24 38 62,00 

42 MALATYA 7 2723 698 896 1594 1151 22 91 112 203 1797 138 225 363 58,54 

43 MANİSA 2 550 135 282 417 133 0 614 629 1243 1660 25 61 86 75,82 

44 KAHRAMANMARAŞ 15 5928 1969 2682 4651 1419 142 1811 1940 3751 8402 343 678 1021 78,46 

45 MARDİN 10 6200 1276 2560 3836 2364 0 327 393 720 4556 228 731 959 61,87 

46 MUĞLA 2 496 142 154 296 200 0 421 485 906 1202 36 31 67 59,68 

47 MUŞ 24 8876 3115 5107 8222 1166 512 3030 3349 6379 14601 556 1190 1746 92,63 

48 NEVŞEHİR 1 100 0 66 66 34 0 94 114 208 274 0 14 14 66,00 

49 NİĞDE 3 684 293 327 620 64 0 26 30 56 676 56 78 134 90,64 

50 ORDU 13 3204 1182 1608 2790 439 25 1607 1920 3527 6317 341 455 796 87,08 

51 RİZE 2 780 102 242 344 436 0 26 17 43 387 19 50 69 44,10 

52 SAKARYA 2 400 132 171 303 97 0 292 272 564 867 35 42 77 75,75 

53 SAMSUN 19 5157 1868 2260 4128 1045 16 1426 1497 2923 7051 482 614 1096 80,05 

54 SİİRT 10 3520 1050 1646 2696 887 63 1291 1368 2659 5355 146 323 469 76,59 

55 SİNOP 13 4424 1534 1861 3395 1061 32 284 361 645 4040 314 403 717 76,74 

56 SİVAS 16 5815 1664 1835 3499 2316 0 1229 1303 2532 6031 445 431 876 60,17 

57 TOKAT 12 4047 1448 1663 3111 979 43 1279 1229 2508 5619 314 415 729 76,87 

58 TRABZON 5 975 218 485 703 273 1 645 519 1164 1867 46 127 173 72,10 



– 235 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

59 TUNCELİ 8 1962 640 663 1303 737 78 34 28 62 1365 98 122 220 66,41 

60 ŞANLIURFA 10 6062 1489 3306 4795 1363 96 191 184 375 5170 153 676 829 79,10 

61 UŞAK 5 1500 392 610 1002 498 0 64 69 133 1135 66 137 203 66,80 

62 VAN 23 9398 2519 5698 8217 1612 431 2066 2147 4213 12430 539 1479 2018 87,43 

63 YOZGAT 2 808 111 260 371 437 0 49 56 105 476 26 72 98 45,92 

64 ZONGULDAK 1 200 52 77 129 71 0 176 213 389 518 18 21 39 64,50 

65 AKSARAY 2 858 213 340 553 305 0 323 313 636 1189 63 109 172 64,45 

66 BAYBURT 2 784 269 314 583 201 0 27 41 68 651 69 71 140 74,36 

67 KARAMAN 4 1480 582 613 1195 299 14 294 333 627 1822 206 200 406 80,74 

68 KIRIKKALE 1 272 72 168 240 32 0 0 0 0 240 14 44 58 88,24 

69 BATMAN 10 4197 1114 1914 3028 1340 171 706 718 1424 4452 218 467 685 72,15 

70 ŞIRNAK 8 4340 734 1132 1866 2474 0 240 310 550 2416 180 338 518 43,00 

71 BARTIN 2 520 212 223 435 114 29 68 85 153 588 37 41 78 83,65 

72 ARDAHAN 6 1780 803 769 1572 216 8 901 960 1861 3433 252 237 489 88,31 

73 IĞDIR 5 2192 620 863 1483 709 0 152 138 290 1773 152 227 379 67,66 

74 YALOVA 1 128 29 54 83 45 0 53 38 91 174 10 25 35 64,84 

75 KARABÜK  1 252 47 63 110 142 0 1 0 1 111 5 10 15 43,65 

76 KİLİS 3 692 272 394 666 37 11 162 135 297 963 44 81 125 96,24 

77 OSMANİYE 3 633 271 368 639 56 62 533 531 1064 1703 40 67 107 100,95 

78 DÜZCE 3 492 173 197 370 147 25 405 444 849 1219 38 55 93 75,20 

GENEL TOPLAM 574 197245 61508 89918 151431 51362 5548 46049 49965 96014 247435 12831 22128 34959 76,77 

 

5.6.4.1.7. Ortaöğretim 

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim 
kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgari ortak bir genel kültür 
vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyoekonomik ve 
kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri 
doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime hem de mesleğe veya geleceğe ve iş 
alanlarına hazırlamaktır. İlköğretimi tamamlamış ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış her 
öğrenci, ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim olanaklarından ilgi, yeti ve yetenekleri 
ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. 

5.6.4.1.8. Açık Öğretim Lisesi 

Çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle, yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam 
edemeyen, örgün eğitim çağını geçiren ve liseye devam ederken açık öğretim lisesine geçmek 
isteyen öğrencilere hizmet vermektedir. Açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredi sistemi ile 
öğretim verilmektedir. Sistem gereği şube ve öğretmen bulunmamaktadır. 
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Tablo 59. Ortaöğretim Kurumları, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (2010) 
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Kaynak: MEB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Verileri 
 

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan 337.668 öğrenci bursludur. Burslu 
öğrencilerin 163.792’si ilköğretim kurumlarında öğrenim görmektedir. 

Tablo 60. Burslu Öğrenci ve Pansiyon Sayıları (2010) 
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5.6.4.1.9. Açık İlköğretim Okulu 

Daha önce ilkokuldan mezun olan ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam edememiş 
yurttaşlara yönelik olarak uzaktan öğretim yöntemi ile ilköğretimi tamamlama olanağı sağlayan 
kurumdur. Sistem gereği şube ve öğretmen bulunmamaktadır. 

5.6.4.2. Yaygın Eğitim 

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü 
kapsar. Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 
olarak örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan ya da bu 
kademeden çıkmış yurttaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında, okuma-yazma öğretmek, eksik 
eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı hazırlamak; bilimsel, teknolojik, ekonomik, 
sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlamak; milli kültür 
değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve benimsetici nitelikte eğitim yapmak; toplu yaşama, 
dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak; 
ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini sağlayıcı 
olanaklar hazırlamak; beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek; çeşitli mesleklerde 
çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak; boş zamanlarını yararlı bir 
biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmaktır. 

Tablo 61. Yaygın Eğitim Kurumları, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları (2010) 

Kaynak: MEB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Verileri 
 

5.6.5. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler ve Projeler 

5.6.5.1. İlköğretim Kurumlarında Çocukların İzlenmesi İçin Yapılan Uygulamalar 

2006 yılında çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ülkemizdeki nüfus 
sayımlarının da veri kaynağını oluşturacak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 
oluşturulmuştur.  Buna göre 2006 yılından itibaren, TÜİK tarafından kurulan ADNKS’ye göre 
okul çağındaki çocukların kimlik ve adres bilgileri güncellenmekte ve ilköğretime devamları 
sağlanmaktadır. 

Örgün eğitim istatistiklerinin derlenebilmesi ve yayımlanabilmesi için İnternet ortamında 
çalışan ve her eğitim seviyesi ile okul bazında bilgi girişi yapılabilen Milli Eğitim Bakanlığı 
Bilişim Sistemleri (MEBBİS), 2002-2003 eğitim-öğretim yılında başlatılmıştır. Okul müdürlükleri 
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aynı yılın öğretim yılı başı ve bir önceki yılın öğretim yılı sonu bilgilerini okul kayıtlarından 
almaktadır. 2008–2009 eğitim ve öğretim yılından itibaren okul öncesi ve ilköğretim öğrenci ve 
bina bilgileri, e-okul modülünden, İnternet ortamında alınmaktadır. 

2009–2010 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim öğrenci ve bina bilgileri, e-okul 
modülünden, internet ortamında alınmıştır. e-Okul Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda 
öğrenci ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı 
sistemdir. 

Bu sistem dâhilinde 2009-2010 öğrenim yılında ilköğretim çağında olup okula gitmeyen  
326.513 çocuktan 139.691’i kayıt altına alınmıştır; 186.822 çocuk hâlen okula kayıtlı değildir. 
Kayıtsız olma nedenleri şu şekilde belirtilmektedir: 

• Yurt dışına çıkma  23.191 
• Adresten taşınma, yeni adresi bilinmeme 17.818 
• Ailevi nedenler 10.259 
• Nüfus yaşı ile fiziki yaşının farklı olması 9.222 
• Geleneksel nedenler 8.715 
• Zihinsel nedenler 4.349 
• MERNİS kayıt adresi yanlış 3.231 
• Adresten taşındı, yeni adresi biliniyor 2.929 
• Vefat etti 2.800 
• Mezun  olmuş 2.437 
• Ekonomik yetersizlik nedeniyle  

giderlerinin karşılananaması 2.141 
• Özel özel eğitim merkezine gitme 2.102 
• Ortopedik engelli 1.654 
• Veli isteğiyle (15.madde-6 yaşında göndermeme) 1.584 
• Göçerler 1.447 
• Yerleşim biriminde okul olmaması 1.422 
• T.C. Kimlik numarası sorunu (2 kimlikli) 1.279 
• Ev hizmetlerinde çalıştırılan çocuklar 1.217 
• Mevsimlik gezici ve geçici tarım  

işçiğinde çalışan çocuklar 1.094 
• Nüfus cüzdanının bulunmaması 

ya da geç çıkarılması 657 
• Sanayide ve hizmet sektöründe çalıştırılan çocuklar 645 
• Aile, çocuğun yaşı küçük diye kayıt yaptırmıyor 442 
• İşitme engelli 330 
• Görme engelli ve/veya görme bozukluğu var 218 
• Sokakta çalıştırılan çocuklar 82 
• Vatandaşlıktan çıktı 9 

 
Toplam 101.274 çocuğun neden okula kayıt olmadığı öğrenilmiştir. Ancak 15.663 

çocuğun ADNK sisteminde kaydı olmasına karşılık, bu çocuklar toplumda bulunamamaktadır. 
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5.6.5.2. Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi Konusunda Yapılan Projeler 

“Hayata Sahip Çıkmak, Zorlu Yaşam Şartları ve Etkileri, Psikososyal Koruma, Önleme 
ve Müdahale Programları” ile “Temel Önleme Programları” vasıtasıyla çocukların yaşam 
becerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda temel hizmet sunucusu ve öğretmenlere 
ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur: 

 
 

 
 

2008-2009 

Yapılan Çalışmalar 
Ulaşılan 
İlköğretim 

Okulu 

Ulaşılan 
Ortaöğretim 

Okulu 

Ulaşılan 
Öğretmen 

Sayısı 

Ulaşılan 
Öğrenci 
Sayısı 

Ulaşılan 
Veli 

Sayısı 

Katılan 
Rehber 

Öğretmen 
Sayısı 

Psikoeğitim  819 365 9.822 159.188 39.898 882 

Sınıf Temelli Müdahale 696 255 7.673 119.541 31.430 605 

Grupla Psikolojik Danışma 266 302 1.241 24.796 6.352 311 

Psikolojik Bilgilendirme ve 
Anlamlandırma 

689 223 5.423 72.423 28.487 449 

Açıklamalar: Psikolojik Bilgilendirme ve  Anlamlandırma: Yaşanılan travmatik olaylarla 
ilgili olarak gelişen ve içinde bulunulan durum ya da bu durum içinde kendini doğru 
değerlendirmeye yönelik destekleyici program 2009-2010 eğitim-öğretim yılı raporlarının Genel 
Müdürlüğük sistemine aktarılması 2010 yılı sonuna kadar olacağından bu veriler bilinmemektedir. 

5.6.5.3. Şiddetin Önlenmesi Projeleri 

Diğer taraftan, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sorunlara erken müdahale ve özellikle 
problemin oluşmadan önlenmesine yönelik gelişimsel-önleyici rehberlik anlayışının 
kazandırılması amacıyla “Okullarda Şiddetin Önlenmesi”ne ilişkin 2006/26 No.lu Genelge 

2007-2008 

Yapılan Çalışmalar 
Ulaşılan 

İlköğretim 
Okulu 

Ulaşılan 
Ortaöğreti
m Okulu 

Ulaşılan 
Öğretmen 

Sayısı 

Ulaşılan 
Öğrenci 
Sayısı 

Ulaşılan 
Veli 

Sayısı 

Katılan 
Rehber 

Öğretme
n Sayısı 

Psikoeğitim  1.314 444 15.155 220.962 60.927 925 

Sınıf Temelli Müdahale 474 307 8.959 143.020 83.048 643 

Grupla Psikolojik Danışma 280 192 1.696 33.506 6.998 425 

Psikolojik Bilgilendirme ve 
Anlamlandırma 

393 307 5.234 80.504 31.575 409 
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yürürlüğe girmiştir. Bu Genelge ile psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerinin 
yürütülmesi kapsamında, il eylem planlarının uygulanmasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar 
belirlenmiştir.  

Eylül 2007’de MEB ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında “Okullarda 
Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin 
İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. 

İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından, YİBO’larda okul güvenliğine ilişkin önemli 
hususlar aşağıdaki gibi saptanmıştır. 

Okulda Güvenlik ve Risk Denetimi 

• Yatılı ilköğretim bölge okullarında, öğrencilerin içeride ya da dışarıda kullandıkları her 
alanın güvenli ve tehlikeden uzak olmasına özen gösterilmelidir. 

• Uyku, dinlenme vs. alanlarında, içeride ve okul bahçesinde öğrenci güvenliği için 
tehlike arz edecek herhangi bir durum olmamalıdır. 

• Alt katlarda, öğrencilerin ulaşabilecekleri ve güvenliği riske sokabilecek pencereler, 
uygun açma kısıtlamaları ya da alternatif güvenlik önlemleriyle donatılmalıdır. 

• Çarpışma, vurma riski olan yerlerdeki pencereler ya güvenli camdan (TSE 
standartlarına uygun) yapılmalı ya da başka şekilde güvenle korunmalıdır. 

• Öğrencilerin kullandıkları, gerek içerideki gerekse dışarıdaki dinlenme alanlarında, 
binalar ve okul arasında sürekli kullandıkları yollarda tehlike arz edecek durum olmamalıdır. 

• Okulun; öğrencileri, binaları ve alanlarındaki yüksek riskli yerleri (spor salonu, 
laboratuvar, atölye gibi ders dışı eğitim alanları, dinlenme alanları, ağaçlık alanlar, bakım, araç 
gereç depolama alanları ve araba parkları vs.) kontrol eden ve denetleyen, pratikte uygulanabilir 
bir politikası olmalıdır. 

• Öğrenciler, nerelerde giriş, çıkış ve faaliyetlerin yasak olduğunu bilmelidir. 
• Okulun bütün görevleri kapsayan, tatmin edici bir sağlık ve güvenlik politikası 

olmalıdır. 
• Okulun; okul binalarında ya da muhtelif faaliyetler esnasında izinsiz yola çıkma, nehre 

doğru gitme, düz çatılara çıkma, hobi malzemeleri ve temizlik maddelerini izinsiz alma gibi olması 
muhtemel riskleri tanımlamak ve azaltmak için yazılı (öğrencilerle istişareyi de kapsayan) etkili 
bir risk değerlendirme sistemi olmalıdır. 

Okul Güvenliği 

Okul güvenliğini açıklamaya yönelik çalışmalarda üç teori ön plana çıkmakta, bu teorilerin 
her biri okul güvenliğine dair farklı açıklamalar getirmektedir. Bu yüzden okul güvenliğiyle ilgili 
yapılan çalışmalarda bu teorilerin de göz önünde bulundurulması gerekir: 

1. “Kontrol” Teorisi, 
2. “Okul İklimi” Teorisi, 
3. “Sosyal Çözülme” Teorisi 
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“Kontrol” Teorisi 

Okullardaki şiddet olaylarının temelinde sosyal ve kültürel tesirin zayıflığı, bunun temelinde 
de ağırlıkla sosyal değerlerin aile ve okul gibi kurumlarca çocuklara yeterince aktarılamaması 
yatmaktadır. Bu değerlerin çocuklara yeterince aktarılamaması, okuldaki şiddet olaylarının en 
önemli sebeplerinden biridir. “Kontrol Teorisi”ne göre güvenli okul ancak; 

• Geleneksel amaçlara bağlılık, 
• Diğer kimselerin haklarına bağlılık, 
• Sosyal etkinliklere katılım, 
• Sosyal normlara inanma vs. şartların sağlanmasıyla gerçekleşebilir. 
YİBO’larda gelenekler vs. sosyal değerlerden uzaklaşma durumunda, kişilerin davranışlarını 

kontrol edecek amaç ve anlayışlar tespit edilmelidir. Yetenekleri yetersiz olan öğrenci, okulda 
başarısız olabilir ve bu başarısızlık da çocuğun okula karşı yabancılaşmasına sebep olabilir. Bu 
yüzden okullarda öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracak etkinliklere önem verilmelidir. Her 
bir öğrencinin belli bir kapasiteye sahip olduğuna inanmak, bu açıdan önemli bir başlangıçtır. 

“Okul İklimi” Teorisi 

Okul İklimi Teorisi, okulun sağlıklı ve açık bir iklime sahip olmasıyla okulun güvenliği 
arasında doğru bir ilişki olduğunu kabul eder. Okul ne kadar sağlıklı ve açık bir iklime sahipse o 
derece güvenli bir okuldur. Tam tersi, bu hususla ilgili olarak okulda ne kadar olumsuzluk söz 
konusu ise okul güvenliği de o derecede zayıf olacaktır. Kabul edilebilir öğrenci davranışlarını 
belirleyen en önemli unsur okul iklimidir. Çocukların çeşitli suçlara dair davranışlarının en önemli 
sebepleri, okulla ilgili olanlardır: 

Okul iklimini belirlemeye yarayan, genel olarak kabul gören başlıca yedi gösterge vardır: 
Sağlıksız Örgütsel İklimin Özellikleri 

1. Düşük seviyede yenilikler, 
2. Yetersiz iş tatmini, 
3. Yabancılaşma, 
4. Yaratıcılığın yokluğu, 
5. İçinde bulunulan durumdan memnun olma ya da memnun görünme, daha iyiyi aramama, 
6. Birbirinin kopyası olan davranışların çokluğu, 
7. Çalışanların kaygı derecesinin yüksekliği... 
Bu teorik çerçeveye göre, okul ancak olumlu bir iklime sahip olma durumu gerçekleştiğinde 

güvenlidir. Bir başka deyişle, iklimi olumsuz olan okullar yeteri kadar güvenli olmayan okullardır. 

Okul Güvenliğinin Kapsamı ve Boyutları 

Okul güvenliği, çocuğun ya da diğer okul personelinin okula gitmek amacıyla pansiyondan 
ayrılması anından başlayarak tekrar pansiyona gelmesine kadar geçen bütün aşamaları içerir. 
Pansiyon ile okul arasındaki güvenlik, özellikle YİBO’lar için daha büyük önem arz etmektedir. 
Okul güvenliği, mekân açısından ele alındığında temel olarak üç aşama vardır: 

1. Okul ile pansiyon arasındaki güvenlik, 
2. Okul içinde güvenlik, 
3. Pansiyon güvenliği. 
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Okul Güvenliğinin Boyutları (Güvenliğin Alanı ile İlgili Boyutlar) 

1. Arkadaşlarından gelecek şiddet olaylarına karşı güvenlik, 
2. Tabii afetlere karşı güvenlik, 
3. Sağlık ve temizliğe dair güvenlik, 
4. Psikolojik ve duygusal güvenlik… 
Hiç tartışmasız, “eğitim” ve “okul” kavramlarıyla öğrencinin kendini güvensiz hissetmesi 

tezat oluşturmaktadır. “Her sistemde iyi işlemeyen ya da kötü işleyen parçalar (alt sistemler) 
olabileceği” noktasından hareket edildiğinde sorunun anlaşılması kolaylaşır. Bu noktada, okulların 
güvenliğini zaafa uğratan sebepleri bilmek ve zaman kaybetmeden bunları ortadan kaldırmak 
hayati önem taşımaktadır. 

Okul Ortamının Güvenliğini Bozan Faktörler 

1. Öğretimin etkisiz oluşu dolayısıyla öğrenci başarısızlığı, 
2. Tutarsız ve cezalandırıcı yönetim uygulamaları, 
3. Öğretim imkânlarının yetersizliği, özellikle öğrencinin kendini kontrol etmesine yönelik 

imkânların yokluğu, 
4. İstenen davranışlara yönelik, açık olmayan beklentiler, 
5. Kuralların uygulanmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi, 
6. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olarak öğretimin bireyselleştirilememesi, 
7. Kuralların açık, adil ve tutarlı olmaması, 
8. Öğretmen ve yöneticilerin yeterince kurallara vâkıf olmamaları, 
9. Yanlış davranışların görmezden gelinmesi, 
10. Öğrencilerin, kuralların meşru olduğuna inanmamaları, 
11. Okulun büyüklüğü, 
12. Öğretim için ihtiyaç duyulan kaynakların yetersizliği, 
13. Öğretmen – yönetici iş birliğinin zayıflığı, 
14. Yöneticinin pasifliği, 
15. Cezalandırıcı öğretmen davranışları. 

Güvenli Bir Okulun Nitelikleri 

1. Okulda güçlü bir liderlik, kendini işine adamış öğretmen kadrosu vardır. 
2. Sosyal katılım (veli ve çevre katılımı) yeterlidir, programların seçilmesinde öğrencilerin 

görüşleri de dikkate alınır. 
3. Okulun fiziki şartları güvenlik için yeterlidir. 
4. Okul güvenliğini devam ettirmeye ve problemleri önlemeye yönelik politikalar tutarlıdır 

ve devamlı olarak uygulanmaktadır. 
5. Okul güvenliğine dair önleyici programlar, öğrenci özellikleri dikkate alınarak 

belirlenmektedir. 
6. Okul güvenliğine dair önlem ve politikalar, gözlenebilir yaklaşımlara dayanmaktadır. 
7. Öğretmen ve diğer çalışanlar, okul güvenliğine dair programları uygulama konusunda 

sürekli eğitilmekte ve desteklenmektedir. Ancak herhangi bir okulun bu niteliklere ne derecede 
sahip olduğunun belirlenmesi önemlidir. 
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Kamera Yerleşimi 

Okul güvenliği, günümüzde eğitim sistemleri için en önemli problemlerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Daha nitelikli bir eğitim-öğretim için okulların daha güvenli yerler olmaları 
gerekmektedir. Nitekim yatılı ilköğretim bölge okullarında da özellikle pansiyon güvenliğine 
yönelik yaklaşımlarda daha hassas davranılması gerekmektedir. Son yıllarda, okullara güvenlik 
açısından kamera yerleştirilmesi uygulaması yaygınlaşmaya başlamıştır. YİBO’larda hayatın 24 
saat devam ettiği düşünüldüğünde güvenlik için gereken her türlü önlemin alınması bir 
zorunluluktur. Ancak böyle bir düzenleme yapılacaksa öncelikle kamera yerleşim planlarında çok 
titiz davranılmalıdır. Meselenin pedagojik yönüyle birlikte YİBO’larda, Anayasa’nın (özel hayatın 
gizliliği ve korunmasına yönelik) 20’ nci maddesinde ifadesini bulan “Herkes, özel hayatına ve 
aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 
dokunulamaz.” hükmü de göz önünde bulundurularak yatakhaneler, yatakhane koridorları, 
lavabolar, tuvalet ve banyolar ile bu bölümlerin giriş çıkışlarına kamera düzeneği kesinlikle 
kurulmamalıdır. 

Yatakhane 

1. Kız pansiyonunda bayan belletici, erkek pansiyonlarında erkek belletici öğretmen 
görevlendirilmesine özen gösterilmelidir. 

2. Yatakhanelerin koğuş sisteminin oda sistemine dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 
3. Yatakhanelerde aynı yaş gurubundan öğrencilerin aynı odalarda birlikte kalmasına özen 

gösterilmelidir. 
4. Yatakhane yerleşiminde odalarda en az üç öğrenci olmalı, oda yerleşim planlamasında 

öğrenciler odalara eşit dağıtılmalıdır. 
5. Pansiyonda kullanılan ranzaların üst katına öğrencilerin düşmelerini önlemek için 

kesinlikle korkuluk yaptırılmalıdır. 
6. Yatakhanelerde her ne sebepten olursa olsun bir yatakta birden fazla öğrencinin 

yatmasına müsaade edilmemelidir. 
7. Altını ıslatan çocuklar kesinlikle aynı odalarda toplanmamalı, farklı odalarda diğer 

öğrencilerle birlikte kalmaları sağlanmalıdır. 
8. Altını ıslatan öğrencilerin yataklarında alez çarşaf kullanılmalı, altlarını ıslattıkları 

zaman çarşaf ve battaniyeleri dâhil bütün yatak malzemeleri ile çamaşırlarının temizliği 
sağlanmalıdır. 

9. Altını ıslatan öğrencilerin yatakhane yerleşiminde, odalarının lavabolara ve belletici 
öğretmen odalarına yakın olmasına dikkat edilmelidir. 

10. Odalarda mutlaka gece lambası olmalı, koridorlar ve lavaboların aydınlatması yeterli 
olmalıdır. 

11. Hafta sonları evci iznine gidecek öğrencilerin, velilerden alınacak olan vekâletnamelere 
uygun olarak imza karşılığında teslim edilmesine dikkat edilmelidir. 

12. Pansiyon ve yatakhaneler, öğrencilerin ev ortamına uygun düzenlenmelidir. 
13. Öğrenciler yaş ve cinsiyetleri dikkate alınarak ayrılmalı ve onlara uygun bir koruma 

sağlamalıdır. 
14. Hiçbir zaman kişisel oda tanzim edilmemelidir. 
15. Odalarda fiziki yetersizliği olan öğrenciler için imkânlar sunulmalıdır. 
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16. Yatakhanelerin diğer yerlerden farkını gösteren gelişmişlik standartları olmalıdır. 
17. Farklı cinsiyetlere sağlanan imkânlar arasında önemli farklar bulunmamalıdır. 
18. Farklı iki yatılı okul arasında ilkeler ve uygulamalar bakımından önemli farklar 

bulunmamalıdır. 
19. Uyku alanları, dinlenme ve eğlenme alanları, tuvalet ve banyolar yaş farkları gözetilerek 

düzenlenmelidir. 
20. Gerektiğinde hasta öğrencilerin ayrı olarak kalabileceği, hemen yakınında kendi tuvaleti 

ve banyo imkânı olan, standartlara uygun, yeterli sayıda yatak olan oda(lar) düzenlenmelidir. 
21. Hasta öğrencilere ayrılan “hasta bölümü (ya da odası)” amaca uygun büyüklükte olup 

yataklar arasında yeterli boşluklar olmalıdır. 
22. Öğrenciler tuvalet ve banyo imkânlarına sahip olmalı, bu imkânlara kolayca 

ulaşabilmeli, söz konusu mekânlar kişisel gizliliğe önem verilerek özel hayata müdahale 
edilmeyecek şekilde düzenlenmelidir. 

23. Tuvalet, banyo ve lavabolarda öğrencilerin yaş ve cinsiyetine uygun sıhhi çöp kutusu, 
kâğıt havlu, sıvı sabunu bulunan ortamlar olmalıdır. 

24. Banyolar, öğrencilere temizlik alışkanlığının verilmesi için 24 saat hazır durumda 
olmalı, ihtiyaç duyulan zamanlarda duş alınabilecek sıcak su imkânı bulunmalıdır. 

25. Tuvaletlerde ısınma, aydınlanma ve havalandırma imkânları bulunmalıdır. 
26. Tuvaletlerde bulunan lavabolar öğrencilerin yaşına ve fiziki gelişimlerine uygun şekilde 

düzenlenmelidir. 
27. Her sekiz öğrenciye bir tane duş olacak şekilde, banyolarda öğrencilerin her an 

faydalanabileceği duşlar, soyunma ve giyinme kabinleri bulunmalı; mahremiyete özen 
gösterilmelidir. 

28. Öğrencilere ait tuvalet ve duşları öğrencilerden başka kimse kullanmamalıdır. 
29. Söz konusu hususlarda engelli öğrenciler için de gerekli tedbirler alınmalıdır. 
30. Öğrencilerin yönetime katılımının sağlanması için “Dilek ve Temenni Kutusu” 

konmalıdır. 
31. Öğrencilerin beden eğitimi, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım dersleri ile bilumum 

sosyal ve sportif faaliyetlerde kıyafet değiştirebilmeleri için uygun ortam hazırlanmalıdır. 

Boş Zaman Etkinlikleri 

1. Öğrencilerin öğrenme zamanları dışında vakit geçirebilmeleri için, uygun sahalar ve 
etkinlik seçenekleri olmalıdır. 

2. Öğrenciler her gün, kendilerine özel, yeterli ve uygun boş zamana sahip olmalıdır. 
3. Okul yönetimi, öğrencilere yıl boyunca, okul içinde ve dışında, ders dışı zamanlarda 

memnuniyeti sağlayacak ölçüde etkinlik seçenekleri sunmalıdır. 
4. Öğrenciler ders dışında spor alanlarına; eğlence, dinlenme ve hobi imkânlarına 

problemsiz ulaşabilmelidir. 
5. Resmî tatillerde ya da izin günlerinde eve gitmeyip okulda kalan öğrenciler için boş 

zamanları değerlendirici etkinlikler düzenlenmelidir. 
6. Öğrencilerin İnternet’e erişim imkânı olmalı ancak, öğrencileri mevcut sanal 

tehlikelerden korumak için bu hizmet uygun bir şekilde denetlenmelidir. 
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5.7. SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

5.7.1. Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluklar 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 27 Mayıs 1983 tarihinde 
yayımlanan “2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Kanunu” ile 
kurulmuştur. Kurum yetkisini, devletin sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı kimselere yönelik 
görevini tanımlayan Anayasa’nın 61’ inci maddesinden ve yukarıda belirtilen 2828 sayılı Kuruluş 
Kanunu’ndan almaktadır. 

Sosyal devlet olmanın temel sorumluluklarını yerine getirmekte vazgeçilmez bir öneme 
sahip olan SHÇEK Genel Müdürlüğü, korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, genç, 
kadın, özürlü ve yaşlılara 24 saat sürekli koruma ve bakım hizmetini yatılı ve gündüzlü olarak 
vermektedir. Toplum merkezleri; aile, gençlik ve yaşlı danışma merkezleri, evlat edindirme, 
koruyucu aile, sosyal yardım uygulamaları; sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik 
hizmetleri ile tüm alanlarda gönüllü katkı ve katılımların organizasyonu gibi koruyucu, önleyici ve 
eğitici çalışmaların yanında, uluslararası sosyal hizmet faaliyetlerini de yürütmekle görevlidir. 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanunu olan 2828 
sayılı Kanunun 9’ uncu maddesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

• Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları, sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine 
uygun olarak tespit etmek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve bu konuda 
kurum ve kuruluşlar arasında ilgili bakanlık adına koordinasyon ve işbirliği sağlamak. 

• Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi için aileyi eğitim, 
danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, 
özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını 
sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek. 

• Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki işçilerin çocuklarının bakımını ve korunmasını 
sağlamak amacıyla imkânlar ölçüsünde gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak ve işletmek. 

• Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük 
düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve 
nakdî yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları geliştirmek ve uygulamak. 

• Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak amacıyla halkın gönüllü 
katılımını sağlamak ve organize etmek. Toplumun örf, adet, inançlarına göre yapacağı yardım ve 
bağışlara ilişkin programlar geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu amaçla ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, yardımda bulunmak isteyen kişi, 
kurum ve kuruluşlara yol göstermek. 

• Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek, bunların 
bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve verimli bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak amacıyla görüş ve tavsiyelerde bulunmak. 

• Kuruma bağlı olanlar dışında kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının, özel eğitim ve 
rehabilitasyon hizmeti verenler hariç olmak üzere açılış iznine, her türlü standartlarına ve 
işleyişlerine ilişkin esasları, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve 
bu esaslara uymayanların faaliyetlerini durdurmak. 
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• Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde 
bulunmak, uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve 
uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. 

• Hizmet için gerekli personeli bu hizmete elverişli kişiler arasından seçmek, eğitmek, 
yetiştirmek, çalışma esaslarını ve sorumluluklarını belirlemek ve ilgili alanlarda görevlendirmek. 

• Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre özürlüler ve diğer sosyal hizmet alanlarında, 
kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, bunun için uygun gördüğü sosyal hizmet 
kuruluşlarını genel esaslar çerçevesinde kurmak ve işletmek, 

• Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma 
muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla 
gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 

• Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik sosyal 
hizmetleri önceden planlamak, afetzedelerin ivedi gereksinimlerini karşılamaya ve afet sonrası 
sorunlarını çözümlemeye yönelik geçici veya sürekli hizmetleri yerine getirmek, afetle bağlantılı 
göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü sosyal hizmeti gerçekleştirmek. 

Yukarıda belirtilen temel görevler yanında başka kanunlar ile de Kuruma faaliyet alanı ile 
ilişkili sorumluluklar yüklenmiştir. 

2005 yılında kabul edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile de Kurumumuza yeni 
görev ve sorumluluklar getirilmiştir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, korunma ihtiyacı olan 
veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına 
alınmasına ilişkin olarak koruyucu ve destekleyici tedbirler ile çocuğun öncelikle kendi aile 
ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, bakım ve barınma konularında alınacak 
tedbirlerin yürütülmesi görevini SHÇEK Genel Müdürlüğüne vermiştir. 

5.7.2. Teşkilat Yapısı 

Kurumun merkez teşkilatında 6 Ana Hizmet Birimi (Aile-Kadın ve Toplum, Çocuk, 
Gençlik, Yaşlı Bakım, Özürlü Bakım, Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları),               
13 Danışma, Denetim ve Yardımcı Hizmet birimi yer almaktadır. Kurumun teşkilat yapısında 
ayrıca sosyal hizmetlere veya uygulanmasına ilişkin konuları inceleme, görüş ve tavsiyelerde 
bulunmakla görevli “Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu” bulunmaktadır. İllerde bulunan “İl 
Sosyal Hizmetler Kurulu” ise sosyal hizmetlere veya uygulanmasına ilişkin konuları incelemek, 
görüş ve tavsiyelerde bulunmakla görevli bir kuruldur. 

Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği Bakanın 
başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. 

• Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca seçilecek, sosyal hizmet alanında 
temayüz etmiş beş kişi, 

• Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, Kültür Bakanlıklarının Müsteşarları veya yardımcıları ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı veya yardımcısı, 

• Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, 
Aile Araştırma Kurumu Başkanı ve Özürlüler İdaresi Başkanı, 



– 248 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürleri ile Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Sekreteri, 

• Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı. 
İllerde bulunan “İl Sosyal Hizmetler Kurulu” ise sosyal hizmetlere veya uygulanmasına 

ilişkin konuları incelemek, görüş ve tavsiyelerde bulunmakla görevli bir kuruldur. 

Şekil 17. SHÇEK Teşkilat Yapısı 
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Şekil 18. Kurumun Taşra Teşkilat Yapısı ve Hizmetleri 

Kurumun taşra teşkilatında, Şubat 2010 itibarıyla 81 İl Müdürlüğü, 35 İlçe Müdürlüğü, 590 
Kuruluş (Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Sevgi Evleri Sitesi, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezî, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî, Çocuk ve Gençlik merkezi, Özürlü Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezî, Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezî (özürlüler için), Aile Danışma 
Merkezî, Toplum merkezi, Kadın Konukevi)   ile 181 Çocuk Evi, 6 Gözlemevi (ilk adım 
istasyonu), 5 Yaşlı Hizmet Merkezî; 25 bin 141 çocuk genç, kadın, yaşlı ve özürlüye yatılı, 19 bin 
665 kişiye de gündüzlü hizmet vermektedir. 

Kurumun 2009 yılı bütçesi; 1.540.258.400 TL’dir. Kurumun 2010 yılı bütçesi; 
2.374.302.000 TL’dir. 

Tablo 62.  657 Sayılı Kanun’a Tabi Çalıştırılan Personel Durumu (06.04.2010) 

Kuruluş 
657 Sayılı Kanuna Tabi Personel 

Dolu  Boş Toplam 

Merkez  507 582 1.089 
Taşra 9.016 3.621 12.637 

Genel Toplam 9.523 4.203 13.726 

Kaynak: SHÇEK Verileri 
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Tablo 63. Yıllar İtibarıyla Fiilî Çalışan Personel Durumu 

Teşkilat 
Yıllar İtibarıyla Sayılar 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Merkez 477 480 520 488 498 508 502 503 490 506 507 

Taşra 8.800 8.979 8.840 8.779 8.461 8.624 8.476 9.111 8.764 8.844 9.016 

Toplam 9.277 9.459 9.360 9.267 8.959 9.132 8.978 9.614 9.254 9.350 9.523 

Kaynak: SHÇEK Verileri 
 

5.7.3. Çocuklara Yönelik Hizmetler 

5.7.3.1. Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespit Edilmesi ve Koruma Altına Alınması 

Korunmaya muhtaç çocukların tespiti, durumlarının incelenmesi, yararlanacağı hizmet 
modelinin belirlenmesi, mahkemeden korunma kararı alınması veya kaldırılması gibi konular, 
1983 yılında yürürlüğe konulan “Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme, Korunma 
Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yürütülmektedir. 

Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili sorumluluk il sosyal hizmetler müdürlüklerine veya 
ilçelerde kurulması öngörülen sosyal hizmet şubelerine verilmiştir. İlçelerin çoğunda henüz sosyal 
hizmet şubesi kurulmadığından korunmaya muhtaç çocukların saptanmasına ilişkin işlemler genel 
olarak il müdürlüklerince yürütülmektedir. 

Mahalli mülki idare amirleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, köy muhtarları, 
genel kolluk kuvvetlerinin mensupları, zabıta memurları da korunmaya muhtaç çocukların 
varlığını belirlemeleri durumunda, Kuruma duyurmakla görevlendirilmişlerdir. Öte yandan basın 
ve yayın organlarında çıkan haberler de ihbar kabul edilerek, resmi bir duyuru gelmesini 
beklemeden harekete geçilebilmektedir. 

Yukarıdaki biçimlerde varlığı öğrenilen muhtaç çocuklar hakkında, il müdürlüklerince 
inceleme yaptırılarak sosyal inceleme raporu hazırlanmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda 
korunmaya muhtaç olduğu kanısına varılan çocuklar hakkında çocuk mahkemesine (çocuk 
mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesine) başvurularak korunma kararı 
alınmaktadır. 

Korunma ihtiyacı olup 0-18 yaş grubunda bulunan ve gerektiğinde 25 yaşına kadar ilgili 
mahkemelerce haklarında korunma-tedbir kararı verilen çocuk ve gençlerin korunmaları, bakım, 
eğitim, bir iş ve meslek sahibi yapılarak topluma yararlı bireyler hâline getirilmeleri ile ilgili 
hizmetler aşağıda verilmiştir. Bu hizmetlerin aile odaklı olarak yürütülmesi çalışmalarına özen 
gösterilmektedir.  
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5.7.3.2. Çocuk ve Gençlere Yönelik Aile Odaklı Hizmetler  

Her bakımdan sağlıklı çocukluk için en iyi ortamın aile olduğu gerçeğinden hareketle, son 
dönemde, çocuk ve gençlik hizmetleri yönünden yatılı yurt modeli bakım hizmetlerinden 
vazgeçilerek ailenin güçlendirilmesi ile aile yanında bakım esaslı uygulamalara ağırlık 
verilmektedir. Bu hizmetler; 

Öz Aile Yanında Bakım: Ekonomik nedenlerle kuruluşlarda bakım ve korunma altına 
alınmış olan çocukların 2005 yılında başlanan uygulama ile aileleri desteklenerek, aileleri ya da 
yakınlarının yanında bakılmaları sağlanmaktadır. Kuruluş bakımında olup, sosyal ve ekonomik 
bakımdan desteklenerek aile ortamına döndürülmüş olan çocuk sayısı Şubat 2010 itibarıyla toplam 
6.540’dır. Aynı gerekçeyle kuruluş bakımına verilmek istenilen, ancak ailesi destelenerek kuruluş 
bakımına alınmadan ailesi ile yaşamaları sağlanan çocuk sayısı ise 22.225’tir.  

2010 yılı ilk altı ayında ailesi yanında desteklenen çocuklarımızın bakım, harçlık, giyim, 
eğitim giderleri için yaş gruplarına göre çocuk başına aylık en düşük 254,40 TL,  en yüksek 515,51 
TL olmak üzere ortalama 390 TL ekonomik destek yapılmaktadır. 

Evlat Edindirme; Çocuğun yüksek yararı gözetilerek evlat edinilmeye uygun bir çocukla, 
evlat edinmeye uygun olan aile veya kişi arasında hukuki bağ kurulması yoluyla çocuk-ebeveyn 
ilişkisinin sağlamasına yönelik hizmettir. Hizmet başlangıcından bu yana Şubat 2010 itibarıyla 
toplam 10.491 korunmaya muhtaç çocuğumuz evlat edindirme kapsamında aile yanına 
yerleştirilmiştir.  

Koruyucu Aile: Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan ve evlat 
edindirilemeyen çocukların, anne-baba özelliklerini taşıyan ücretli veya gönüllü statüdeki uygun 
aile ya da kişilerin yanında Kurumun gözetiminde yetiştirilmesi hizmetidir. Şubat 2010 itibarıyla 
1.164 çocuğumuz 1.041 koruyucu aile yanına yerleştirilerek aile ortamında yetişmeleri 
sağlanmaktadır.  

2010 yılı ilk altı ayında koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuklarımızın bakım, harçlık, 
giyim, eğitim, kurs ve servis giderleri için yaş gruplarına göre çocuk başına aylık en düşük 286 
TL, en yüksek 811 TL olmak üzere ortalama 560 TL ekonomik destek yapılmaktadır. 

5.7.3.3. Çocuk ve Gençlere Yönelik Kuruluş Bakımı Hizmetleri 

SHÇEK yapılanmasında 0-12 yaş grubu “çocuk hizmetleri”, 13-18 yaş grubu ise “gençlik 
hizmetleri” şeklindedir.  

Yapılan iyileştirme çalışmaları ile 2002–2007 döneminde çocuk evleri ve sevgi evleri 
uygulamalarına geçilerek çocukların aile ortamına yakın mekânlarda büyümesi sağlanmıştır. Aynı 
dönemde mevcut kuruluşlar fiziksel, mekân tadilatları ve personel görevlendirmesi bakımından 
aile (ev) ortamına en yakın düzenlemelerle ele alınmış; çocuk ve gençlerimizin kaldığı 
yurt/yuvalardaki 150–200 kapasiteli 20–25 kişilik koğuş yapısından 3–6 kişilik oda yapısını içeren 
huzurla yaşanabilecek daha uygun ortamlara sahip “Grup Evlerine” dönüşüm başlatılmıştır. Yeni 
projeler de bu anlayışla hazırlanarak uygulanmaktadır. Bu hizmetler; 

Çocuk Evi: Bu yeni hizmet modellerinden biri olan çocuk evi uygulaması her ilin sosyal ve 
kültürel bakımdan çocuklara karşı sevgi ve duyarlılık gösterebilecek kişi ve ailelerin yoğunlukla 
meskûn bulunduğu, olumlu sosyal iletişime açık ve ikamete uygun bölgelerinde, çocuklarımızın 
toplum içinde yetiştirilmesini amaçlayan, müstakil konutlardan oluşan 0-12, 13-18 yaş arasındaki 
5 ila 8 çocuğun kaldığı ev birimleridir. Şubat 2010 itibarıyla 181 Çocuk Evinde toplam 1.062 
çocuğa hizmet verilmektedir.  
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Çocuk Yuvası; 0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran 
kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi 
alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı yurt modeli ile şekillenmiş sosyal 
hizmet kuruluşlarıdır. Şubat 2010 itibarıyla 83 çocuk yuvasında fiilen 4.762 çocuğa hizmet 
verilmektedir. 

Sevgi Evi: Son dönemde uygulamaya konulan yeni bir hizmet modelidir. En fazla üçer 
kişilik odalarda 10-12 çocuğun kaldığı müstakil evlerden oluşan ve site içerisinde bulunan Sevgi 
Evlerinde çocukların aidiyet duygularını yaşamaları, ev içi sorumlulukların kazandırılması 
sağlanmaktadır. Şubat 2010 itibarıyla 18 Sevgi Evi sitesi içinde bulunan villa tipi müstakil 
evlerde toplam 1.400 çocuk ve gencimize hizmet verilmektedir. 

Yetiştirme Yurdu: 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş 
veya meslek sahibi edilmelerini ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli 
ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Şubat 2010 itibarıyla 106 yetiştirme 
yurdundan fiilen 5.292 gence hizmet almaktadır.  

Çocuk ve Gençlik merkezi: Sokakta çalıştırılan/yaşayan çocuk ve gençlerin geçici süre ile 
rehabilitasyonlarını ve topluma uyumunu sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal 
hizmet kuruluşlarıdır. Şubat 2010 itibarıyla 38 Çocuk ve Gençlik merkezi ve bu merkezlere 
bağlı 6 Gözlemevinde kayıtlı 8.756 kayıtlı çocuk ve gence hizmet verilmektedir.  

Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların, örgün eğitim veya mesleki eğitime dâhil edilmeleri 
ve ailelerinin yanına veya kurum bakımına yönlendirilerek, eğitimini tamamlamış ya da iş sahibi 
gençler olarak rehabilitasyonlarının tamamlanması amacıyla, 2004 yılında Başbakanlığın 
talimatıyla Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığının koordinasyonunda, İçişleri Bakanı, 
Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanından oluşan bir komite kurulmuştur. 
Bakanlardan oluşan Komitenin talimatları ile Genel Müdürlükçe Türkiye genelinde uygulanmak 
üzere basamaklandırılmış yeni hizmet modeli hazırlanmış ve model Başbakanlığın 2005/5 
Genelgesi,  25 Mart 2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya 
konulmuştur. Hizmet Modeli öncelikle sorunun yoğun görüldüğü, İstanbul, İzmir, Ankara, 
Antalya, Diyarbakır, Adana, Mersin ve Bursa İllerinde uygulanmaktadır.  

Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezî: Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların 
davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici 
süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile 
ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, 7-18 yaş kız ve erkek çocuklara 
yönelik ayrı olarakı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Şubat 2010 itibarıyla 6 
merkezde 124 çocuk ve gence hizmet verilmektedir. 

Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî: Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara 
uğradıkları tespit edilen çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya 
davranış bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre 
bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin 
düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı 
yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Şubat 2010 itibarıyla 19 merkezde 351 çocuk ve 
gence hizmet verilmektedir. 

SHÇEK bünyesinde yer alan Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve 
Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 64. Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında SHÇEK Tarafından Hizmete Açılan 
Kuruluşlar (Şubat 2010) 

 

Sıra 
No 

İli Kuruluşun Adı Yaş Gurubu Kapasite 
Açılış 
Yılı 

1 Adana 
M. Şükrü Tülay Koruma Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezî 

13-18 40 2007 

2 Adana 
Oğuz Kaan Köksal Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezî 

13-18 Kız 30 2008 

3 Kayseri 
Ahmet Baldöktü Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezî 

7-18 Kız 20 2007 

4 Kocaeli 
Koruma  Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Erkek 30 2007 

5 Mardin Mardin BSRM 13-18 Yaş 10 2006 

6 İzmir 
Mehlika Ribnikar Koruma Bakım ve 
Rehberlik Merkezî 

13-18 Erkek 20 2006 

7 İzmir 
Buca Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

7-18 Kız 24 2007 

8 Şanlıurfa 
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Kız 20 2008 

9 Mersin 
Koruma Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Erkek 30 2007 

10 Antalya 
Aksu Sevgi Köyü 80.Yıl Koruma Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezî 

13-18 Erkek 27 2008 

11 Van 
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Kız 30 2009 

12 Aydın 
Girne Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Kız 8 2008 

13 İstanbul 
Bahçelievler 80.Yıl Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezî 

13-18 Kız 20 2008 

14 İstanbul 
Kemerburgaz Ağaçlı Koruma Bakım ve 
Rehabilitasyon merkezî 

Erkek-Kız 70 2008 

15 İstanbul 
Taksim Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Kız 33 2008 
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16 Ankara 
Atatürk Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Kız 24 2008 

17 İstanbul 
Büyükçekmece Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezî 

13-18 Kız 16 2009 

18 Antalya 
Umut Evi Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezî 

13-18 Kız 20 2009 

19 Bursa 
Öztimurlar Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezî 

13-18 Kız 20 2009 

20 Konya 
M. Çetinkaya Kız Yurdu Ek Hizmet 
Binası BSRM 

13-18 Kız 15 2009 

21 Mersin 
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Kız 25 2009 

22 Elâzığ 
Harput Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Kız 30 2009 

23 Hatay 
Hatay Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

7-18 Kız 30 2009 

24 Manisa 
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Kız 20 2009 

25 Muğla 
Fethiye Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 

13-18 Kız 20 2010 

Toplam 632  
Kaynak: SHÇEK Verileri 

 
Aileye Dönüş Çocuk Evi: Pilot uygulama olup, eşler arası anlaşmazlık, ekonomik yoksulluk 

vb. nedenlerle ailesine dönüşü sağlanma ihtimali yüksek olan 6–12, 13–18 yaş arası kız ve erkek 
çocukların azami 9 ay süresince bakım ve korunma hizmeti yanında ağırlıklı olarak aile ve çocukla 
mesleki uyum ve rehberlik çalışması yapılması amacıyla oluşturulan ev birimleridir. Ankara ve 
İstanbul’da birer adet olmak üzere toplam 2 Aileye Dönüş Çocuk Evi faaliyette bulunmaktadır. 
Aileye Dönüş Çocuk Evlerinin toplam kapasitesi 15’tir. 

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi-Çocuk Kulübü: Çalışan anne-babaların çocuklarına 
hizmet verilen ve gerçek veya tüzel kişilerce işletilen özel kreş ve gündüz bakımevleri (KGB) ile 
çocuk kulüplerinin açılış, işleyiş ve denetimleri Kurum tarafından yürütülmektedir. Şubat 2010 
itibarıyla Türkiye genelinde 1.616 özel kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulübünden hizmet 
alan toplam çocuk sayısı 43.399’dur. 

2009 yılında ücretsiz kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden toplam 966 yoksul aile çocuğu 
yararlanmıştır. Kuruluş bakımında olup “Sevgi Zinciri” uygulaması kapsamında 351 çocuk KGB 
hizmetinden yararlanmıştır. “Uçurtmayı Vurmasınlar” uygulaması kapsamında ebeveyni 
cezaevinde tutuklu ya da hükümlü olup uygulama başlangıcından itibaren toplam 1.014 çocuk 
ücretsiz olarak KGB hizmetinden yararlandırılmıştır. Aralık 2009 itibarıyla 150 çocuk bu 
hizmetten yararlanmıştır. 
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5.7.3.4. Çocuk Hakları, Çocukların Toplum İçerisinde İzlenmesi ve Desteklenmesi 

Kurum tarafından, ülkemizce de onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili 
sorumlulukların yerine getirilmesi izlenmekte, çocuk haklarının toplumun tüm kesimlerince bilinip 
uygulanmasına ilişkin faaliyetler yapılmakta, konuyla ilgili tüm sektörlerin katılım süreci koordine 
edilerek ulusal raporların hazırlanması sağlanmaktadır.  

Kurum bakımından ayrılan çocuklarımızın toplumsal yaşama uyumları amacıyla kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolleri yapılarak kişisel ve mesleki 
güçlendirme eğitimi almaları sağlanmaktadır. Kurumumuza bağlı yetiştirme yurtlarında korunma 
ve bakım altında iken evlenen kız çocuklarımıza ayrıca çeyiz yardımı yapılmaktadır.  

Reşit olana kadar Kurum tarafından bakılan ve korunan çocukların istihdamı için 3413 sayılı 
Kanun gereği, kamu kurum ve kuruluşlarınca her yılbaşında, hangi statüde olursa olsun serbest 
kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmı ayrılarak bu çocuklar arasında yapılan sınavda 
başarılı olanlar arasında atama yapılmaktadır. 1988 yılından itibaren toplam 31.854 genç kamu 
kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmiştir. 2009 yılında işe yerleştirilen genç sayısı ise 1.920 dir. 

Tablo 65. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Kapsamında Bulunan 
Çocuklara Yönelik Hizmet Veren Yatılı ve Gündüzlü Kuruluşlar (Şubat 2010) 

 
Sıra 
No 

Hizmetin Niteliği 
Yaş 

Grubu
Kuruluş/Aile 

Sayısı 
Bakılan 

Çocuk Sayısı 
1 Çocuk evi hizmetinden yararlanan çocuklar  0-18 181 1062 
2 Sevgi evi sitesi hizmetinden yararlanan çocuklar  0-18 18 1.400 
3 Çocuk yuvası hizmetinden yararlanan çocuklar  0-12 83 4.762 

4 
Gündüzlü çocuk ve gençlik merkezleri hizmetinden
yararlanan çocuklar  

5-18 38 8.756 

5 Yetiştirme yurdu hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 13-18 107 5.292 
Kaynak: SHÇEK Verileri 

 

5.7.3.5. Aile Kadın ve Toplum Hizmetleri  

Uluslararası ve ulusal belgelerde vurgu yapılan aile kurumunun korunması ve 
güçlendirilmesi, aile içi şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalmış ya da bu riski taşıyan 
kadınların ve çocuklarının himayeleri, ailede meydana gelebilecek sorunların giderilmesine 
yönelik hizmetlerin ve programların geliştirilmesi ile uygulamalara ilişkin bilgiler aşağıda 
özetlenmiştir. 

İstismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan, desteğe gereksinimi olan kadınlara ve 
çocuklara yönelik psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 
sunmak amacıyla kurulan Alo 183 Kadın, Aile, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma 
Hattı; ücretsiz arama yapılan bir telefon hattı olup ülkemizin her noktasından yapılan aramalara 
Genel Müdürlükçe Ankara ilinden, kesintisiz hizmet vermektedir. 2009 yılı içerisinde “Alo 183 
Danışma Hattı” tarafından Kurumla ilgili 23.144 çağrı görevli meslek elemanlarınca 
değerlendirilmiştir. 
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Kadın Konukevi Hizmetleri 

Yatılı sosyal hizmet kuruluşları olan kadın konukevleri fiziksel, cinsel, duygusal ve/veya 
ekonomik şiddete uğrayan kadınların psiko sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi 
sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre 
kalabilecekleri kuruluşlardır. 

2009 yılında 2540 kadın, kadın konukevi hizmetlerinden yararlanmıştır. Bunlardan 228’i bir 
işe yerleşerek kuruluşlarımızdan ayrılmış, 13 kadın ilk maşlarını alıncaya kadar kuruluşlarımızda 
kalmaya devam ederek 2010 yılına devretmiştir. Geriye kalan 2312 kadından 408 kadın (% 18)’i 
eşi ile barışarak, 648 kadın (% 28)’i öz ailesi ile sorunları çözümlenerek, 194 kadın (% 8)’i ayrı bir 
eve yerleşerek, 627 kadın (% 27)’si kendi isteği ile, 13 kadın (% 1)’i boşanıp öz ailesi yanına 
dönerek, 177 kadın (% 8)’i kuruluşu terk ederek, 31 kadın (% 1)’i kuruluş tarafından çıkarılarak, 
214 kadın (% 9)’u ise nakil nedeniyle kuruluşlarımızdan ayrılmıştır. Her yıl olduğu gibi 2009 
yılında da kadın konukevlerinde; “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Kadın 
Konukevleri Yönetmeliği” doğrultusunda; kadınların ve yanlarında getirdikleri çocuklarının 
sağlık, psiko-sosyal ve hukuki yardım, beslenme, giyim, eğitim, öğrenim, harçlık, ulaşım vb. 
ihtiyaçları karşılanmıştır. Kadın konukevlerinde, kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile 
olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan 
umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, özgüven ve özsaygının 
yeniden yapılanması ile yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde 
psikolojik destek sağlanmıştır. Boşanma, velayet, mal paylaşımı, istismar, tecavüz vb. adli yardım 
gereksinimleri olan kadınların barolarla işbirliği yapılarak hukuki yardım, rehberlik ve gönüllü 
avukatların ücretsiz adli yardım hizmetinden yararlanmaları, 4320 sayılı Kanun, Medeni Kanun’da 
kadının yeri ve hakları ile ilgili olarak bilgilenmeleri sağlanmıştır. 

Eşi ile barışan ve/veya öz ailesi ile sorununu çözümleyerek ayrılan kadınların eşleri ve/veya 
aileleri ile gereken mesleki çalışmalar yapılarak bu kişiler ihtiyaç duydukları konularda danışma 
hizmetlerinden yararlanmaları ve izlenmeleri amacıyla aile danışma merkezlerine 
yönlendirilmiştir. Kadınların okur-yazar olmaları, zamanlarını değerlendirmeleri ve üretime 
katılarak gelir elde etmeleri amacıyla halk eğitim merkezlerine yönlendirilmekte, sivil toplum 
kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibata geçilerek kendilerine uygun bir iş 
edinmelerinde destek olunmaktadır.  

İşe yerleşen kadınların çalıştıkları saatlerde çocuklarının uygun koşullarda ve güvenli 
ortamlarda kalabilmeleri ve okul öncesi eğitimden yararlanabilmeleri amacıyla kreşlerden ücretsiz 
hizmet almaları sağlanmıştır. İşe yerleşerek düzenli bir çalışma ortamına adapte olan kadınların 
toplumda tek başlarına güven içinde yaşayabileceklerini belirtmeleri hâlinde ev bulmalarına 
yardımcı olunmuş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve sivil toplum kuruluşları 
(STK) ile irtibata geçilerek kira, nakdî yardım, eşya ve giysi yardımı almaları sağlanmış, gereken 
yönlendirme, rehberlik ve ev ziyaretleri yapılarak izleme çalışmaları sürdürülmüştür. 

Resmî nikâhsız yaşayan kadınların eşleri uyarılarak, kadın hakları konusunda bilgi 
verilmiştir. Çalışmak isteyen ancak aileleri tarafından izin verilmeyen kadınların aileleri ile 
mesleki çalışmalar yapılmıştır. 

Kadın konukevlerine kabulü yapılan kadınların gelir durumları incelendiğinde % 89’unun 
hiçbir yerden gelirinin bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle, söz konusu kadınlar ve çocukları ile 
ilgili sosyal inceleme sonuçlarına göre kadın konukevlerinde kaldıkları süre içinde ilgili 
Yönetmelik’te belirlenen miktar kadar aylık harçlık verilmiştir. 
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 Şubat 2010 itibarıyla 31 kadın konukevinden 256 kadın ve bu kadınlara ait 130 çocuk olmak 
üzere toplam 386 kişi hizmetlerden yararlanmıştır. Diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
hukuk tüzel kişilerinin (STK) açmış olduğu kadın konukevi sayısı ise 23 olup, Türkiye 
genelinde toplam 54 kadın konukevi hizmet vermektedir. 

5.7.3.6. Aile Danışma ve Toplum merkezi Hizmetleri 

“Aile Danışma Merkezleri”nde ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması; 
uyumlu aile ilişkileri, sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile aile 
sisteminde sorumluluk ve toplumsal değerler arasında bir denge sağlanmasına katkı verecek 
danışma, rehberlik ve eğitim programları uygulanarak hizmet verilmektedir. Türkiye genelinde 
45 Aile Danışma Merkezî hizmet vermekte olup 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde 21.696 kişi 
bu hizmetlerden yararlanmıştır. 

 
Toplum Merkezleri 
Toplum merkezleri; hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar 

doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve 
bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hâle gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyici eğitici 
geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, kamu 
kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile 
işbirliği ve eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan gündüzlü sosyal hizmet 
kuruluşları olarak tanımlanmaktadır. Toplum merkezleri öncelikle; yoğun göç alan bölgelerde, 
gecekondu bölgelerinde, kalkınmada öncelikli bölgelerde açılmaktadır. 

Kadınların bilgi, beceri, eğitim, inisiyatif gücü gibi niteliklerinin arttırılması, ortaya çıkma 
olasılığı olan pek çok sorunun önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu gerçekten hareketle kadınların 
güçlendirilmesi Toplum Merkezlerinin en temel hareket noktasını oluşturmaktadır. Olanaklar 
açısından dezavantajlı bölgelerde geleneksel yapı içerisinde bulunan kadınlar, anne ve eş kimliği 
ile var olmakta, toplumsal yaşama katılma ve birey olma fırsatından yoksun yaşamaktadır. Bu 
kadın ve genç kızların toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıracak ve kabul görecek yöntemler 
üretilmesi hedeflenmektedir.  

Toplum merkezlerinde, en çok kabul gören yöntemler bölgeye göre üretilmekte ve 
hizmetlere davet bu yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Merkez hizmetleri, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve yöre halkının katkı ve katılımı 
sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Toplum merkezlerinde verilen hizmetler aracılığıyla, yöre halkının bilgi ve bilinç düzeyi 
arttırılarak özellikle kadının aile ve toplum içindeki statüsünün yükseltilmesi, üretken hâle 
getirilmesi, sağlık, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, aile planlaması ve ev ekonomisi 
konularında bilgilendirilmesi, kadın, çocuk ve gençlere vatandaşlık haklarından başlayarak insan 
haklarının ve Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında çocuk haklarının ve bu hakların nasıl 
kullanılacağının öğretilmesi, çeşitli konularda rehberlik yapılması, sosyal kültürel açıdan çok 
boyutlu ilgi alanlarının geliştirilerek halk katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Toplum merkezlerinde yoğun göç alan, gecekondu ve hızlı sosyal değişimler, nedeniyle 
oluşan sorunlara ilişkin ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde kentsel alanda farklılaşmayı azaltmak, 
yöre halkının bilgi ve bilinç düzeyini arttırarak, özellikle kadının aile ve toplum içindeki statüsünü 
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yükseltmek, üretken hâle getirilmesi yönünde rehberlik yapmak, sosyal kültürel açıdan ilgi 
alanlarının geliştirilmesi ve toplum kalkınmasını gerçekleştirmek üzere hizmet verilmektedir. 
Türkiye genelinde toplam 86 “Toplum merkezi” hizmet vermekte olup 2009 yılında buralardan 
yararlanan kişi sayısı 85.151 olarak gerçekleşmiştir. 

“Aile Danışma ve Toplum Merkezleri”nde toplumun korunmaya muhtaç kesimlerine yönelik 
olarak bireysel ve toplu birçok danışmanlık, rehberlik ve kişisel gelişimi ön planda tutan eğitim 
programları diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde uygulanmaktadır. 

5.7.3.7. Eğitim, Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinliklere Yönelik Hizmetler 

Kurumdan hizmet alan çocuk, genç, özürlü ve kadınların eğitim ve öğretim ihtiyacı Kurumca 
gerekli destekleme ve rehberlikler yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim 
kurumlarınca karşılanmaktadır. Çocuk, genç, özürlü, yaşlı, kadın ve ailelere yönelik belirli gün ve 
haftalar ulusal/uluslararası düzeyde yapılan etkinliklerle kutlanmaktadır. Hafta sonları, bayram ve 
yaz tatillerinde yurt içinde ve imkânlar dâhilinde yurt dışında dinlenme ve eğitim-kültür amaçlı 
gezi inceleme tatil programları uygulanmaktadır. 

Çocuk yuvası, yetiştirme yurdu ile özürlü bakım ve iyileştirme merkezlerinden hizmet alan 
çocuk/genç ve özürlülerimizin; satranç, masa tenisi, badminton, bovling, binicilik, halk oyunları, 
yüzme, futbol, judo vb. sportif faaliyetlerle yarışma/turnuvalara hazırlanmaları ve katılmaları 
sağlanmaktadır. Kurumun hizmet verdiği kesimler içinde ulusal ve ulusalar arası yarışmalarda 
dereceye giren çocuk, gençler ve özürlülerin bulunmaktadır. Çocuk, genç, özürlü, kadın ve 
yaşlıların katıldığı; resim, ebru, el sanatları, müzik, şiir, tiyatro gibi çeşitli sanat dallarında da 
faaliyetler titizlikle sürdürülmektedir. 

Tablo 66. SHÇEK’in Çocuklara ve Gençlere Yönelik Hizmet Veren Yatılı ve Gündüzlü 
Kuruluşlarının Bulunduğu İller (Ocak 2010) 

 

İl Adı Kapasite Kayıtlı Sayısı 
Kuruluşta Fiilen 

Kalan 
Aile Yanında 
Desteklenen 

Adana 770 1.335 682 129 

Adıyaman 119 475 116 82 
Afyon 401 307 335 61 
Ağrı 70 74 70 4 
Amasya 199 182 149 17 
Ankara 2.528 3.305 2.065 331 
Antalya 580 680 397 89 
Artvin 110 157 111 34 
Aydın 490 1.162 457 89 
Balıkesir 294 435 224 125 
Bilecik 215 146 145 4 
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Bingöl 132 114 117 43 
Bitlis 114 85 64 15 
Bolu 220 159 144 2 
Burdur 236 194 154 6 
Bursa 760 1.159 587 160 
Çanakkale 297 314 226 35 
Çankırı 491 457 414 31 
Çorum 254 265 136 46 
Denizli 601 582 424 82 
Diyarbakır 357 473 309 55 
Edirne 351 808 304 22 
Elâzığ 155 353 99 41 
Erzincan 208 191 177 6 
Erzurum 240 256 177 51 
Eskişehir 656 685 406 52 
Gaziantep 482 608 484 114 
Giresun 274 201 142 31 
Gümüşhane 135 104 88 9 
Hakkâri 0 0 0 0 
Hatay 472 612 462 73 
Isparta 376 426 291 46 
İçel 487 1.513 397 109 
İstanbul 2.902 4.011 2.407 668 
İzmir 584 2.146 423 359 
Kars 173 87 68 16 
Kastamonu 403 415 207 24 
Kayseri 278 460 230 76 
Kırklareli 250 196 170 16 
Kırşehir 282 247 202 34 
Kocaeli 1.172 1.135 961 84 
Konya 978 1.140 897 130 
Kütahya 230 354 278 41 
Malatya 402 349 382 53 
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Manisa 985 903 607 52 
Kahramanm
araş 

472 416 324 65 

Mardin 135 139 109 19 
Muğla 381 408 346 27 
Muş 196 230 175 51 
Nevşehir 250 221 199 17 
Niğde 486 357 313 27 
Ordu 335 360 293 36 
Rize 170 95 101 23 
Sakarya 471 408 312 75 
Samsun 700 1.034 665 69 
Siirt 192 221 149 62 
Sinop 70 81 71 8 
Sivas 280 385 229 62 
Tekirdağ 456 473 390 71 
Tokat 498 478 426 45 
Trabzon 488 451 363 31 
Tunceli 102 84 55 19 
Şanlıurfa 241 273 195 44 
Uşak 220 260 222 34 
Van 178 209 139 45 
Yozgat 440 460 335 77 
Zonguldak 164 205 155 35 
Aksaray 286 289 230 44 
Bayburt 0 0 0 0 
Karaman 278 236 200 33 
Kırıkkale 176 150 120 7 
Batman 100 90 84 6 
Şırnak 0 0 0 0 
Bartın 98 68 46 8 
Ardahan 0 0 0 0 
Iğdır 184 159 147 12 
Yalova 93 297 84 15 
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Karabük 248 248 215 14 
Kilis 65 64 51 12 
Osmaniye 110 96 96 0 
Düzce 150 155 148 7 
Toplam 30.426 38.360 24.172 4.647 

Kaynak: SHÇEK Verileri 
 

5.8. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

5.8.1. Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluluklar 

3146 sayılı Kanun’la Bakanlığın görevleri; 
• Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını 

kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, 
• Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, 
• Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve 

uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak, 
• İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek 

tedbirleri almak, 
• Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, 
• Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak, 
• İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirler almak, 
• Çalışma hayatını denetlemek, 
• Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, 
• Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini 

uygulamak, 
• Sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli 

tedbirleri almak, 
• Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili 

meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, 
• Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici 

tedbirleri almak, 
• Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini 

sağlamak ve denetlemek, 
• İş istatistiklerini derlemek ve yayımlamak, 
• Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak 
olarak belirtilmiştir.  
Bakanlık birimlerinin görevleri aynı Kanun’da, İç Denetim Biriminin görevleri ise 5018 

sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. 
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5.8.2. Teşkilat Yapısı  

Merkez Teşkilatı 
 
Ana Hizmet Birimleri 
a) Çalışma Genel Müdürlüğü   
b) Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri (DİYİH) Genel Müdürlüğü  
c) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
d) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı   
 
Danışma ve Denetim Birimleri  
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
b) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
c) İç Denetim Birimi Başkanlığı    
d) Strateji Geliştirme Başkanlığı  
e) Hukuk Müşavirliği 
f) Bakanlık Müşavirleri  
g) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği    
 
Yardımcı Birimler 
a) Personel Dairesi Başkanlığı 
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
d) Savunma Sekreterliği 
e) Özel Kalem Müdürlüğü 
 
Taşra Teşkilatı 
(22 ilde) Bölge Müdürlükleri (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, 

Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, 
Malatya, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak)  

(Sivas) Şube Müdürlüğü 
Yurt Dışı Teşkilatı 
Müşavirlik ve Ataşelikler  
Bağlı Kuruluşlar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezî (ÇASGEM) 
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı  
İlgili Kuruluşlar 
Sosyal Güvenlik Kurumu  
Türkiye İş Kurumu 
Mesleki Yeterlilik Kurumu 
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Şekil 19. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat Şeması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.3. Çocuklara Yönelik Hizmetler 

Çocuk İşçiliğini Önlemeye Yönelik Olarak Doğrudan Çalışma Yapan Birimler Çalışma 
Genel Müdürlüğü ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı olmakla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı teşkilatında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Türkiye İş Kurumunun da sorumluluk alanları içinde çocukların mağdur olmasını 
önleyecek hizmetler yer almaktadır. 

5.8.3.1. Çalışma Genel Müdürlüğü 

Çalışma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 
• Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak, 
• İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışını sağlayıcı tedbirleri almak,  

BAKAN

Müsteşar

Müsteşar Yrd.

Çalışma Genel 
Müdürlüğü 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü 

Avrupa Birliği Koor. 
Dairesi Başkanlığı 

İç Denetim 
Birimi Başkanlığı 

İSGÜM 
Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Bakanlık 
Müşavirleri 

Hukuk 
Müşavirliği 

Savunma 
Sekreterliği 

Özel Kalem 
Müdürlüğü 

Basın ve Halkla 
İlişkiler 
Müşavirliği 

Personel Dai. 
Bşk. 

İdari ve Mali 
İşler Dai. Bşk. 

Bilgi İşlem
Dai. Bşk. 

ÇSGB Bölge 
Müdürlükleri 

Yurt Dışı Çal. 
Müş.-Ataşelikleri 

ÇSG Eğitim ve 
Araştırma Mer. 

Dış İlişkiler ve 
Yurt Dışı İşçi 
Hiz.Genel Müd. 

Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

Türkiye İş 
Kurumu Genel 
Müd. 

Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Başkanlığı 

Mesleki Yeterlilik 
Kurumu  
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• Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili tasarıları ve kalkınma planları ve yıllık 
programlarda yer alan genel politika içinde mahalli ve sektörel bazda istihdam programlarını 
hazırlamak, 

• Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarında öngörülen işleri 
yapmak, 

• İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek 
verimliliğini yükselten politikalar geliştirmek, 

• Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek,  
• Resmi Arabuluculuk Teşkilatı ile ilgili işlemleri yapmak, 
• Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda öngörülen işleri yapmak, 
• Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Dezavantajlı Gruplar Daire Başkanlığı 
Çalışanlar arasında çocuklar, kadınlar ve özürlüler öncelikli gruplar olarak kabul 

edilmektedir. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 yılında çocuk işçiliği ile 
ilgili çalışmalar yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturmuş ve 1992 yılında da Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ile Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC) 
çerçevesinde imzaladığı protokol sonucu, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve 
çocuk işçiliği konusunda çalışma yapan Kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren kuruluşları ve 
sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak üzere Çalışma Genel Müdürlüğü 
bünyesinde Çalışan Çocuklar Bölümü’nü oluşturmuştur. Bölüm bugün, çalışan çocuklar, özürlüler 
ve cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları da yürütmek üzere Dezavantajlı Gruplar Daire Başkanlığı 
adı altında yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Dezavantajlı Gruplar Daire 
Başkanlığında hâlen 10 kişi görev yapmaktadır. 

Görevleri: 
• Kısa vadede çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini, uzun vadede çocuk işçiliğinin 

tamamen ortadan kaldırılması için, bu kapsamda çalışma yapan tüm kurum ve kuruluşlar arasında 
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

• Çocuk işçiliğine yönelik ülke politikalarını belirlemek, 
• Çocuk işçiliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek, 
• Mevcut mevzuat incelenerek çalışmalar yapmak, 
• AB uyum çalışmaları ve üye devletlerdeki uygulamaları incelenmek, 
• Duyarlılığı artırmak, çalışmaların yerel ayağını oluşturmak üzere çalıştay, toplantı ve 

seminerler yapmak 
• Dezavantajlı gruplar konusunda işçi ve işveren konfederasyonları, STK’lar, özel 

sektör üniversiteler ve ilgili tüm kurum kuruluşlar arası işbirliği yapmak, 
• Dezavantajlı gruplar yönelik projeler yapmak, izlemek ve değerlendirmek, 
• Başarılı toplumsal projeleri geliştirmek, yaygınlaştırmak ve hizmet sunanların 

kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, eğitim programlarını 
yaygınlaştırmak, 

• Basın, yayın ve dokümantasyon merkezî oluşturmak, 
• Bildirim sistemini geliştirmek. 
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5.8.3.2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

İş Teftiş Kurulu 10 ilde oluşturulan Grup Başkanlıkları ile görevlerini yerine getirmektedir 
(Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Malatya, Bursa, Erzurum, Samsun, Antalya, Zonguldak). İş Teftiş 
Kurulu, teknik ve sosyal iş müfettişlerinden oluşmaktadır. İş Teftiş Kurulu Başkanlığında 314 
sosyal ve 266 teknik olmak üzere 580 iş müfettişi görev yapmaktadır. 

Görevleri: 
• Çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek,  
• İş teftişiyle ilgili mevzuat çalışması yapmak ve mevzuatta görülen boşluk ve 

aksaklıkların giderilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda görüş bildirmek,  
• İş teftişiyle ilgili istatistikleri tutmak, değerlendirmek, yorumlamak ve yayınlanmasını 

sağlamak,  
• Mevzuatta öngörülen ve Bakanlık Makamınca verilen diğer işleri yapmak. 

5.8.3.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Denetim hizmetlerinin  bir başka birimde örgütlenmesi nedeniyle  Genel Müdürlük 1983 
tarihinde  Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür. Böylesine önemli bir alanda verilen hizmetin 
niteliğinin yükseltilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, 
04.10.2000 tarihli ve 24190 mükerrer sayılı Resmî Gazete’nin yayımlanan 618 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 20’ inci maddesi ile “İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” 
olarak yeniden teşkilatlandırılmış ve yeni görevlerle güçlendirilmiştir. 

Görevleri : 
• İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat 

çalışması yapmak,  
• Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak,  
• Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,  
• Etkin  denetim  sağlamak  amacıyla  gerekli  önerilerde bulunmak ve sonuçlarını 

izlemek,  
• Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm değerlendirme, 

teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek 
değerlendirmek ve yetki vermek,  

• Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara 
yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara 
uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,  

• İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında 
inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak,  

• Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri 
düzenlemek,  

• Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde 
çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezî ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, 
yönetmek ve denetlemek, 

• Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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5.8.3.4. Sosyal Güvenlik Kurumu 

Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, 
aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini 
yürütmektir. 

Kurumun görevleri şunlardır: 
• Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak 

sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak. 

• Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda 
bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini 
kolaylaştırmak. 

• Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve 
uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik 
sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası 
antlaşmaları uygulamak. 

• Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak. 
• Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak. 

5.8.3.5. Türkiye İş Kurumu 

Türkiye İş Kurumunun görevleri şunlardır: 
• Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, 

geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası işlemlerini 
yürütmek.  

• İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve 
yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine 
etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, 
yaptırmak.  

• İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, 
verdirmek, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim 
ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri 
düzenlemek.  

• İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün 
yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun 
işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında 
güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün 
istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine 
getirmek, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin etmesi ile 
tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemleri 
yapmak.  

• Gerektiğinde kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya 
uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.  
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• Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve  çalışma hayatına ilişkin 
olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin taraf olduğu Kurumun görev 
alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak.  

İşsizlikle mücadelenin en önemli araçlarından biri de mesleki eğitimdir. Toplumlarda sadece 
ekonomik değil sosyal yaralar da açarak, küresel kriz hâline gelen işsizlikle mücadele için “İşgücü 
Yetiştirme Faaliyetleri” (kurslar ve diğer programlar) 2009 yılından itibaren aşağıdaki gibi yeniden 
düzenlenmiştir: 

5.8.3.5.1. Kurslar 

Kurum tarafından düzenlenen kurslar kurum kaynaklı kurslar ve ceza paraları kaynaklı 
kurslar olarak ikiye ayrılmaktadır. Kurslara katılım için kuruma kayıtlı işsiz olmak ve 15 yaşını 
tamamlamış olmak gibi şartlar aranmaktadır. 

Kurum Kaynaklı Kurslar 
Kurum kaynaklı kurslar “İşgücü Yetiştirme Kursları” ve Özürlü ve Hükümlü/Eski Hükümlü 

Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu olarak iki ayrı koldan yürütülmektedir. 
İşgücü Yetiştirme Kursları: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları, 

üniversiteler, öğretim kurumları, özel sektör işyerleri, eğitim veya rehabilitasyon amacıyla 
kurulmuş firmalar, eğitim için gerekli mekan ve donanıma sahip dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf 
ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar, kamu kurum ve 
kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı 
işyerleri ile işbirliği yaparak ve hizmet satın alarak işgücü yetiştirme kursları düzenlenmektedir. 
İşgücü yetiştirme kursları istihdam garantili olarak da düzenlenmektedir. İşgücü yetiştirme 
kurslarına katılanlara, eğitimlere katıldıkları her bir fiili gün için kursiyer cep harçlığı verilerek, 
eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir. 

Özürlü ve Hükümlü/Eski Hükümlü Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu: Özürlülere 
yönelik gerçekleştirilecek mesleki eğitim ve rehabilitasyon programları, özürlülerin ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda özürlüler yararına kurulmuş bulunan dernek, vakıf ve mesleki 
rehabilitasyon merkezleriyle sürekli temas kurularak, özürlülerin mesleklere göre nitelikleri tespit 
edilerek ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının görüş ve talepleri de dikkate alınarak 
özürlü gruplarına yönelik projeler uygulanmaktadır. Kurslara katılanlara, eğitimlere katıldıkları her 
bir fiili gün için kursiyer cep harçlığı verilerek, eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı 
sigorta primleri ödenmektedir.  

Ceza Paraları Kaynaklı Kurslar 
Özürlülerin Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu: Kurslara katılanlara, eğitimlere 

katıldıkları her bir fiili gün için kursiyer cep harçlığı verilerek, eğitim süresince iş kazası ve 
meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir.  

Hükümlülerin ve Eski Hükümlülerin Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu: Kurslara 
katılanlara, eğitimlere katıldıkları her bir fiili gün için kursiyer cep harçlığı verilerek, eğitim 
süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir.  
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5.8.3.5.2. Girişimcilik Eğitimleri 

İçeriği ve eğitimi düzenleyecek yüklenicisi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile mutabakata varılması sonucu belirlenen girişimcilik 
eğitimleri, Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak 
amacıyla düzenlenmeye başlanmıştır. Girişimcilik programına katılanlara, eğitimlere katıldıkları 
her bir fiili gün için kursiyer cep harçlığı verilerek, eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı 
sigorta primleri ödenmektedir. 

5.8.3.5.3. Staj Programları 

Kurumca; en az lise, (lise dengi ve üstü) düzeyindeki eğitim kurumlarından mezun olmuş 
kuruma kayıtlı işsizlerinden öğrenci olmayanların arasından belirlenen kişiler için mesleki 
yeterliklerini geliştirebilecekleri staj programları düzenlenmektedir. Programlar en az 10 çalışanı 
bulunan işyerlerinde düzenlenir. Kamu kurum/kuruluşlarında staj programları uygulanmaz. 
Stajyerler; staj yapacakları işyerlerini, mezun olunan ya da ilgi duyulan alandaki işyerleri 
arasından, staj eğitimini tamamlayacak niteliğe sahip olması şartı ile kendileri belirlemektedir. 
İl/Şube Müdürlüklerince ilan edilen işyerleri de Kurumdan stajyer talebinde bulunabilmektedir. 
Programa katılan stajyerlere, staj programına katıldıkları her bir fiili gün için cep harçlığı verilerek 
eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir. 

5.8.3.5.4. Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) 

TYÇP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini 
amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin 
gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır. Bu faaliyetler, genellikle ekonomik kriz, özelleştirme, 
ekonomik yapılanma, doğal afetler ve işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde Kuruma kayıtlı 
işsizlerin, çalışma yaşamından uzun süre ayrı kalarak maddi sıkıntıya düşmelerini önlemek, 
çalışma alışkanlık ve disiplinlerini yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak 
için yürütülmektedirler. Katılımcılara TYÇP süresince cari asgari ücret üzerinden çalışma süresine 
göre hesap edilecek ücret ödenmekte ve sosyal güvenlik ve genel sağlık sigorta prim ödemeleri 
gerçekleştirilmektedir. 

5.8.3.5.5. Çalışanların Mesleki Eğitimi 

4857 sayılı Kanun’un 85’ inci maddesi çerçevesinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak 
kişilerin sahip olmaları gereken sertifikaların verilmesi amacıyla çalışanlara yönelik eğitim 
programları düzenlenmektedir. Programlar, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü veya programa 
konu alanda eğitim vermeye yetkili kurum/kuruluşların onayına istinaden düzenlenmektedir. Bu 
programlar çerçevesinde katılımcılara ve hizmet sağlayıcılara iş kazası ve meslek hastalığı primi 
dâhil hiçbir gider ödenmemektedir. 
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Tablo 67. İşgücü Yetiştirme Kursları ve Katılımcı Sayıları (2009) 

 Kurs Sayısı Katılan Sayısı 

GAP II 515 11.854 

Hibe projeleri 381 10.149 

Hükümlülere yönelik kurslar 304 4.082 

İşgücü yetiştirme kursları 942 21.608 

İşgücü yetiştirme kursları/genel 5.174 108.630 

İşgücü yetiştirme kursları (kendi işini kuranlara yönelik) 304 6.655 

İşgücü yetiştirme kursları/TYÇP 1.613 44.628 

Özürlü kursları 220 2.619 

Staj 555 1.285 

Diğer kurslar 105 2.342 

Toplam 10.113 213.852 
Kaynak: İŞKUR Verileri 

 

5.9. ADALET BAKANLIĞI 

5.9.1. Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluluklar 

Ülkemizde çocuklara özgü adalet sistemi ilk olarak, 1979 yılında kabul edilen ve 1982 
yılında yürürlüğe giren 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun ile kurulmuştur.  

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Kurulları Hakkında Kanun’da da çocuk adalet sistemini ilgilendiren yeni düzenlemeler yer 
almaktadır. 

Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme dâhil uluslararası anlaşmalarla 
uyumlu hale getirilen ve çocuklarla ilgili temel mevzuatı ortaya koyan 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu, TBMM tarafından 2005 yılında kabul edilmiştir. Çocukları, korunma ihtiyacı olan 
çocuklar ve suça sürüklenen çocuklar olarak ikiye ayıran Çocuk Koruma Kanunu, çocukları 
korumayı, haklarını güvence altına almayı ve refahlarını sağlamayı hedeflemektedir. 
Çocuklar için öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirler Kanun’da belirtilerek, çocuk 
mahkemelerinin kuruluşu, izlenecek usuller ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. 

Çocuk Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, 24 Aralık 2006 tarihinde 
Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘Çocuk Koruma Kanunu’nun 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ile ‘Çocuk Koruma Kanunu’na 
Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’ 
yürürlüğe girmiştir.  
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Söz konusu tedbirlerin yerine getirilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SHÇEK; koruma, danışma, bakım, 
barınma ve sağlık hizmetleri alanlarında görevlendirilmişlerdir. Bu hizmetlerin yerine 
getirilmesinde, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması görevi Adalet Bakanlığı’na verilmiştir. 
Eğitim Dairesi Başkanlığı da sekreterya hizmetlerini yürütmektedir. 

Ayrıca 14.07.2006 tarihli ve 26218 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Çocuk ve Kadınlara 
Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” 
konulu, 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde, “Çocuğa Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm 
Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar” başlığı altında 
Adalet Bakanlığı’ na da görevler verilmiştir. 

15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’yle 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve 
Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu yürürlüğe girmiştir. 20.12.2005 tarihli ve 26029 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 
Kurulları Yönetmeliği” ile de Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlerinin, Koruma Kurulları 
Danışma Kurulunun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire 
Başkanlığının, şube müdürlükleri ve büroların teşkilat, görev, çalışma ve denetimine ilişkin usul ve 
esasları, yapılacak yardım ve infaz işlemleri hakkındaki kuralları, bu sürece katılan kişilerin görev, 
yetki, hak ve yükümlülüklerini tespit etmiştir. 

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 122 nci maddesinin (b) bendi uyarınca 
ayrıca "Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularda ilgili istatistikî bilgilerin belirlenmesi, 
toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütme" görevi Adli Sicil ve 
İstatistik Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

5.9.1.1. Yargı Yetkisi ve Mahkemeler 

Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Herkes, meşru vasıta ve 
yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 
savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya 
bakmaktan kaçınamaz. Ayrıca hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 
çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma 
sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.  

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 
Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani 
kanaatlerine göre hüküm verirler. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz.  

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar 
ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez. Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının 
görevidir. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla 
düzenlenir. 
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5.9.1.2. Hâkimlik ve Savcılık 

Hâkimler ve savcılar adli ve idari yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler 
meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür. 

Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı 
kanaatlerine göre hüküm verirler. Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre görev ifa ederler. Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe 
Anayasa’da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun 
kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. 
Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık 
bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun 
olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. 

5.9.1.3. Cumhuriyet Başsavcılığı 

Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezî ve ilçede o il veya ilçenin adı ile anılan bir 
Cumhuriyet Başsavcılığı kurulur. Cumhuriyet Başsavcılığında, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri 
kadar Cumhuriyet savcısı bulunur. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla bir veya birden fazla Cumhuriyet baş savcı 
vekili atanır. 

Cumhuriyet Başsavcılığının görevleri şunlardır; 
1. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak 

veya yaptırmak,  
2. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak 

ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 
3. Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve izlemek, 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

5.9.1.4. Mahkemeler ve Tasnifi 

Mahkemeler, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve yüksek mahkemeler 
olarak üç grupta tasnif edilir. Bölge adliye mahkemeleri kanunen düzenlendiği hâlde henüz 
kurulamamıştır.  

İlk derece mahkemeleri adli mahkemeler ve idari mahkemeler olarak iki gruba ayrılabilir. 
Adli yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir. 

5.9.1.4.1. İlk Derece Mahkemeleri 

5.9.1.4.1.1. Hukuk Mahkemeleri 

5.9.1.4.1.1.1. Aile Mahkemeleri 

Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye 
mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve 
ilçenin mülki sınırlarıyla belirlenir. Ancak yargı çevresi, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine 
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değiştirilebilir. Gerektiğinde bir yerdeki aile 
mahkemesinin birden çok dairesi kurulabilir. Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu Kanun 
kapsamına giren dava ve işlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk 
Mahkemesince bakılır. 

Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler: 
• 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü kısım hariç olmak 

üzere ikinci kitabı ile 03.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler, 

• 20.05.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 
Kanun’a göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi, 

• Kanunlarla verilen diğer görevler. 

5.9.1.4.1.1.2. Çocuk Mahkemeleri 

Çocuk mahkemesi, tek hâkimden oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. Ayrıca, 
bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurulabilir. İş durumunun gerekli kıldığı 
yerlerde çocuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. 
Çocuk mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz. Mahkemelerin 
bulunduğu yerlerdeki Cumhuriyet savcıları, çocuk mahkemeleri kararlarına karşı kanun yoluna 
başvurabilirler. 

 Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev alanına giren 
suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar. Çocuk ağır ceza 
mahkemesi, çocuklar tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarla 
ilgili davalara bakar. Mahkemeler ve çocuk hâkimi, bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan 
tedbirleri almakla görevlidir. Çocuklar hakkında açılan kamu davaları, Kanunun 17’ nci maddesi 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunla kurulan mahkemelerde görülür. 

Çocuk mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir. 
Çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezî ve ilçeler ile bunlara adli 
yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak 
çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine veya 
değiştirilmesine Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
karar verilir.  

Mahkemelere, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış, adli yargıda görevli, 
tercihen çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve sosyal hizmet alanlarında 
eğitim almış olan hâkimler ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca atama yapılır. Atamalarda istekli olanlarla daha önce bu görevlerde bulunmuş olanlara 
öncelik tanınır. Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine bu hâkim görevine 
başlayıncaya veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar o 
yerdeki hâkimlerden hangisinin bakacağı, birinci fıkrada aranan nitelikler de gözetilerek Adli 
Yargı Adalet Komisyonu Başkanınca belirlenir. 

Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya kadar 
korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararları görevli aile ve asliye hukuk 
mahkemelerince alınır. 
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5.9.1.4.1.2. Ceza Mahkemeleri 

Ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla 
kurulan diğer ceza mahkemeleridir. Ceza mahkemeleri, her il merkezî ile bölgelerin coğrafi 
durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. sulh ceza ve asliye ceza 
mahkemeleri tek hâkimlidir. Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu 
mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin 
kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ceza mahkemelerinin 
birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Ceza mahkemeleri bulundukları il 
veya ilçenin adı ile anılır. 

Yargıtay, bütün adalet mahkemeleri üzerinde Danıştay, bütün idari mahkemeler 
üzerinde yargı denetimi ve gözetimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet 
savcıları üzerinde, Danıştay Başsavcısı, Danıştay savcıları üzerinde; Ağır Ceza Cumhuriyet 
başsavcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcıları ve 
Cumhuriyet savcıları üzerinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. Mahkeme 
başkanlarının, yargılamanın düzenli bir şekilde yürütülmesine ilişkin olarak görevli 
oldukları mahkeme dairelerindeki hâkimler üzerinde gözetim hakkı vardır. 

5.9.1.4.2. Yüksek Mahkemeler 

Türk yargı sisteminde yer alan yüksek mahkemeler Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesidir. 

5.9.1.4.2.1. Yargıtay 

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercisine 
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercisidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk 
ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

5.9.1.4.2.2. Danıştay 

Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mercisine 
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercisidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk 
ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, 
kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini 
bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer 
işleri yapmakla görevlidir. 

5.9.1.5. Adalet Bakanlığı ile Hâkimler, Savcılar ve Mahkemeler Arasındaki İlişki 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 
Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani 
kanaatlerine göre hüküm verirler. 
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Adalet Bakanı, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin görevler hariç olmak üzere hâkim ve 
savcılar üzerinde gözetim hakkını haizdir. Hâkim ve savcılar, idari görevleri yönünden Adalet 
Bakanlığına bağlıdırlar.  

Hâkim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları, sıfat ve görevleri 
gereğine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle, haklarında inceleme ve soruşturma yapılması 
Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Adalet Bakanı inceleme ve soruşturmayı, adalet müfettişleri 
veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle yaptırılabilir. 

Adalet müfettişleri; hâkim ve savcıların görevlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve 
genelgelere (hâkimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve 
adalet daireleri ile idari yargı dairelerini denetleme; (...)  hâkim ve savcıların ve adalet daireleri 
personelinin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve 
eylemlerinin sıfat ve görev icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında 
inceleme ve soruşturma işlemlerini yaparlar. İdari yargıdan atanan adalet müfettişleri sadece bölge 
idare, idare ve vergi mahkemelerinin denetimi ile idari yargı hâkim ve savcıları hakkındaki 
soruşturmalarda görevlendirilirler. 

5.9.1.5.1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri 
yapar. 

a) Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve 
genelgelere (Hâkimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını 
denetlemek, hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip 
işlemediklerini, hal ve faaliyetlerinin sıfat ve görev icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve 
gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak, 

b) Soruşturma izni verilen veya müfettiş vasıtasıyla incelenmesi Bakan tarafından istenen 
işlerde denetim ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, 
özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak soruşturma yapmak, 

c) Adli Tıp Kurumu, buna bağlı kuruluşlar, adli tabiplikler ile Türkiye Barolar Birliği, 
barolar, Türkiye Noterler Birliği ve noter odalarını denetlemek ve işlemlerini incelemek ve 
soruşturma yapmak. 

5.9.1.6. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Anayasanın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu düzenleyen 159. maddesi 7/5/2010 
tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunla değiştirilmiştir. Buna göre Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; 
yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim 
üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca, üç asıl ve üç yedek 
üyesi Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca,  iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay 
üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi Türkiye Adalet Akademisi 
Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından, yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci 
sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve savcıları arasından adli yargı 
hâkim ve savcılarınca, üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı 
gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları arasından idari yargı hâkim ve 
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savcılarınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Kurul, seçimle gelen asıl 
üyeleri aralarında bir başkanvekili seçer. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adli ve idari yargı 
hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve 
birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar 
verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar. Adalet Bakanlığının, bir 
mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara 
bağlar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir. 

5.9.2. Teşkilat Yapısı ve Çocuklara Yönelik Hizmetler 

Ana Hizmet Birimleri: 
• Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
• Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
• Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
• Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
• Kanunlar Genel Müdürlüğü 
• Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
• Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 
Yardımcı Hizmet Birimleri: 
• Personel Genel Müdürlüğü 
• Eğitim Dairesi Başkanlığı 
• İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
• Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı 
• Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 
• Savunma Sekreterliği 
• Özel Kalem Müdürlüğü 
Danışma ve Denetim Birimleri: 
• Teftiş Kurulu Başkanlığı 
• İç Denetim Birimi Başkanlığı 
• Strateji Geliştirme Başkanlığı 
• Yüksek Müşavirler 
• Müşavirler 
• Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
• Bağlı Kuruluşlar: 
• Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 
• Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 
İlgili Kuruluşlar 
• Adalet Akademisi 

5.9.2.1. Personel Genel Müdürlüğü 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 25’ inci maddesinin 12 inci fıkrası gereğince         
43 yerde 75 adet “Çocuk Mahkemesi” kurularak 61 tanesi faaliyete geçirilmiştir. Aynı maddenin 
2. fıkrası gereğince 11 yerde 20 adet “Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi” kurularak 11 tanesi faaliyete 
geçirilmiştir. Bu mahkemelerde toplam 94 hâkim, 49 psikolog, 35 pedagog ve 40 sosyal çalışmacı 
görev yapmaktadır. 
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Tablo 68. Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemeleri (2010) 

Bulunduğu İl 
Çocuk Ağır Ceza 
Mahkemesi 

Çocuk Mahkemesi 

Kurulu Faal Kurulu Faal 
Adana   2 2 
Ankara 3 2 3 3 
Antalya   1 1 
Aydın   1 1 
Bakırköy 2 2 7 4 
Eyüp   1 1 
Gaziosmanpaşa   1 1 
Balıkesir   1 1 
Batman   1 1 
Bergama   1 1 
Beyoğlu 1 1 2 1 
Bursa 1  2 2 
Denizli   1 1 
Diyarbakır 1 1 2 2 
Düzce   1  
Edirne   1 1 
Elâzığ   1 1 
Erzurum   1 1 
Eskişehir   1 1 
Gaziantep   2 2 
İskenderun   1 1 
İstanbul 4 2 6 5 
İzmir 3 2 9 5 
Kadıköy   2 1 
Kahramanmaraş   1  
Kartal 1  2 2 
Kayseri   1 1 
Kocaeli 2  1 1 
Konya   2 2 
Malatya   1 1 
Manisa   1  
Mersin   2 2 
Ordu   1 1 
Osmaniye   1 1 
Sakarya   1 1 
Samsun   1 1 
Sincan   1 1 
Sivas   1 1 
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Söke   1 1 
Şanlıurfa   2 1 
Tekirdağ   1 1 
Trabzon 1  1 1 
Üsküdar 1 1 2 2 
Genel Toplam 20 11 75 61 
Kaynak: Personel Genel Müdürlüğü 
 

Anayasa’nın 142’ nci maddesinde mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
yargılama usullerinin kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu'nda, çocuk mahkemelerinin, her il merkezinde, ayrıca bölgelerin coğrafi durumları ve iş 
yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
olumlu görüşü alınıp Adalet Bakanlığı tarafından kurulacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca her yıl Adalet Komisyonu Başkanlıklarından, kurulması, faaliyete geçirilmesi ve 
kapatılması gereken mahkemelerin bildirilmesi istenerek, bölgelerin ihtiyaç ve iş durumu ile 
adliyelerin fiziki yapısı dikkate alınmak suretiyle mahkemelerin kurulması, faaliyete geçirilmesi ve 
kapatılması Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklif edilmektedir. 

Çocuk mahkemelerinin ve çocuk ağır ceza mahkemelerinin hedef kitlesi, 5395 sayılı 
Kanun’un l’ inci ve 2’ nci maddelerinde belirtildiği gibi korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen 
çocuklardır. 

5.9.2.2. Kanunlar Genel Müdürlüğü 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 22.07.2010 tarihinde 
kabul edilen 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’la , Terörle Mücadele Kanunu’nda çocuklar bakımından yer alan bazı istisnaların 
kaldırılmıştır. Buna göre; 

a) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerine katılarak direnme suçunu veya katıldıkları toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında 
propaganda suçunu işleyen çocuklar hakkında bu suçlara bağlı olarak ayrıca 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu’nun 2’ nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünün uygulanmaması, 

b) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5’ inci maddesinde yer alan “3 ve 4’ üncü 
maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek hapis cezaları 
veya adli para cezaları yarı oranında artırılarak hükmolunur.” düzenlemesinin çocuklar hakkında 
uygulanmaması,  

c) Yaş ayırımı yapılmaksızın terör suçu işleyen tüm çocukların Ceza Muhakemesi 
Kanununun 250 nci maddesine göre kurulan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde 
yargılanmamaları, 

d) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili olarak hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması, seçenek yaptırımlara çevirme ve erteleme yasağının, tüm çocuklar bakımından 
uygulanmaması sağlanmaktadır. 

31 Aralık 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nın “Siyasi Kriterler” bölümünde, “Şiddet Suçu 
Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı”nın Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
edilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 
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Şiddet Suçu Mağdurlarına Devlet Tarafından Tazminat Ödenmesine Dair Avrupa 
Sözleşmesi, çocuk ve yetişkin ayrımı yapmadan herkesi kapsamakta, Ulusal Program’da ise, 
Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı’nın hazırlanması 
öngörülmektedir. Söz konusu Sözleşmenin, içinde bulunduğumuz Avrupa Birliği uyum sürecinde 
yakın tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunacağı ve ülkemizi de bağlayacağı 
dikkate alınarak, hem çocukları hem de yetişkinleri kapsayacak şekilde bir Tasarı hazırlanması 
amacıyla Bakanlıkça Bilim Komisyonu kurulmuştur. 

Tasarıyla, ülkemizde işlenen ve bedensel veya cinsel bütünlüğüne saldırı teşkil eden 
suçlardan dolayı doğrudan doğruya mağdur olanlara, Anayasa’nın 2’ nci maddesinde yer alan 
“sosyal devlet ilkesi”ne uygun olarak, Devlet tarafından yardım sağlanmasına ilişkin esas ve 
usullerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Hazırlanan Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı, kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüşüne sunulmuş olup toplanan görüşler Adalet Bakanlığınca değerlendirilmektedir.  

5.9.2.3. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 
görevlerini düzenleyen 9’uncu maddesinin (i) bendinde; “…tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini 
hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş 
bildirmek ve genelge düzenlemek.” hükümleri yer almaktadır.  

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 24.12.2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” ile, aynı tarih ve sayılı Adalet Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından müştereken hazırlanan “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve 
Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce cezaî konularda genelgeler hazırlanmakta, ayrıca Çocuk 
Koruma Kanunu ve Yönetmeliklerinin uygulanması sırasında yargı yetkisinin kullanılma alanına 
girmeyen konularda uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında etraflıca araştırma yapılarak 
merkez birimlerine, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile diğer Bakanlıklardan gelen “görüş” taleplerine 
kapsamlı cevaplar verilmeye çalışılmaktadır.  

Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde oluşturulan merkezî koordinasyon 
tarafından illerde il ve ilçe koordinasyon toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasının ve iyi 
işlemesinin sağlanması amacıyla bir çalışma yapılması kararlaştırılmış olup bu kapsamda genelge 
taslağı hazırlanarak kurumların görüşleri alınmıştır. Merkezî koordinasyon tarafından söz konusu 
çalışmanın Başbakanlık genelgesi hâlinde çıkartılması yönünde çalışmalar devam etmektedir. 

Ceza İşleri Genel Müdürü, Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve 
Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in 19’ uncu maddesine göre 
merkezî koordinasyon toplantılarına katılarak katkı sağlamaktadır. 

5.9.2.4. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, çocukların kurumda bulundukları süreç içerisinde 
eksik ya da yetersiz sosyalleşmelerine neden olan etkenlerin ortaya çıkarılması, elde edilen bilgiler 
doğrultusunda uygun müdahalelerin yapılması ve etkili yöntemlerin uygulanmasını temel alarak, 
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çocuğun yeniden toplumsallaşma sürecini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu hedefler 
doğrultusunda, kız ve erkek tutuklu-hükümlü çocuklar için eğitim-öğretim, psiko sosyal yardım ve 
diğer çalışmaların planlanması, programlanması, çocukların takip edilmesi ve yönlendirilmesi, 
çocuklara uygun müdahale ve yaklaşım programlarının geliştirilmesi, gerekli mevzuatın 
hazırlanması ve hazırlanmasına katkıda bulunulması yönünde hizmet geliştirmekte; çalışmaların 
etkili ve nitelikli sürdürülebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. 

Yasal düzenlemelerle, tutuklu çocuklar kendilerine ait kapalı ceza infaz kurumlarında çocuk 
sayısının az olduğu ve çocuk kapalı ceza infaz kurumunun olmadığı illerde ise yetişkin ceza infaz 
kurumlarının çocuklar için ayrılmış bölümlerinde (blok/koğuş/oda) tutulmaktadır. Çocuk kapalı 
ceza infaz kurumlarında tutuklu kız çocuklar için ayrı bir kısım yoksa bunlar kadın kapalı ceza 
infaz kurumlarının kendilerine ayrılan bölümlerinde kalmaktadırlar. Hükümlü çocuklar ise, çocuk 
eğitimevlerinde tutulmaktadır. 

31.05.2010 tarihi itibarı ile Genel Müdürlüğe bağlı kurumlarda 1817 tutuklu, 378 hükmen 
tutuklu ve 268 hükümlü olmak üzere toplam 2463 çocuk bulunmaktadır. 

Çocuklara eğitim-öğretim verilmesinin temel ilke olduğu ceza infaz kurumlarında tutuklu 
çocuklara yönelik olarak kurum içinde eğitim ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir. 
Kurumlarda barındırılan çocuklardan hiç eğitim görmemiş ya da eğitimlerini yarıda bırakmış 
olanlar eğitim-öğretimlerine devam edebilmeleri için eğitim ve öğretim servisi tarafından 
değerlendirilmekte, çocuğun eğitim-öğrenim almasına yönelik her türlü işlemler bu servis 
tarafından yapılmaktadır. Bu serviste öğretmen görev yapmaktadır. Yürütülen eğitim servisi 
faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir; 

1) Birinci kademe okuma yazma ve ikinci kademe eğitim kursları,  
2) Örgün ve yaygın eğitime hazırlık ve destek kursları, 
3) Açık ilköğretim okulu ve açık öğretim lisesi sınavları, 
4) Üniversite giriş sınavları, 
5) Meslek eğitimi kursları, 
6) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, 
7) Kitaplık ve kütüphane faaliyetleri. 
Çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler (Konferans ve seminerler, tiyatro, konser, 

sinema gösterimi, resim, karikatür, halk oyunları, müzik, el sanatları, sergi, bilgi yarışmaları, 
münazara, satranç-dama vb. çalışmalar ile önemli gün ve haftaların kutlanması) ve spor çalışmaları 
çocukların ilgi, istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. 

Çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan 
bölümlerindeki çocuklar, kurum içinde açılan mesleki eğitim kurslarına katıldıktan sonra belge 
alarak meslek sahibi olabilmektedirler.  

Çocuklar, psikolojik ve sosyal problemlerine çözüm sağlamak amacıyla kurumda görevli 
psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ile görüşebilmektedirler. Kurum uzmanları, bireysel ya da 
grup çalışmaları yoluyla çocukların daha sağlıklı ve uyumlu bireyler olmaları yönünde onları 
destekleyecek çalışmalar yürütmektedirler. Psiko-sosyal yardım servisi uzmanlarınca çocuk 
bireysel özellikleri de dikkate alınarak, bireysel görüşme ya da grup çalışması yoluyla içinde 
bulundukları koşullara yönelik farkındalıklarını artırma, durumlarına yönelik alternatif çözümler 
geliştirme yönünde desteklenir. Bu esnada ailesi ya da başka sosyal destek sistemleri harekete 
geçirilerek çocuğa gerekli müdahalelerde bulunulur. Salıverilme sonrası koruma ve yardım 
çalışmaları ile çocukların eğitimlerini sürdürmelerine ve iş bulmalarına yardımcı olunmaktadır. 
Böylece toplumda uyumlu bireyler olarak yer almalarına katkı sağlanmaktadır. 
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Kurumların sağlık servislerinde görev yapan tabipler ve diş hekimlerince çocuklar kuruma 
gelir gelmez sağlık taramasından geçirilmekte, kurumlarda bulundukları süre içinde de düzenli 
sağlık taramaları yapılmaktadır, Çocukların muayeneleri sonucunda kurumlarda yapılması gerekli 
tüm müdahaleler tabiplerce yerine getirilmekte, bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmesi gerekli 
görülen durumlarda da çocuklar sağlık kuruluşlarının ilgili birimlerine sevk edilmektedir. 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, çocuk eğitim evleri, çocuk kapalı ceza infaz 
kurumları ve yetişkinlere ait kurumların çocuk bölümlerinde kalan çocuklara yönelik olarak 
yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde resmi, özel ve gönüllü kişi, kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmakta, bu çalışmalarını çocuğun yüksek yararına uygunluğu yönünde 
değerlendirerek yapılandırmaktadır. 

Bu kapsamda Avrupa Birliğinin mali, UNICEF’in teknik desteği ile 2008-2010 yılları 
arasında Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
“Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi 
yürütülmüştür. 

Bu proje ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda bulunan çocuklara 
yönelik hizmetlere ilişkin ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, tutuklu ve hükümlü 
çocukların etkin yönetilmesini sağlayacak bir modelin oluşturulması ile hizmetlerin etkili ve 
nitelikli izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir “izleme ve değerlendirme sistemi” nin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek olan yönetim modeli içinde yer 
alan ARDEF (Araştırma-Değerlendirme Formu) ile her hükümlünün bireysel olarak 
değerlendirilmesi, risk düzeyinin saptanması ve bu duruma uygun bireysel iyileştirme planının 
yapılması amaçlanmaktadır. Bu bireysel iyileştirme planının belirli dönemlerde gözden geçirilerek 
izleme ve takibi gerçekleştirilecektir. Bu izleme ve değerlendirme ışığında hükümlünün erken 
salıverilmesi gibi yararına olabilecek planlamalar yapılacaktır.  

Ayrıca geliştirilen etkin hükümlü yönetim modeli ile hükümlünün Kuruma kabulü, gözlem 
ve sınıflandırılması, kurum yaşamı, iyileştirme faaliyetleri, ailenin sürece katılımı, yönetimsel 
uygulamalar, salıverilme sürecine ilişkin düzenlemeler de yapılacaktır. Bu kapsamda 4 çocuk ceza 
infaz kurumunda modelin pilot uygulaması yapılmış ve 367 form doldurulmuştur. 

Bunun yanında “Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personelin Kapasitelerinin Geliştirilmesi 
Projesi” (ARDIÇ Programı) kapsamında, psiko sosyal yardım servisi tarafından çocuk hükümlü ve 
tutuklulara yönelik yürütülen hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla kurumların psiko sosyal 
yardım servisi uzmanları (sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar) tarafından uygulanmak üzere        
7 ayrı psiko-sosyal destek ve müdahale programı oluşturulmuştur. 

Bu programlar;   
1) Genel Bilgiler ve Yaklaşım İlkeleri,  
2) Kişisel Gelişim,  
3) “Buradayım” Güvenli Davranış,  
4) Aile Eğitimi, 
5) İyiye Doğru Öfke Kontrol,  
6) Cinsel İstismara Yaklaşım, 
7) İnfaz ve Koruma Memurlarına Yönelik Psiko Sosyal Destek Bilgilendirme olarak 

hazırlanmış ve ceza infaz kurumlarında uygulanmaya konulmuştur. 
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Bunlarla birlikte, çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak yürütülen hizmetlerin nitelikli 
sürdürülmesini sağlayacak kurumsal ortamın yaratılması amacıyla kurum müdürleri, infaz ve 
koruma memurları ile diğer personelin kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında 
“Yönetici ve Personel Eğitim Programı” geliştirilmiştir. Bu programlar kapsamında da, kurum 
müdürleri, infaz ve koruma memurları ile diğer personel eğitime alınmıştır. 

2008 yılı içerisinde çocuk ceza infaz kurumlarında çalışan personele yönelik geliştirilen bu 
programların hizmet içi eğitimleri verilmeye başlanmış ve bu yıl içinde 400 personele eğitim 
verilmiştir. 2009 yılında ise 200 personele eğitim verilmiştir. 2010 Mayıs ayı itibari ile 329 olmak 
üzere toplam 929 personel (kurum idarecileri, psikolog, sosyal çalışmacı, infaz koruma memuru, 
tabip ve diğer personel) eğitime almıştır. 

Bunun yanında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2010 yılı mali programlanması 
kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve Diyarbakır’a 140 kapasiteli çocuk eğitim evinin, 
Diyarbakır, Tarsus ve Kayseri’ye Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun yapımı 
planlanmış, İzmir/Aliağa kampüsünda de Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yapımına devam 
edilmektedir. Yeni açılacak kurumlar ile çocuklar, tek başına uyuyabilecekleri özel odalarda 
kalabilecek, eğitim ve iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü derslik, grup çalışma odası, görüşme 
odası, çok amaçlı salon, spor salonu, atölye benzeri alanların sayısı ve niteliği artırılacak, 
çocukların evlerine dolayısıyla ailelerine ve kültürel çevrelerine daha yakın bölgelerde 
barındırılmaları sağlanmış olacaktır Güvenlik sistemlerinin ileri derecede kullanılarak güvenlik 
eksikliklerinin ortadan kalkması ve infaz ve koruma memurlarının eğitim ve iyileştirme 
çalışmalarında etkin bir rol alması sağlanacaktır. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından çocukların korunması, çocukların yeniden 
suça karışmalarının ve yeni mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası 
olarak ceza infaz kurumlarından salıverilen çocuklara bilgilendirme yazısı gönderilmektedir. Bu 
yazıda, tahliye sonrasında eğitimlerine nasıl devam edecekleri, bu konuda hangi hizmetlerden 
yararlanabilecekleri ve karşılaştıkları her hangi bir sorunla ilgili olarak denetimli serbestlik ve 
yardım merkezî şube müdürlüğüne gidebilecekleri hususlarında bilgi verilmektedir. 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı olarak; 2005 
yılında 130; 2006 yılında 206; 2007 yılında 109; 2008 yılında 386; 2009 yılında 631 ve 2010 ilk 
beş ayında 229 çocuğa salıverilme sonrası bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. 

Bunun yanında Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlarla İlgili 
Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İngiltere ve Galler 
Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri arasında 2009 yılı Ocak ayında eşleştirme projesi olarak 
başlamıştır. 21 ay süreli projenin çalışmalarının 2010 Ekim ayında tamamlanması planlanmıştır. 
Projenin amacı, suç mağdurları ve çocuk çalışmaları ile ilgili denetirnli serbestlik hizmetlerinin 
kurumsal kapasitesini güçlendirerek suç mağdurlarının rehabilitasyonunu sağlamak ve çocukların 
yeniden suç işlemelerini önlemektir. Projenin çocuk bileşeni kapsamında denetimli serbestlik 
altındaki çocuklara yönelik temel yaklaşım, madde kullanımını önleme, genel suçlu yaklaşım 
(daha ciddi nitelikte suça karışan çocuklar için), saldırganlığı önleme müdahale programları olmak 
üzere toplam dört müdahale programı geliştirilmiştir. Ayrıca çocuklara yönelik ulusal standartlar, 
çocuk politika belgesi geliştirilmiş; çocuk denetimli serbestlik hizmetlerinde kurumlar arası 
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Geliştirilen müdahale 
programlarının gözden geçirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaygınlaştırma 
eğitimleri verilecektir.  
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Aynca cezalarını tamamlayarak ya da tutukluluğu kaldırılarak kurumlardan salıverilen 
çocukların salıverilme sonrasında herhangi bir problemle karşılaşmaması için her türlü önlemin 
alınması gerekmektedir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunnu’nun “Kuruma Başvuru” başlıklı       
6 ncı maddesinde “Adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır, Bu nedenle kurumlarımızdan salıverilen 
çocuklardan; ailesi olmayan ya da ailesine ulaşılamayan veya çocuğun ailesinin yanına dönmesinin 
sakıncalı olduğu hâller ve salıverilme sonrası eğitim-öğretimine devam edemeyecek durumda olan 
çocuklar ile salıverildikten sonra bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel 
güvenliği tehlikede olacağı belirlenen, korunma ve desteğe ihtiyacı olan çocukların, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirilmesi hususunda ceza infaz kurumlarına bilgi 
verilmiştir. Bu kapsamda Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan son dört ay 
içinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğüne 185 başvuru yapılmıştır. 

5.9.2.5. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü sorumluluk alanındaki toplam 
7883 adli birimden veri üretilmektedir. Ceza mahkemelerinden ise açılan ve karara bağlanan 
davalara ilişkin olarak 2668 birimden bilgi derlemektedir. Anket formlarında açılan ve karara 
bağlanan davalar; suç türü, dava sayısı, sanık sayısı, 12-15 ve 15-18 yaş grupları, cinsiyet grupları, 
mağdur sayıları ve karar türlerine göre sorgulanarak derlenmektedir.  

Derlenen verilerin kalite kontrolleri yapıldıktan sonra bunlar adli istatistik veri tabanında 
tutulmaktadır. Veri tabanındaki veriler sınıflandırılarak analiz, tablo, yorum ve tahminler 
yapılmakta, grafik ve suç haritaları oluşturulmaktadır. Ayrıca ceza mahkemeleri ve çocuk 
mahkemelerinde gençlere ve çocuklara yönelik açılan ve sonuçlanan davalara ilişkin olarak yıllık 
fasikül hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar, kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere, elektronik 
ortamda www.adli-sicil.gov.tr adresinde ve basılı yayın olarak "Adalet İstatistikleri Yıllığı" olarak 
yayımlanmakta, ayrıca "2007-2011 Resmî İstatistik Programı" çerçevesinde Türkiye İstatistik 
Kurumu ile iş birliği içinde çalışılmaktadır. 

Öte yandan Adalet istatistiklerine kaynak teşkil eden verilerin kullanıcı taleplerini daha 
güncel ve seri olarak karşılayacak şekilde, ulusal yargı ağı projesi kapsamında derlenmesi 
konusunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yapılan çalışmalar devam etmektedir. 

5.9.2.6. Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Türkiye adına 21 Ocak 1998 tarihinde imzalanan “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki 
Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi”nin onaylanması, 3 Kasım 1999 tarihli ve 4461 sayılı 
Kanun’la uygun bulunmuş ve 29 Aralık 1999 tarihli ve 99/13909 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
onaylanarak 15 Şubat 2000 tarihli ve 23965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgesi 
31 Mayıs 2000 tarihinde tevdi yeri olan Hollanda Dışişleri Bakanlığına iletilen Sözleşme,              
1 Ağustos 2000 tarihinde Türkiye yönünden yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Sözleşmenin 
uygulanmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen 5717 sayılı “Uluslararası Çocuk 
Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun” 22.11.2007 tarihinde kabul edilmiş, 
04.12.2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi’nin 6’ ncı 
maddesi uyarınca, Sözleşmede öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek üzere Adalet Bakanlığı 
Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü “Merkezî Makam” olarak belirlenmiştir. 
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu görevini mahalli 
Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile yerine getirmektedir. 

5.9.2.7. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük, 4674 sayılı Kanun’un 4’ üncü maddesi ile değiştirilen 2992 sayılı Kanunun 
13/B maddesinde verilen görevleri yerine getirmektedir. Bu bağlamda; Avrupa birliği 
müktesebatına uyum ile ilgili olarak Bakanlık birimleri, diğer bakanlıklar, kamu kuruluşlarınca 
istenen kurumlar hakkında görüş bildirmekte ve toplantılara katılmaktadır. 

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı içerisinde projelerin koordinasyonundan 
sorumlu olan birimdir. Bu bağlamda; Adalet Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonuna önerilen 
projelerin hazırlık çalışmaları ve koordinasyonu Genel Müdürlükçe sağlanmaktadır. Bu kapsamda 
Bakanlık ilgili birimleri tarafından çocuklarla ilgili yürütülen projelere ve çalışmalara katılım 
sağlanmıştır. Yine bu konuda yapılan çalışmalara görüş bildirilmiştir. 

Ayrıca 13-14 Nisan 2010 tarihlerinde ABGS işbirliği ile “Çocuk Adalet Sistemi ve Koruma 
Mekanizmaları” konulu TAİEX semineri gerçekleştirilmiştir. Seminerde Türk Çocuk Adalet 
Sistemi, Avrupa Çocuk Adalet Sistemi, Çocuklara yönelik adalet sistemleri, SHÇEK tarafından 
sağlanan hizmetler konu ile ilgili Almanya uygulaması, cinsel saldırı suçu mağduru olan 
çocukların ifadelerinin alınmasına ilişkin prosedür, Birleşik Krallık uygulamaları, cinsel saldırı 
suçu mağduru olan çocukların Adli Tıp raporlarının alınması prosedürü, bu konudaki Almanya 
uygulaması ele alınmıştır.  

5.9.2.8. Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Adli ve İdari Yargı hizmetlerinin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için 
2992 sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 20. ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 
48’ inci ve 49’ uncu maddeleri ile Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği’ne uygun 
olarak Eğitim Dairesi Başkanlığınca “Meslek İçi Eğitim Programları” düzenlenmektedir. 

Yine Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21’ inci maddesine göre her yıl 
hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Programı uyarınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan 
adalet personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri yürütülmektedir. Eğitim Dairesi 
Başkanlığının iş birliğinde yürütülen projeler kapsamında çocuğun korunmasına yönelik olarak 
hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile çocuk ve aile mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog 
ve sosyal hizmet uzmanları sık sık eğitim programlarına alınmaktadırlar. 

Eğitim Dairesi Başkanlığının görevi, hâkim ve savcıların meslek içi eğitimleri ile Bakanlık 
Merkez ve Taşra Teşkilâtında çalışan adalet personeline hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini 
sağlamaktır. Dolayısıyla Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği eğitim çalışmalarının hedef 
kitlesi, hâkim-savcılar ile Bakanlık teşkilâtında çalışan bütün personeldir. Bu eğitim faaliyetleri 
düzenlenirken çeşitli ulusal, uluslararası resmi ve sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kolluk 
güçleri, Avrupa Birliği, UNICEF ile iş birliği yapılmaktadır. 



– 284 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

 Avrupa Birliğinin 2004 yılı mali işbirliği programı kapsamında kabul edilen Jandarma 
Genel Komutanlığı koordinatörlüğünde ve UNICEF’in teknik desteğinde yürütülen “Türkiye’deki 
Çocuklar İçin İyi Bir Yönetim, Koruma ve Adaletin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında Adalet 
Bakanlığı, UNICEF ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ile müşterek olarak; 2005 yılı 
Temmuz ayında yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nu tanıtmak, söz konusu 
Kanun’da öngörülen tedbirler bakımından ilgili kurumların hizmetlerinin anlaşılması, uygulama 
becerisinin kazanılmasının sağlanması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla; 
öncelikle 2006 yılının Mart ve Nisan aylarında çocuk mahkemelerinin kurulu bulunduğu illerde  
(İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli, Ankara, Trabzon, Diyarbakır ve Adana) görev yapan hâkim, 
Cumhuriyet savcısı, sosyal çalışma görevlileri, il sağlık müdürleri, il milli eğitim müdürleri, sosyal 
hizmetler il müdürleri, adli tıp şube müdürleri, barolar, sivil toplum kuruluşları ve 
akademisyenlerin katılımıyla, iki günlük dört toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılarda 
cinsel suç faili veya mağduru olan çocuklarla yapılan çalışmalarda; cinsel suç mağduru olan 
çocuklarda eylemin psikolojik delilleri ve bilirkişi incelemesinin kapsamı ve madde bağımlılığının 
tedavisi konularına da yer verilmiştir. 

Çocuk Koruma Kanunu yürürlüğe girdikten sonra kanunla ilgili yönetmeliklerin 
çıkarılmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2006 yılı Mayıs ayında Ankara’da; tedbirleri yerine 
getirmekle görevli bakanlıkların müsteşar yardımcıları, genel müdürleri olmak üzere, alanda 
çocukla çalışan meslek grupları ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bir araya 
getirilerek, iki günlük bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda hazırlanan yönetmelik taslakları 
görüşülmüş, ayrıca merkez ve illerde koordinasyonun hangi birimler tarafından yapılacağı 
kararlaştırılmıştır. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Adana illerinde farklı kurumlarda görev yapan sosyal 
çalışma görevlileri, 2006 yılı Aralık ayında ve 2007 yılı içerisinde Şubat-Mart ve Nisan aylarında 
bir araya getirilerek; Çocuk Koruma Kanunu’ndaki görev, rol ve sorumlulukları ile kurumlar arası 
işbirliğinin esasları belirlenmiştir. Her toplantıda çocuk istismarı, şiddet ve madde bağımlılığı 
konularında da uzman akademisyenler tarafından bilgilendirilmelerde bulunulmuştur. Bu 
toplantıların üçüne; 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören çocukların da katılımı sağlanarak, onların 
da görüşlerine başvurulmuştur. Sözü edilen toplantılara 151 kişi katılmıştır. 

Yine Çocuk Koruma Kanunu yürürlüğe girdikten sonra iyi uygulama örneklerini ve 
deneyimlerin paylaşılması amacıyla; 15-16 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara’da, çocuk mahkemesi 
hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, sosyal çalışma görevlileri, SHÇEK temsilcileri, Bakanlık 
Kanunlar Genel Müdürlüğünden tetkik hâkimi, akademisyenler ve Yargıtay üyelerinin katımıyla 
bir toplantı düzenlenmiştir. 

Çocuk Koruma Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanmasına 
yönelik olarak; çocuk mahkemeleri ve aile mahkemeleri hâkimleri arasında deneyim alışverişi ile 
iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve alanda elde edilen deneyimlerin yaygınlaşmasını sağlamak 
amacıyla, 11-12 Mayıs 2007 tarihlerinde Ankara’da; aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan 
hâkim ve sosyal çalışma görevlilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda çocuk 
istismarı ve şiddet konusuna da yer verilmiştir. 

Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili yönetmelikler, 2006 yılı Aralık ayında yürürlüğe girdikten 
sonra; 2007 yılı içerisinde Mayıs-Haziran ve Kasım aylarında yeni kurulan çocuk mahkemesi 
hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile çocuk mahkemelerinin kurulu olmadığı illerde, çocukla ilgili 
davalara bakan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına kanun ve yönetmeliği tanıtan ve görevli 
kurumların rol ve sorumluluklarını anlatan toplantılar; Gaziantep, Ankara ve İzmir illerinde 
düzenlenmiştir. 
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Söz konusu toplantılar, 117 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımıyla tamamlanmıştır. 
Toplantılarda ayrıca çocuk adalet sisteminde olan bakanlıkların temsilcileri ve akademisyenler 
sunumda bulunmuşlardır. 

Çocuk Koruma Kanunu ile Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’te düzenlenen Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosunun görev rol ve 
sorumlulukları ile çocukla kriminolojik amaçlı görüşme teknikleri konusunda; Antalya’da, 9-10-11 
Kasım 2007 tarihlerinde, çocuk mahkemelerinin kurulu bulunduğu illerde çocuklarla ilgili hazırlık 
soruşturmalarını yürüten ve duruşmalarına çıkan Cumhuriyet savcısı ve akademisyenlerin 
katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. 

Ayrıca Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan ve tedbirlerin bel kemiğini oluşturan 
danışmanlık tedbirlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla; akademisyenler, hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları, sosyal çalışma görevlileri, MEB, SHÇEK, yerel yönetimleri temsilen İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş 
ve toplantı sonucunda oluşturulan rapor üzerinde çalışılarak, Danışmanlık Tedbirleri Usul ve 
Esasları Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır. 

Yine proje kapsamında çocuklar için çalışan meslek gruplarına yönelik eğitim 
materyallerinin oluşturulmasına ilişkin yapılan çalışmalara katılım sağlanmıştır. 

 Danışmanlık tedbirleri ile ilgili olarak SHÇEK tarafından yapılan toplantılara; hâkim, 
Cumhuriyet savcısı ve sosyal çalışma görevlilerinin katılımı sağlanmıştır.  

Sonuç olarak; proje kapsamında düzenlenen seminerlerde Çocuk Koruma Kanunu 
tanıtılmış, çocuk koruma sistemi tartışılmış, deneyimler paylaşılmış, suça sürüklenen ve 
korunmaya muhtaç çocuklar için Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan koruyucu ve 
destekleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve fiilen yaşama geçirilmesi amaçlanmış, diğer taraftan 
yeni işbirlikleri oluşturulmuştur. Bu toplantılara 700’den fazla kişi katılmıştır. 

 
2010 yılına kadar Başkanlık, kanunlardan aldığı yetki ve sorumluluklar kapsamında hâkim-

savcı eğitim programını gerçekleştirmiştir. Ancak Bakanlık aleyhine açılan davada Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulunun 25.06.2009 tarihli ve YD. İtiraz No. 2009/291 sayılı kararı ile “Hâkim 
Ve Savcıların Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği”nin yürütmesinin durdurulmasına karar 
verildiğinden Başkanlıkça 2010 yılı hâkim ve savcı meslek içi eğitim planlaması yapılamamıştır. 
2010 yılı eğitim planı ile birlikte tamamen adli personele yönelik olarak hizmet içi eğitim 
planlaması yapılarak eğitimler düzenlenmektedir. 

 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Adalet 

Akademisi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2010 yılının sonunda 
başlaması beklenen ‘Çocuklar İçin Adalet’ projesinde önceki projede hazırlanan çocuklar için 
çalışan meslek gruplarına yönelik eğitim materyallerinin revize edilerek Adalet Akademisi 
işbirliğinde uygulanması planlanmıştır.  

Ayrıca Çocuk Koruma Kanunu’nun 5’ inci maddesinde koruyucu ve destekleyici tedbirler; 
Danışmanlık, Eğitim, Bakım, Sağlık, Barınma tedbiri olmak üzere beş başlık altında toplanmıştır. 

Anılan Kanun’un 45’ inci maddesinde; 
— Danışmanlık ve barınma tedbirlerinin Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler, 
— Eğitim tedbirinin Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
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— Sağlık tedbirinin Sağlık Bakanlığı, 
— Bakım tedbirinin de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 
tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. 
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için 

kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, Kanun’un 45’inci maddesinin 3’üncü fıkrası 
gereğince Adalet Bakanlığına verilmiştir. 

Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının 
Uygulanması Hakkında Yönetmelik ile Çocuk Koruma Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 23.12.2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in 19’ 
uncu maddesinde Merkezî Koordinasyon, 20. maddesinde İl Koordinasyonları, 21. maddesinde ise 
İlçe Koordinasyonları düzenlenmiştir.  

5.9.2.8.1. Merkezî Koordinasyon 

Merkezî Koordinasyon; koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde 
koordinasyonu sağlamak üzere Adalet Bakanlığı Müsteşarının veya görevlendireceği bir müsteşar 
yardımcısının başkanlığında; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşar yardımcıları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürü ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ve Eğitim Dairesi 
Başkanının katılımı ile toplanır. Koordinasyonun sekretarya hizmetleri, Adalet Bakanlığı 
Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. İlgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
sivil toplum kuruluşlarının konulara ilişkin görüşleri alınabileceği gibi temsilcileri de toplantıya 
çağrılabilir. 

Toplantının gündemi, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır ve on 
beş gün önce toplantıya katılacaklara bildirilir. Tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumlar, 
uygulamada karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi 
Başkanlığına yazılı olarak bildirerek, toplantı gündemine alınmasını teklif edebilirler. Toplantıda 
tavsiye niteliğinde alınan kararlar, tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumlar 
tarafından değerlendirilerek genelge veya duyuru hâlinde teşkilatlarına bildirilebilir. 

Görevleri: 
• İl ve ilçelerden gelen teklifler ve konuyla ilgili istatistikler doğrultusunda kısa ve uzun 

vadeli politikalar geliştirmek,  
• Yasal ve idari tedbirlere ilişkin teklifler hazırlamak,  
• Kanunda yazılı tedbirlere işlerlik kazandırmak ve uygulanmasını sağlamaktır. 

5.9.2.8.2. İl Koordinasyonları 

İllerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı, 
uyum, düzen ve eşgüdüm vali veya vâli yardımcısının başkanlığında il koordinasyonları tarafından 
sağlanır. İl koordinasyonlarının sekreterya hizmetleri ise sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından 
yürütülür. İlçelerde koordinasyon kaymakamlıkça yerine getirilir, sekreterya hizmetleri sosyal 
hizmetler ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür. 
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İllerde il koordinasyonlarına başkanlık etmenin yanında valiliklere ÇKK’nın uygulaması ile 
ilgili; 

• Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin eşgüdüm hâlinde yerine getirilmesini sağlamak 
üzere Kanun’da öngörülen tedbir ve hizmetlerin hızlı, etkili, amaca uygun ve verimli yürütülmesi,  

• Tedbir kararlarının yerine getirileceği kurumların yapısı ve özellikleri ile tedbir 
kararlarını uygulayacak kişilerin tespit edilerek mahkemelerin bilgilendirilmesi, 

• Kanun’un 62’ ncı ve 9’ uncu maddelerine göre, çocuğun ihbarı ve Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna teslimi ile başlayan süreçte; çocuğun tedavisi ve sosyal inceleme 
raporu ile benzeri hizmetlerin yerine getirilmesi için mekân ve personel tahsisi dâhil olmak üzere 
gereken tüm tedbirlerin alınması 

gibi özel görevler verildiği görülmektedir. 
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının sekretaryasında, Merkezî Koordinasyon      

30 Mayıs 2007 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve Merkezî Koordinasyon toplantılarının   
4 ayda bir yapılması kararlaştırılmıştır. 

30 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen Merkezî Koordinasyonun birinci toplantısında, 
toplantı gündemi gereğince öncelikli hedefler belirlenmiş; bu hedefler doğrultusunda kurumlarca 
yerine getirilmesi öngörülen çalışmalar Merkezî Koordinasyonda karar altına alınmış, anılan karar 
tutanağı sekretarya hizmetlerini yürüten Eğitim Dairesi Başkanlığınca ilgili Bakanlıklara ve 
SHÇEK Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Bilahare 23 Ekim 2007, 22 Ocak 2008, 08 Nisan 2008, 
19 Kasım 2008, 04 Haziran ve 19 Kasım 2009 tarihlerinde yapılan Merkezî Koordinasyon 
toplantılarında belirlenen öncelikli hedeflere ilişkin çalışmalar yapılmış ve ilave kararlar alınmıştır. 

Merkezî Koordinasyon toplantılarında alınan kararlardan örnekler: 
• İl Koordinasyon toplantılarının vali veya vali yardımcısının başkanlığında, ilçe 

Koordinasyon toplantılarının kaymakam başkanlığında 2 ayda bir periyodik olarak yapılması, 
toplantı sonuçlarının İçişleri Bakanlığına düzenli olarak bildirilmesi, 

• Barınma tedbirinin uygulanmasında yerel yönetimlerin çalışmalarının hızlandırılması ve 
bunun İçişleri Bakanlığı tarafından izlenmesi, 

• İl ve ilçe koordinasyonlarında verim elde edilmesi için: 
 Önceliklerin belirlenmesi. 
 İhtiyaç analizi yapılması. 
 İşbirliği ve eşgüdüm için planlama yapılması. 
 Vaka yönetimi yönteminin kullanılması. 
 Birden fazla tedbir kararı arasında eşgüdümü sağlayacak bir sorumlu 

belirlenmesi. 
Ancak yönetmelikler yürürlüğe girdikten sonra illerden bilgi akışı sağlanamamıştır. Bu 

amaçla Koordinasyonların düzenli toplanmasını, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının 
uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ile ihtiyaçların belirlenmesi ve bu konularla ilgili önerilerin 
geliştirilerek sorumlu birimlere ve Merkezî Koordinasyona bildirilmesini sağlamak amacıyla 
21.01.2009 tarihinde Adalet Bakanının imzası ile 81 il valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından 12.02.2008 tarihli ve 934 sayılı yazılar gönderilmiştir.  

Eğitim Dairesi Başkanlığının sekretarya olarak yaptığı çalışmalar: 
• Merkezî Koordinasyon gündemlerini hazırlamak ve toplantılarını düzenlemek. 
• İl ve İlçe Koordinasyonlarının çalışmalarını izlemek. 
• İl Koordinasyon çalışmalarını desteklemek (İllerde toplantılar, projeler vb.). 
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• Merkezî Koordinasyon alt çalışma grubunun çalışmalarını düzenlemek. 
• Merkezî Koordinasyonda alınan kararların uygulanmasını takip etmektir. 
• Bu kapsamda; Merkezî ve İl Koordinasyonlarının kurumsallaşması için, 
• WEB sitesi “www.cocukkoruma.adalet.gov.tr” kurulmuştur. 
• Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin kaydı ve raporlaması için Bakanlık Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı ile çalışma yürütülmektedir. 
• Çocukla ilgili bilgilerin kaydı ve paylaşılmasına yönelik kurumlar arası çalışma 

yürütülmektedir. 
• 2006 yılından bu yana çocuk koruma alanında koordinasyonu güçlendirmeye yönelik 

düzenli çalışmalar yürütülmektedir. 
Bu kapsamda Başkanlıkça; SHÇEK tarafından British Council işbirliğiyle Kocaeli, İzmir 

pilot illerinde yürütülen İl koordinasyonlarını güçlendirilmesi Projesi kapsamında, projenin iki 
pilot ilde yapılan çalışmalarını anlatmak ve Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatın 
öngördüğü kurumlararası koordinasyon hakkında bilgilendirmek amacıyla 22 ilin il koordinasyon 
temsilcilerine yönelik Kocaeli, Diyarbakır, Rize ve Adanada 2007 yılında 4 toplantı 
düzenlenmiştir.  

5.9.2.8.3. Önce Çocuklar Projesinde Yapılanlar 

Önce Çocuklar Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi 
Son olarak “Önce Çocuklar Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi 

Projesi” kapsamında “İl Koordinasyonlarını Güçlendirmeye Yönelik Strateji Geliştirme” 
çalışmaları yürütülmüştür. Anılan strateji belgesine göre hazırlanan eylem planı çerçevesinde 
Bursa pilot ilinde uygulama çalışmaları devam etmektedir. 

 
Erken tanı ve yönlendirme programı çerçevesinde yapılan eğitim faaliyetleri aşağıda 

yer almaktadır. 
Erken Tanı ve Yönlendirme Sistemi 
Çocuğun anne karnından başlayarak herhangi bir dönemde sağlıklı gelişimini olumsuz 

etkileyen risklere maruz kalması, gelişiminde geri dönülmeyecek etkiler bırakmaktadır. Özellikle 
karşı karşıya kalınan riskler yüzünden kaçırılan olumlu gelişim fırsatları (ör. Eğitimini 
tamamlamama) bir daha yakalanamayacağı için, çocuğun hem bugününü hem de yarınları 
etkilenir. 

Çocuklara yönelik riskleri önceden fark edip önlemeye çalışmak, “Çocuk Koruma” 
mekanizmasının temel önceliğidir. Bilindiği gibi 2005 yılında çıkarılan 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Mekanizması çocukların her türlü riskten korunmasını ve korunmayan çocuklara yönelik 
iyileştiricisi tedbirlerin alınması ve hizmetlerin sağlanmasının örgütlenmesini hedeflemektedir. 
Ancak sistemin genel yapısı incelendiğinde sistemde önleyici/koruyucu mekanizmaların 
tanımlanmamış olduğu görülmüştür. Ülkemizdeki Çocuk Koruma Mekanizması öncelikle zarar 
görmüş ya da zarar görme riski çok yüksek olan çocuk ve gençlere yönelik her türlü bakım ve 
sağaltım süreçlerini kapsamaktadır.  

Çocuğun korunmaya muhtaç hale gelmeden önce tespiti ve uygun sosyal, ailesel ve ruhsal 
yardıma ulaşmasını sağlayacak bir yaklaşımın benimsenmemiş oluşu ve dolayısıyla bu konuda bir 
görev dağılımı yapılmaması ülkemizde çocuk koruma sisteminin önemli bir sorunudur. Sistem bu 
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nedenle daha çok adli kovuşturma ve sosyal inceleme esasına dayalı, mahkeme odaklı hukuksal bir 
sistem izlenimi vermekte, toplum ve aile odaklı ve koruyucu ve önleyici hizmetlere ağırlık veren 
sistemlerden farklı bir yaklaşım içeriyor gibi görünmektedir.  

Söz konusu gerekçeden yola çıkılarak Avrupa Birliğinin mali katkısı ve UNICEF’in teknik 
desteğinde başlayan “Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde 
Modellenmesi Projesi” kapsamında risk altındaki çocukların önceden fark edilmesi ve gerekli 
psikososyal önlemlerin alınabilmesine fırsat sağlayacak bir “Erken Tanı ve Yönlendirme 
Sistemi”’nin oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır.  

Bu kapsamda yapılan çalışmalar ışığında yeni bir çocuk koruma sistemi önerilmiş olup 
önerilen modelde çocuk koruma sistemi; 2 temel stratejik alan (erken tanı/yönlendirme ve 
müdahale alanı) ve bu iki alanı birbirine bağlayan bir giriş kapısından oluşmaktadır. Müdahale 
alanı da kendi içinde koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının alındığı, bu tedbir kararlarının 
uygulandığı ve denetlendiği alanlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

Erken Uyarı Modelinin ilk adımı çocukların yaşamlarındaki risklerin gerçekleşmesine neden 
olan olumsuz koşulların taranması ve tarama sonucunun etkin olarak değerlendirilmesini 
içermektedir. Modelin ayakları 3 düzeyde oluşturulmuştur.  

Tarama süreci olan 1. düzeyde çocuğun aile yapısı, maddi durumu, ebeveynlik kapasitesi ve 
bebek/çocuk gelişimi ile ilgili riskler tespit edilir. 0-18 yaş arasındaki her çocuğun yaşına göre 
onunla temelde ilişkilenen kurumlar tarafından düzenli olarak taranması erken uyarı modelinin 
temel öğesidir.  

Bu amaca yönelik çeşitli tarama ölçekleri geliştirilmiştir. 0-5 yaş taraması sağlık personeli 
tarafından, 6 yaş taraması anaokulu öğretmeni tarafından, 7-10 yaş taraması sınıf öğretmeni 
tarafından ve 11-18 yaş taraması sınıf rehber öğretmeni tarafından gerçekleştirilir.  

Tarama süreci sonrasında risk koşulları gözlemlendiyse, Sağlık ve Eğitim kurumları 
içerisinde gerekli ilk yönlendirmelerin yapılması ve sonuçlarının takibi 2. düzeyde gerçekleştirilir.  

3’ üncü düzey de ise 2. düzeyde yapılması öngörülen yönlendirme sonucu beklenen etki 
görülmediyse ya da risk koşulları tekrarlandıysa ya da artış gösterdiyse mobil ekipler vasıtasıyla 
derinlemesine inceleme ve gerekli yönlendirme yapılır.  

Mobil ekipler ilin coğrafi yapısı ile ilgili bölgesel özellikleri ve nüfusa oran esas alınarak, 
kurumlar arası işbirliği temelli çalışacak ve gelen ihbarlara yerinde müdahale edebilecek, bir 
sosyal hizmet uzmanı ve bir kolluk çocuk birimi çalışanından oluşmaktadır.  

Mobil ekibe gelen ihbarın ivedilikle ele alınması ve kapsamlı bir değerlendirme yapılması 
gerekmektedir. Mobil ekip, değerlendirmeyi takiben en uygun çocuk koruma hizmet modeline 
yönlendirme yapmaktadır. Bunlar;  

• Herhangi bir adli sürece ve/veya koruyucu ve destekleyici tedbir kararının alınmasına 
gerek duyulmaksızın psikososyal destek hizmetlerine yönlendirmek, ihbarı yapan yerel sağlık ya 
da eğitim kurumunun denetimini sağlamak,  

• İstismar şüphesi durumda üniversite ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulması 
planlanan “Çocuk Koruma merkezi”ne yönlendirme yapmak,  

• Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla mahkemeye yönlendirilmesini ve 
açılan adli sürecin başlatılmasını sağlamaktır. 

Bu süreçten de görülebileceği gibi üç aşamalı yönlendirme sistemi gereği çocukla ilgili tüm 
kurumlardan aktif katılım sağlanacak ve tüm bu koordineli işlerin yapılmasının takibinde Valilik 
bünyesinde kurulacak olan “Çocuk Koruma Ofisi” görevli olacaktır.  



– 290 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Bilindiği gibi Çocuk Koruma Sisteminin tümünün koordinasyonu Kanunda belirtildiği gibi 
“İl Koordinasyon Kurulu”nun görevidir. İl Koordinasyon Kurullarına vali yardımcıları başkanlık 
eder. Önerilen söz konusu yeni çocuk koruma sistemi Merkezî Koordinasyon Kurulunda anlatılmış 
ve Kurul tarafından modelin Bursa ilinde pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu projenin izleme 
ve değerlendirme faaliyetleri 2010 yılı sonuna kadar devam edecektir. Sonuçlardan hareket 
edilerek ülke genelinde uygulanması hedeflenmektedir. 

 
Önce Çocuklar İl Düzeyinde Çocuk Koruma Mekanizmaları Geliştirilmesi Projesi 
Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 

koordinatörlüğünde, Avrupa Birliğinin mali katkısı ve UNICEF'in teknik desteğinde başlayan 
“Önce Çocuklar İl Düzeyinde Çocuk Koruma Mekanizmaları Geliştirilmesi Projesi” kapsamında; 
Çocuk Koruma Kanunu’nda geliştirilen, il düzeyindeki koordinasyon mekanizmalarının 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu projenin amacı; eğitime katılım oranları düşük olan çocuklar 
ile çalışan ve sokaklarda yaşayan, kanunla ilişkili hale gelmiş olan çocukların yaygınlığı göz 
önünde tutularak seçilmiş 12 öncelikli ilde (Adana, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon) etkili ve bütüncül çocuk merkezli önleme, 
koruma ve izleme hizmetlerinin verilebilmesi için izleme ve değerlendirmeyi de içeren etkili ve 
eşgüdümlü çalışma mekanizmaları oluşturmaktır. 

 Eğitim Başkanlığınca, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’na 
Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik 
gereğince düzenlenen il düzeyindeki koordinasyonların güçlendirilmesi hedeflenmektedir.  

Bu hedef doğrultusunda; İl koordinasyonları için strateji geliştirmek üzere araştırma 
ve uygulama modeli çıkarmaya yönelik bir çalışma yapılması ve bu çalışma çerçevesinde ilk 
evrede, illerde çocuk koruma sisteminde koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışmaların 
analiz edilmesi; ikinci evrede, çocuk korumadan sorumlu kurumlar arasında eşgüdümü 
sağlamak suretiyle korunma ihtiyacı olan çocukların korunmasında hızlı ve etkili çalışan bir 
model oluşturmak üzere il koordinasyonlarının çalışmalarına yön verecek bir stratejinin 
hazırlanması; üçüncü evrede, geliştirilen stratejiye uygun bir eğitim programı hazırlanarak 
il koordinasyonlarına tanıtımının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Bu amaçla, il koordinasyonları için strateji geliştirmek üzere araştırma ve uygulama modeli 
çıkarmaya yönelik bir çalışma yapılmaktadır.  

Projenin başlangıcında strateji geliştirmek üzere yapılacak çalışmaların alanlarında uzman ve 
bu konuda deneyimleri olan bir danışma kurulu eşliğinde yürütülmesinin faydalı olacağı mütalaa 
edilerek oluşturulan ilk "Danışma Kurulu Toplantısı" 19 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da 
yapılmıştır.  

Bu aşamaya kadar, ÇKK’nın uygulama esaslarına yönelik sorun ve önerileri almak üzere    
12 ilin ilgili kurumlarına bir anket formu gönderilmiştir. 12 ildeki toplantıların tutanaklarının ve 
cevaplandırılan anket formlarının değerlendirilmesinin ardından, bu illerin ÇKK’dan sorumlu vali 
yardımcıları ve sosyal hizmet müdürlerinin katıldığı bir çalıştay yapılarak il koordinasyonlarının 
oluşturulması ve çalıştırılması aşamalarında kullanılan yöntemler ve karşılaşılan sorunlar ile 
öneriler tartışılmış ve bu çalışma sonucunu içeren bir rapor hazırlanmıştır. Elde edilen diğer veri 
ve istatistikler incelenerek, hazırlanacak olan strateji belgesine esas teşkil edeceği düşünülen 
durum değerlendirmeleri yapılmıştır. 12 il ile yapılan ihtiyaç belirleme çalışması sonrasında bir 
alan araştırması yöntemi belirlenmiş ve 12 pilot il içinden (nüfus yoğunluğu, alt yapı, kültürel 
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farklılıklar gibi farklı özelliklerine göre belirlenen) 4 ile (Urfa, Adana, İstanbul ve Bursa) 
ziyaretler düzenlenmiştir. Her biri iki gün süren ziyaretlerde İl Koordinasyonlarının tarafları ile 
kapsamlı olarak görüşülmüş ve kurum incelemeleri yapılarak, raporlandırılmıştır. Taslak strateji 
raporu hazırlanmış ve 19 Kasım 2009 tarihinde yapılan Merkezî Koordinasyon toplantısına 
sunulmuştur. 

Bu bağlamda; 19 Kasım 2009 tarihinde yapılan "Merkezî Koordinasyon Toplantısı"nda, 
oluşturulan taslak strateji belgesi raporuna göre bir eylem planının hazırlanması ve belirlenecek bir 
pilot proje ilinde uygulanmasının sağlanmasına karar verilmiştir. Hazırlanan strateji belgesinin 
Danışma Kurulu ile paylaşılması ve Danışma Kurulu ile göstergelerin gözden geçirilerek eylem 
plânının hazırlanması amacıyla, 5-6 Aralık 2009 tarihlerinde İzmir/Çeşme’de “3. Danışma Kurulu 
Toplantısı” düzenlenmiştir.  

Bu çerçevede; pilot proje ilinde, hazırlanan il koordinasyonları stratejisi doğrultusunda pilot 
uygulamanın yöntemini ve pilot iller eğitim programını belirlemek üzere 8-9 Ocak 2010 
tarihlerinde Ankara’da “4. Danışma Kurulu Toplantısı” düzenlenmiştir. 

Aynı Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir aktivite ile de, 
çocuklara yönelik risklerin erken fark edilmesi ve önlenmesini sağlamaya yönelik bir erken uyarı 
modeli geliştirilmiştir. Çocuk korumanın iki ana parçasını oluşturan bu modellerin pilot 
uygulamasının ortak yapılması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu il düzeyinde model koordinasyon mekanizmaları oluşturulmasına yönelik strateji 
belgesine göre eylem planı hazırlanarak pilot illerden Bursa’da uygulanmasına karar verilmiştir. 
Bursa ilinde yapılması planlanan pilot uygulamaya başlamak ve il yöneticileri ile görüşme yapmak 
üzere; 26–27 Ocak 2010 tarihlerinde proje danışmanları ile UNICEF, Adalet Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı temsilcileri tarafından pilot il ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyarette, öncelikle 
ilgili vali yardımcısına uygulanacak modelin tanıtılarak, görüşleri alınmış, İl Koordinasyonu ile 
modele ilişkin görüşme yapılarak çalışma planı hazırlanmıştır. Pilot uygulamayı takip etmek üzere 
valilik bünyesinde görevlendirilecek bir çalışma ekibi ile pilot uygulama öncesi il ihtiyaç analizi 
yapılması amacıyla, çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır. 

Söz konusu pilot il uygulama planına göre; ayda iki kez proje danışmanlarının il pilot 
uygulama ekibi ile ildeki çalışmaları planlamak ve alan çalışanlarına eğitim vermek üzere il 
ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, bu ziyaretlerden birinde de il koordinasyon ile il düzeyindeki 
çalışmaların değerlendirilmesi öngörülmüştür.  

Bu bağlamda; 12 Şubat 2010 tarihinde Bursa iline gidilerek pilot uygulamanın çalışma 
takvimi oluşturulmuştur. Anılan takvime göre de 2-3 Mart 2010, 23-24 Mart 2010, 6-7 Nisan 
2010,  20-21 Nisan 2010, 4-5 Mayıs 2010 tarihlerinde Bursa iline plânlamaya uygun olarak  
“Çalışma Ziyaretleri”nde bulunulmuştur.  

Çalışmanın başlangıcında yürütülen diğer çalışmalara paralel olarak danışmanlar tarafından 
farklı ülkelerin çocuk koruma sistemlerine ilişkin bir karşılaştırmalı rapor hazırlanmıştır. Bu 
raporun ışığında 7-13 Mart 2010 tarihleri arasında Almanya ve İngiltere’ye ziyaretler düzenlenerek 
çocuk koruma sisteminde kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümü sağlama yöntemleri incelenmiş ve 
bu ziyaretlerden elde edilen bilgiler de bir rapor hâline getirilmiştir. Hazırlanan modelin Bursa 
pilot uygulaması sonucunda aşağıdaki gelişmeler elde edilmiştir; 

1. Valilik bünyesinde bir çocuk koruma koordinasyon merkezî oluşturulmuş, 
2. İl çocuk koruma hizmetleri haritası çıkarılmış ve bir rehber hazırlanmış, 
3. 12 mahallede (eğitim ve sağlık çalışanlarına) erken uyarı eğitimi verilmiş, 
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4. Bu 12 mahalle için 2 tane ön değerlendirme ekibi oluşturulmuş, 
5. İl çocuk koruma hizmetleri ve ihtiyaçları değerlendirme çalışması için bir bilgi 

değerlendirme modeli hazırlanmış, 
6. Tedbirler uygulayıcı bütün kurumların standart bir uygulama yapabilmesi için uygulama 

planı hazırlanmış, 
7. Her il müdürlüğü bünyesinde tedbirleri uygulamaktan sorumlu birim belirlenmiş, 
8. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde denetim kararlarının yerine getirilmesinden 

sorumlu birim belirlenmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı SHÇEK işbirliğinde denetim görevlileri 
havuzu oluşturulmuş, standart bir denetim planı örneği ve bir eğitim programı hazırlığı yapılmıştır. 

Gelinen bu aşamada hazırlanan modelin yaygınlaştırılabilir unsurlarının Ankara, İstanbul, 
İzmir, Samsun, Trabzon, Batman, Adana, Mersin, Diyarbakır, Kocaeli, Şanlıurfa’dan oluşan       
11 pilot ilde uygulanabilmesi amacıyla 17-18 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara Dedeman Otelinde 
“Bursa Modeli” tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. Ankara’daki toplantıya Bursa ile birlikte 12 pilot 
ilin Vali Yardımcıları, İl Sosyal Hizmetler, İl Milli Eğitim, İl Sağlık, İl Emniyet Çocuk Şube 
Müdürleri, Denetimli Serbestlik Şube Müdürleri, Belediye Başkan Yardımcılarının katılımı ile 
yapılan toplantı sonucunda Bursa Modelinin bu illerde uygulamaya geçmesi için planlamalar 
yapılmıştır. Böylece daha geniş bir uygulama alanı bulunarak illerin deneyimleri de 
karşılaştırılarak sonuçlar izlenebilecektir 

Yine proje kapsamında 22 Mayıs 2010 tarihinde Antalya ilinde Adalet Bakanlığı Müşteşar 
Yardımcısı, Eğitim Dairesi Başkanı, UNİCEF Türkiye Temsilcisi ile Proje Danışma Kurulu 
Üyelerininde katılımıyla “Bursa Modeli Uygulayıcıları” tarafından 81 il vali yardımcılarına (İl 
Koordinasyon Kurulu Başkanları) model anlatılarak düşünce ve geri bildirimleri alınmıştır. 

Model Uygulamasında Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Çocuk 
Koordinasyonlarının çocuk odaklı daha aktif bir şekilde çalışması ve koruyucu ve destekleyici 
tedbir kararlarının uygulanması ve koordinasyonunda eşgüdüm sağlanmış amaç ve görevler 
netleşmiştir. Adalet Bakanlığımızca yürütülen Merkezî Koordinasyona modelin sunularak Merkezî 
Koordinasyonun görüşleri ve kararları doğrultusunda Bursa pilot uygulamasının çıktıları revize 
edilerek Türkiye genelinde 81 ile yaygınlaştırılması planlanmıştır. 

Proje çalışmaları sonucunda oluşturulan taslak strateji belgesi ve ekinde düzenlenen eylem 
planı ve Bursa modeli 10 Haziran 2010 tarihinde yapılan Merkezî Koordinasyon toplantısında 
dağıtılarak anlatılmıştır.  

Toplantı sonucunda; strateji belgesine son hâlinin verilmesi için kurumlardan geri bildirim 
ve sonuç alınması amacıyla bir komisyon oluşturularak çalışma yapılmasına ve bir eylem planı 
oluşturulmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca Bursa pilot çalışmalarına proje bitse dahi 2010 yılı sonuna kadar devam edilmesine 
karar verilmiştir. 

Taslak strateji belgesinde, temel hedeflere yönelik öncelikler ve zorunluluklar incelendiğinde 
ortaya beş temel strateji alanı çıkmıştır: 

1.  Çocuğun (korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen) sisteme giriş yaptığı alan(lar) 
2.  Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alındığı alan  
3.  Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması ve denetimi alanı 
4.  Çocuk koruma sisteminin il ve ilçe düzeyinde koordinasyonu 
5.  Çocuk koruma sisteminin genel planlaması 
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Genel amaca ve temel hedeflere ulaşabilmek için bu beş strateji alanında farklı sorunların 
aşılması gerekmektedir.   Strateji belgesi de burada tanımlanan stratejik alanlar esas alınarak 
hazırlanmış ve her alandaki temel sorunlar, amaç ve hedefler ile göstergelere yer verilmiştir. 

2009-2010 yıllarında Çocuk Koruma Kanunu’nun 32’ inci maddesine göre “Çocuk ve Aile 
Mahkemeleri”nde görev yapan sosyal çalışma görevlilerine yönelik öncelikle bir ihtiyaç analizi 
yapılarak danışmanların ve alanlarında uzman akademisyenlerin katılımıyla bir eğitim programı 
hazırlanıp tüm çalışanlara 13 grup hâlinde eğitim verilmiştir. Ayrıca Sosyal çalışma görevlilerine 
yönelik geliştirilen eğitim programı çerçevesinde bir rehber hazırlanmıştır. Rehber basım 
aşamasında olup dağıtımı yapılacaktır. Eğitimde çocukların ihmal ve istismarı, çocuk gelişimi, 
iletişim teknikleri, hukuk, sosyal hizmet gibi konulara ağırlıklı olarak yer verilmiştir. 

Ayrıca sosyal çalışma görevlileri için yapılan eğitim programına Bakanlığın Strateji 
Geliştirme Başkanlığından uzmanlar ile Personel Genel Müdürlüğünden yetkililer davet edilerek 
uygulamada karşılaşılan sorunlar ve sıkıntılar iletilmiştir. 

Ergenlerin ceza sorumluluğunun tespitinde görev alan meslek elemanlarına yol göstermesi 
amacıyla Yargıtay, Adli Tıp Kurumu temsilcileri, akademisyenler, çocuk ve ergen 
psikiyatristleri, hâkimler, sosyal çalışma görevlilerinden oluşan bir çalışma grubu tarafından  
“Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi” hazırlanmıştır.” Rehber adalet sistemi 
içerisinde çocuğun ceza sorumluluğunun değerlendirilmesinde bir standart geliştirmeyi ve 
böylece çocuk adalet sisteminin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ceza sorumluluğu 
değerlendirmesinin çok disiplinli bir çalışmaya ihtiyaç duyduğu dikkate alınarak her disiplinin bu 
süreçte üstleneceği rol ve bu rolü yerine getirirken izlenmesi gereken yöntem belirlenmeye 
çalışılmıştır. Rehberin ilk bölümünde ceza sorumluluğu ile ilgili alt yapı incelenmiştir. Daha 
sonra iki temel inceleme alanı ve bu alanların birbiri ile ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Çocuk hakkında yapılacak incelemelerin doğasına uygun olarak ikinci bölüm sosyal incelemeye 
üçüncü bölüm adli psikiyatrik incelemeye ayrılmıştır. Söz konusu rehber basılmıştır. 

 Çocuk Koruma Kanunu’nun 4 yıllık uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla 14-
16 Aralık 2009 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Kanunlar Genel 
Müdürlüğü ile UNICEF tarafından Afyon’da bir toplantı düzenlenmiştir. 

• Toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu’nun adalet sistemi içerisindeki çocuklara sağladığı 
olanaklar ile güvenceler değerlendirilmiş ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ile bu sorunların 
giderilmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır. 

• Toplantıya katılan akademisyenler ile uygulayıcılar, karşılaştıkları-sorunları gündeme 
getirmişler ve katılımcılar tarafından, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 

• Toplantı sonunda oluşturulan rapor ve sorumlular çizelgesi 10 Haziran 2010 tarihinde 
yapılan Merkezî Koordinasyon Toplantısında dağıtılarak anlatılmıştır. 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında; çocuk adalet sistemi uygulayıcıları ve 
akademisyenleri ile denetleme sorumluluğuna sahip müfettişlerin birlikte çalışmaları ve çocuk 
adalet sistemi değerlendirme kriterleri konusunda görüş alış-verişinde bulunmalarını sağlamak 
amacıyla; 17-18 Aralık 2009 tarihlerinde Afyon’da, 20-21 Ocak 2010 tarihlerinde Çeşme/İzmir’de 
düzenlenen "Çocuk Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısına" toplam 49 adalet başmüfettişi 
ve adalet müfettişi, 7 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ve akademisyen katılmıştır. 
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5.9.2.9. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Bakanlığın İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 52’ nci maddesinde düzenlenen mağdur çocukların ses ve görüntülerinin kayda 
alınması amacıyla kamera alımı için tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına, 2006 yılında toplam 
1.029.000 YTL ödenek gönderilmiştir. 

Yeni yapılacak, Çocuk Mahkemelerinin bulunduğu adliye binalarının projeleri hazırlanırken 
çocuklara ait işlemlerinin takip edilebileceği çocuk büroları kurulmaktadır. 

Yeni kurulan “Aile ve Çocuk Mahkemeleri” bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal 
çalışmacılar için gerekli çalışma odaları yapılmaktadır. Ayrıca kendi odalarında görüşme imkanları 
bulunmaktadır. 

5.9.2.10. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

Yargı reformu stratejisinde yer alan “Yargının verimliliği ve etkililiğinin arttırılması” 
başlıklı 3. amacının 19. hedefi olan “Uluslararası belgeler ışığı altında çocuk adalet sisteminin 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmesi” kapsamında Bakanlığın ilgili birimleriyle 
koordineli olarak çalışmalar yürütülmektedir.  

5.9.2.11. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Adalete daha iyi erişim projesi bileşenlerinden biri olan 133 Ağır Ceza Merkezinde 225 
duruşma salonuna sesli görüntülü kayıt ve video konferans sistemi projesi kapsamında donanımlar 
ve UYAP ile entegre yazılım ve bunların kurulumu ile muayene ve kabul çalışmaları 16.03.2009 
tarihinde tamamlanarak proje bitirilmiştir. Böylece Ağır Ceza Mahkemelerinde 225 Ağır Ceza ve 
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda cereyan eden duruşmaların sesli ve görüntülü 
olarak kayda alınması sağlanmış uzakta bulunan kişilerin ifadelerinin alınabilmesi için de video 
konferans sistemi kurulmuştur. 

5.9.2.12. Adli Tıp Kurumu 

Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulan Adli Tıp Kurumu, 19.02.2003 tarihli 4810 sayılı 
Kanun’la değişik, 14.04.1982 tarihli ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu çerçevesinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 
Temel Görevleri 
• Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adli tıpla ilgili 

konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek, 
• Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde 

vermek, 
• Adli tıp ve adli bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, 

konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve 
ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıpla ilgili eğitim programlarının 
yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak, 

• Adli tıp hizmetlerinin  görülmesi sırasında yapılması zorunlu (otopsi, adli rapor ve diğer 
analizler vb.) sağlık hizmetlerini vermektir. 
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Teşkilat Yapısı 
Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Merkez teşkilatı; adli tıp 

uzmanı bir başkan ve en az biri adli tıp uzmanı iki başkan yardımcısı, Genel Kurul, 6 İhtisas 
Kurulu, 6 İhtisas Dairesi, Hukuk Müşavirliği, Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü, İdarî ve Mali 
İşler Şubesi Müdürlüğü, Evrak ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü, Emanet Memurluğu, Kütüphane 
Memurluğu, Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü ile İstanbul içi 18 Adli Tıp Şube Müdürlüğünden 
oluşur.  

Taşra teşkilatı ise; 14 ilde ve bir adet de İstanbul’da Kartal Grup Başkanlığı  olmak üzere   
15 Grup Başkanlığından kurulmuş olup 8 adet Grup Başkanlığı faaliyet göstermektedir. Diğer       
7 Grup Başkanlığı Şube Müdürlüğü olarak kamu hizmetine devam etmekte olup bununla birlikte 
toplam 48 ilde Adli Tıp Şube Müdürlüğü faaliyettedir.  

Adli Tıp Kurumu (ATK) Türkiye’de çocuğun yaş ve ebeveyn tayininden; suça karışmış, 
şiddet mağduru, cinsel istismara uğramış çocuklarda bedensel ve ruhsal durum tespiti ve şüpheli 
çocuk ölümlerinin incelenmesine kadar, çocuğun mağduriyetinin tespiti ve çocukların yüksek 
yararı için en doğru kararın verilmesi konusunda sorumlu danışman kurum olarak görev 
yapmaktadır. Adli Tıp Kurumunun bu çalışmalarına merkez teşkilatında bulunan 1. Adli Tıp 
İhtisas Kurulu, 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu, 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu ve Gözlem İhtisas Dairesi ile 
merkez ve taşra teşkilatında bulunan Morg İhtisas Daireleri ve Kimya İhtisas Daireleri destek 
vermektedir: 

• Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu  
Ölümle ilgili işler ve diğer kurulların görevlerine girmeyen işler hakkında bilimsel ve teknik 

görüşlerini bildirir. 
• Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu 
Türk Ceza Kanunu’nda cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki 

ehliyetin tespiti ve uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili iptila derecesinin 
belirlenmesine ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir. 

• Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu 
Zehirlenmeler ile alerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere 

ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, halkın sağlığına, yenecek ve içilecek şeylere 
ilişkin cürümler, uyutucu ve uyuşturucu maddeler, gıda ve ilaçlara ilişkin işler hakkında bilimsel 
ve teknik görüşlerini bildirir. 

• Gözlem İhtisas Dairesi 
 Mahkemeler ile hâkimliklerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi 

tutar ve gözlem sonucunu bir raporla tespit eder. Gözlem İhtisas Dairesinde, haklarında 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 74’ üncü maddesine göre gözlem kararı verilmiş tutuklu ve 
tutuksuz kişilerle hukuk mahkemelerince hukuki ehliyetleri bakımından gözlemi gerekli görülen 
kimseler kabul edilir. Tutukluların yatırılarak gözlemi şarttır. Tutuksuz kişilerden gerekli 
görülenler, Daire Başkanının kararıyla ayakta gözleme tabi tutulabilirler. CMK’nin 742 üncü 
maddesine göre gözlem süresi üç haftayı geçemez. Ancak, bu süre içinde kesin bir karara 
varılmazsa gönderen makamdan gözlem süresinin uzatılması konusunda karar istemek üzere 
durum derhâl Adli Tıp Kurumu Başkanlığına bildirilir. Cumhuriyet Başsavcılığı ya da 
mahkemeden gerekli izin alınır. 
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• Morg İhtisas Daireleri 
Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve kısımları 

üzerinde otopsi ve bilimsel inceleme yaparak ölüm sebeplerini tespit etmekle beraber ölüm olayı 
ile ilgili canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde de incelemeler yapar. Cesetlerden ve 
canlılardan alınmış organ ve doku parçalarının histopatolojik incelemesi ile makroskopik, 
mikroskopik, postmortem toksikolojik, antropolojik ve odontolojik incelemelerde bulunur. 

• Kimya İhtisas Daireleri 
Mahkemeler ile Cumhuriyet Savcılıkları tarafından gönderilen toksikolojik, narkotik, gıdai, 

alkolmetrik ve Adli Tıp Kurumunun ihtisas konuları çerçevesinde her türlü kimyasal analizler 
yapılır ve sonuç raporla tespit edilerek mahalline gönderilir. 

Ayrıca Adli Tıp Kurumunun tespit edeceği usule göre savcı yerine karakollar tarafından 
gönderilen kişilerin solunum havalarında veya usulüne göre gönderilen kan veya idrar 
örneklerinde alkol veya narkotik madde incelemesi ve analizleri yapılır. Sonuç bir raporla tespit 
edilerek mahalline gönderilir. 

 
ATK’nin sağlıkla ilgili 3 işlevi, çocuk mağduriyetinin önlenmesi ile ilgili çalışmalarda özel 

önemi haizdir: 
   Adli Raporlar 
2009 yılında ATK Merkez ve Grup Başkanlıklarından toplam 109.783 dosya için rapor 

düzenlenmiştir. Bu raporların 38.663’ü İstanbul Merkez İhtisas Kurullarından (hasta muayenesi ve  
dosya üzerinde mütalaa); 50.396’sı İstanbul Merkez İhtisas Dairelerinden (İD) [Gözlem İD- 
yatırılarak rapor düzenlenen hastalar; Kimya   İD- toksikolojik, narkotik vs. analizler; Biyoloji İD-  
nesep tayini, DNA analizi vs.; Fizik      İD- adli belge, imza inceleme, balistik vs.]  ve 20.724’ü 
Grup Başkanlığı İhtisas Daireleri (Kimya ve Biyoloji İD) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

1. Otopsi 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2002-2008 yılları arasında otopsi yapılma 

oranı binde 39,4±3,2 dir.  2002’ den 2008’e kadar ölüm sayıları % 22,9 artarken, aynı tarihlerde 
otopsi sayıları % 49,3 oranlarında artmıştır. Bu oran korunduğunda 2009 yılı için beklenen otopsi 
sayısı 13.000 civarında olmasına rağmen, 2009 yılında kayıtlı otopsi sayısı 15.647’dir. Bu 
otopsilerin 4.120’si Merkez (İstanbul)’da gerçekleştirilir iken, Adana (1.593), Ankara (1.592), 
Antalya (620), Bursa (1.499), İzmir (2.144), Malatya (409) ve Trabzon (950) illerinde de otopsiler 
yapılmıştır. Ek olarak, ATK Şube Müdürlüklerinde de 2.721 otopsi işlemi yapılmıştır.  2009 ATK 
verilerine göre Türkiye’de adli otopsilerinin tümüne ATK ve dolayısı ile bir adli tıp uzmanı  
müdahale etmiştir.  

2. Diğer Adli Analizler 
Türkiye’de adli analizler Adli Tıp Kurumunda yapıldığı gibi, Kriminal Polis Laboratuvarı 

(KPL) ve Jandarma Kriminal Laboratuarlarında da (JKL) yapılmaktadır. KPL Ankara(Merkez), 
İstanbul ve İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum Antalya ve Kayseri’de illerde hizmet 
vermektedir. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı (JKB) Ankara 
(Merkez), Van ve Bursa’da yapılanmıştır. Aydın’da Bölge Kriminal Laboratuar Amirliği 
mevcuttur; 14 ilde Parmak İzi Avuç İzi Kısım Amirliği ve 338 ilçede de Olay Yeri İnceleme 
Birimi bulunmaktadır. ATK, KPL ve JKL sistemlerinin işleyişleri ve çalışma prensipleri ve hizmet 
ettikleri yer aynı olmasına rağmen, birbirinden bağımsız bütçe ve yapılanma modelleri 
bulunmaktadır. 
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Personel 
2010 yılı Haziran ayı itibarıyla ATK merkez teşkilatında 674, taşra teşkilatında 483 olmak 

üzere 1157 personel görev yapmaktadır. Merkez teşkilatında 66 öğretim görevlisi 2’ nci görevli 
olarak; 89 teknik personel (kimya mühendisi, kimyager, psikolog, biyolog, mühendis, teknisyen) 
asli görevli olarak çalışmaktadır. Taşra teşkilatında 37 öğretim görevlisi 2’ nci görevli olarak, 101 
teknik personel asli görevli olarak çalışmaktadır. Merkez teşkilatında; 341 memur, 114 uzman 
(SHS), 19 biyolog, 22 uzman (THS), 41 mühendis, 11 kimyager ve 124 diğer personel görev 
yapmaktadır. Taşra teşkilatında 231 memur, 94 uzman (SHS), 17 biyolog, 10 uzman (THS),        
59 mühendis, 26 kimyager ve 46 diğer personel görev yapmaktadır. 

 
Adli Tıp Kurumunun Organizasyon Şeması ve Uygulamaları ile İlgili Öneriler 
 
1. Türkiye’de otopsi ve gözlem yalnızca ATK’de yapılmaktadır. Türkiye genelinde 

zorlamalı ölümlere adli tıp hizmetlerinin ulaşmasının sağlanması ve bunlara adli tıp 
uzmanın müdahale edebilmesi ulusal ve uluslararası platformda adaletin doğru karar 
verebilmesi için çok önemlidir.   

ATK’nin yukarıda adı geçen görevlerini yerine getirebilmesi için Türkiye’de yeterli sayıda 
adli tıp uzmanı bulunmamaktadır. Aralık 2010 itibarı ile Türkiye’de 292 Adli Tıp Uzmanı 
bulunmaktadır. Bu uzmanların 223 (% 76)’ü Adli Tıp Kurumu (ATK) bünyesindedir: 169’u asli 
kadroda, 54’ü ise üniversitelerde görevli olup, ATK’de görevlendirilmiş öğretim üyeleridir. Adli 
Tıp Uzmanlarının yoğun iş yükü, adli sorumlulukları ve istihdam sorunları bu uzmanlık dalına 
başvuran hekim sayısını ve kısa sürede yeterli sayıda adli tip uzmanı yetiştirmesini sınırlamaktadır. 
Personel sayısındaki azlık, taşra teşkilatının yaygın olmaması ile birleşince, çocuk mağduriyetinin 
önlenmesine yönelik adli tıp uygulama sürelerinin uzamasına ve hizmet kalitesinin istenen 
standartta olamamasına neden olmaktadır.  

Bu nedenle Grup Başkanlıklarının sayısının 14’e çıkartılması planlanmaktadır. Diyarbakır, 
Erzurum, Van, Samsun, İstanbul-Kartal, Gaziantep ve Denizli grup Başkanlıkları, ATK’nın 
sürekli ve standart işlemlerini ülke sathına yayacak ve vatandaşın rahat ulaşabilmesi sağlanacaktır. 
Oluşturulacak bu merkezler aynı zamanda adli olguların muayenesine de olanak verecek şekilde 
düzenlenecektir. Bu düzenleme planlandığı gibi gerçekleştiği takdirde, İstanbul Merkeze olguların 
gönderilmesinin önüne geçilerek, yerinde hizmet sağlanmış olacaktır. Grup Başkanlıkları ile 
Merkezin UYAP sayesinde bağlantısı sağlanarak, Yüksek Yargının “ATK Merkezde görülsün” 
isteği de karşılanmış olacaktır. Bu sürecin alt yapı çalışmaları Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı ile sürdürülmektedir.   

 
2. ATK, KPL ve JKL hemen hemen aynı konularda akredite olmuştur. Aynı konular 

defalarca bu birimlerde çalışılmakta ve raporlanmaktadır. Bu durum ciddi emek ve para 
israfına yol açmaktadır. Bu, israfın yanında adli sürecinde uzamasına neden olmaktadır. Bu 
üç kurumun tek bir çatı altında toplanmasına ilişkin bir yapılanma maliyet ve zaman açısından 
verimliliği arttıracaktır. ATK, mevcut öğretim üyeleri, kurumsal hafızası ve deneyimi sayesinde bu 
tür bir yapıda birleştirici rol üstlenebilir.  
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 Avrupa kıtasında Hollanda, Portekiz, İngiltere gibi ülkelerde tek bir Adli Bilimler 
Kurumu vardır. Bu ülkeler tüm yapıyı tek bir çatı altında birleştirmiştir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 2005 yılında hazırlanan NAS (National Academic of Science) raporunda ve 
sonrasındaki tartışmalarda donanımı, bilimsel yeterliliği en üst düzeyde tasarlanmış olan tek bir 
merkezin Adli Bilimler Hizmetleri için daha verimli olduğu konusuna vurgu yapılmaktadır.   

 
3. Adli Tıp Kurumu 1913 yılında kurulmuş olup hâlen 1982 yılında çıkan ve 2003 yılında 

değişikliğe uğrayan 2659 sayılı Kanunla yönetilmektedir. Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda Adalet 
Bakanlığının “Bağlı Kuruluşu” olarak görülmektedir. Adli Tıp Kurumunun ihtiyaç duyduğu 
kaynaklar, Adalet Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerden karşılanmakta olup 
Kurumun kendisine ait bir bütçesi dahi bulunmamaktadır. Bu durum, hizmet sunum hız ve 
verimini sınırlamaktadır. Bütçe düzenlemeleri ile Adli Tıp Kurumunun bina (adliyelerin dışında 
ve bağımsız), personel ve donanım açısından desteklenmesi sağlanabilir; ayrıca, ATK hareketli 
bir yapı kazanarak bölgesel bazdan, gerektiğinde olağanüstü şartlar ve zorunluluk 
hâllerinde, ihtiyaç duyulan bölgelere anında müdahale etme şansı kazanarak hizmet 
maliyetini düşürebilir ve verimlilik arttırılabilir.     

 

5.10. RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU 

5.10.1. Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluluklar 

Radyo, Televizyon ve Veri Yayınlarında Uyulması Gereken Yayın İlkeleri 
a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı yayın yapılmaması. 
b) Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep 

ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan 
yayınlara imkân verilmemesi. 

c) Yayıncılığın, gerek yayın organı, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece dâhil olmak 
üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları veya bir başka gerçek veya tüzel kişinin haksız 
çıkarları doğrultusunda kullanılmaması. 

d) İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 
nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması. 

e) Yayınların toplumun milli ve manevî değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması. 
f) (Değişik: 3/8/2002-4771/8 md.) Özel hayatın gizliliğine saygılı olunması. 
g) Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli kültürün geliştirilmesi. 
h) Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması; milli 

birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili hâlinde 
gelişmesinin sağlanması. 

ı) Kişilerin manevî şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap 
ve düzeltme haklarına saygılı olunması, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde 
mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın 
yayınlanmaması, saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı ciddî bir biçimde 
gerektirmedikçe yayınlanmaması. 
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j) Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete yol açılmaması, 
ilân ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde 
açıklanması, bir basın organının özel çabalarla yarattığı ürünün kendi ürünüymüş gibi 
sunulmaması, ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının 
belirtilmesine özen gösterilmesi. 

k) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilân edilmemesi veya 
suçluymuş gibi gösterilmemesi; kişileri suç işlemeye yönlendirecek veya korku salacak yayın 
yapılmaması. 

l) Haberlerin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması; 
özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi; haber kaynaklarının kamuoyunun yanıltılmasının 
amaçlandığı haller dışında gizliliğinin korunması. 

m) Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer 
verilmemesi. 

n) Siyasî partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanması; tek yönlü, taraf 
tutan yayın yapılmaması; seçim dönemlerinde belirlenen seçim yasaklarıyla ilgili ilkelere aykırı 
davranılmaması. 

o) (Değişik:3/3/2004 – 5101/5 md.)  Yayınlarda, eser ve bağlantılı hak sahiplerine 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanınan hakların ihlâl edilmemesi. 

p) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmaması ve 
bunların sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine 
aracılık edilmemesi, lotarya yapılmaması, bilgi iletişim telefonları yoluyla yapılacak anket ve 
kamuoyu yoklamalarının, hazırlık aşamasından sonuçlarının ilânına kadar noter nezaretinde 
gerçekleştirilmesi. 

r) Televizyonda bölünür ekran yoluyla ana program ile ilgili veya ilgisiz bilgiler veren 
konuları işleyen yayınların yapılmaması, çerçeveler veya alt yazı tekniği kullanılarak sürekli yayın 
yapılmaması, haberde konu ile ilgili olmayan görüntülerin verilmemesi, haberle benzerlik arz eden 
görüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmesi. (1) 

s) Program hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı 
olması. 

t) Yayınların müstehcen olmaması. 
u) (Değişik: 1/7/2005-5378/37 md.) Kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı 

şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi. 
v) (Değişik: 3/8/2002-4771/8 md.) Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret 

duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması. 
y) Suç örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerinin yansıtılmaması. 
z) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden 

programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması. 
• Radyo-televizyon yayınlarını izleme sistemleri kurarak, yayınların 4 üncü maddeye ve 

bu alanda Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara uygunluğu açılarından 
denetlenmesini yapmak, 

• Yayın kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yapması ve tahsis şartlarına 
uymaması hâlinde, gerekli müeyyideleri uygulamaya karar vermek,  
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• Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili olarak kamuoyunda doğan tepki, beğeni ve 
hassasiyetleri sürekli olarak izlemek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak amacıyla gerekli 
kamuoyu araştırmalarını yapmak ve yaptırmak, 

• Radyo ve televizyon konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla peryodik istişarelerde 
bulunarak, kamuoyu eğilimlerini değerlendirmek. 

 
RTÜK’ün izleme ve değerlendirme sonuçları ve kamuoyu tepkilerini göz önüne alarak 

yayınlara karşı uyguladığı müeyyideler yargı denetimine açıktır. Genellikle aile, ahlak ve şiddet 
gibi kavramların yayın organları, toplum ve yargı organlarınca farklı şekillerde yorumlamaları 
tarafların aynı anda sonuçlardan tatmin olmamasına neden olmaktadır.  

RTÜK’ün bu sorunla ilgili sorumluluk alarak ve yayın ilkelerindeki soyut kavramları 
tartışmaya açarak toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

5.10.2. Teşkilat Yapısı 

• RTÜK Başkanı 
• RTÜK Başkan Vekili  
• RTÜK Üyeleri  
• Özel Kalem Müdürü  
• Üst Kurul Büro Müdürü  
• Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri  
Ana Hizmet Birimleri 
• Hukuk Müşavirliği  
• Teftiş Kurulu Başkanlığı  
• İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı  
• Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı  
• İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı  
• Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı  
• Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
Yardımcı Hizmet Birimleri  
• Personel Dairesi Başkanlığı  
• Eğitim Dairesi Başkanlığı  
• İdarî ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı   
• Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı  
Bölge Müdürlükleri  
• İstanbul Bölge Müdürlüğü  
• İzmir Bölge Müdürlüğü  
• Adana Bölge Müdürlüğü  
• Diyarbakır Bölge Müdürlüğü  
• Van Bölge Müdürlüğü  
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Şekil 20. Radyo Televizyon Üst Kurulu Teşkilat Şeması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTÜK teşkilat yapısında da görüldüğü gibi, 3984 sayılı Yasa’da  çocuğa yönelik  özel bir  
birim  yer almamıştır. Ancak,  RTÜK, çocukların “önem” ve “öncelikli” konumunu, oluşturduğu 
özel komisyonlarla ve teşkilat yapısında ana hizmet birimi içinde yer alan ilgili daireler ile 
düzenlemekte ve değerlendirmektedir. 

5.10.2.1. İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı  

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
• İzleme sistemleri aracılığıyla radyo ve televizyon yayınlarını 3984 sayılı Kanunun 

değişik 4 üncü maddesinde öngörülen yayın ilkeleri ve 3984 sayılı Kanuna göre çıkarılan 
yönetmelikler ile diğer ilgili mevzuata, bu alanda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
antlaşmalara uygunluk açılarından izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını düzenli olarak Üst 
Kurula sunmak,  

• Yayın kuruluşlarının 3984 sayılı Kanun ve bu Kanunu değiştiren 4756 sayılı Kanun 
hükümlerine aykırı yayın yapması hâlinde, kanuni müeyyidelerin uygulanması hususunu Üst 
Kurula teklif etmek,  
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• Uydu aracılığı ile yurt içinden ve yurt içine yapılacak yayınların ulusal ve uluslararası 
ilke ve esaslara uygunluğunu gözetmek ve bu amaçla diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlarla işbirliği 
yapılması gerekli hususları tespit ederek Üst Kurula teklif etmek,  

• Alo RTÜK 178 Hattı vasıtasıyla dinleyici/izleyici şîkayetlerini tespit etmek ve bu 
şîkayetleri yayın ilkeleri açısından tetkik edip değerlendirerek sonuçlarını Üst Kurula 
sunmak,  

• 3984 sayılı Kanun ve değişiklikleri çerçevesinde Üst Kurulca öngörülen yükümlülükleri 
ihlal ettiği, yayın ilke ve esaslarına aykırı yayın yaptığı tespit edilen özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarının uyarılması, ihlalin ağırlığına göre yayın izninin geçici olarak durdurulması, yayın 
izninin iptali veya Kanunda öngörülen diğer yaptırımların uygulanması hususlarında Üst Kurula 
teklifte bulunmak.  

5.10.2.2. Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı 

Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
• Radyo, televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken mevzuat çerçevesinde yayın 

araştırmaları ve ölçme işlemlerini yapmak, yayın araştırmasına yönelik ölçümün 
gerçekleştirilmesini teminen gerekli sistemleri planlamak,  

• Radyo, televizyon ve veri yayınları ile ilgili olarak kamuoyundan doğan tepki, beğeni 
ve hassasiyetleri sürekli olarak izlemek ve gerekli stratejileri tespit etmek amacıyla teknolojik 
sistemden yararlanarak, kamuoyundan gelecek şîkayet, takdir ve öneriler ile kamuoyuna 
duyurulacak bilgilerin iletilmesini teminen gerekli sistemleri planlamak ve işletmek,  

• Radyo ve televizyon yayıncılığı alanındaki gelişmeleri izlemek, bu konuda araştırma 
yapmak veya yaptırmak, radyo ve televizyon konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla düzenli 
aralıklarla istişarelerde bulunarak, kamuoyu eğilimlerini değerlendirmek, sonuçlarını ve önerilerini 
Üst Kurula sunmak,  

• Bilgi iletişim telefonları yoluyla yapılacak anket ve kamuoyu yoklamalarının hazırlık 
aşamasından sonuçların ilanına kadar noter nezaretinde gerçekleşmesinin sağlanması amacıyla Üst 
Kurulca belirlenecek esasların uygunluğunu takip etmek,  

• Üst Kurulun, radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili ihtiyaç duyacağı konularda 
araştırma yapmak, projelendirmek, gerektiğinde ihtisas komisyonları oluşturulmasını önererek, 
komisyon çalışmalarından elde edilen sonuçları Üst Kurula sunmak,  

• Radyo ve televizyonlar ile yayın sektörü ve ortamı ile ilgili her türlü bilgileri içeren 
veri tabanı oluşturmak; yazılı-görsel-işitsel belge ve dokümanı sistematik bir şekilde muhafaza 
edip arşivleyerek, Üst Kurulun kullanımına sunmak,  

• Ulusal izlenme oranlarının tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak. 

5.10.2.3. Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı  

Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
• Radyo ve televizyon yayıncılığı alanında uluslararası mevzuata ilişkin konularda 

Hukuk Müşavirliği ile birlikte, teknik konularda ise ilgili daire başkanlıkları ile yurt dışında ve 
yurt içinde ilgili kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri yürütmek, periyodik ve gerekli istişarelerde 
bulunmak, sonuçlarını değerlendirmek ve önerilerini Üst Kurula sunmak,  
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• 3984 sayılı Kanun ve Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi ile Ek Protokol 
ilkeleri ile taraf olduğumuz diğer uluslararası mevzuat hükümlerine uygun biçimde çalışma ve 
faaliyetleri yürütmek, ilgili yönetmelik ve diğer düzenlemeleri hazırlamak,  

• Yayıncılık alanında Avrupa Birliği mevzuat uyum çalışmalarını yapmak, ilgili ulusal 
ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerekli istişarelerde bulunmak ve bu alandaki çalışmaları 
yürütmek,  

• Yurt içinden veya yurt içine her türlü iletişim ortamı aracılığıyla yapılan yayınların 
ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılığının tespiti hâlinde diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlar 
nezdinde girişimde bulunmak,  

• Üst Kurul bünyesinde hazırlanan her türlü yönetmelik ve tebliğlerin taraf olduğumuz 
uluslararası mevzuat hükümlerine uyumlu olmasını sağlamak,  

• Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak çalışmalara ilişkin faaliyetleri 
ilgili dairelerle birlikte yürütmek. 

5.10.2.4. Eğitim Dairesi Başkanlığı  

Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 
• Üst Kurul personelinin eğitimine ilişkin uzun ve kısa vadeli eğitim planlarını 

hazırlamak, hazırlanan eğitim planlarını, plan esaslarına göre düzenlemek ve yürütmek,  
• Eğitim planlarının hazırlanmasında gerektiğinde diğer hizmet birimleri ile işbirliği 

yaparak, bu hizmet birimlerinden gelecek olan önerileri değerlendirmek,  
• Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimine yönelik kurs, seminer ve konferans 

düzenlemek, bunlara ilişkin çalışma programları hazırlamak ve bu çalışmaları yürütmek,  
• Ulusal, bölgesel ve yerel televizyon ve radyo kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına 

yönelik olarak; seminer, sempozyum, panel ve konferanslar düzenlemek,  
• Eğitim dallarına ve konularına göre ilgili birimlerle işbirliği yaparak, Üst Kurul 

dışından öğretim görevlilerini sağlamak, eğitim uzmanlarının ve öğretim görevlilerinin 
çalışmalarını planlamak,  

• Seminer ve kurs sonrası deşifre, broşür ve kitap baskı işlerini yaptırmak. 

5.10.3. Çocuklara Yönelik Hizmetler 

RTÜK çocuk yayıncılığı ile ilgili olarak; 
• Akıllı İşaretler, 
• Korumalı saatler, 
• Medya okuryazarlığı,  
• RTÜK İletişim Hattı (444 1 178), 
• Kamuoyu Araştırmaları, 
• Çocuklar için İnternet güvenliğine ilişkin  çalışmaları hayata geçirmiştir.  
Ayrıca, yine ilgili dairelerin ortak çalışmalarıyla, zararlı içerikten çocukları korumak için,  

teknolojik gelişmelere paralel ve Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’nde öngörülen 
hükümler çerçevesinde yayın kuruluşlarının uyması gereken yayın esas ve usullerini yeniden 
belirlemiştir. 
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3984 sayılı Yasa’da, Temel İlkeler, sembol sistemi ve korumalı saat uygulaması 
kapsamındaki önemli değişiklikler,    “Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri 
Hakkında Yönetmelik’e” de yansıtılarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede;  

Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden 
programların, korunması gereken izleyici kitlenin seyredebileceği zaman ve saatlerde 
yayınlanmaması, yayınlarda ilgi çeken kişi veya karakterler, çocuk ve genç izleyicileri 
özendirerek, onların duygusal, ahlaki ve sosyal gelişmelerini olumsuz yönde etkileyebilecek 
biçimde gösterilmemesi,  tür ve içerik gereği; cinsellik, şiddet ve olumsuz örnek alınabilecek 
davranışlar (kumar, alkol, uyuşturucu kullanımı, kötü dil, intihar vb.) içeren yayınların, saat 
23.00 ile 05.00 arasında, farklı yaş grupları gözetilerek, sesli/yazılı uyarılar yapılmak 
suretiyle yayınlanması, programların tanıtım duyurularında, şiddet, cinsellik vb. içeren 
bölümlerin kullanılmaması ve bu duyurular saat 21.30’dan sonra yapılması temel ilke olarak 
belirlenmiştir. 

Ayrıca, aynı Yönetmelik’e, “Çocuklara Yönelik Reklam ve Tele-Alışveriş Yayın İlkeleri”  
Madde 7 olarak  ilave edilmiştir. 15 yaş ve altındaki izleyici kitleye yönelik ve bu kitlenin 
tüketebileceği ürün ve hizmetleri kapsayan reklamlar, çocuklara yönelik reklamlar olarak 
belirlenmiş; çocuklara yönelik olan  veya onları etkileme olasılığı bulunan reklamlar ile içinde 
çocukların kullanıldığı reklamlarda, çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik ve toplumsal gelişim 
özelliklerini olumsuz etkileyebilecek unsurların bulundurulmamasına ilişkin temel ilke açık ve 
detaylı bir biçimde yer almıştır. 

5.11. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

5.11.1. Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluluklar 

Kurum Başbakanlığa bağlı olup Başbakan, Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli 
gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 

Kurumun görev ve yetkileri şunlardır: 
• “Resmî İstatistik Programı”nı hazırlamak. 
• Program ile belirlenen istatistikî faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve 

uygulanmasını sağlamak. 
• Resmî istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistikî yöntemleri, tanımları, 

sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek. 
• Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile 

gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve 
yayımlamak. 

• Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak. 
• İstatistik alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistikî yöntem ve bilgi 

teknolojilerine ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli önlemleri 
almak. 

• İstatistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistikî veri 
ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 
belirlemek. 

• Programın kurum ve kuruluşlara verdiği resmî istatistik görevlerinin yerine 
getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu 
incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sağlamak. 
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• Kalkınma plânları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler 
çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek; Kurumun stratejik 
plânlarına, yıllık amaç ve hedeflerine bağlı olarak teşkilât yapısını, hizmet kalite standartlarını, 
yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geliştirici tedbirler almak. 

• Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporlarını hazırlamak. 
• İstatistikî bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilişkin 

sistemlerin geliştirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin 
oluşturulmasını koordine etmek. 

• Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve 
kurumlararası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak. 

• Uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapmak amacıyla diğer ülkelere veya ülke 
gruplarına ait göstergeleri takip etmek, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yayımlamak. 

• İhtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma ve 
teknik yardım projeleri hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek. 

• İstatistikle ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini 
sağlamak ve uluslararası toplantılar düzenlemek. 

• Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Başkanlık, yüksek öğretim kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla, Kurumun görev 

alanına giren konularda üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yaparak ulusal ve 
uluslararası eğitim ve araştırma merkezleri kurabilir. 

Resmî İstatistik Programı  

Resmî İstatistik Programı, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan konularda 
üretilecek resmî istatistiklere ilişkin çerçeveyi oluşturur. Sayım ve araştırmalar program 
çerçevesinde yapılır. Program; mevcut kaynakları, cevap verenlerin üzerindeki yükü, fayda-
maliyet ilişkisini göz önüne alarak ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, 
teknoloji ve ihtiyaç duyduğu diğer alanlardaki durumunun tespit edilmesi ve izlenmesi için 
gereken istatistikleri kapsar. Program, Konseyin istişarî görüşleri doğrultusunda Başkanlık 
tarafından beş yıllık olarak hazırlanır ve Bakanlar Kuruluna sunulur. Program, Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girer. Gerekli hâllerde, ilgili kuruluşların 
görüşü alınarak Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile Programda değişiklik yapılır 
ve Resmî Gazetede yayımlanır. Programın yürütülmesinden Başkanlık sorumludur. Başkanlık, 
programın uygulanması konusunda Konseye sunulmak üzere Yıllık İzleme Raporları hazırlar ve 
uygun araçlarla kamuoyuna duyurur. 

Bilimsel ve Teknik Özerklik 

Programın uygulanmasında, Kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere, veri 
kaynakları, istatistikî yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistikî 
gizliliğin uygulanması başta olmak üzere, hiçbir konuda talimat verilemez. 

5.11.2. Teşkilat Yapısı 

Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından 
oluşur.  
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İstatistik Konseyi 

Programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine 
ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye 
yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere İstatistik Konseyi oluşturulmuştur. 

Konsey; Bakanlık müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış 
Ticaret Müsteşarı, Gümrük Müsteşarı, Denizcilik Müsteşarı, Devlet Personel Başkanı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden Kurumun görev 
alanı ile ilgili çalışmalarda bulunanlar arasından seçilecek bir öğretim üyesi, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim 
elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı ve istatistiki sonuçlar içeren araştırma 
faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye 
sahip sivil toplum kuruluşunun başkanından oluşur.  

Başkanlık Teşkilatı 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Merkez 
teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Taşra 
teşkilatı ise 26 bölge müdürlüğünden oluşmaktadır. 

Ana Hizmet Birimleri 
Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır: 
• Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı. 
• Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı. 
• Sanayi ve İş İstatistikleri Daire Başkanlığı. 
• Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı. 
• Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı. 
• Dış İlişkiler Daire Başkanlığı. 
• Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı. 
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı. 

Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı 

Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
• Nüfus, konut, eğitim, kültür, turizm, sağlık, spor, adalet, medya, siyaset ve sosyal 

içerikli konularda ihtiyaç duyulan istatistikî bilgileri derlemek, değerlendirmek ve ilgili 
göstergeleri hesaplamak. 

• Demografi alanında ihtiyaç duyulan istatistikî bilgileri derlemek ve değerlendirmek. 
• Sosyal güvenlik, sosyal koruma ve tüketicinin korunması alanında ihtiyaç duyulan 

istatistikî bilgileri derlemek ve değerlendirmek. 
• İşgücü piyasası, gelir dağılımı, tüketim harcamaları, yaşam koşulları ile ilgili 

araştırmalar yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek. 
• Görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip etmek, 

ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek. 
• Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Türkiye İstatistik Kurumu 2007-2011 Resmi İstatistik Programına göre; Güvenlik Birimine 

Gelen veya Getirilen Çocuklarla ilgili çalışmayı, yıllık olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. 
Bu çalışmada, ülkemizde yaşanan çocuk suçluluğunun neden ve boyutlarının belirlenmesi, elde 
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edilen bilgiler doğrultusunda önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedbirlere temel oluşturacak politika 
ve stratejilere karar verilmesi ve gerekli sistem modellerinin oluşturulması amaçlanmakta olup 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan veriler alınmaktadır. 

5.12. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU VE ÜNİVERSİTELER 

Yükseköğretim, 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik, 
kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu Kanun’la ülkemizdeki tüm 
yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler 
üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek 
yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu Kanun hükümleri ve Anayasa’nın 
130’ uncu ve 131’ inci maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve 
kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu 
tek kuruluş hâline gelmiştir.   Anayasa’da yer alan hükümlere uygun olarak getirilen yeni yasal 
düzenleme ile kâr amacı gütmeyen vakıfların özel yükseköğretim kurmalarına imkân sağlanmıştır. 
Hâlen ülkemizde 102 devlet, 52 vakıf olmak üzere toplam 154 üniversite bulunmaktadır. 

Şekil 21. Türk Yükseköğretim Sisteminin Organizasyon Şeması 
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Yükseköğretim sisteminin üst kuruluşları; “Yükseköğretim Kurulu” ve “Üniversitelerarası 
Kurul” dur. Bu iki kurula ek olarak, üniversitelerin denetlenme görevi “Yükseköğretim Denetleme 
Kurulu” na verilmiştir. 

Tablo 69. Türkiye’de Üniversitelerde  Mağdur Çocuklara Yönelik Meslek Eğitiminin 
Bulunma Durumu *(2010)  

 Devlet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
Uzmanlığı 

18 4 

Çocuk Gelişimi Uzmanlığı  26 2 
Sosyal Hizmet Uzmanlığı  18 1 
Rehberlik ve Danışmanlık  22 3 
Toplam üniversite sayısı 66 19 

*Bu alanda uzmanı olan, lisans öğrenimi veren ve uzmanlık eğitimi veren sayı toplam olarak verilmiştir. 

Tablo 70. Üniversitelerin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Çocuk Gelişimi Uzmanı, Sosyal 
Hizmet Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanı Kontenjanları ile Mevcut 
Akademik Kadroları 

DEVLET 
ÜNİVERSİTELERİ

COCUK VE 
ERGEN RUH 

SAĞLIĞI 
UZMANI 

ÇOCUK 
GELİŞİMİ 
UZMANI 

SOSYAL 
HİZMET 
UZMANI 

REHBERLİK 
VE 

PSİKOLOJİK 
DANIŞMA 
UZMANI 

DİĞER 
AÇIKLAMALAR 

ABANT İZZET 
BAYSAL 

Alanla ilgili  
uzman  

ve kontenjan 
bulunmamaktadır. 

3 öğretim 
görevlisi,   

3 araştırma 
görevlisi.  

Öğrenci 
kontenjanı : 55

Alanla ilgili 
uzman ve 
kontenjan 
bulunma-
maktadır. 

6 Yrd. Doç. Dr.  
1 öğretim 
görevlisi  

1 araştırma 
görevlisi 

Anabilim Dalı 
öğrenci 

kontenjanı 45 
kişidir. 

Geleceğe dönük 
kontenjan ve kapasite 

artırma planlarına 
ilişkin olarak çocuk 

gelişimi uzmanı 
alanında 1 Yrd. Doç., 
1 öğretim görevlisi,   
1 araştırma görevlisi 

bulundurulmak 
isteniyor. 

ADIYAMAN  

Çocuk 
Gelişimi 
Önlisans 
Programı 

Kontenjanı: 64

   

AMASYA    

1 öğretim 
elemanı var. 

Bölüm ve 
program yok. 
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ANKARA 

Çeşitli 
üniversitelere 

Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Bilim Dalları 
için 8 uzman 
yetiştirmiştir. 

Akademik 
kadroda  
3 doktor,  

2 psikolog 
olmak üzere  
5 profesör,  
1 doçent,  
1 uzman 

kadrosunda 
doçent 

bulunmaktadır. 

4 profesör, 
1 yrd. Doç., 
1 Yrd. Doç. 
kadrosunda 
doçent ve  

1 doktoralı 
araştırma 

görevlisinin 
kadro aktarımı 
2009 yılında 
yapılmıştır. 
2010-2011 

eğitim-öğretim 
yılı için 30 

öğrenci 
talebinde 

bulunulmuştur.

2009-2010 
eğitim-öğretim 

yılında  
öğrenci 

kontenjanları 
62 olmuştur. 

 

Anabilim Dallarında  
4 Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları uzmanı,  

1 Sosyal Hizmet 
Uzmanı gereksinimi 

vardır. 

ATATÜRK 2 uzman  
1 Sosyal 
Hizmet 
Uzmanı 

  

BATMAN  
Ön Lisans 

Kontenjanı: 
60 

   

CELAL BAYAR  

Çocuk 
Gelişimi 
Önlisans 
Programı 

Kontenjanı: 50

  
Psikoloji Bölümü 

açılması teklif 
edilmiştir. 

CUMHURİYET 1 uzman  
1 Sosyal 
Hizmet 
Uzmanı 

 

Önümüzdeki yıllarda 
3 Çocuk ve Ergen 

Uzm.,  
3 Sosyal Hiz. Uzm.,  

2 Çocuk Gelişimi 
Uzm. ve 2 Psikolojik 

Rehberlik Uzm. 
alınacaktır. 

ÇANAKKALE 
ONSEKİZ 

MART 
 1 uzman  

Hâlen öğrenim 
gören öğrenci 

sayısı: 31 

Önümüzdeki yıllarda 
Rehberlik ve 

Danışmanlık Bölümü 
öğrenci 

kontenjanlarının 
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artırılması 
planlanmaktadır. Tıp 
Fakültesi bünyesinde  

1 Psikiyatri Uzm. ile 1 
çocuk Psikiyatrisi Uzm. 

na ihtiyaç duyulmaktadır.

ÇANKIRI 
KARATEKİN 

 

3 öğretim 
görevlisi ve 
2 öğretim 
üyesine 
ihtiyaç 

duyulmak-
tadır. 

   

ÇUKUROVA 7 Uzman 4 uzman 
4 Sosyal 
Hizmet 
Uzmanı 

18 Uzman 
Kontenjanların 

artırılması 
düşünülmektedir. 

DOKUZ EYLÜL 

13 Çocuk ve 
Ergen 

Psikiyatrisi 
Asistanı hâlen 

uzmanlık 
eğitimini 

sürdürmektedir. 
Birim olanakları 
şimdilik yılda 

dört yeni 
asistanın TUS 

ile alınarak 
eğitim 

verilmesine 
yetebilmektedir. 

  

7 öğretim 
görevlisi 

bulunmaktadır. 
Anabilim 

Dallarından bu 
alanda tezsiz 
yüksek lisans, 

lisans ve 
doktora 

programlarında 
mezun 

verilmektedir. 

 

DUMLUPINAR  

Çocuk 
Gelişimi 
Önlisans 

Programına 
50 öğrenci 
alınması 

teklif 
edilmiş. 

   

DİCLE 

Bu uzmanlık alanları Tıp 
Fakültesi, Sağlık Meslek 

Yüksekokulu, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi ve Eğitim 

1 öğretim 
görevlisi 

6 öğretim 
görevlisine 

ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

"Gelişim Psikolojisi" 
ve "Klinik 
Psikolojisi" 
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Fakültesinde kısmen 
bulunmaktadır.  

alanlarında yetişmiş 
öğretim üyelerine 

ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

EGE 16 öğrenci      
ERZİNCAN - 2 uzman  1 uzman  

FIRAT  1 uzman    

GAZİ 
2 profesör 1 

doçent 
 

1 Sosyal 
Hiz. 

Uzmanı 
1 uzman  

GAZİANTEP 1 uzman 1 uzman 
2 Sosyal 

Hiz. 
Uzmanı 

2 uzman 
2 uzman alınması 
planlanmaktadır. 

GAZİOSMANPA
ŞA 

1 öğretim 
görevlisi 

1 profesör, 
1 Yrd. Doç. 

Dr. 

1 Yrd. Doç. 
Dr. 

1 Profesör,  
4 Yrd. Doç. Dr., 

1 Öğretim 
Görevlisi 

 

GİRESUN    
1. ve 2. öğretim 

kontenjanı: 
60’ar öğrenci 

 

GÜMÜŞHANE  

Önlisans 
Programına 
30 öğrenci 
alınması 

planlanmak
tadır. 

1. ve 2. 
öğretime 

40’ar 
öğrenci 
alınması 

planlanmak
tadır. 

  

HACETTEPE 

Anabilim 
dalında 8 uzman 

görev 
yapmaktadır. 

Mevcut 
kontenjan: 50. 
Kontenjanın 
5 yıl içinde  
70 olması 

planlanmaktadır.

Lisans: 661, 
Yüksek Lisans:

38, Doktora: 
21. 4 Prof.,  

8 Doç., 2 
Yrd.Doç., 2 

doktoralı 
öğretim 
görevlisi 

bulunmaktadır.

Kontenjan  
2. öğretim dâhil 

38’dir. 
 

HAKKARİ    

Öğrenci 
kontenjanı: 25. 

Artırılması 
planlanıyor. 

 

İSTANBUL 7 uzman 4 uzman 
4 Sosyal 
Hizmet 
Uzmanı 

 

Ayrıca 7 psikolog 
bulunmaktadır. 

Aynalı oda, kamera 
kaydı alınması ve 
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dışarıdan bir ekran 
aracılığı ile 

görüşmenin takibinin 
yapılmasına olanak 

sağlayacak şekildedir. 

KAFKAS  
Öğrenci 

alımı teklif 
edilmiştir. 

 2 okutman  

KASTAMONU  
Önlisans 
Kont.: 60 

   

KIRIKKALE 

Ruh sağlığı ve 
Hastalıkları 
Anabilim 
Dalında 2 

öğretim üyesi,  
3 araştırma 
görevlisi 

bulunmaktadır. 

Önlisans 
kontenjanı 

30’dan 45’e 
arttırılmıştır. 
2009-2010 

eğitim-
öğretim 
yılında 
normal 

öğretim ve 
ikinci 

öğretimde 
159 öğrenci 

eğitim 
görmektedir.

 

Yeterli öğretim 
üyesi 

olmadığından 
lisans öğrencisi 
alınmamaktadır. 

Rehberlik ve 
Psikolojik 
Danışma 

Programına  
1. ve 2. öğretim 

için 35’er 
öğrenci 
alınması 

planlanmaktadır
. 

2 adet çocuk 
psikiyatrisi,  

2 erişkin ruh sağlığı 
uzmanı ve 8 araştırma 

görevlisi ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

KIRKLARELİ  
Önlisans 
Kont.: 25 

   

KOCAELİ 
1 Prof., 1 Doç. 

Dr., 3 Yrd. Doç. 
Dr., 6 Arş.Gör. 

 

Öğrenci 
alımı daha 
önce teklif 

edilmiş. 

6 Yrd. Doç .Dr.  

MARMARA 

Çocuk ve Ergen 
Psikiyatrisinde 

4 öğretim 
görevlisi ve 
ergen ruh 
sağlığı ve 

hastalıkları 
uzmanı vardır. 

 

Kadrosuzlu
k nedeniyle 
uzman ve 
psikolog 

bulunmama
ktadır. 

1 Prof, 3 Doç., 
7 Yrd. Doç. 
Dr.’a ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Söz konusu 
programlarda uzman 

yetiştirilmesi için yeni 
kadrolara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

MEHMET AKİF 
ERSOY 

   

1 Prof. Dr.,  
4 Yrd. Doç. Dr., 

1 Arş. Gör.  
Öğrenci Kont.: 40

 

MERSİN    
Lisansüstü 
eğitim: 13 
Lisans: 40  
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MUĞLA  

1. ve 2. 
öğretim 

kontenjanı: 
40’ar. 

   

ORDU  1 uzman    
ORTA DOĞU 

TEKNİK 
 1 Doç. Dr.    

ONDOKUZ 
MAYIS 

3 uzman, 7 
araştırma 
görevlisi 

1 uzman 1 uzman 

3 uzman ve 
anabilim 

dalında yüksek 
lisans öğrencisi: 

20, doktora 
öğrencisi: 5. 

 

PAMUKKALE    
1. ve 2. öğretim 

Kontenjanı: 
80’er. 

 

SAKARYA   125 öğrenci 335 öğrenci.  

UŞAK    2 uzman 

Diğer bölüm ve 
programlar için 
uzman alınması 
planlanmaktadır. 

 
DEVLET 

ÜNİVERSİTELERİ 
DİĞER AÇIKLAMALAR 

AFYON KOCATEPE 

Söz konusu uzmanlık alanlarında bölüm, program veya uzman bulunmamaktadır. 

ANADOLU 
BAYBURT 

BOZOK 
DÜZCE 

GEBZE YÜKSEK 
TEKNOLOJİ 

HARRAN 
HİTİT 

İZMİR YÜKSEK 
TEKNOLOJİ 

KAHRAMANMARAŞ 
SÜTÇÜ İMAM 

KARADENİZ TEKNİK 

KARAMANOĞLU 
MEHMETBEY 

KİLİS 7 ARALIK 

MUSTAFA KEMAL 
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NEVŞEHİR 

NİĞDE 

OSMANİYE KORKUT 
ATA 

SELÇUK 

SİNOP 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ŞIRNAK Söz konusu uzmanlık alanlarında bölüm, program veya uzman bulunmamaktadır. 
Anabilim dallarında araştırma görevlisinin sayısının artırılması, hastane bünyesinde 

çalışmak üzere uzmanların atanmasının gerek eğitim gerekse klinik hizmetlerin 
yürütülmesi açısından hastaneye çok önemli yararının olacağı düşünülmektedir. 

YÜZÜNCÜ YIL 

ESKİŞEHİR 
OSMANGAZİ 

Söz konusu uzmanlık alanlarında bölüm, program veya uzman bulunmamaktadır.  
Çocuk Koruma Biriminin kurulması çalışmaları yapılmaktadır. 

AHİ EVRAN 

Söz konusu uzmanlık alanlarında bölüm, program veya uzman bulunmamaktadır. 
Eğitim Fakültesi Okul öncesi Öğretmenliği Programı 2007 yılında açılmış, 2008-
2009 eğitim-öğretim yılından itibaren ilk kez öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. 

Çocuk Gelişimi Bölümü açılarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci 
alarak faaliyete başlamıştır. 

Sosyal Hizmet Bölümü açılması uygun görülmüş olup, 2010 eğitim-öğretim yılında 
öğrenci alınması planlanmaktadır. 

 
 

VAKIF 
ÜNİVERSİTELERİ 

COCUK VE 
ERGEN RUH 

SAĞLIĞI 
UZMANI 

ÇOCUK 
GELİŞİMİ 
UZMANI 

SOSYAL 
HİZMET 
UZMANI 

REHBERLİK 
VE 

PSİKOLOJİK 
DANIŞMA 
UZMANI 

DİĞER 
AÇIKLAMALAR

BAŞKENT   
Sosyal Hizmet 

Bölümü 
Kontenjanı: 35 

Psikolojik 
Rehberlik ve 
Danışmanlık 

Kontenjanı: 60 

 

İSTANBUL AYDIN 1 uzman 2 uzman  3 uzman  

İZMİR EKONOMİ 1 Yrd. Doç. Dr.   1 Yrd. Doç. Dr. 

Gelecekte  
1 çocuk gelişimi 
uzmanı alınması 
planlanmaktadır.

MALTEPE 
1 Prof.  

1 Yrd. Doç. Dr. 

1 Prof.  
1 Yrd. Doç. 

Dr.  
1 Uzman 
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VAKIF 
ÜNİVERSİTELERİ 

AÇIKLAMALAR 

ACIBADEM 

Söz konusu uzmanlık alanlarında bölüm, program veya uzman bulunmamaktadır. 

BAHÇEŞEHİR 
BİLKENT 

ÇAĞ 
ÇANKAYA 

HALİÇ 

İSTANBUL ŞEHİR 
Söz konusu uzmanlık alanlarında bölüm, program veya uzman bulunmamakta; 

sadece Psikoloji Bölümü lisans programı bulunmaktadır. 

İSTANBUL TİCARET 
Söz konusu uzmanlık alanlarında bölüm, program veya uzman bulunmamaktadır.  

Psikoloji Bölümü öğrenci kontenjanı: 42 

İZMİR 

2012 yılında Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı alanında yüksek lisans programı açılması 
düşünülmektedir. 

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü 80 kontenjan ile öğretime 
başlayacaktır. 

MEVLANA 
Söz konusu uzmanlık alanlarında bölüm, program veya uzman bulunmamaktadır. NUH NACİ YAZGAN 

OKAN 
TOBB EKONOMİ VE 

TEKNOLOJİ Söz konusu uzmanlık alanlarında uzman bulunmamaktadır. Ancak gelecekte 
alınması planlanıyor. TOROS 

UFUK 
 

VAKIF 
MESLEK 
YÜKSEK 

OKULLARI 

COCUK VE 
ERGEN RUH 

SAĞLIĞI 
UZMANI 

ÇOCUK 
GELİŞİMİ 
UZMANI 

SOSYAL 
HİZMET 
UZMANI 

REHBERLİK 
VE 

PSİKOLOJİK 
DANIŞMA 
UZMANI 

DİĞER 
AÇIKLAMALAR

AVRUPA  
Çocuk Gelişimi 

Önlisans Programı 
Kontenjanı: 60 

  
Kontenjan 

artırımı 
planlanmıyor. 

 
VAKIF MESLEK 

YÜKSEKOKULLARI 
AÇIKLAMALAR 

KAPADOKYA Söz konusu bölümler bulunmamaktadır. 
Kaynak: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Komisyona gönderdiği 19/08/2010 tarih ve 029673 sayılı resmî yazısı. 

 
Türkiye’de 2009-2010 öğrenim yılında yüksek öğretim kurumlarında toplam 304.113 

(153.328 erkek ve 150.875 kız) yeni kaydolan öğrenci vardır. 2009-2010 yılında toplam öğrenim 
gören erkek öğrenci sayısı 603.724, kız öğrenci sayısı 541.477 olup, toplam 1145201 öğrenci 
vardır. 2008-2009 döneminde toplam 187.173 (98.811 erkek ve 88.363 kız) öğrenci mezun 
olmuştur. 
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Türkiye’de çocukların mağdur olmasının önlenmesi ve mağdur çocukların korunmasına 
ilişkin meslek alanlarında çalışacak olan öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir: 

• Tıp fakültesine 2009-2010 öğrenim yılında 7.770 öğrenci kaydolmuştur ve toplam 
37.812 öğrenci öğrenim görmektedir. 2008-2009 döneminde toplam 5.009 öğrenci mezun 
olmuştur. 

• Sosyal Hizmetler Bölümüne 2009-2010 öğrenim yılında 527 öğrenci kaydolmuştur ve 
toplam 1.717 öğrenci öğrenim görmektedir. 2008-2009 döneminde toplam 138 öğrenci mezun 
olmuştur. 

• Sağlık Eğitimi Bölümüne 2009-2010 öğrenim yılında 242 öğrenci kaydolmuştur ve 
toplam 310 öğrenci öğrenim görmektedir. 2008-2009 döneminde toplam 8 öğrenci mezun 
olmuştur. 

• Psikoloji Bölümüne 2009-2010 öğrenim yılında 1.649 öğrenci kay kaydolmuştur ve 
toplam 6.419 öğrenci öğrenim görmektedir. 2008-2009 döneminde toplam 791 öğrenci mezun 
olmuştur. 

• Hukuk Fakültesine 2009-2010 öğrenim yılında 8.056 öğrenci kay kaydolmuştur ve 
toplam 27.451 öğrenci öğrenim görmektedir. 2008-2009 döneminde toplam 4.480 öğrenci mezun 
olmuştur. 

• Eğitim Fakültesine 2009-2010 öğrenim yılında 66.984 öğrenci kay kaydolmuştur ve 
toplam 239.177 öğrenci öğrenim görmektedir. 2008-2009 döneminde toplam 53.692 öğrenci 
mezun olmuştur. 

Bu okullardan mezun olan bazı meslek gruplarında (hukuk gibi) çocuklarla çalışma söz 
konusu değil iken, bazı meslek gruplarında (eğitim gibi) ise mutlaka çocuklarla çalışması 
gerekmektedir. Ancak bazı meslek alanlarında (eğitim gibi) çalışacak olan her öğrencinin çocuk 
hakları konusunda farkındalığının olmasına ilişkin görüş benimsenmektedir. Bu alanda yapılan 
proje bazında alışmalar mevcuttur. 

 
Komisyonumuz konuk olarak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı 

Yükseköğretim Genel Müdürünü aynı toplantıda dinlemiştir. Özellikle çocuk mağduriyetine sebep 
olduğu düşünülen alanlardaki yetişmiş meslek mensubu yetersizliğini gidermeye yönelik bir 
yükseköğretim planlaması yapılıp yapılmadığı sorgulanmıştır. MEB-YÖK-üniversiteler arasındaki 
iletişimin sanıldığı kadar kuvvetli olmadığı, sağlıklı iletişim kurulmadığı için de bu sonuçla 
karşılaşıldığı görülmüştür. 

5.13. ULUSLARARASI KURULUŞLAR 

5.13.1. UNICEF TÜRKİYE 

UNICEF Ülke Ofisi Türkiye’deki çalışmalarına 59 yıl önce, 1951 yılında başlamıştır.   
UNICEF’in Türkiye’deki çalışmaları Hükûmetle işbirliği programının bir parçası olarak 

yürütülmektedir. UNICEF Ülke İşbirliği Programı’nın (2006-2010 dönemi için bütçesi yaklaşık 30 
milyon dolardır.) amacı, Hükûmetin belirli alanlardaki önceliklerini desteklemektir. Toplumdan 
dışlanmış çocuklara yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması; çocuklara yönelik korumanın 
güçlendirilmesi, ergenlerin gerekli bilgi ve becerilerle donatılması; politikalar geliştirilip yasal 
düzenlemelere gidilmesi ve çocuklara ayrılan kaynakların artırılması bu önceliklerden bazılarıdır. 
Ayrıca eşitsizliklerin azaltılması da programın güçlü bir bileşenidir. 
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UNICEF’in Çalışma Başlıkları 

Çocukların ve Ergenlerin Korunması 

• Çocuk adaleti sisteminde reform, 
• Yasal düzenlemelerin ve politikaların Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile uyumlu hale 

getirilmesi, 
• Gençliğin özendirilmesi ve Türkiye’deki çocuk bakım sisteminin dönüştürülmesi  
UNICEF, ana baba bakımından yoksun ve kanunla ihtilafa düşmüş çocukların suiistimal ve 

sömürülmelerini önlemek üzere sistemin güçlendirilmesinde infaz görevlileri, yargı ve sosyal 
hizmetlerle birlikte çalışmaktadır. UNICEF, Türkiye’deki 13 milyon ergenin HIV/AIDS’ten 
korunarak, sağlıklı ve üretken biri yaşam sürmelerini sağlayacak yaşam becerilerini edinmesi için 
çaba göstermektedir.  

UNICEF, 2005 yılında kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulanması için modeller 
ve mekanizmalar oluşturma çabası içindedir. UNICEF’in tanıtım-savunu çalışmaları, TBMM’de 
bir Çocuk Hakları İzleme Komitesi’nin kurulmasını sağlamıştır. Komite, çocuklarla ilgili 
konularda bilinç ve duyarlılık geliştirecek, çocuklarla ilgili yasaları, bütçeleri ve politikaları 
değerlendirecek ve çocuk haklarının yaşama geçirilmesini izleyecektir. UNICEF’in çocuklar için 
bir ombudsmanlık oluşturulmasına yönelik çalışmaları da sürmektedir.  

Çocuk adaleti alanındaki profesyoneller, kurumsal ortamda çalışan ve bakıcı aileler 
yanındaki çocuklara hizmet veren sosyal çalışmacılar ve özgürlüklerinden yoksun kalmış 
çocuklarla ilgilenen profesyoneller için kapasite geliştirme programları hazırlanmış ve bu 
programlar hükûmet tarafından kurumsallaştırılmıştır.  

UNICEF, mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve politikaları etkilemek için 
hükûmete kanıtlar sunma çalışması içindedir. Çeşitli araştırma girişimlerinde hükûmet kurumları, 
STK’ler ve akademi ile işbirliği yapmıştır. Çocuk istismarı ve aile içi şiddet ile erken evlilikler bu 
kapsamda gerçekleştirilen araştırmalar arasındadır.  

Kaliteli Eğitim 
• Okullaşmada ve okul bitirmede mevcut cinsiyet temelindeki ve bölgesel eşitsizliklerin 

azaltılması  
• Eğitimde kalitenin yükseltilmesi  
• İlköğretimden ortaöğretime geçiş 
• İzleme ve raporlamanın güçlendirilmesi  
2009 yılında ilköğretim kurumlarına ilişkin asgari standartlar belirlenmiş ve ülke ölçeğinde 

benimsenmiştir.  
İlköğretim dışında kalan yüzde 2’lik çocuğun okullu olması ve böylece sekiz yıllık temel 

eğitimde % 100 kapsama ulaşılması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çabalar 2009 yılında da 
sürmektedir.  UNICEF, Kız Çocukların Eğitimi Kampanyası ile aileleri, okul personelini ve 
yetkilileri harekete geçirerek okul dışı kız çocuk sayısının azaltılmasında başarılı olmuş, 2002-
2003 ders yılında % 6,4 olan ilkokullu olması cinsiyet açığı 2008-2009 ders yılında % 0.91’e 
inmiştir. Aynı kampanya erkek çocukların da okullu olmasında da artış sağlamıştır.  

Telafi Eğitimi: Telafi eğitimi, okula hiç gitmemiş veya yarıda bırakmış 10-14 yaş grubu 
çocuklara eğitimde ikinci bir şans tanınmasını öngörmektedir. Çocuklar önce kısaltılmış ve 
kişiselleştirilmiş bir müfredat sayesinde akranlarına yetişmekte, ardından örgün eğitim sistemine 
dâhil edilmektedir. Kasım 2009 itibarıyla üçte ikisi kız olmak üzere toplam 35 bin çocuk 2008-
2009 ders yılında başlatılan telafi eğitimi programından yararlanmıştır.  
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Okul Öncesi Eğitim 

Dezavantajlı illerde okul öncesi eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla eğitimdeki 
eşitsizliklerin azaltılması  

UNICEF okul öncesi eğitime erişebilen çocuk sayısını artırmaya çalışmakta ve çocuk 
yetiştirme eğitimi programlarını desteklemektedir. 60-72 aylık çocuk grubunda okul öncesi 
eğitimin kapsamı 2008-2009 döneminde % 50’ye ulaşmıştır. UNICEF ve Milli Eğitim Bakanlığı, 
2014 yılına kadar kapsamın 60-72 ay yaş grubunda % 100’e,  36-72 ay yaş grubunda da % 50’ye 
ulaşması için programlar hazırlamıştır. UNICEF Türkiye, AB ile işbirliği içinde mevcut okul 
öncesi eğitim sistemini güçlendirmeye çalışmakta ve topluluk temelli gündüz bakım modelinin 
getirilmesini savunmaktadır.  

Sağlık ve Erken Dönem Çocuk Gelişimi  

• Çocuk ölümlerinin azaltılmasında ülkenin kaydettiği ilerlemenin belgelenmesi, çocuk 
yaşatma ve çocuk gelişimi alanlarında geliştirilecek politikalar için veri oluşturulması;  

• Erken dönem çocuk gelişimini sağlık hizmetleriyle bütünleştirmek için yenilikçi pilot 
modellerin uygulanması;  

• “Erken Dönem Çocuk Gelişimi”nin, Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olarak 
aile hekimlerinin eğitim programına dâhil edilmesi; 

• Aile eğitimi programları ile aileleri güçlendirme çabalarında Hükûmet’e destek 
olunması ve çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin sağlanması.  

Türkiye çocuk ölümlerini azaltmada büyük bir ilerleme kaydetmiş, OECD ülkeleri arasında 
en hızlı azalmayı Türkiye sağlamıştır. Bunu sağlayan, en başta uygulanan doğru çocuk sağlığı 
politikaları ile birlikte bağışıklama, anne sütüyle besleme ve beslenmedir. UNICEF, bebek dostu 
hastaneler ve bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmelerini sağlayacak anne destek 
grupları oluşturulması için çalışmıştır. Odaklanılan bir başka alan da, iyot yetersizliğinin 
önlenmesine yönelik olarak iyotlu tuz kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Bilindiği gibi iyot 
yetersizliği önlenebilir zihinsel geriliğin başlıca nedenidir. Sağlık ve eğitim alanlarında kaydedilen 
önemli ilerlemeler Türkiye’yi BKH’lere yakınlaştırmıştır. UNICEF ve Sağlık Bakanlığı orta gelir 
düzeyindeki diğer ülkelerle paylaşılmak üzere Türkiye’nin deneyimini belgeleme çalışması 
içindedir.  

Tanıtım-Savunu ve Sosyal Politika 

• Politika reformlarının çocuklar için bir gerçeklik hâline gelmesinin sağlanması, 
• Çocuk hakları konusunda bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi,  
• Çocuk haklarına ihlallerinin izlenebilmesi için kurumların güçlendirilmesi ve kapasite 

geliştirilmesi.  
2009 yılında UNICEF, Dünya Bankası ve Ekonomik Politikalar Araştırma Enstitüsü 

(TEPAV), ekonomik krizin haneler ve çocuklar üzerindeki etkilerini belirlemek için bir dizi refah 
araştırması gerçekleştirmiştir. UNICEF, çocuklar için mali kaynak alanı yaratmak amacıyla farklı 
ortaklarla sosyal politika araştırmalarını sürdürecektir.  
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UNICEF, Dublin Teknoloji Enstitüsü ile işbirliği hâlinde Çocuk Hakları Ders Özetini 
geliştirmiştir. Bu ders, sistem değişimine katkıda bulunmakta ve medya ile ilişkilere stratejik bir 
boyut eklemektedir. Ders özeti ilk kez Türkiye’de yedi üniversiteye bağlı iletişim fakültelerinin 
müfredatında uygulamaya konulmuştur. 350’den fazla medya profesyonelinin katıldığı Çocuk 
Dostu Medya Ağı tüm Türkiye’de yürütülen medya eğitimlerinin ardından oluşturulmuş, Çocuk 
Hakları ve Medya Etik Kılavuzu’nun benimsenip kullanılması için çalışmalar yapılmıştır.  

UNICEF-Türkiye ve ilgili taraflar arasında bilgi paylaşımını kolaylaştıracak online bir 
kaynak olan Bilgi Yönetim Merkezî etkin hale getirilmiştir. Online bilgi merkezî, çocuklarla ilgili 
küresel konularda UNICEF’i kaynak konumuna getirmekte, öğrenilmek, paylaşılmak ve 
yaygınlaştırılmak üzere kolektif bilgi yaratmaktadır.  

Yeni Ülke Programı 

UNICEF Türkiye Ofisi, ulusal ortaklarla irtibat hâlinde 2011-2015 dönemini kapsayacak 
Ülke Program Belgesi’nin hazırlıklarına başlamıştır. Bu programın sağlanan ilerlemelerden, 
hükûmetin elindeki insani ve finansal kaynaklardan hareketle, temel sağlık, beslenme ve temel 
eğitim alanlarına daha az odaklanması beklenmektedir. Buna karşılık, ortaöğretimin içinde veya 
dışında 14-18 yaş grubuna çok daha fazla odaklanılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Özel 
vurgu yapılacak diğer alanlar arasında çocuk yoksulluğu, okul öncesi eğitim, erken dönem çocuk 
gelişiminin sağlık sistemine daha ileri düzeyde entegrasyonu ile birlikte çocuk adaleti ve çocuk 
koruma mekanizmalarının oluşturulması yer almaktadır.  

Ortaklar 

UNICEF’in Türkiye’deki başlıca ortağı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’dir. Hükûmet 
tarafında, çok sayıda bakanlık ve resmi kurum yer almaktadır: Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü. UNICEF’in diğer ortakları arasında ise TBMM, yerel yönetimler, 
üniversiteler ve araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Avrupa Birliği ve Dünya Bankası 
gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte çocukların ve ergenlerin kendileri ve medya yer almaktadır. 
Türkiye’de UNICEF’in program uygulamalarıyla ilgilenen ülke ofisinin yanı sıra, fon sağlama 
işlerine yoğunlaşan bir de Milli Komitesi vardır. UNICEF’in faal olduğu 150 ülke arasında 
yalnızca Türkiye’de hem ülke ofisi hem de Milli Komite bulunmaktadır. 

5.13.2. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sosyal adaletin ve uluslararası insan ve çalışma 
haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur. Sözleşmeler ve 
tavsiye kararları yoluyla, çalışma hayatına ilişkin temel haklar, örgütlenme özgürlüğü, toplu 
pazarlık, zorla çalıştırmanın engellenmesi, fırsat ve muamele eşitliği gibi çalışmaya ilişkin tüm 
konuları düzenleyici uluslararası çalışma standartları oluşturur. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon, 
istihdam politikası, iş hukuku, endüstriyel ilişkiler, çalışma şartları, yönetimin geliştirilmesi, 
kooperatifler, sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında teknik 
yardım sağlar. 
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Türkiye’de İnsana Yakışır İş Ülke Programı (İOYİ) 

Türk Devlet’i İnsana Yakışır İş Ülke Programı’nı prensipte uygulamayı kabul etmiştir. 
Program işçi ve işveren örgütleri ve hükûmet ile istişare edilerek 2007 yılı içinde hazırlanmıştır. 

İOYİ’nin öncelikleri şunlardır: 
• ILO 182- Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Sözleşmesi’ne uyumlu 

olarak çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması; 
• Kayıt dışı istihdamı ele alma konusunda sosyal diyaloğun güçlendirilmesi; 
• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların insan onuruna yakışır işlere 

sahip olmalarının desteklenmesi; 
• Genç istihdamı için Ulusal Eylem Planı’nın uygulanmasının desteklenmesi ve 

gençlerin insana yakışır işlere sahip olmalarının sağlanması. 
Çocuk İşçiliği Azalıyor 
Nisan 2007’de yapılan Çocuk İşçiliği Araştırması’nın sonuçları çocuk işçiliğinde devam 

eden bir düşüş olduğunu gözler önüne sermiştir: Bu oran, 1994 yılında % 15,2’den 2006 yılında  
% 5,9’a düşmüştür. 1992 yılından 2006 yılına kadar 120’den fazla ILO projesi uygulanmıştır ve bu 
projeler bu düşüş üzerinde etkili olmuştur. Şu anda çocuk işçiliği konusunda Amerika Çalışma 
Bakanlığı, Almanya Fonları ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen iki proje, 20 ilde 
uygulanmaktadır. 

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleriyle Mücadele 

Eylül 2003’ten Kasım 2007’ye kadar süren bu proje, Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü 
Biçimlerinin (WFCL) Ortadan Kaldırılmasına yönelik Milli Politika ve Programı’nı 3 milyon 
Amerikan dolarlık bütçesiyle desteklemeyi amaçlamıştır. 

2007’ye kadar elde edilen sonuçlar: 
• Başlangıçtaki hedeflerden daha da fazla olarak 19,253 çocuk, (kentsel kayıt dışı ekonomide 

sokaklarda, pamuk toplama ve mobilya üretiminde çalışma gibi) çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerinden kurtarılmıştır ve bu çocukların 12,950’sine eğitim ve öğretim olanakları 
sunulmuştur. 

• Gelir yaratma, aile grupları ve topluluk örgütleri oluşturma, çocuk işçiliği, sağlık 
kontrolleri ve beceri eğitimi hakkında bilgilendirme ve yönlendirme konusunda 8000 aileye destek 
sağlanmıştır. 

ILO’nun ortakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gibi Ulusal 
Yürütme Komitesi’nde temsil edilenler dâhil olmak üzere ilgili bakanlık ve diğer devlet kurumları 
çalışanları; belediye başkanları ve diğer belediye çalışanları, hedef alınan illerin il ve bölge 
yetkilileri, kanun yapıcılar, yargıçlar, mahkeme çalışanları, polis ve diğer emniyet görevlileri; 
belirlenen alanlardaki işçiler ve ilgili iş alanlarındaki yöneticiler, ilgili sektör/endüstrilerin işçi 
sendikaları temsilcileri; sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğretmenler ve toplum liderleridir. 
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Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerini Ortadan Kaldırma 

Projenin amacı, “2015 yılına kadar çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini ortadan 
kaldırmaktır.” Proje, bu geniş kapsamlı hedefe ulaşmak için “ çocukları, çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerinden kurtarma ve çocukların bu tarz işlere girmesini engelleme konusunda ulusal ve 
bölgesel kapasiteyi artırarak” katkıda bulunacaktır. 

Bugüne kadar elde edilen sonuçlar: 
• Proje kapsamında geliştirilen Çocuk İşçiliği İzleme Sistemi, ulaşılması hedeflenen 

kuruluşların % 70’i tarafından kullanıldı. 
• Ulusal çocuk işçiliği veri tabanları oluşturuldu ve düzenli aralıklarla güncellendi. 
• 2006 yılının sonundan itibaren ulusal stratejiler geliştirmek amacıyla hedeflenen 

kuruluşlarca milli koordinasyon toplantıları yapıldı. 
• Kapasite oluşturma ve duyarlılaştırma çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), işçi ve işveren örgütleri gibi 
önemli kuruluşlara öncelik verildi. 

Bu projede ILO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çocuk işçiliği ile ilgili biriminin 
kapasitesini geliştirmeye yönelik teknik yardım programının bir parçası olarak yer almaktadır. 

5.13.3. ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ (IOM) 

1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) lider hükûmetler arası organizasyon 
olarak; hükûmetler, hükûmetler arası organizasyonlar ve sivil toplum örgütleriyle çok yakın bir 
şekilde göç alanında çalışmaktadır. Aralık 2007 itibarıyla IOM’un 120 üye devleti, bunlara 
ilaveten Haziran 2007 itibarıyla gözlemci statüsünde 20 ülkesi ve 100’ü aşkın ülkede temsilciliği 
bulunmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü, göçmenlerin refahını yükseltmek ve insanların 
hareketliliğini hem göçmenlere hem menşe ülkelere hem de varış ülkelerine yarar sağlayacak bir 
biçimde yönetmek için çalışmaktadır. IOM insancıl ve düzenli göçün hem göçmenlere hem de 
bütün topluma yarar sağlaması ilkesine bağlıdır.  

Göç konusunda önde gelen uluslararası bir örgüt olması nedeniyle IOM, göç yönetiminin 
giderek artan işlevsel sorunlarına çözüm bulmada uluslararası toplumdaki ortaklarıyla beraber 
hareket eder. IOM, göç konularının daha iyi anlaşılmasını sağlamaya, göç aracılığıyla sosyal ve 
ekonomik gelişimleri teşvik etmeye, insan onurunu ve göçmenlerin refahını sürdürmeye 
çalışmaktadır. Bunu hükûmetlere ve göçmenlere hizmet ve öneriler sunarak ve göç konuları 
üzerinde uluslararası iş birliğini artırmaya, göç sorunlarına pratik çözümler aramada yardımcı 
olmaya, mülteciler ve ülke içi mülteciler de dâhil olmak üzere muhtaç durumdaki göçmenlere 
insancıl yardım sunmaya çalışarak gerçekleştirmektedir. 

5.13.4. BİRLEŞMIŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) 

UNDP, BM’nin küresel kalkınma ağıdır. UNDP, değişikliğin ve ülkelerin insanlara daha iyi 
bir hayat sağlamaları için ihtiyaç duydukları bilgi, deneyim ve kaynakları sağlayan yolların 
savunucusu olarak işlev görür. UNDP, Türkiye’nin kalkınma konusunda karşılaştığı zorluklara 
pratik çözümler bulmak ve bu sorunları ele almada projeler oluşturmak amacıyla Türk hükûmeti, 
sivil toplum örgütleri ve özel sektörle birlikte çalışmaktadır. Türkiye’deki UNDP program 
oluşturma alanları ulusal kalkınma önceliklerine ve Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (MDGS) ile aynı 
doğrultudadır. 
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UNDP Türkiye’de üç ana tema çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir: 
• Demokratik yönetişim için kapasite oluşturma; 
• Yoksulluğun azaltılmasını için çaba gösterilmesi; 
• Sürdürülebilir kalkınma için çevreyi koruma. 
UNDP, ülkelere ve insanlara daha iyi hayat sürmelerine yardım etmeleri için bilgi, deneyim 

ve kaynak sağlayarak değişimin savunucusu olarak görev yapmaktadır. UNDP, insanların yerli 
ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştığı kalkınma sorunlarının üstesinden gelebilmeleri için 
çalışmaktadır. Türkiye’nin kalkınma sorunlarına pratik çözümler bulabilmek amacıyla UNDP, 
Devlet, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle çalışmalarını yürütmekte ve Türkiye’nin ihtiyacına 
göre proje geliştirmektedir. 

Kasaba ve Şehirlerde Yaşam Kalitesini Artırma Konusunda Gençlere Yardım Etme 

1,5 milyon Amerikan dolarlık bütçesiyle Mayıs 2005’ten Mayıs 2010’a kadar süreyi 
kapsayan bu projenin amacı, gençleri Türkiye çapında çevre, sanat, kültür ve spor alanlarında 
yapılan girişimler yoluyla kendi topluluklarına yapıcı olarak katkı sağlamaya teşvik etmektir. 

Bugüne kadar elde edilen sonuçlar: 
Gençlerin sosyal ve çevresel girişimleri için 2005’ten bu yana uygulanan 31 projeyle birlikte 

bir Destek Planı başlatıldı. 
UNDP’nin proje ortakları, Coca Cola ve (2005-2007 yılları arasında) Habitat İçin Gençlik 

Derneğidir. 

E-yönetişim Için Gençliğin Güçlendirilmesi 

Haziran 2006’dan Haziran 2009’a kadar süren bu projenin amacı, Türkiye çapındaki 
100.000 gencin bilgi ve iletişim teknolojisini kullanmasını güçlendirerek özellikle kız çocukların 
eğitimine ve gençler için iş olanaklarının sağlanmasına önem vermektir. 

Bugüne kadar elde edilen sonuçlar: 
Yerel Gündem 21 e-yönetişim web portalını kullanan genç sayısı arttı; 
100,000 genç, bilgi teknolojileri konusunda eğitildi; 
“Sınırsız Potansiyel Topluluk Müfredatı”nın eğitim materyalleri kullanıldı. 
UNDP’nin proje ortakları, Microsoft ve Habitat için Gençlik Derneği’dir. 

Bilişimde Genç Hareket 

Bu projenin amacı, gençlerin bilişim teknolojileri düzeylerini artırmak ve genç 
eğitmenlerin ekonomik açıdan zor durumda ve işsiz olan gençlere ağ oluşturma becerilerini 
öğretecekleri bir gençlik hareketi başlatmaktır. Bu sayede gençler, gönüllü olarak, NetAcad 
eğitimleri vermeye başlamıştır. 

Bugüne kadar elde edilen sonuçlar: 
124 genç, ağ kurma becerileri üzerinde eğitildi; 
Eğitimler 6 ildeki gönüllü hocalar tarafından verildi; 
Üniversiteler, liseler, yerel sivil toplum örgütleri ve belediyelerle yerel ortaklıklar kuruldu. 
UNDP’nin bu projedeki ortakları, Habitat için Gençlik Derneği, Cisco Sistemleri, İstanbul 

Teknik Üniversitesi ve Türk Bilişim Vakfıdır. 
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Dijital Uçurumun Kapatılması: Türkiye’nin E-Dönüşümü İçin Gençliğin Etki 
Kılınması 

“E-yönetişim İçin Gençliğin Güçlendirilmesi” projesi üzerine yapılan ve Ağustos 2007’den 
Ocak 2010’a kadarki süreyi kapsayan bu projenin amacı, e-öğrenme sistemi yoluyla bilişim 
teknolojileri konusunda 1.000.000 genci eğitip bu gençlerin bilişim teknolojilerini kullanmalarını 
güçlendirerek Hükûmetin bilgi toplumu stratejisine katkı sağlamaktır. Böylece bu proje, kadınlar 
dâhil olmak üzere yeterli imkana sahip olmayan gençlerin dijital katılımına ayrı bir vurgu 
yapmaktadır. 

Beklenen sonuçlar: 
• Bu projeyle, “E-yönetişim İçin Gençliğin Güçlendirilmesi” projesiyle bileşim 

teknolojileri becerileri konusunda eğitilen genç sayısı 1.000.000’a ulaşacaktır; 
• Proje, özellikle Türkiye’nin Yerel Gündem 21 Programı ile oluşturulan iyi eğitimli 

gönüllü akran eğitimi takımı ve gençlik platformlarıyla işbirliği içerisinde olan ECDL (Avrupa 
Bilgisayar Yeterlilik Sertifikası) e-öğrenme birimleri yoluyla gençlere ulaşacaktır. 

• Proje, yalnızca Türk gençliğinin dijital katılımını artırmakla kalmayıp aynı zamanda 
Türkiye’de bilişim teknolojileri konusunda yetenekli çalışan sayısını da artıracaktır. 

UNDP’nin bu projedeki ortakları, Türkiye Vodafone Derneği, Türkiye Microsoft ve 
Habitat için Gençlik Derneğidir. 

5.13.5. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ 
(UNHCR) 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünya çapında mültecileri 
korumak ve mültecilerin karşılaştıkları sorunlara sürekli çözümler bulmak için yapılan uluslararası 
eylemleri idare eden ve koordine eden, tarafsız bir insani yardım örgütüdür. UNHCR Türkiye’nin 
amaçları; mülteci koruma ve sığınma için yeni bir yasal çerçeve oluşturmak, AB ve diğer 
ülkelerden iyi uygulamaları uyarlamak, AB ve uluslararası azami standartlarla uyumlu olarak 
sığınmacıların insani bir biçimde kabul edilmesi için ulusal kapasite oluşturmaktır.  

Türkiye Ofisinin amaçları arasında ayrıca mültecilerin durumunu belirlemek için kurumsal 
düzenlemeler yapmak ve mültecilerin Türk toplumuna kalıcı olarak entegrasyonu için fırsat 
oluşturmak da vardır. Mültecilerin kalıcı olarak Türk toplumuna entegrasyonu yasal reformları, 
ekonomik olarak kendine güvenmeyi ve topluma dâhil olmayı içermektedir. 

UNHCR Türkiye 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 1962 yılından beri Türkiye’de Yüksek 
Komiserlik Yönetimince mülteci olarak tanımlanan kişileri korumaktadır ve mülteciler için sürekli 
çözümler bulmaya çalışmaktadır. Türkiye’deki mültecilerin durumları Avrupa’dan mı yoksa başka 
bir ülkeden mi geldiklerine göre değişiklik göstermektedir, çünkü 1951 tarihli Mültecilerin 
Statüsüne Dair Sözleşme’yi imzalayan ve taraf olan Türkiye, korumakla yükümlü olduğu 
mültecileri Avrupa’da yaşanan olaylar sonucunda zulüm riski taşıyan kişilerle sınırlı tutmaktadır. 
Bu “coğrafik sınır” zulme uğradıklarına dair geçerli bir şîkayetleri olduğu takdirde, Avrupalı 
sığınmacıların Türk hükûmetine mülteci statüsü için başvurabilecekleri; Avrupa dışından 
gelenlerin ise yalnızca “geçici sığınmacı” statüsüne sahip olabileceği anlamına gelmektedir.  
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Son olarak UNCHR tarafınca mülteci statüsü yönetimi altında işleme tabi tutulmaktadırlar. 
Eğer UNHCR ve Türkiye mültecilerin uluslararası korumaya ihtiyaç duyduklarını düşünürse 
Avustralya, Kanada, Finlandiya veya Amerika gibi üçüncü bir ülke onları kabul edene kadar geçici 
olmak koşuluyla Türkiye’de kalırlar. 

Türkiye’de uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişi sayısı oldukça artmıştır, fakat bu oran 
diğer ülkelere kıyasla düşüktür. 30 Haziran 2007’den bu yana Avrupa dışından gelen 10,443 kişi 
UNHCR’ye kaydolmuştur. Bunların yarısından fazlası (5.827’si) mültecidir ve geriye alan 4.066’sı 
başvuru sonuçlarını bekleyen sığınmacılardır. Grafik değişiyor olsa da 2003 yılından bu yana 
sayılar bu düzeydedir. Şu an % 49’u Irak’tan % 42’si İran’dan gelmektedir. 

5.13.6. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU (UNFPA) 

UNFPA dünyada nüfus konusunda uluslararası finanse edilen en büyük yardım kaynağıdır. 
UNFPA sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen nüfus politikaları ve stratejileri oluşturulması 
konularında faaliyet göstermektedir. UNFPA her kadının, erkeğin ve gencin sağlıklı ve eşit bir 
hayat sürdürmesi için çalışmaktadır. UNFPA devletleri yoksulluğu azaltma politikaları geliştirme 
sürecinde nüfus verilerinin kullanılması için desteklemekte, her hamileliğin istenilen, her doğumun 
güvenli ve her gencin HIV/AIDS'den korunmuş olması için faaliyet göstermekte, kadınların ve 
genç kızların hakkettiği saygılı muameleyi görmesi için destek vermektedir. 

UNFPA Türkiye 

UNFPA, Türkiye’deki faaliyetlerine 1971 yılında başlamıştır. UNFPA faaliyetleri 
başlangıçta proje temelli olmuştur. İlk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüştür. Şu 
anda ise Dördüncü Ülke Programı (2006-2010) yürütülmektedir. 

UNFPA, otuz yıldan uzun bir süredir Türkiye’de: 
• Özellikle gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üreme sağlığının iyileştirilmesi 
• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve 
• Kalkınma alanı ile ilgili veri toplanması, kullanımı ve dağılımının iyileştirilmesi 

konularında çalışmaktadır. 
2003 yılından bu yana UNFPA Türkiye; Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye’de 

ülke odaklı ve bölgesel programları koordine eden bölgesel ofis olarak faaliyetlerde 
bulunmaktadır. 

UNFPA’nın Türkiye’deki Dördüncü Ülke Programı 

UNFPA, Dördüncü Ülke Programı çerçevesinde: 
• Yoksulluğun azaltılması, 
• Anne sağlığının iyileştirilmesi, 
• Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve HIV/AIDS'le mücadele edilmesi, 
• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, 
• Kadınlara eşit haklar sağlanması ve kadınların yetkilerinin arttırılması başta olmak 

üzere, “Binyıl Kalkınma Hedefleri”ne ulaşılmasında Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı sağlamayı ve 
destek vermeyi amaçlamaktadır.  
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Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, yoksulluk ve bölgesel farklılıklar da dâhil olmak üzere 
başlıca kalkınma sorunları, bunların nedenleri ve çözümlemelerine yönelik stratejileri tanımlamak 
suretiyle program geliştirme sürecinde yer almıştır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

• Kadınlara yönelik politika ve eylem planlarının bütün seviyelerde geliştirilmesini, 
• Politikacılar, karar vericiler ve medyanın kadınlara yönelik şiddetle mücadele 

konusunda bilinçlendirilmelerini, 
• Kadınların haklarına yönelik raporlama, şikâyet ve uygulama sistemlerinin 

geliştirilmesini kapsamaktadır. 

Üreme Sağlığı ve Gençler 

• Kadınlar ve erkeklere yönelik nitelikli üreme sağlığı hizmetlerine erişimin üreme 
sağlığı haklarını kullanmalarını mümkün kılacak şekilde arttırılmasını, 

• Gençlerin cinsel ve üreme sağlığına yönelik bilgiler ve genç dostu hizmetlere 
ulaşımının arttırılmasını, 

• Doğum öncesi, yenidoğan ve doğum sonrası bakımların sağlanmasıyla bebek ve anne 
ölümlerinin azaltılmasını, 

• CYBH ve HIV/AIDS'in önlenmesini kapsamaktadır. 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkında Akran Eğitimi ve Gençlik Akran Eğitim 
Ağının Güçlendirilmesi 

Bu projenin amacı, belirlenen şehirlerde “Cinsel ve Üreme Sağlığı hakkında Akran Eğitim 
Programları” düzenlemek ve Gençlik Akran Eğitim Ağı’nı (Y-PEER) güçlendirmektir. Bu 
projenin 2006-2010 yılları için toplam bütçesi 600.000 Amerikan dolarıdır. 

Bugüne kadar elde edilen sonuçlar: 
60 eğitmen, 87 akran eğitimci eğitilmiştir. 
Akran eğitim faaliyetleri 2.000 gence ulaştırılmıştır. 
UNFPA’in bu projedeki ortakları, Toplum Gönüllüleri Derneği ve ilgili sivil toplum 

örgütleridir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) 
Akran Eğitim Projesi 

Bu projenin amacı, ülke çapında yetimhanede kalan yeterli eğitimi alamamış gruplara ve 
yetimlere ulaşmak, onların cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında bilgilendirilmelerini 
sağlamaktır. Bu, iki yıllık bir projedir ve bütçesi 150,000 ABD dolarıdır. 

UNFPA’nın bu projedeki ortakları, SHÇEK ve Sağlık Bakanlığı’dır. 
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Din Adamlarına Yönelik Eğitim 

Bu projenin amacı, din adamları için üreme sağlığı hakkında bir eğitim müfredatı ve modeli 
geliştirmektir. Bu proje 2007’nin sonunda başlamıştır. İki yıllık bu projenin bütçesi 100.000 
dolardır. UNFPA’in bu projedeki ortağı, Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. 

Cinsel Şiddet Konusunda Bilinçlendirme 

Bu projenin amacı, zarar veren davranışları, şiddeti, istismarı, ihmali ve kadınların 
sömürülmesini engellemek konusunda halkı bilinçlendirmek ve kadınları korumak ve kollmak 
üzere mekanizmalar oluşturmaktır. Proje 2006’dan 2010 yılına kadar sürecektir ve 2007 yılı 
bütçesi 68,500 ABD dolarıdır. 

Bugüne kadar elde edilen sonuçlar: 
• Erkek katılımını sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinde kadın erkek eşitliği 

eğitimleri düzenlendi.  
UNFPA’in bu projedeki ortakları, Üniversiteler, Gazeteciler Cemiyeti, Hürriyet gazetesi 

ve sivil toplum örgütleridir. 

5.13.7. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ-WHO) 

Anayasasında belirtildiği gibi WHO’nun amacı bütün insanların mümkün olan en üst sağlık 
düzeyine ulaşmasıdır. Anayasa, sağlığı yalnızca hastalığın veya sakatlığın olmaması olarak değil, 
fiziki, zihinsel ve sosyal olarak tamamen iyi olma hâli şeklinde tanımlamaktır. 

Dünya Çapında DSÖ 

DSÖ, Birleşmiş Milletler sistemi bünyesinde sağlık birimini yönetmekte ve koordine 
etmektedir. Küresel sağlık sorunları hakkında liderlik yapma, sağlık araştırması gündemini 
oluşturma, norm ve standartları belirleme, kanıta dayalı politika seçeneklerini belirleme, ülkelere 
teknik destek sağlama ve sağlık trendlerini takip etme ve değerlendirmeden sorumludur. 21’ inci 
yüzyılda sağlık, ortak bir sorumluluktur; temel sağlık hizmetlerine eşit erişim ve uluslararası 
tehditlerle mücadele amacıyla işbirliği yapmak bunun bir parçasıdır. DSÖ, hızla değişen ve 
karmaşık hale gelen bir dünyada çalışmaktadır. Kamu sağlığının sınırları belirsiz bir hal almıştır; 
bu sınırlar sağlık fırsatlarını ve sonuçlarını etkileyen diğer sektörlere kadar uzanmıştır. 

Türkiye’de DSÖ 

DSÖ, 1959 yılında ülkenin faaliyetlerini DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi (EURO), DSÖ/HQ ve 
6 Bölgesel Ofisle koordine etmesi ve işbirliği içerisinde olması için Türkiye’deki temsilciliğini 
kurdu. Şu an çalışmakta olan DSÖ İrtibat Bürosu, Avrupa Bölge ofisine bağlı olan bir ülke ofisidir 
ve Mayıs 1999’da DSÖ ile Türk hükûmeti arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde çalışmalarını 
yürütmektedir. Bu Büro, sağlık sektöründe Sağlık Bakanlığı ve DSÖ arasında varolan işbirliğini 
güçlendirmek amacıyla temsilcilik olacaktır. 
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Ülke ofisi temel olarak DSÖ programlarının uygulanmasını destekler, sağlık konusunda 
uluslar arası işbirliğini güçlendirir ve DSÖ’nün kaynakları seferber etme faaliyetlerinin merkez 
noktası olarak işlev görür. Ofis aynı zamanda DSÖ belge ve yayınlarının Türkiye’de mevcut ve 
erişilebilir olmasını güvence altına alır. 

Gelecek İçin İşbirliği 

Sağlık Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde DSÖ’nün 2008-2013 dönemi için Orta Vadeli 
öncelikleri şöyledir: 

• Sağlık Bakanlığı’nın yönetim kapasitesini artırmak; 
• Aile sağlık sistemine entegre olmaları temel alınarak çocuk, üreme ve anne sağlığı 

hizmetlerinin etkinliğini, kalitesini ve hizmetlere ulaşımını iyileştirmek; 
• Yeni çıkan hastalıklar (SARS, Al hastalıkları vb), insani krizler, iklim değişikliğinin 

veya çevrenin bozulmasının etkileri, biyoterörizm ve sağlıkla ilgili diğer akut riskler gibi acil 
durumlara yanıt vermesi için sağlık güvenliğini güçlendirmek; 

• Bulaşıcı olmayan hastalıkları ele almada politika geliştirmesi ve uygulaması için 
Sağlık Bakanlığı’nın kapasitesini artırmak; 

• Aşıyla önlenebilen ve diğer belirli bulaşıcı hastalıkların kontrol ve denetimini 
artırmak. 

5.14. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Kamunun hizmetlerini yürütürken toplumun her hücresine ulaşmada sivil toplumunun güç 
ve desteğine ihtiyacı vardır. Çocukla ilgili konular yetişmiş insan gücüne en fazla ihtiyaç duyulan 
alanlardır. Bazen iyi bir hizmet yapmaya çalışırken çocuk dilini anlamamak iletişim konusunda 
yeterli deneyime sahip olmamak istenmeyen sonuçlar doğmasına sebep olabilir. Çocuk başlığı 
altında çalışan dernek ve vakıfların da kamu ile bilgi ve tecrübe paylaşımına ihtiyaçları büyüktür. 
Çocuğu korumak için tedbirli davranmak adına bu dernek ve vakıfları çalışma alanının dışında 
bırakmak, istenilen sonuca ulaşmayı engelleyecektir. 

Sivil toplum örgütlerinin, uluslararası fonları etkili bir biçimde kullanamamasının en önemli 
nedeni proje üretme ile ilgili yetersizlikleridir. Sivil toplumun bu konudaki eksikliği giderilmeli, 
kamu tarafından karşılıksız proje hazırlama eğitimleri verilmeli ve standardı oluşmuş mevcut 
projeleri talep eden sivil toplum örgütlerine dağıtarak hizmetlerin yaygınlaşması sağlanmalıdır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE ÇOCUK POLİTİKASI 

Bu bölümde Türkiye’de çocuklara yönelik politikaların sunumu yer alacaktır. Çocuklara 
yönelik politikalarda öncelikle Devlet Planlama Teşkilatı tarafından koordine edilen kalkınma 
planları yer almakta, bunu kurumlara ait stratejik planların temel hedefleri takip etmektedir. 

Çocuklara yönelik politika ve hizmetler, çocuğun üstün yararını ve temel hakları olan 
yaşama, koruma, katılım ve gelişim haklarını mhafaza edebilmesi yönünde olmalıdır. Bu 
kapsamda zor koşullar altındaki ve risk grubundaki çocuklara yönelik politika ve hizmetlerin daha 
özel olması bir ilke olarak benimsenmeli, bu çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve 
topluma uyum ve entegrasyonlarının sağlanması amaçlanmalıdır.  

Ülkemizde çocuğa yönelik olarak temel politika belgeleri -diğer alanlarda olduğu gibi-        
9. Kalkınma Planı, Orta Vadeli ve Yıllık Programlar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
idarelerinin stratejik planlarıdır. Uzun vadeli bir perspektif ve hizmet birliğini sağlamak üzere 
hazırlanmış olan 9. Kalkınma Planı, başta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer ulusal ve 
bölgesel plan ve programlar, sektörel ve tematik strateji belgeleri ile kuruluş stratejik planlarının 
dayanağını oluşturmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planları “kalkınma planları, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 
yapmak” amacıyla hazırlanmaktadır. Stratejik planlar, kamu idarelerinin tüm faaliyetlerine yön 
verecek ve uygulamanın aracı olacak bir yol haritası niteliği taşımaktadır. 

6.1. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programlarda Çocukları 
İlgilendiren Çeşitli Politikalar 

6.1.1. Kalkınma Planı (2007-2013) 

Plan döneminde, okul öncesi ve ortaöğretim kademesinde okullaşma oranlarında önemli 
artışlar sağlanması ve tüm çocukların temel eğitim alması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede okul 
öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı ihtiyacının karşılanması, 
eğitim hizmetlerinin çeşitlendirilerek toplumsal farkındalık düzeyinin yükseltilmesi, erken 
çocukluk ve ebeveyn eğitimlerinin artırılması, ilköğretimde okul terklerinin azaltılması için başta 
kırsal kesime ve kız çocuklarına yönelik olmak üzere gerekli tedbirler alınması, özellikle kırsal 
kesimdeki kız çocuklarının, özürlülerin ve düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması desteklenerek bu kesimlerin eğitime erişimlerinin kolaylaştırılması, ortaöğretime 
geçiş oranlarının yükseltilmesi öngörülmektedir.  

Planda ayrıca çocuk işçiliğini önleyecek tedbirler alınarak bu tedbirlerin etkili bir şekilde 
uygulanması ve kadınların çocuk ve diğer bakım hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması 
öngörülmektedir. 
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6.1.2. “2010-2012 Orta Vadeli Plan ve 2010 Programı”nda Yer Alan Temel Amaçlar, 
Öncelikler 

Amaç 1. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak, donanım ve fiziki 
altyapıyı geliştirmek, eğitime erişimde bölgeler ve cinsiyet itibarıyla dengesizlikleri azaltmak bu 
çerçevede ilköğretimde ve ortaöğretimde okul terklerinin azaltılması için kırsal kesimde yaşayan 
öğrencilerin ve ülke genelinde kız çocuklarının aleyhine olan durumun değiştirilmesine yönelik 
tedbirleri almak, ortaöğretime geçiş oranlarını yükseltmek. 

Öncelik 1.1. Eğitimin tüm kademelerinde fiziki, beşerî ve altyapı eksiklikleri giderilerek 
erişim ve kalite ile öğrencilerin kişisel gelişimine yönelik faaliyetler artırılacaktır. 

• Zorunlu eğitime devam etmeyen çocuklar eğitime kazandırılacaktır. 
• İlk ve ortaöğretimdeki öğrencilere yönelik kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler 

artırılacak ve etkinleştirilecektir. 
 
Amaç 2. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan birey ve grupların ekonomik ve 

sosyal hayata katılımlarını artırmak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve toplumla bütünleşmelerini 
sağlamak; sosyal koruma ağını sosyo ekonomik ve yerel şartları dikkate alarak, nüfusun tümünü 
kapsayan, etkin,  dezavantajlı grupları topluma entegre eden, toplumun her kesimine sorumluluk 
vererek sosyal dışlanma ve yoksulluk riskini en aza indiren bir yapıya kavuşturmak. 

Öncelik 2.1. Dezavantajlı gruplar için eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenlik gibi temel 
hizmetlerin erişilebilirliği artırılacaktır. 

• Özürlülere yönelik okul öncesi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri geliştirilecek ve özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezleri etkin bir biçimde denetlenecektir.  

Öncelik 2.2. Çalışabilecek durumda olan yoksullara yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 
yoksulluk kültürünün oluşmasını önleyici ve yoksul kesimin üretken duruma geçmesini sağlayıcı 
nitelikte olacak; çalışamayacak durumda olan yoksullar ise düzenli sosyal yardımlarla 
desteklenecektir. 

• Yoksulluğu azaltmayı hedefleyen sosyal transferlerin etkinliği artırılacaktır. 
• Sosyal Destek Programı (SODES) yaygınlaştırılacaktır. 
Öncelik 2.3. Aile destek hizmetleri yaygınlaştırılacak, kadınlara ve çocuklara yönelik 

şiddete karşı daha yoğun mücadele edilecek, dezavantajlı çocuklara yönelik önleyici, koruyucu ve 
rehabilite edici hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. 

• Değişen toplum yapısı, hızlı ve çarpık kentleşme ile yoğun göç sonucunda ortaya çıkan 
sosyo kültürel uyum sorunlarını azaltmak amacıyla aile eğitim programları geliştirilecektir.  

• Kanunla ihtilaf hâlindeki çocuk ve gençlere yönelik takip sistemi oluşturulacak ve çocuk 
mahkemelerinin sayısı ve personeli artırılacaktır.  

• “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi”nin 
etkin olarak uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler devam 
ettirilecektir. 

 
Amaç 3. Sosyal güvenlik sistemini nüfusun tümünü kapsayan, toplumun değişen 

ihtiyaçlarını karşılayabilen, mali sürdürülebilirliğe ve etkin denetim mekanizmasına sahip, kaliteli 
hizmet sunan bir yapıya kavuşturmak. 
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Öncelik 3.1. Sosyal hizmet ve yardımlar sistemi geliştirilecek, sistemden yararlanacak 
kişilerin belirlenmesi amacıyla ortak veri tabanı oluşturularak nesnel ölçütlerle işleyen bir tespit 
mekanizması kurulacaktır. 

• Sosyal hizmetler alanında nitelikli personel ve ara eleman eksikliği giderilecektir. 
• Korunmaya muhtaç çocuklar için alternatif bakım modelleri desteklenecek ve kurumsal 

bakım hizmetleri iyileştirilecek, korunmaya muhtaç çocuklar için alternatif bakım modelleri 
desteklenecek, çocuk koruma, bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile bakım ve sosyal 
rehabilitasyon merkezlerinin sayısı artırılacaktır. 

 
Amaç 4. Gençlerin toplumla bütünleşmiş, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve toplumsal 

hayata aktif katılımlarının sağlanması amacıyla gençlik politikalarını temel hak ve özgürlükler 
ekseninde, toplumun yapısıyla uyumlu, uygulanabilir, gençlerin kendi potansiyellerini 
gerçekleştirebilmelerine imkân sağlayan ve farklı genç gruplarının gereksinimlerini dikkate alan 
ihtiyaç odaklı, sürdürülebilir ve bütüncül bir yapıya kavuşturmak. 

Öncelik 4.1. Gençlik hizmetleri, gençliğe ilişkin bütün alanları kapsayacak, gençlerin 
özgüven ve aidiyet duygularını geliştirecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. 

• Gençliğe yönelik hizmetler, gençlerin toplumla bütünleşmiş, özgüven sahibi, sağlıklı 
bireyler olarak yetişebilmeleri için yeniden yapılandırılarak daha etkin ve koordineli sunulacaktır. 

• Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımlarının sağlanmasına, şiddete ve zararlı 
alışkanlıklara yönelmelerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

 

6.2. Kurumlara Ait Stratejik Planlardaki Amaç ve Hedefler 

Kurumlara ait stratejik planlardaki amaç ve hedefler, Komisyon çalışması sırasında 
kurumlardan temsilen gelen uzmanlar tarafından konuya özel olarak özetlenmiştir. 

6.2.1. İçişleri Bakanlığı 

Amaç 1. Çocukların suç işlemelerini önlemeye yönelik koruyucu güvenlik hizmetlerine 
ağırlık verilecektir.  

 
Amaç 2. Yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunlarını gidermek üzere 

ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemler alınacak, 
bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK’larla diyaloğun artırılmasına yönelik 
çalışmalar yürütülecektir. 

Hedef 2.1. Kent konseylerinin aktif hale getirilmesi ve bulunmayan belediyelerde 
kurulmasının sağlanması için benzer bir yapı kurulacak, bu doğrultuda belediyelere kent 
konseyleri kurulması konusunda bilgi ve eğitim desteği sağlanacaktır. 

Hedef 2.2. Bulunduğu kente sahip çıkma adına kadınlar, gençler ve engellilerin içerisinde 
yer aldığı katılımcı modellerle oluşturulmuş projeler desteklenecektir. 
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6.2.2. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Amaç 1. Aileyi, çocuk ve gençlerin şiddet hareketleri, zararlı alışkanlıklar ve her türlü 
olumsuzluklara karşı korumak, çocukları ve gençleri şiddet ve şiddet içerikli olaylara karşı 
korumak ve kayıp çocukları bularak ailelerine teslim etmek. 

Hedef 1.1. “Suça Sürüklenmiş Risk Altındaki Çocukların Mesleki Beceri Edinmeleri ile 
Topluma Sağlıklı Bireyler Olarak Kazandırılmasında Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon 
Sağlanması Projesi” (Umut Yıldızı) kapsamında çocukların eğitime alınması sağlanacaktır.  

Hedef 1.2. Ülkemizde kaybolan çocukların bulunmasına yönelik olarak toplumsal duyarlılık 
ve kurumlar arası işbirliği artırılacaktır.  

Hedef 1.3. Emniyet Genel Müdürlüğü İl Çocuk Şube Müdürlükleri/İlçe Çocuk Büro 
Amirliklerinde çalışan personelin çocuğun yüksek yararı çerçevesinde yalnızca çocuklara yönelik 
hizmet vermek amacıyla sürdürülebilir ve sürekliliği olan “Çocuk Polisi Hizmet Branşı”nın 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.3. Çocuk polisi hizmetlerinin ülke genelinde belli bir standartta yürütülmesi 
sağlanacaktır. 

Hedef 1.4. Çocuk Şube Müdürlüğü görev alanına giren hizmetlerin daha etkin, verimli ve 
hızlı yapılabilmesi için merkez ve taşra teşkilatı personeli eğitilecektir. 

6.2.3. Sağlık Bakanlığı 

Amaç 1. Sağlığa yönelik risklerden toplumu korumak. 
Hedef 1.1. Sağlığın teşviki (geliştirilmesi) ve sağlıklı hayat programlarına tüm halkımızın 

erişimi sağlanacaktır. 
Hedef 1.2. Anne, çocuk ve ergen sağlığı geliştirilecek, 2012 yılı sonuna kadar anne ölümleri 

yüz binde 10’un, bebek ölümleri binde 10’un altına indirilecektir. 
Hedef 1.3. Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı ve bu hastalıklara bağlı 

ölümler azaltılacaktır. 
Hedef 1.4. On beş yaş üzerinde sigara içmeyenlerin oranı, 2014 yılı sonuna kadar % 80’in 

üzerine çıkarılacak, alkol kontrol programı uygulamaya konulacak, bağımlılık yapıcı madde 
kullanımı azaltılacaktır. 

 
Amaç 2. İhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak. 
Hedef 2.1. Hastane hizmetleri idari, yapısal ve fonksiyonel olarak geliştirmeye devam 

edilecek, hizmet standartları yükseltilecek ve hizmet verimliliği artırılacaktır. 
Hedef 2.2. Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması kapsamında liderlik etme, 

düzenleme, planlama ve denetleme rolü 2011 yılı sonuna kadar belirgin hale getirilecektir. 
Hedef 2.3. Toplum ve Bölge Temelli Sağlık Hizmetleri Organizasyonu (TTSHO) 2014 yılı 

sonuna kadar tamamlanacak, bölgeler kendi içerisinde yeterli sağlık alanları hâline getirilecektir. 
Hedef 2.4. Karar ve hizmet sunumu sürecinde etkili bilgiye erişim sağlayacak olan Türkiye 

Sağlık Bilgi Sistemi/E-Sağlık tamamlanacak, işletilecek ve geliştirilecektir. 
 
Amaç 3. Sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımı esas alarak hakkaniyeti gözetmek, 

ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilirliği sağlamak. 
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Hedef 3.1. Sağlık hizmeti sunumunda insan odaklı yaklaşım temel alınarak bedensel, 
zihinsel, sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle özel ihtiyacı olan kişilere öncelik verilecektir. 

6.2.4. Milli Eğitim Bakanlığı  

Amaç 1. İnsan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, bedensel, duygusal gelişim yönünden 
etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe anlaşılan okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak; 
çağ nüfusunun temel yaşam becerilerini öğrenmesini, ilköğretime hazırlanmasını, elverişsiz 
çevreden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturulmasını, Türkçenin doğru ve güzel 
konuşulmasını sağlamak. 

Hedef 1: Okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı dezavantajlı çocuklar gözetilerek plan 
dönemi sonuna kadar bunlar % 70’in üstüne çıkartılacaktır. 

Hedef 2: Plan dönemi sonuna kadar okul öncesi eğitimde okullaşma oranı ile ilgili hedefleri 
yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının tamamı karşılanacaktır. 

Hedef 3: Plan dönemi sonuna kadar okul öncesi eğitim çeşitlendirilecek ve bu alanda 
toplumsal farkındalık artırılacaktır. 

 
Amaç 2. Her bireyin iyi bir vatandaş olması için Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düşünceyi 

rehber edinmiş, demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiş, insan haklarına saygılı, ruhsal, 
bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli yetişmiş, çevreye duyarlı ve özgüveni gelişmiş 
bireyler yetiştiren bir ilköğretim sistemini her Türk vatandaşına fırsat ve imkân eşitliği içinde 
sunmak. 

Hedef 2.1. İlköğretimde net okullaşma oranı plan dönemi sonuna kadar % 100’e 
çıkartılacaktır. 

Hedef 2.2. İlköğretimdeki okul terkleri 2014 yılı sonuna kadar ortadan kaldırılacaktır. 
Hedef 2.3. Türkiye genelinde bölgesel farklılıklar dikkate alınarak ilköğretimde derslik 

başına düşen öğrenci sayısı plan dönemi sonuna kadar 30’a düşürülecektir. 
Hedef 2.4. İlköğretim programlarında; öğrencilerde yerleşik bir demokrasi kültürünün 

oluşturulmasına, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerleri 
benimseyen nesiller yetiştirilmesine yönelik etkinlikler ve uygulamalar plan dönemi boyunca 
arttırılacaktır. 

Hedef 2.5. Bütün öğrencilerin, eğitim kurumlarında koruyucu sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları sağlanacaktır. 

Hedef 2.6. İlköğretimde taşımalı ilköğretim uygulamasının hizmet kalitesi artırılacak, yatılı 
ilköğretim bölge okullarının kullanım kapasitesi 2014 yılı sonuna kadar % 90’ın üzerine 
çıkartılacak ve burs hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı her yıl % 5 oranında artırılacaktır. 

 
Amaç 3. Ortaöğretimde, cinsiyete dayalı ve bölgesel farklılıkları giderici bir biçimde 

okullaşma oranını AB düzeyine çıkarmak; öğrencileri esnek bir yapı içinde, ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda, ortak bir genel kültür verilerek üst öğrenime ve geleceğe hazırlamak. 

Hedef 3.1. Ortaöğretimde plan dönemi sonuna kadar yatay ve dikey geçişlere imkân veren, 
etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmetini içeren esnek bir yapıya geçilecektir. 

Hedef 3.2. Ortaöğretimde eğitim-öğretim sürecinde ilişiği kesilen-okulu terk eden 
öğrencilerin diğer öğrencilere oranı 2014 yılı sonuna kadar % 5’in altına düşürülecektir. 
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Hedef 3.3 Ortaöğretimde öğrencilerimizin okul başarılarını arttırmak üzere sınıf geçme 
oranları plan dönemi sonuna kadar % 96’ya çıkartılacaktır. 

Hedef 3.4. 2014 yılı sonuna kadar ortaöğretim okullaşma oranlarındaki bölgesel farklılıklar 
giderilerek, brüt okullaşma oranı % 90’ın üzerine çıkartılacaktır. 

Hedef 3.5. Ortaöğretimde kızların eğitime erişimini daha da arttırmak için kız-erkek brüt 
okullaşma oranları arasındaki fark 2014 yılı sonuna kadar % 2’nin altına düşürülecektir. 

Hedef 3.6. Eğitimde kademeler arası geçişteki kayıpları en aza indirmek için % 85 olan 
ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranı 2014 yılı sonuna kadar % 95’in üzerine çıkartılacaktır. 

Hedef 3.7. Ortaöğretim çağındaki bireylerin eğitime erişimini arttırmak için pansiyon ve 
burs hizmetlerinden yararlananların sayısı plan dönemi sonuna kadar % 25 artırılacaktır. 

 
Amaç 4. Küresel rekabette sektörlerin gücünü artırmak ve daha nitelikli insan gücünü 

yetiştirmek amacıyla; sektörle iş birliği gelişmiş, esnek ve modüler program çeşitliliğine sahip, 
teknolojik alt yapısı güçlü ve daha çok talep edilen bir mesleki teknik eğitim yapısına ulaşmak. 

Hedef 4.1. Ortaöğretim içerisinde mesleki ve teknik eğitimde okullaşma oranı plan dönemi 
sonuna kadar en az % 50’ye çıkartılacaktır. 

Hedef 4.2. Sektörlerle iş birliği içerisinde, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip iş gücü 
yetiştirilecek ve mezunlar istihdama hazırlanacaktır. 

Hedef 4.3. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan yeni alan ve dalların 
öğretim programları esnek ve yeterliliklere dayalı modüler yapıda hazırlanacak ve mevcut modüler 
öğretim programları gelişmelere bağlı olarak revize edilecektir. 

Hedef 4.4. Plan dönemi sonuna kadar mesleki eğitimde eğitim sonu sertifikalarının 
uluslararası akreditasyonunu (geçerlilik, denklik, eş değerlik) sağlanacaktır. 

Hedef 4.5. Mesleki ve teknik eğitimin daha fazla tercih edilir hâle getirilmesi için toplumda 
mesleki teknik eğitim farkındalığı oluşturulacak, mesleki eğitimde sanayi ve hizmet sektörleri 
dikkate alınarak program türünü esas alan ve programlar arasında kolaylıkla geçişlerin 
yapılabildiği modüler ve esnek bir sistem hayata geçirilip uygulanacaktır. 

 
Amaç 5. Devletin düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rolüyle çağın bütün teknolojik ve 

fiziksel ortamlarını oluşturma esnekliğine sahip özel öğretim kurumlarında; toplumun değişen ve 
çeşitlenen eğitim taleplerinin karşılanması, eğitim sistemimizin daha da gelişmesi ve özel 
öğretimin eğitim sistemi içerisindeki payının artırılması için özel sektörün finansal gücünü eğitim 
yatırımlarına dönüştürmek. 

Hedef 5.1. Özel sektörün finansal gücünden faydalanmak üzere Bakanlığımıza bağlı olan 
örgün özel öğretim kurumlarının oranı plan dönemi sonuna kadar % 9’a çıkartılacaktır. 

Hedef 5.2. Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinden özel okula 
dönüştürülebilecekler tespit edilerek 2014 yılı sonuna kadar % 70’inin özel okula dönüştürülmesi 
teşvik edilecektir. 

Hedef 5.3. Özel eğitimden yararlanacak bireylerde yıllık en az % 12 oranındaki artışa cevap 
vermek üzere öğretmen, fiziki mekan ve kaynak ihtiyacı karşılanarak etkin bir denetim sistemi 
kurulacaktır. 
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Amaç 6. Sosyal devlet anlayışı içinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin potansiyellerini 
en üst düzeyde gerçekleştirebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak üzere tanıma, 
tanılama ve yöneltme hizmetlerinin niteliğini geliştirmek. 

Hedef 6.1. Örgün eğitim kurumları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) 
bulunan rehber öğretmen açığını karşılayarak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine tüm 
öğrencilerin ve ailelerin erişimi sağlanacaktır. 

Hedef 6.2. RAM’ların eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri ile rehberlik hizmet 
standartları 2012 yılı sonuna kadar belirlenecek, her yıl % 20’si standartlara uygun hâle getirilecek 
ve sayı plan dönemi sonuna kadar % 12 artırılacaktır. 

Hedef 6.3. Etkili bir mesleki rehberlik ve yöneltme için 2014 yılına kadar “Mesleki Bilgi 
Sistemi” (MBS) kurulacak etkin kullanılacaktır. 

Hedef 6.4. Kaynaştırma eğitimi kapsamındaki öğrenciler için standartlara uygun hazırlanmış 
destek eğitimi odaları ve özel eğitim sınıfları, plan dönemi sonuna kadar % 50 artırılacaktır. 

Hedef 6.5. Özel eğitim okulu-kurumu sayısını plan dönemi sonuna kadar % 25 artırılacak ve 
bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin % 20’sinin özel eğitim alanında eğitim alması 
sağlanacaktır. 

Hedef 6.6. Özel eğitim okul kurumundaki erken eğitim ve okul öncesi eğitim sınıflarının 
sayısı plan dönemi sonuna kadar 110’a çıkarılacaktır. 

Hedef 6.7. Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BSM) kurumsal kapasiteleri geliştirilecek ve plan 
dönemi sonuna kadar bunların sayısı 94’e çıkartılacaktır. 

 
Amaç 7. Bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı gelişimi için disiplinler arası 

katılımcı, bilgiye ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla öğrenci, aile ve yakın çevresiyle uyum 
ve eş güdüm içerisinde şiddeti önleyen güvenli eğitim ortamları oluşturmak. 

Hedef 7.1. Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları sağlanarak ve şiddet konusunda 
toplumsal duyarlılık artırılarak okullarda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısı her yıl % 10 
oranında azaltılacaktır. 

 
Amaç 8. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırarak sosyal sorumluluk duygusuna sahip, 

kendini gerçekleştirmiş, sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren 
ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek. 

Hedef 8.1. Eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeylerini, kendilerini 
ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini geliştirmek üzere sosyal, kültürel, sportif ve 
sanatsal faaliyetlere katılım düzeyi, plan dönemi sonuna kadar % 100 artırılacaktır. 

 
Amaç 9. Uluslararası bilim, teknik ve sanat birikiminden daha fazla yararlanarak ülkemizde 

bilim-teknoloji-sanat üretme ve kullanma düzeyini arttırmak için yurt dışına daha fazla öğrenci 
göndermek; yükseköğretim kurumlarını ilgili tarafların katkılarıyla, ülke ekonomisinin ve sosyal 
yapısının ihtiyaç duyacağı alanlarda ihtisaslaştırarak bölgesel işbirlikleri aracılığıyla Türkiye’yi 
bilimsel çalışmaların merkezî yapmak.            

Hedef  9.1. Yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı olan öğretim elemanı ve kurumların ihtiyaç 
duyduğu uzman personeli karşılamak amacıyla yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek için 
gönderilen öğrencilerin sayısı her yıl % 10 oranında artırılacaktır. 
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Hedef  9.2. Sunduğu hizmetler itibarıyla hâlihazırda tek tip olan üniversitelerin mevcut 
beşerî, fiziki ve mali kaynakları dikkate alınıp farklılaşmaları sağlanacaktır. Araştırma altyapısı 
yeterli olan üniversitelerin araştırmaya ve lisansüstü eğitime ağırlık vermeleri, diğer üniversitelerin 
ise daha çok ön lisans ve lisans eğitimine yoğunlaşmaları sağlanacaktır. 

 
Amaç 10. Hayat boyu öğrenim stratejisi doğrultusunda kişisel gelişim taleplerinin 

karşılanmasının yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının artırılması için 
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde, bireylerin kişisel bilgi ve 
istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam kalitelerini artırmak. 

Hedef 10.1. Değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının ve girişimciliğin artırılması 
için yeni modül ve dallar açarak plan dönemi sonuna kadar meslek ve gelir getirici kurslara 
katılanların sayısı 3 katına çıkartılacaktır. 

Hedef 10.2. Fertlerin yaşam kalitesini yükseltmek üzere sosyal ve kültürel alanlarda açılan 
kurs sayısı plan dönemi sonuna kadar % 25 artırılacaktır.  

 
Amaç 11. Eğitim çağı dışına çıkmış bireylerden uzaktan eğitim yoluyla öğrenimini 

tamamlamak isteyenler ile bireysel gelişimlerini sağlamak ve/veya yeni mesleki yeterlikler 
kazanmak isteyenlerin e-öğrenme ortamlarına erişimi kolaylaştırılacak, bu alanın bilgi 
teknolojilerinde meydana gelen değişimlere paralel olarak yenilenmesi, gelişmesi, 
zenginleştirilmesi ve oluşturulacak standartlara uygunluğu bakımından izlenmesi sağlanacaktır. 

Hedef 11.1. Örgün eğitim imkânından yararlanamamış bireylerin uzaktan eğitim 
imkânlarıyla öğrenimlerini tamamlamaları sağlanacaktır. 

Hedef 11.2. Değişen ve gelişen meslekler uzaktan eğitim yoluyla bireylere kazandırılacak ve 
bu alana yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

6.2.5. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 

Amaç 1. Sosyal hizmetlerde koruyucu ve önleyici çalışmaları artırmak.  
Hedef 1.1. Örgütlenme biçimi "koruyucu ve önleyici çalışmaları artıracak şekilde" 

yenilenecektir. 
Hedef 1.2. Koruyucu önleyici çalışmalar kapsamında hâlen sosyal hizmet desteği verilen 

bireye/aileye ek olarak, her yıl en az +175.000 birey ve aileye hizmet verilecektir. 
 
Amaç 2. Kurumdan yatılı bakım hizmeti alanları toplumsal yaşama kazandırarak aile 

merkezli yerinde hizmet vermek. 
Hedef 2.1. Kurum bakımındaki çocukların her yıl ortalama % 30'u kendi ailesi/koruyucu 

aile/evlat edindirme hizmeti ile aile yanında desteklenecektir. 
Hedef 2.2. Kurum bakımı altındaki özürlülerin her yıl % 3'ü aile yanında desteklenecektir. 
Hedef 2.3. Kurum bakımındaki çocukların tamamının ebeveynleri/yakınları eğitim ve 

danışmanlık hizmetleri ile desteklenecektir. 
Amaç 3. Gelişmiş ülke standartlarına uygun kurum bakımı sağlamak. 
Hedef 3.1. Bakım altında bulunan çocuk ve gençleri iş hayatına, ev hayatına, aile ortamına 

hazırlayıcı sorumluluklar kazandırılacak, sosyal yaşama uyumları sağlanacak, kişisel gelişimleri ve 
özgüvenleri artırılacaktır. 
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Hedef 3.2. Suça sürüklenen /istismara uğramış /sokakta yaşayan/ refakatsiz sığınmacı 
çocuklar gibi çocuk gruplarına yönelik ihtisaslaşmış kuruluş hizmeti verilecektir. 

Hedef 3.3. Kuruluşların fiziki alt yapısı iyileştirilecek, ev tipi yaşam ortamları 
oluşturulacaktır. 

Hedef 3.4. Kurum bakımından ayrılacak kişilere toplumsal yaşamda rehberlik edilecek, 
topluma ve sosyal yaşama uyumları izlenecektir. 

Hedef 3.5. Rutin bakım faaliyetleri yerine getirilecektir. 
 
Amaç 4. Sosyal hizmet alanında yerelleşmeyi gözardı etmeden SHÇEK’in rehberlik-

danışmanlık ve denetleme rolünü güçlendirmek, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon 
sağlamak 

Hedef 4.1. SHÇEK’in sosyal hizmetlerde koordinatör kurum olma rolü etkin hale getirilecek 
ve SHÇEK tüm sosyal hizmet alanlarında ülke genelinde koordine edici kurum hâline gelecektir. 

Hedef 4.2. Kurumun denetim ve rehberlik sistemi güçlendirilecektir. 
Hedef 4.3. İlgili gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği ve koordinasyon güçlendirilecektir. 

6.2.6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Amaç 1. Uzun vadede çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi, kısa vadede de en kötü koşullarda 
çocukların çalıştırılmasının engellenmesi amacıyla izlenecek stratejileri ve yöntemleri saptamak, 
ülke politikasının oluşturulmasına katkı sağlamak. 

Hedef 1.1. 2015 yılına kadar çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri olarak belirlenen “Sokakta 
Çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma, Tarımda Aile 
İşleri Dışında, Ücret Karşılığı Gezici ve Geçici Tarım İşlerinde Çalışma”nın ortadan 
kaldırılmasına yönelik “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zamana Bağlı Politika ve Program 
Çerçevesi” kapsamındaki faaliyetler etkin bir şekilde yürütülecektir.  

Hedef 1.2. Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının 
İyileştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında mevsimlik gezici tarım işçilerinin, özellikle 
çocukları olmak üzere aile üyelerinin çalışma ve sosyal hayatları iyileştirilecektir. 

6.2.7. Adalet Bakanlığı 

Amaç 1. Uluslararası belgeler ışığında çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalara devam etmek. 

Hedef 1.1. Diğer ülke uygulamaları karşılıklı işbirliği yapılmak suretiyle incelenecektir 
Hedef 1.2. İlgili kurumlarla işbirliği hâlinde çocuk adaletinin geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç 

analizi çalışmaları yapılacaktır. 
Hedef 1.3.  Çocuğun yüksek yararı ilkesi göz önünde bulundurularak medenî hukuk ve ceza 

hukuku alanında çocuğun korunmasına yönelik olarak yürütülen yeni çocuk adaleti sisteminin 
geliştirilmesine devam edilecektir. 
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Hedef 1.4. Suça sürüklenen çocuklar için cezanın başvurulacak son çare olduğu yaklaşımı 
çerçevesinde, çocuklar hakkında yürütülen soruşturma, tutuklama, yargılama ve hürriyeti bağlayıcı 
cezalara muhatap olmanın ortaya çıkardığı sorunları gidermeye yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Hedef 1.5. Yapılacak düzenlemelerde, ayrılan eşlerin çocuklarının veya korunmaya muhtaç 
durumda bulunan çocukların, anne babadan ayrı olarak hayata devam etmesinin meydana 
getireceği sorunlar nedeniyle çocukları anne ve babadan ayırmanın son önlem olmasına yönelik 
gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 

 
Amaç 2. Temel hukuk bilgilerinin ilköğretim çağından itibaren öğretilmesini sağlamak. 
Hedef 2.1. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak ilköğretim çağından itibaren temel 

hukuk bilgilerinin verilmesi ve daha çocukluk çağlarında hukuk bilincinin oluşturulması yoluna 
gidilecektir. 

 
Amaç 3. “Şiddet Suçu Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı”nı yasalaştırmak. 
Hedef 3.1. Şiddet suçu mağduru olan çocukların, suç nedeni ile uğradıkları maddî ve manevî 

zararların hakkaniyete uygun olarak sosyal dayanışma içerisinde giderilmesi ve gerekli yardımın 
yapılmasına ilişkin hususlar ile çocuklara yapılacak yardımın usul ve esaslarına dair hükümler 
içeren taslak üzerinde çalışmalar devam edecektir. 

 
Amaç 4. Denetimli serbestliğin etkinleştirilerek yaygınlaştırılması. 
Hedef 4.1. İnfaz uzmanlığı ile psikolog, sosyal çalışmacı gibi diğer uzmanlıkların insan 

kaynakları kapasitesi geliştirilecektir. 
Hedef 4.2. Denetimli serbestlik sistemi içerisinde gönüllülerin çalışması konusunda ulusal 

standartlar oluşturulacaktır. 
Hedef 4.3. Çocuk ve genç suçluluğunun önlenmesi amacıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla 

işbirliği hâlinde ailelerin eğitimine yönelik eğitim ve diğer etkinlikler düzenlenecektir. 
Hedef 4.4. Gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

KAYIP ÇOCUKLAR 

Bu komisyonun en önemli amaçlarından biri, ülkemizde son yıllarda kolluk kuvvetlerine 
gelen kayıp çocuk ihbarlarında belirgin bir şekilde artma olması ve bu sorununun nedenlerinin 
araştırılmasıdır. Bu nedenle kayıp çocuklar bu bölümde ayrı olarak değerlendirilmiştir.   

Kayıp çocuklar tanımından “ebeveyni ya da yasal temsilcisi tarafından nerede olduğu 
bilinmeyen ve bulunması için başvurulan çocuk” anlaşılmaktadır.  

Kayıp Çocuklar;  
• Kaçırılmış;  
• Kendi isteği ile ya da fiziksel, bilişsel ve ruhsal sorunları nedeniyle yaşadığı ortamdan    

ayrılmış  
olabilir.  

7.1. Dünyada Kayıp Çocuklar 

Dünyanın her yerinde her yıl pek çok çocuk çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmaktadır.  
Dünyada çocukların kaçırılma nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır: (2) 

• Seyahat ve turizmi içeren cinsel sömürü-çocuk seks turizmi  
• İş gücü sömürüsü, düşük ücretle ağır işlerde çalıştırılmak, tarla, fabrika, hizmetçilik gibi 
• Yasa dışı evlat edinmek 
• Dilencilik ve suç eylemleri-organize suç örgütleri 
• Zorla ya da anlaşmalı evlilikler 
• Fidye amaçlı kaçırma 
• Zorla askere almak 
• Organ ticareti  

7.1.1. Ülkelerde Kayıp Çocuk Sayılarının Tahmini  

Dünyada kayıp çocuklar başlığı altında en fazla irdelenen konulardan biri çocuk ticaretidir.  
Dünyada her yıl 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı ve bunun yarısının da kız çocuğu olduğu 
tahmin edilmektedir. (1)  

İnsan ticareti, dünya üzerindeki her ülkeyi ilgilendiren ve öncelikle ele alınması gereken acil 
ve önemli bir sorundur. Giderek büyüyen ve en fazla kâr elde edilen, çok boyutlu olan bu 
uluslararası suç, tüm dünyada zorla bir işte çalıştırma, iş kanunlarını ihlal etme, insan haklarını 
ihlal etme ve halk sağlığını tehdit etme sorunlarını kapsamaktadır. Kadın, kız ve erkek çocukların 
seks sektörüne satılması, zorunlu evlilikler, yasal olmayan yolla evlat edinme, dilendirme yoluyla 
para kazanma, uyuşturucu madde ticareti, organ ticareti gibi sömürünün yer aldığı tüm alanlar 
insan ticareti tanımının içinde yer almaktadır.  

Genel olarak akışı, az gelişmiş ülkelerden endüstrileşmiş ülkelere doğru olan insan ticaretine 
ilişkin bildirilen sayılar, yapılış tarzı ve sonuçları ürkütücü boyuttadır. İnsan ticareti, suç örgütleri 
tarafından yapıldığı için sorunun yaygınlığına yönelik kesin istatistiki veri bulunmamaktadır. 
Dünyada her yıl tahminen 2 milyon kişinin zorla çalıştırıldığı, seks sömürüsü amacıyla, yasal 
olmayan yollarla yabancı ülkeye göçe ve orada çalışmaya zorlandığı belirtilmektedir. Mağdurlar 
bu suç örgütüne karşı suçlama ya da tanıklık yapamamalarının yanı sıra sağlık, barınma, eğitim, 
güvenlik imkânlarından yoksundur. (2) 
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İnsan ticaretinde olduğu gibi çocuk ticaretinde de sayılara ulaşmak oldukça zordur. Dünya 
üzerinde her yıl yaklaşık 1,2 milyon çocuğun işgücü ve cinsel sömürü nedeniyle kaçırıldığı ILO 
tarafından belirtilmektedir. ABD raporuna göre ise (2004-2006) her yıl 600.000-800.000 kişi insan 
ticaretinin konusu olmaktadır. Bu sayının % 80’i kadın ve çocuklardan oluşmakta olup yaklaşık % 
50’sinin de 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilmektedir. Çocuk işgücü olarak kullanılan 
çocuklar genellikle kayıtsız işlerde ve kötü koşullarda çalıştırılmaktadırlar. (2) 

Pek çok uluslararası kuruluş insan ticaretinin boyutlarını tahmin etmeye yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. Ancak, kuruluşların veriye ulaşmada yaşadıkları güçlükler sonuçların 
değerlendirilmesini güçleştirmektedir. (Şekil 22) 

Şekil 22. Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Tahmin Edilen İnsan Ticareti 

 
Dünyada çocuk kaçırılmasına ilişkin bildirimler giderek artmakta, her yıl neredeyse              

% 100’lük bir artış bulunmaktadır. Dünyada sınır ötesine kaçırılmaların rotaları incelendiğinde; 
Güney Asya ülkelerinin büyük bir kısmı başlangıç, transit ya da hedef ülke olarak görülmektedir. 
Kaçırılma bölge içinde olduğu gibi, Güney Asya ve Doğu Asya, Avrupa, Körfez ülkeleri gibi diğer 
bölgeler arasında da gerçekleşmektedir.  

Dünyada insan ticaretine ilişkin bazı sayılar aşağıda verilmiştir: (3) 
• UNICEF, her yıl 1.000 ile 1.500 Guatemalalı bebeğin Kuzey Amerika ve Avrupa’da 

yaşayan çiftler tarafından evlat edinilmek için insan ticareti mağduru olduklarını tahmin 
etmektedir.   
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• Daha 13 yaşında olan kız çocukları dahi (çoğunlukla Asya ve Doğu Avrupa’dan) 
“ısmarlama gelinler” olarak insan ticaretinin mağduru olmaktadırlar. Bu kız çocukları ve kadınlar 
güçsüz ve izole bir hâlde ve büyük bir şiddet riski altındadırlar. 

• Batı ve Orta Afrika’da çok sayıda çocuk daha çok ev işlerinde kullanılmak, cinsel 
sömürü, dükkân ve çiftliklerde çalıştırılmak amacıyla insan ticaretinin esiri olmaktadırlar. İnsan 
ticaretinin mağduru olan bu çocukların % 90’nını kızlar oluşturmaktadır. 

• Togo, Mali, Burkina Faso ve Gana’da yaşayan çocuklar, Nijerya, Fildişi Sahilleri, 
Kamerun ve Gabon’a insan ticareti ile aktarılmaktadır. Çocuklar hem Benin ve Nijerya’ya, hem de 
Benin ve Nijerya’dan kaçırılmaktadır. Bu çocuklardan bazıları Orta Doğu ve hatta Avrupa’ya 
kadar götürülmektedirler.  

Avrupa'da, çocuk kaçakçılığının en önemli nedeninin, bağımsızlıklarını yeni kazanan ve 
değişim dönemi geçiren ülkelerdeki olumsuz ekonomik koşullar ve yaşanan savaşlar olduğu 
belirtilmektedir. Kaçırılan çocuklara, getirildikleri ülkelerde ya fahişelik yaptırılmakta ya da 
bu çocuklar uygun olmayan koşullarda çalıştırılmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde 
yaklaşık 200 ile 500 bin arasında çocuk fahişe bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunların üçte 
ikisi Orta Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Çocuklara ayrıca dilencilik, uyuşturucu kuryeliği ve 
hırsızlık da yaptırılmaktadır. (2) 

Avrupa Konseyine bağlı 44 ülkenin hemen hepsinde çocuk kaçakçılığı olduğu bilinmektedir. 
Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan anne babasız çocukların çoğu Orta Avrupa, Asya ve Afrika 
ülkelerinden gelmektedir. Çocuk kaçakçılığı fakir ülkelerden zengin batı ülkelerine doğru 
ilerlemektedir.  

Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri çocuk ticaretinin gözde ülkeleri olarak öne çıkmaktadır. 
Sadece Almanya’da % 95’i erkek olmak üzere, 5 ila 10 bin kaçak çocuk bulunmaktadır. Bu 
çocuklar, Almanya’ya yaklaşık 30 farklı ülkeden getirilmektedir. Özellikle Hollanda, İngiltere ve 
Fransa’da rakamlar, kaçırılan çocuk sayısının 1996 yılından itibaren % 300’lere varan bir 
oranla arttığı yönündedir. İtalya ve Yunanistan, Orta Avrupa ülkelerinden en çok kaçak göç alan 
ülkeler arasında bulunmaktadır. Arnavutluk ve Romanya çocuk kaçakçılığının kaynak ülkeleri 
arasında bulunmaktadır. İngiltere’de 140 bin kayıp çocuk kaydı bulunmaktadır. Belçika’da (2009 
yılı nüfusu 10.754.528; 0-14 yaş grubu % 16,7) günde ortalama 5 kayıp çocuk müracaatı olmakta, 
yılda yaklaşık 1.700 kayıp çocuk müracaatı alınmaktadır. (4) 

Amerika Birleşik Devletleri’nde her gün 2.000’ den fazla sayıda kaçırılan olmak üzere her 
yıl 800.000 çocuk kayıtlara kayıp olarak geçmektedir. Bu sayının 200.000 kadarı aile üyeleri 
tarafından, 58.000 kadarı ise yabancılar tarafından kaçırılma olarak kaydedilmekte ve en öncelikli 
nedeni cinsel istismar olarak görülmektedir. (5) 

Ailelerin büyük ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin mesafeli olduğu ülkelerde çocukların 
kaçırılma oranı daha yüksektir. Ayrıca ucuz işçi ve seks turizminin yaygın olduğu ülkelerde 
çocuk kaçırma olayları açısından ciddi sorun yaşanmaktadır. (2) 

Çocuk kaçırmanın arttığı özel durumlar vardır. Deprem gibi doğal afetler, savaş, iç çatışma 
ve terör durumunda da kaçırılan çocukların sayısı artmaktadır. Savaş esnasında kaçırılan çocuklar 
büyük oranda asker olarak çalıştırılmaktadır.  

Genel olarak aile üyeleri tarafından kaçırılmanın, yabancılar tarafından kaçırılmadan 
daha fazla olduğu bilinmektedir. (5) 
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Yabancılar (aile bireyleri dışında) tarafından kaçırılan çocukların çoğunluğu kız olup büyük 
bir kısmı cinsel istismara maruz kalmaktadır. (5) 

ABD’de 2009 yılında çocuk kaçırma suçundan hüküm giyen mahkûmlarla (n=750) yapılan 
bir araştırma sonucuna göre çocuk kaçırma suçunu işleyenlerin çoğunluğunun beyaz ya da Latin 
Amerika kökenli olduğu saptanmıştır. Mahkûmların orta yaş altında oldukları ve % 98’inin erkek 
olduğu saptanmıştır. Suçluların suç geçmişleri değerlendirildiğinde 12 senede ortalama 7 suç 
işledikleri ve özel bir suç kapsamında kalmadıkları görülmektedir. Çocukları kaçırdıktan sonra 
öldüren mahkûmların geçmişinde ise uyuşturucu ticareti ve cinsel saldırı gibi ağır suçlar da 
bulunmaktadır. Yine mahkûmların çoğunun geçmişinde en az iki defa hapishane geçmişi 
mevcuttur. Ayrıca, suçlu istatistiklerine göre geçmişinde çocuk kaçırmış olanların bu suçu 
tekrar işleme olasılıkları çok yüksektir. Çocuk kaçıranların 1/5’inin  bir suç ortağı 
bulunmaktadır; çünkü tek kişi 10-11 yaş arası bir çocuğu kaçırmakta güçlük çekebilir. Bu 
araştırmadaki mahkûmların sadece % 8’nin cinsel bir suça bağlı olan hükmü bulunmaktadır. (5) 

7.1.2. Kayıp Çocukların Özellikleri ve Sorunları 

Çocuk ticareti (insan ticareti tanımı altında) tüm dünyayı kapsayan bir durum olup coğrafi 
bölge ya da ülkelerle sınırlı değildir. Bir ülkeden başka bir ülkeye kaçırılma en sık rastlanan 
kayıp şeklidir. Çocuk ticareti, genellikle organize suç örgütleri tarafından 
gerçekleştirilmektedir. En çok risk altında olan grup, 16 ila 24 yaş arasındaki kadın ve kızlardır. 
Genellikle eğitim seviyesi düşük olan kadın ve kızların iyi bir iş sahibi olma umutları yoktur. 
Çocuk tacirleri, mağdurları kendi ülkeleri içinde bir yerden diğerine aktarırlar; çoğu zaman da 
uluslararası sınırlardan geçirirler. Daha sonra mağdurların en temel özgürlükleri ellerinden 
alınır, eşya gibi satılırlar ve hem seks köleleri olarak hem de diğer işlerde zorla çalışmaya 
zorlanırlar. Kurbanlara rutin olarak tecavüz edilir, işkence ve şiddete maruz bırakılırlar. 
Kaçırılan çocukların temel özgürlükleri ve insan hakları ihlal edilir; çocuğun fiziksel ve mental 
bütünlüğüne zarar verilerek çocuğun yaşamı ciddi ölçüde tehdit altında kalır. (5)(4)(2)(6) 

Kızların erkeklere oranla daha fazla kayıp olarak kayıtlara geçtiği görülmektedir. Kızların ve 
erkeklerin evden kaçma nedenleri de farklıdır. Erkekler daha çok macera, iş bulma gibi nedenlerle 
kaçarken; kızlar evlenme, aile içi baskı, aile içi cinsel istismar gibi nedenlerden dolayı evden 
kaçmaktadırlar.  

Kayıp çocukları bekleyen sorunlarda cinsel istismar ve ölüm görülmektedir. Ancak, ölümle 
sonuçlanmayan vakalarda ruhsal sorunlar, bazı bulaşıcı hastalıklar, uyuşturucu, şiddet ve cinsel 
istismar gibi sorunlar sık olarak görülen problemlerdir. Kaçırılan çocuklar fiziksel istismara da 
maruz kalmaktadır. (5) 

Yabancı tarafından kaçırılan çocuklar genellikle cinsel saldırı sonrası öldürülmektedir. Bu 
öldürmelerin ilk 3 saatte meydana geldiği görülmektedir. Öldürme olgularının % 91 oranında 
gerçekleştiği gözlenmektedir. (5) 

ABD’de kayıp olan çocukların % 44’ü bir saat içerisinde % 74’ü 3 saat içerisinde % 91’i 24 
saat içerisinde öldürülmektedir. (4) 

Kaçırılan çocukların hemen hepsi kendilerini suçlu hissetmektedir. Yaşadıkları yoğun 
duygularının altından kalkamayan çocuklarda uykusuzluk, kâbus görmeler, umutsuzluk, madde 
kullanımı ve intihar eğilimleri gözlemlenebilmektedir. Ayrıca, kaçırılan çocuklar, ailelerinden ayrı 
kaldıkları süre uzadıkça çevrelerindeki insanlara nasıl davranacağını ve sosyal ortama ve nasıl 
uyum sağlayacağını bilememektedirler. 
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7.1.3. Veri Toplama Sistemi ve Ölçütler 

Kayıp çocuklar ile ilgili veri toplama sisteminde birtakım zorluklar yaşanmaktadır. Bazı 
ülkelerde doğum kayıtlarına ulaşamamak, yetersiz kaydetme yöntemleri ve güvenilir olmayan 
veriler kaçırılan kişiye ilişkin özellikleri tanımlama konusunda sorun yaşanmasına neden 
olmaktadır. İstatistikler çocuk kaçırmanın boyutları ve özelliklerine ait tam bir analiz 
yapılabilmesini güçleştirmektedir. Yasal makamlardan ve yetkililerden elde edilen istatistikler, her 
zaman birleştirilememektedir. Ayrıca, insan ticareti konusunda sistematik bilgi toplamak için yerel 
ya da uluslararası merkezî kayıt sistemi bulunmamaktadır.  

İnsan ticaretinin tespiti için gerekli standart göstergelerin eksikliği, veri toplama 
sisteminin yetersiz olması, ulusal istatistiklerin kalitesindeki değişiklikler, ülkeler arası 
karşılaştırma ve değerlendirme yapılmasına engel olmaktadır. Bu da sadece ülkeler arası 
işbirliği yapılmasını değil, çocuk ticaretinin tespit edilmesini de zorlaştırmaktadır. Bu konudaki 
bilgi eksikliği, hangi gruptaki çocukların ticaret ve istismara karşı savunmasız olduğunun 
belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu bilgi, çocuk ticaretinin ana sebeplerinin daha iyi anlaşılması 
ve çocuk ticareti ile cinsiyet, fiziksel engel, ırk, uyruk, sosyal veya ekonomik statü ayrımcılığı 
arasındaki ilişkinin kurulabilmesi için gereklidir. 

7.2. Türkiye’de Kayıp Çocuklar 

Tanımlar 

Kurumların ortak olarak benimsediği ‘kayıp çocuk’ tanımı, 18 yaş altı çocukların ailesinin 
bilgisi dışında herhangi bir nedenle evden uzaklaşması, kaçması ya da kaçırılması ve bu 
nedenlerden dolayı da risk altında olmasıdır.  

Emniyet Genel Müdürlüğünün kabul ettiği “Kayıp Çocuk” tanımı şu şekildedir: “Hangi 
ortamdan kaybolursa kaybolsun, nerede olduğu ebeveynleri veya yasal temsilcileri tarafından 
bilinmeyen ve hakkında kayıp ihbarı yapılmış çocuktur. Ülkemizde sosyal hizmet kurumlarından 
izinsiz ayrılan veya izinli ayrıldığı hâlde yasal süresi sonunda kuruluşa geri dönmeyen çocuklar 
da kayıp olarak kabul edilmektedir. (7) 

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı “Kayıp Çocuklar Raporu”na göre kayıp çocuklar üç 
grupta incelenmektedir.  

1. Kendi rızası ile kaçanlar,  
2. Rızası dışında kaçırılanlar ve  
3. İstemeden de olsa yoksulluk vb. nedenlerle kaçanlardır.  
İnsan Hakları Başkanlığının raporunda çocuklar, evlenme vaadiyle, fuhuş amacıyla, organ 

ticareti maksadıyla, uyuşturucu işinde kullanmak için,  ideolojik nedenlerle, terör örgütlerince, 
evlat edinmek ve dilendirmek gibi insan ticareti amaçlı kaçırılabilmektedirler. Kaçan çocukların 
özenti, ebeveyn boşanması, kentleşememe gibi alt başlıkları varken, kaçırılanların genelde çocuk 
ticareti, dilencilik ve cinsel sömürü gibi nedenleri vardır. Kaçan çocukların ergenlik sorunları 
yaşaması, arkadaşlarının etkisinde kalmaları, okul başarısızlığı, suça itilme, para kazanma arzusu 
ve güvensizlik duymaları gibi yaşadıkları sorunlar da sürecin yaşanmasının altında yatan 
nedenlerin başında gelmektedir. Kurumlarda yaşayan çocukların psikososyal sorunları da bu 
sorunları daha ağır yaşayarak kurumdan ayrılmalarına neden olabilmektedir. Bu nedenlerin yanı 
sıra kaza ve doğal afetler sırasında, çocukların kaçırılması ve ayrılmalarına ilişkin sorunlar da 
yoğun olarak yaşanmaktadır. (1) 



– 343 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Türkiye’de çocukların kayıp olma nedenleri genel olarak 3 temel grupta incelenebilir:  
1. Aile üyeleri tarafından kaçırılan çocuklar: Velayet yetkisine sahip olmayan ana veya 

babanın ya da üçüncü derece dâhil kan hısımlarının, bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi 
altında bulunan kimsenin yanından kaçırması ve alıkoyması, çocuk kaçırma ve alıkoyma suçunu 
oluşturmaktadır.  

Bu suç; hakkında koruma kararı alınmış ve bir kuruma veya aile yanına yerleştirilmiş 
çocuğun, velayet yetkisi kaldırılmış anne veya babası tarafından ya da üçüncü dereceye kadar kan 
hısımları tarafından bu kurumdan kaçırılmaları veya kaçırıldıktan sonra alıkonulmaları hâli için de 
geçerlidir. Koruyucu tedbirler kapsamında velayetin kaldırılması suretiyle bir kuruma yerleştirilen 
çocuğun anne-babasının yanında bulunması hâlinde de TCK’nin 234’ üncü maddesinin ihlalinden 
söz edilebilecektir. Bu nedenle çocuğu ve velayet yetkisini geri almak isteyen anne-babanın 
eyleminin hukuka uygun olabilmesi için mahkemeden karar alması gerekmektedir 

Bu tür kaçırmalarda sıklıkla; 
• En büyük neden çocuğun güvenliği değil, diğer ebeveynden intikam alma isteğidir.   
• Çocuk kaçıran ebeveynlerin yarıdan çoğunun şiddet davranışıyla ilgili bir geçmişi, suç 

kaydı ya da madde bağımlılığı vardır.   
• Aile üyeleri tarafından kaçırılan çocuklarda uzun süre duygusal ve psikolojik 

rahatsızlıklar görülmektedir.  
Özellikle boşanma ve ayrılık halleri gibi ebeveynlerin anlaşmazlık içerisinde bulunduğu 

durumlarda meydana gelen çocuğu kaçırarak diğerine göstermeme, çocuklar için önemli 
mağduriyet sebebidir. Bu durum da, diğer ebeveyn tarafından kaçırılmasına neden olabilmektedir.  

Türkiye’de ebeveynleri tarafından kendi çocuğunu kaçırma olayları iki şekilde ele 
alınmalıdır. Ülke sınırları içinde kendi çocuğunu kaçırmada yerel hukuk çerçevesinde hareket 
edilmekte; ancak yurt dışından ülkemize ya da tam tersi ülkemizden yurt dışına çocuğunu kaçırma 
durumunda ise Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi ve bu 
Sözleşme’nin uygulanmasına dair Kanun çerçevesinde işlem yapılmaktadır.   

2. Yabancılar tarafından kaçırılan çocuklar: Yapılan araştırmalara göre çocukları kaçıran 
kişiler 3 grupta incelenebilir.  

Pedofiller: Çocuk kaçıranlar arasında en yaygın gruptur.  Pedofiller çocukların nelerden 
hoşlandığını bildikleri için çocukları kolayca ikna ederler.  

Ruhsal sorunu olan kişiler: Çocuk sahibi olamadıkları ya da kendi çocuklarını kaybettikleri 
için bu boşluğu doldurmak amacıyla çocuk kaçırırlar.  

Para kazanmak amacındaki kişiler: Çocukları çocuk pornografisi için ya da evlatlık 
vermek amacıyla parayla satmaktadırlar. Yurdumuzda bu gruba çalıştırmak amacı ile kaçırılan ya 
da aileleri tarafından kiralanan, satılan çocuklar eklenebilir. Bu kişiler sabıkalı istismarcılar da 
olabilmektedirler. 

1. Kendi isteğiyle kaçan çocuklar 
Ailesinin izni dışında aile içi baskı, şiddet, iş bulma, ekonomik zorluklar, ailenin rızası 

dışında evlenme, zorla evlendirilme, özenti, zengin olma isteği, macera gibi nedenlerden ötürü 
kaçan çocuklardır.  

Kayıp çocuklar arasında bu gruplarda yer almayan bazı özel gruplar da (örneğin yaşın 
küçük olması, ruhsal sorunu olması ve engelli olma gibi) yer almaktadır. Bu çocukların 
muhakemelerinin gelişmemiş olması kaybolmalarına neden olmaktadır. 
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7.2.1. Ülkemizde Kayıp Çocukların Durum Analizi 

Ülkemizde kayıp olarak müracaat edilen çocukların yaşam yerlerine göre, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ya da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından işlemler yapılmaktadır. 
Bu nedenle bu konuya ilişkin istatistikler ayrı olarak verilmektedir. Kolluk kuvvetlerine bildirilen 
vakaların önemli bir kısmını da SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan ayrılan çocuklar oluşturmaktadır. 
Bu nedenle SHÇEK ile ilgili sayılar ayrı bir bölüm hâlinde sunulmuştur. 

7.2.1.1. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıp çocuklarla ilgili tutulan kayıtlar TÜİK tarafından 
Komisyon çalışmaları sırasında analiz edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu konuya 
ilişkin 1997 yılından beri kayıt tutulmaktadır. 1997 yılında başlayan kayıtların 12 Nisan 2010 
tarihinde değerlendirilmesi sonucunda, toplam 29.223 kayıp çocuk müracaatı olduğu ve bu 
çocuklardan 27.741’inin bulunduğu tespit edilmiştir.  

Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında kayıp müracaatı ile ilgili veri değerlendirildiğinde; 
kayıp çocukların yaklaşık % 95’inin çok kısa sürede bulunduğu anlaşılmaktadır. Emniyet Genel 
Müdürlüğü kayıtlarında yer alan kayıp çocuk sayısı, herhangi bir tespit anında yaklaşık 1.500’dür. 
Kayıp çocuk müracaatlarına her gün yeni vakalar eklenirken pek çok kayıp çocuk da 
bulunmaktadır. Aylık olarak bulunamayan çocuklar farklı kişiler olup sadece çok az bir kısmının 
eski vakalardan oluştuğu bilinmektedir. Bu nedenle toplam kayıp çocuk sayısında artış olmakla 
beraber genel olarak hâlen kayıp olan çocuk sayısında büyük bir değişiklik olmamaktadır. Yorum 
yapılırken genellikle toplam sayı üzerinden bir değerlendirme ifade edilmekle beraber vakaların 
bir kısmı bulunmuştur, bir kısmı yeni kaybolan vakalar şeklindedir. Bu nedenle hâlen aranan kayıp 
çocuk sayısının özellikle öğrenilmesi gerekmektedir.  Yani, kayıp çocuk sayısı ifade edilirken 
vakaların önemli bir kısmının değişim hâlinde olduğu da belirtilmelidir. 

Tablo 71. Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü Bölgesinde 12 Nisan 2010 Tarihine Kadar 
Kayıp Çocukların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 Toplam Kayıp Olan Hâlen Aranan Bulunmuş 
Sayı %  Sayı %  Sayı %  

0-9 

1.208 4,1 87 5,8 1.121 4,0 
10-14 8.406 28,8 423 28,5 7.983 28,8 
15-19 19.609 67,1 972 65,5 18.637 67,2 
Toplam 29.223 100 1.482 100 27.741 100 

 
Kayıp müracaatı olan çocukların % 67,1’i 15-19 yaş grubunda,  % 28,8’i 10-14 yaş 

grubunda ve % 4,1’i ise 0-9 yaş grubundadır. Kayıp olan ve hâlen aranan çocukların yaş gruplarına 
göre dağılımı ise şu şekildedir: % 5,8’i 0-9 yaş grubunda, % 28,5’i 10-14 yaş grubunda ve             
% 65,5’i 15-19 yaş grubundadır. Kayıp müracaatı yapılan, bulunan ve hâlen aranan çocuklarının 
yaş gruplarına göre dağılımı oldukça benzerdir. (Tablo 73) 
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Şekil 23. Kaybolan Çocukların Yaşlara ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 
Not: Yatay çizginin üst kısmında yer alan mavi kolonlar erkekleri, çizginin altında kalan kırmızı 
kolonlar kadınları göstermektedir. 

 
Şekil 23’te de görüldüğü gibi kayıp çocukların önemli bir kısmı      12 yaş üzerindeki yaş 

grubunda yığılmaktadır. Yani çocuklarla iletişim kurulabilecek ve çocuğun isteklerini 
belirtebileceği bir yaş grubunda yığılma olmaktadır. 

Tablo 72. Kayıp Olan Çocukların Yaşlara ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

Yaş Grubu 

TOPLAM 

Toplam Erkek Kadın 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

29.223 11.355 38,9 17.868 61,1 
 

0 226 92 407 134 59,3 
1 64 31 48,4 33 51,6 
2 86 40 46,5 46 53,5 
3 90 34 37,8 56 62,2 
4 96 56 58,3 40 41,7 
5 101 47 46,5 54 53,5 
6 93 47 50,5 46 49,5 
7 102 55 53,9 47 46,1 
8 158 89 56,3 69 43,7 
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9 192 100 52,1 92 47,9 
(0-9) Toplam 1.208 591 48,9 617 51,1 

10 328 205 62,5 123 37,5 
11 512 335 65,4 177 34,6 
12 1.165 687 59,0 478 41,0 
13 2.288 1.191 52,1 1.097 47,9 
14 4.113 1.768 43,0 2.345 57,0 

(10-14) Toplam 8.406 4.186 49,8 4.220 50,2 
15 6.423 2.344 36,5 4.079 63,5 
16 7.188 2.354 32,7 4.834 67,3 
17 5.998 1.880 31,3 4.118 68,7 

(15-17) Toplam 19.609 6.578 33,5 13.031 66,5 
 

Kayıp çocukların % 61,1 oranındaki önemli bir kısmı kız çocuktur. Ancak, küçük yaş 
gruplarında kayıp olan erkek ve kız çocuklarında benzer oranlar görülürken, çocuğun yaşı 
büyüdükçe toplam kayıp olan çocuklar içinde kayıp kız çocukların payı artmaktadır. 0-9 yaş 
grubunda kayıp olan çocukların % 48,9’u erkek ve % 51,1’i kız olup 10-14 yaş grubunda da 
benzer bir dağılım görülmektedir (Erkeklerde % 49,8 ve kızlarda % 50,2). Ancak kayıp sayısının 
artmaya başladığı 15 yaşından itibaren kayıp olan kız çocuklarının oranının % 60’ın üzerine çık-
ması dikkat çekmektedir. Bu artışın 13 yaşından itibaren olduğu yorumu da yapılabilir. (Tablo 74) 

Şekil 24. Emniyet Genel Müdürlüğü Bölgesinde Kayıp Müracaatı Yapılan Çocuklarda Hâlen 
Kayıp Olma ve Bulunma Yüzdeleri (12 Nisan 2010) 
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Kayıp müracaatı olan çocukların yaş gruplarına göre hâlen kayıp olma yüzdeleri arasında 
önemli bir fark bulunmamaktadır. 0-9 yaş grubunda kayıp çocukların % 7,2’si, 10-14 yaş 
grubundaki çocukların    % 5’i ve 15-17 yaş grubundaki çocukların % 5’i hâlen kayıptır. (Şekil 24) 

Şekil 25. Emniyet Genel Müdürlüğü Bölgesinde Kayıp Çocukların Yaş Grupları, Cinsiyet ve 
Bulunma Durumları (12 Nisan 2010) 

 
• Kayıp çocukların yaş grupları ve cinsiyetlerine göre bulunma yüzdeleri arasında 

farklılıklar bulunmaktadır.  
• Kayıp müracaatı yapılan 0-9 yaş grubundaki erkek çocuklardan % 8,8’i ve kızlardan     

% 6,3’ü hâlen kayıptır.  
• 0-9 yaş grubunda kayıp erkek çocuklardan bulunamayan çocuk yüzdesi kızlara göre daha 

yüksek iken 10-14 ve 15-17 yaş gruplarında kız çocukların bulunamama yüzdesi daha yüksektir.  
• 10-14 yaş grubundaki kayıp erkek çocuklardan % 4,4’ü ve kızlardan % 5,6’sı hâlen 

kayıptır.  
• 15-17 yaş grubunda da benzer bir sonuç vardır. Kızlarda bulunamama yüzdesi % 5,4 

iken erkeklerde % 4’tür. (Şekil 25) 

Tablo 73. Kayıp Olarak Bildirilen Çocukların Beraber Kaldıkları Kişiler (12 Nisan 2010) 

 
Toplam Erkek Kadın 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Anne/baba 15.249 52,2 5673 50 9.576 53,6 

Anne 1.953 6,7 510 4,5 1.443 8,1 

Baba 502 1,7 205 1,8 297 1,7 
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2. dereceden yakınlar 216 0,7 70 0,6 146 0,8 

Kurum  (SHÇEK) 672 2,3 313 2,8 359 2 

Kardeş / kardeşler 292 1 104 0,9 188 1,1 
Büyükanne / 
büyükbaba 226 0,8 60 0,5 166 0,9 

Arkadaş 106 0,4 45 0,4 61 0,3 

Eş 83 0,3 1 0 82 0,5 

Üvey anne/baba 68 0,2 22 0,2 46 0,3 

Yalnız yaşıyor 24 0,1 12 0,1 12 0,1 

Çocuk/çocukları 20 0,1 6 0,1 14 0,1 
Diğer 5.848 20 2.566 22,6 3.282 18,4 

Kayıt olmayan 3.964 13,6 1.768 15,6 2.196 12,3 

Toplam 29.223 100 11.355 100 17.868 100 
 

Kayıp olarak bildirilen çocukların yaklaşık yarısı ailelerinin yanından ayrılmaktadır. 
Çocukların yaklaşık % 10’u tek ebeveynli aile, kardeş, 2. derece akraba ya da 
büyükanne/büyükbaba yanından ayrılmaktadır. 

Şekil 26. Emniyet Genel Müdürlüğü Bölgesinde Kayıp Çocukların Kaybolmadan Önce 
Birlikte Yaşadığı Kişiler (12 Nisan 2010)4

1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kayıp müracaatı yapılan çocukların kaybolmadan önce beraber yaşadıkları kişiler 

değerlendirildiğinde; çocukların % 52,4’ü çekirdek aileleri, % 8,4’ü tek ebeveynli aileleri ve        
% 2,5’i akrabaları ile birlikte yaşamaktadır. Kayıp müracaatı yapılan çocukların % 15,9’u 
SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda yaşayan çocuklardır. (Şekil 26) 

                                                 
4 Bu grafik yapılırken TÜİK’ten alınan veride bazı gruplandırmalar yapılmış, 

bilinmeyenler toplamdan çıkarılmıştır. Bu nedenle sayılar ve şekilde yer alan yüzdelerin birbirini 
tutmama olasılığı vardır. Kayıtlarda aynı ifadelerin farklı şekilde kodlanması nedeniyle sayı ve 
yüzdelerin fikir vermesi amacıyla iki tür analiz yapılması uygun görülmüştür.  
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Çocukların % 8,4’ü tek ebeveynli ailelerde yaşadığı görülmektedir. Bunun üzerine boşanmış 
ailelerde daha fazla kayıp çocuk olma olasılığının belirlemek için boşanmış aile durumunun 
değerlendiril-mesine karar verilmiştir. Türkiye’de 2008 yılında evli olan nüfus içinde boşanmış 
aile yüzdesi araştırılmıştır; Türkiye’de her 1000 aileden yaklaşık 3’ü tek ebeveynli aile 
yapısındadır (boşanmış aile ‰ 2,97). Oysa kayıp müracaatı yapılan çocukların % 8,4’ü tek 
ebeveynli ailelerin çocuklarıdır. Bu çocukların boşanmış ya da tek ebeveynlerinin vefat etme 
olasılığı da söz konusu olmasına karşılık tek ebeveynli ailelerin çocuklarının kayıp olma riski daha 
yüksek olarak değerlendirilebileceği kanaatindeyiz.   

Kayıp olarak bildirilen çocukların 103’ü, kendi eş ve çocuklarının yanından ayrılan 
çocuklardır. Bu çocuklar “çocuk evlilikleri” yapmış çocuklardır. Türkiye’de çocuk evlilikleri olan 
çocuk sayısı hakkında kesin bir bilgimiz olmamakla beraber, kayıp çocuklar içinde bir grubun 
ayrıldığı aile yapısı içinde dikkati çekmektedir. Tüm kayıp olan çocukların (yaklaşık 29.000) 
içinde her ne kadar küçük bir sayı olsa da “çocuk evlilikler” bir risk faktörü olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Şekil 27. Emniyet Genel Müdürlüğü Bölgesinde Kayıp Çocukların Birlikte Yaşadıkları 
Kişilere Göre Cinsiyetleri (12 Nisan 2010)5

2 
 

Kayıp müracaatı yapılan çocukların cinsiyetlerine göre beraber yaşadıkları kişilerin yanından 
ayrılma ya da kaybolma yüzdeleri farklılaşmaktadır. Ailesiyle (çekirdek) yaşarken kaybolan 
çocuklardan % 62,8’i, tek ebeveynli ailesiyle yaşarken kaybolan çocuklardan % 70,9’u ve diğer 
akrabaları ile yaşarken kaybolan çocukların % 68,1’i kızdır. Diğer taraftan evli ve çocuğu olan 
kayıp çocukların % 93,2’si kızdır. Yine kurumlarda yaşarken kaybolan çocukların % 55,1’i ve 
yalnız yaşarken kaybolan çocukların % 50’si kızdır. (Şekil 27) 

                                                 
5 Bu şekil çizilirken bazı gruplandırmalar yapılmak durumunda kalmıştır, bu 

gruplandırma sırasında bazı grupların tanımı anlaşılamadığı için analizlerde yer almamıştır. 
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Şekil 28. Emniyet Genel Müdürlüğü Bölgesinde Kayıp Çocukların Kayboldukları Aylar           
(12 Nisan 2010) 

 

 

Tablo 74. Emniyet Genel Müdürlüğü Bölgesinde Kaybolma ve Bulunma Arasında          
Geçen Süre (12 Nisan 2010) 

 
 

Kayıp müracaatlarının mart ve nisan aylarında arttığı görülmektedir. (Şekil 28) 
• Kayıp müracaatı yapılan ve bulunan çocukların % 24,4’ü 0-3 gün arasında,  
• % 16,6’sı 4-7 gün arasında, % 14,9’u 8-15 gün arasında;  
• sonuç olarak % 55,9’u ilk 15 gün içinde bulunmaktadır. Bu da erken müracaatın önemini 

göstermektedir. 
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Şekil 29. Emniyet Genel Müdürlüğü Bölgesinde 2006-2009 Yılları Arasında Kayıp Çocuk 
Sayısında Artış 

 

 
Türkiye’de 1 Ocak 2006-31 Aralık 2009 tarihleri arasında kayıp müracaatı olan çocukların 

sayısı giderek artmaktmıştır. Kız çocuklar erkek çocuklardan daha fazla kaybolmaktadır. 2006 
yılında kayıp müracaatı yapılan erkek çocuklara 100 denildiğinde kayıp kız sayısı 125’tir. 
Erkeklerde 2006-2009 yıllarda arasında kayıp müracaatı yapılan çocuk sayısı 100’den 331’e 
çıkarken; kızlarda 125’den 563’e çıkmıştır. (Şekil 29) 

Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtları içinde her gün sayılar değişebilmektedir. Örneğin 12 
Nisan ve 1 Temmuz 2010 tarihleri arasında kayıp olarak bildirilen çocukların sayıları ve 
cinsiyetleri aşağıda verilmiştir. (Tablo 75) 

Emniyet Genel Müdürlüğüne her gün kayıp müracaatları yapılmakta, aynı zamanda 
bunların birçoğu da bulunmaktadır. Bu durumda toplam kayıp sayısında çok fazla bir 
değişkenlik olmamasına karşın; kayıp olan kişilerde değişkenlik görülmekte, hep aynı kişiler 
kayıp olarak kalmamaktadır. 

Tablo 75. Emniyet Genel Müdürlüğü Kayıtlarına Göre 12 Nisan ve 1 Temmuz 2010 
Tarihleri Arasında Kayıp Olarak Bildirilen, Bulunan ve Hâlen Aranan Çocukların Dağılımı 

Tarih 
Kayıp Olarak 

Bildirilen 
Çocuk Sayısı 

Bulunan 
Çocuk 
Sayısı 

Hâlen Aranan Çocuk Sayısı 

Ailenin 
Yanında 
Yaşayan 

Kurumda 
Yaşayan Toplam 

 12 Nisan 2010 30.248 28.719 1.035 494 1.529 
 02 Temmuz 2010 34.664 32.909 1.233 522 1.755 

 
Emniyet Genel Müdürlüğüne 12 Nisan 2010 tarihi itibarıyla kayıp bildirimi yapılan ve hâlen 

aranan çocukların % 32,3’ü ve 2 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla kayıp bildirimi yapılan ve hâlen 
aranan çocukların % 29,7’si SHÇEK’e bağlı kuruluşlardandır. 
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Tablo 76. Emniyet Genel Müdürlüğüne Bildirilen ve Hâlen Kayıp Olan Çocukların Yaşları 
(2 Temmuz 2010) 

Yaş Sayı  Yüzde  

18 261 14,9

17 467 26,6

16 384 21,9

15 240 13,7

14 138 7,9

13 86 4,9

12 37 2,1

11 26 1,5

10 18 1

9 16 0,9

8 10 0,6

7 9 0,5

6 15 0,9

5 9 0,5

4 6 0,3

3 10 0,6

2 10 0,6

1 8 0,5

0 2 0,1

Toplam 1.755 100
 

Hâlen kayıp olarak aranan çocukların % 77,1’i 15 yaş ve üzerindedir. Hâlen aranan 
çocukların ikisi hâlen bir yaşının altında ve 43’ü 1-5 yaş arasındadır. 

Hâlen kayıp olan ve aranan toplam 1.757 çocuğun 623’ü erkek (% 35,4) ve 1.134’ü kızdır 
(% 24,6). 

Tablo 77. Emniyet Genel Müdürlüğüne Bildirilen ve Hâlen Kayıp Çocukların Bildirildikleri 
İllere Göre Dağılımı (2 Temmuz 2010) 

İl 
Müracaat Toplamı Bulunan çocuk 

Toplamı 
Hâlen Kayıp Çocuk 

Toplamı 

Sayı Yüzde* Sayı Yüzde** Sayı Yüzde** 

Adana 766 2,2 689 89,9 77 10,1 
Adıyaman 243 0,7 226 93 17 7 
Afyonkarahisar 374 1,1 357 95,5 17 4,5 
Ağrı 171 0,5 153 89,5 18 10,5 
Aksaray 75 0,2 68 90,7 7 9,3 
Amasya 138 0,4 134 97,1 4 2,9 
Ankara 1.898 5,5 1.718 90,5 180 9,5 
Antalya 157 0,5 130 82,8 27 17,2 
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Ardahan 25 0,1 24 96 1 4,0 
Artvin 42 0,1 41 97,6 1 2,4 
Aydın 410 1,2 391 95,4 19 4,6 
Balıkesir 765 2,2 742 97 23 3 
Bartın 63 0,2 63 100   
Batman 310 0,9 277 89,4 33 10,6 
Bayburt 17 0 15 88,2 2 11,8 
Bilecik 136 0,4 132 97,1 4 2,9 
Bingöl 101 0,3 100 99 1 1 
Bitlis 73 0,2 67 91,8 6 8,2 
Bolu 221 0,6 211 95,5 10 4,5 
Burdur 128 0,4 124 96,9 4 3,1 
Bursa 1.242 3,6 1.149 92,5 93 7,5 
Çanakkale 220 0,6 213 96,8 7 3,2 
Çankırı 103 0,3 99 96,1 4 3,9 
Çorum 222 0,6 216 97,3 6 2,7 
Denizli 357 1 339 95 18 5 
Diyarbakır 601 1,7 555 92,3 46 7,7 
Düzce 98 0,3 91 92,9 7 7,1 
Edirne 150 0,4 147 98 3 2,0 
Elâzığ 263 0,8 258 98,1 5 1,9 
Erzincan 177 0,5 171 96,6 6 3,4 
Erzurum 450 1,3 427 94,9 23 5,1 
Eskişehir 1.090 3,1 1.064 97,6 26 2,4 
Gaziantep 768 2,2 757 98,6 11 1,4 
Giresun 53 0,2 47 88,7 6 11,3 
Gümüşhane 48 0,1 48 100   
Hakkâri 76 0,2 38 50 38 50 
Hatay 602 1,7 564 93,7 38 6,3 
Iğdır 92 0,3 87 94,6 5 5,4 
Isparta 296 0,9 281 94,9 15 5,1 
İstanbul 6.886 19,9 6.625 96,2 261 3,8 
İzmir 3.563 10,3 3.476 97,6 87 2,4 
Kahramanmaraş 706 2 677 95,9 29 4,1 
Karabük 95 0,3 93 97,9 2 2,1 
Karaman 289 0,8 284 98,3 5 1,7 
Kars 111 0,3 109 98,2 2 1,8 
Kastamonu 102 0,3 91 89,2 11 10,8 
Kayseri 589 1,7 554 94,1 35 5,9 
Kırıkkale 328 0,9 323 98,5 5 1,5 
Kırklareli 18 0,1 13 72,2 5 27,8 
Kırşehir 142 0,4 138 97,2 4 2,8 
Kilis 100 0,3 98 98 2 2 
Kocaeli 614 1,8 569 92,7 45 7,3 
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Konya 592 1,7 566 95,6 26 4,4 
Kütahya 529 1,5 523 98,9 6 1,1 
Malatya 231 0,7 226 97,8 5 2,2 
Manisa 494 1,4 476 96,4 18 3,6 
Mardin 162 0,5 157 96,9 5 3,1 
Mersin 1.084 3,1 1.009 93,1 75 6,9 
Muğla 157 0,5 147 93,6 10 6,4 
Muş 137 0,4 135 98,5 2 1,5 
Nevşehir 135 0,4 129 95,6 6 4,4 
Niğde 216 0,6 207 95,8 9 4,2 
Ordu 215 0,6 206 95,8 9 4,2 
Osmaniye 319 0,9 316 99,1 3 0,9 
Rize 62 0,2 60 96,8 2 3,2 
Sakarya 274 0,8 261 95,3 13 4,7 
Samsun 241 0,7 206 85,5 35 14,5 
Siirt 96 0,3 84 87,5 12 12,5 
Sinop 44 0,1 44 100   
Sivas 355 1 342 96,3 13 3,7 
Şanlıurfa 677 2 625 92,3 52 7,7 
Şırnak 61 0,2 46 75,4 15 24,6 
Tekirdağ 303 0,9 283 93,4 20 6,6 
Tokat 342 1 328 95,9 14 4,1 
Trabzon 42 0,1 36 85,7 6 14,3 
Tunceli 10 0 6 60 4 40 
Uşak 571 1,6 559 97,9 12 2,1 
Van 316 0,9 252 79,7 64 20,3 
Yalova 107 0,3 105 98,1 2 1,9 
Yozgat 196 0,6 189 96,4 7 3,6 
Zonguldak 138 0,4 129 93,5 9 6,5 
Genel Toplam 34.670 100 32.915 94,9 1.755 5,1 

*Tüm çocuklar içinde yüzde 
** Her il içinde kayıp olarak bildirilen çocuklar içinde yüzde 
 
 
Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında 2 Temmuz 2010 tarihinde 34.670 kayıp çocuk 

bildirimi olup çocukların % 94,9’u bulunmuş ve % 5,1’i hâlen aranmaktadır. 
Genel olarak Türkiye sayıları içinde küçük bir yüzde almasına karşılık illerde bildirilen 

çocuklardan bulunamama yüzdesi yüksek olan illerimiz vardır. Kayıp bildirimi yapılan ve hâlen 
yaklaşık yarısı bulunamayan bir ilimiz bulunmaktadır: Hakkâri’de hâlen kayıp oranı % 50’dir. 
Tunceli’de kayıp olarak bildirilen 10 çocuktan dördü hâlen kayıptır (% 40) Kırklareli’nde kayıp 
bildirimi yapılan yaklaşık üç çocuktan biri (% 27,8), Şırnak’ta kayıp bildirimi yapılan her dört 
çocuktan biri  (% 24,6), Van’da  (% 20,3)  her beş çocuktan biri ve Antalya’da (% 17,6) yaklaşık 
her altı çocuktan biri hâlen kayıptır. Kayıp bildirimi yapılan her 8-9 çocuktan birinin hâlen 
arandığı iller ise Trabzon (% 14,3), Samsun (% 14,5), Siirt (% 12,5), Bayburt (% 11,8) ve Giresun 
(% 11,3)’dur.  Her 10 çocuktan birinin hâlen kayıp olduğu iller arasında Kastamonu (% 10,8), Ağrı 
(% 10,5) ve Adana (% 10,1) bulunmaktadır. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 81 ilimizin 78’inde hâlen kayıp olan ve aranan 
çocuk bulunmaktadır. En fazla kayıp olan ve hâlen aranan çocuklar nüfusları büyük olan illerimiz-
dedir. (Hâlen aranan çocukların % 14,9’u İstanbul’dan ve % 10,3’ü Ankara’dan bildirilmiştir). 

Tablo 78. Emniyet Genel Müdürlüğüne SHÇEK’ten Bildirilen ve Hâlen Kayıp Olan 
Çocukların Dağılımı (2 Temmuz 2010) 

Kurum Bilgisi Sayı Yüzde 

Çocuk Yuvası/Sevgi Evi 82 15,7 
Erkek Yetiştirme Yurdu 129 24,7 
Huzurevi 8 1,5 
Kadın Konukevi 37 7,1 
Kız Yetiştirme Yurdu 166 31,8 
Rehabilitasyon Merkezî 100 19,2 
Genel Toplam 522 100 

 
SHÇEK’ bağlı kuruluşlardan bildirilen çocukların % 31,8’i kız yetiştirme yurdundan ve      

% 24,7’si erkek yetiştirme yurdundandır. Çocukların % 19,2’si rehabilitasyon merkezinden ve     
% 15,7’si çocuk yuvası/sevgi evinden ayrılmıştır. Huzurevi ve kadınkonuk evinde erişkinlerle 
kalan çocuklar arasından ayrılma da söz konusudur. 

Dünya literatüründe, afetler ve çatışmalar sırasında çocukların kayıp olarak 
bildirimlerinin arttığına ilişkin saptamalar vardır. Ülkemizde meydana gelen Kocaeli 
depremi, yaşanan en büyük doğal afetlerden biridir. Bu afet sırasında çocukların 
kaçırıldığına ilişkin pek çok gazete haberi çıkmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünün bu 
döneme ilişkin raporu aşağıda sunulmuştur: 

Türkiye’de Kocaeli depremi sırasında depremden dolayı 5 kayıp çocuk müraacatı 
yapılmıştır; çocukların üçü bulunmuş iki çocuğun aranmasına hâlen devam edilmektedir. 

7.2.1.2. Jandarma Genel Komutanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı jandarma bölgesinde olan kayıp çocuk kayıtlarını tutmaktadır. 
Bu bölgede son beş yıl içinde olan kayıplar ve bulunan çocuk sayıları bu bölümde sunulmaktadır. 

Tablo 79. Jandarma Bölgesinde Kayıp Bildirimi Yapılan, Bulunan, Hâlen Kayıp Olan 
Çocukların Cinsiyete Göre Dağılımı (2005-2010) 

Yıllar Erkek Kız Toplam 

Kayıp bildirimi yapılan 
2005 21 2,0 34 1,8 55 1,9 
2006 53 5,1 84 4,4 137 4,6 
2007 103 10,0 218 11,3 321 10,8 
2008 216 21,0 458 23,7 674 22,8 
2009 393 38,1 733 38,0 1.126 38,0 

2010* 245 23,8 403 20,9 648 21,9 

Toplam 1.031 34,8 1.930 65,2 2.961 100 
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Bulunan çocuk sayısı 

2005 19 2,1 34 2,0 53 2,0 

2006 47 5,1 74 4,3 121 4,5 

2007 100 10,8 213 12,2 313 11,7 

2008 207 22,4 434 24,9 641 24,1 

2009 356 38,6 697 40,0 1.053 39,5 

2010* 194 21,0 289 16,6 483 18,1 

Toplam 923 34,6 1.741 65,4 2.664 100 

Hâlen kayıp çocuk sayısı 

2005 2 1,9 0 0,0 2 0,7 

2006 6 5,6 10 5,3 16 5,4 

2007 3 2,8 5 2,6 8 2,7 

2008 9 8,3 24 12,7 33 11,1 

2009 37 34,3 36 19,0 73 24,6 

2010* 51 47,2 114 60,3 165 55,6 

Toplam 108 36,4 189 63,6 297 100 
*1 Ocak-16 Haziran 2010 arası 

 
Jandarma Genel Komutanlığı Bölgesinde 2005-2010 yılları arasında toplam 2.961 çocuk, 

kayıp olarak bildirilmiştir. Çocukların % 65,2’si kız ve % 34,8’i erkektir. Yıllar içinde kayıp 
olarak bildirilen çocukların sayısında genel olarak bir artış olduğu gözlenmektedir. Özellikle 2009 
yılında 1.000 üzerinde olan sayı, 2010 yılının ilk altı ayında da 2008 yılında bildirilen kayıp çocuk 
sayısına yaklaşmış bulunmaktadır.  

Jandarma bölgesinde 2005-2010 yılları arasında kaybolduğu bildirilen ve bulunan çocukların 
sayısı 2.664 olup, yine bulunan çocukların % 65,4’ü kız, % 34,6’sı erkektir. Kaybolduğu bildirilen 
çocuklarda olduğu gibi yine yıllar içinde bulunan çocukların sayısında da artış vardır.  

Jandarma bölgesinde 2005-2010 yılları arasında hâlen aranan çocukların sayısı 297’dir. 
Hâlen aranan çocukların % 63,6’sı kız, % 36,4’ü erkektir.  

Tablo 80. Jandarma Genel Komutanlığı Bölgesinde Kaybolduğu Bildirilen Çocukların 
Cinsiyetlerine Göre Bulunma Yüzdeleri (2005-2010) 

Yıllar
Erkek Kız Toplam 

Kayıp 
Bildirimi Bulunan %  Kayıp 

Bildirimi Bulunan %  Kayıp 
Bildirimi Bulunan %  

2005 21 19 90,5 34 34 100 55 53 96,4 
2006 53 47 88,7 84 74 88,1 137 121 88,3 
2007 103 100 97,1 218 213 97,7 321 313 97,5 
2008 216 207 95,8 458 434 94,8 674 641 95,1 

2009 393 356 90,6 733 697 95,1 1.126 1.053 93,5 

2010 245 194 79,2 403 289 71,7 648 483 74,5 

Toplam 1.031 923 89,5 1.930 1.741 90,2 2.961 2.664 90 
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Jandarma bölgesinde 2005-2010 yılları arasında kayıp olan çocukların % 90’ının bulunmuş 

olduğu görülmektedir. Hem erkekler hem de kızlarda bulunma yüzdeleri % 90’lar civarındadır. 
Yıllar içinde bulunma yüzdeleri arasında % 97’ye kadar yükselmeler olduğu görülmektedir. Kızlar 
arasında da erkekler arasında da bulunma yüzdeleri yıllara göre düşmekte ve yükselmektedir. 2010 
yılında sadece altı aylık veri olduğu için bulunma yüzdesi hakkında yorum yapmak için erken 
olabilir.  

Tablo 81. Jandarma Genel Komutanlığı Bölgesinde Kaybolduğu Bildirilen, Hâlen Aranan ve 
Bulunan Çocukların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2005-2010) 

 Toplam Kayıp Hâlen Aranan Bulunmuş 
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

0-9 194 6,6 28 9,4 166 6,2 
10-14 442 14,9 48 16,2 394 14,8 
15-18 2.325 78,5 221 74,4 2.104 79 
Toplam 2.961 100 297 100 2.664 100 

 
Jandarma Genel Komutanlığı Bölgesinde, kaybolduğu bildirilen çocukların yaş gruplarına 

göre dağılımı değerlendirildiğinde;  
• 0-9 yaş grubu % 6,6,  
• 10-14 yaş grubu % 14,9 ve  
• 15-18 yaş grubu % 78,5 oranındadır.  
• Bulunan çocukların % 6,2’si 0-9 yaş grubunda,  
• % 14,8’i 10-14 yaş grubunda ve  
• % 79,0’ı ise 15-18 yaş grubundadır. Hâlen aranan çocukların içinde 0-9 yaş grubunun 

payı hem kayıp hem de bulunan çocuklara göre daha yüksektir (% 9,4).  

Tablo 82. Jandarma Genel Komutanlığı Bölgesinde Kaybolduğu Bildirilen Çocukların Yaş 
Gruplarına Göre Bulunma Yüzdeleri (2005-2010) 

 Kayıp Bildirimi Bulunan %  
0-9 194 166 85,6 
10-14 442 394 89,1 
15-18 2.325 2.104 90,4 
Toplam 2.961 2.664 89,9 

 
Jandarma Genel Komutanlığı bölgesinde 2005-2010 yılları arasında kaybolduğu bildirilen 

çocukların % 89,9’u bulunmuştur. Bulunma oranı en yüksek 15-18 yaş grubudur (% 90,4); daha 
sonra 10-14 yaş grubu (% 89,1) ve en düşük olarak da 0-9 yaş grubu (% 85,6) gelmektedir.  

Jandarma Bölgesinde 2005-2010 yılları arasında 100 üzerinde kayıp çocuk bildirimi yapılan 
iller şu şekildedir: Ankara (147), Bursa (123), Denizli (108) ve İstanbul (466) dur.  

Kayıp çocuk bildirim sayısı 51-100 arasında olan iller: Adana (87), Antalya (97), Aydın 
(83), Balıkesir (56), Hatay (87), Mersin (83), İzmir (58), Kocaeli (88), Konya (70), Sakarya (62) 
ve Samsun (95).  

Kayıp çocuk bildirim sayısı 31-50 arasında olan iller: Afyon (37), Diyarbakır (33), Hakkâri 
(32), Isparta (31), Kastamonu (35), Manisa (39), Kahramanmaraş (34), Mardin (42), Muğla (48), 
Tekirdağ (37), Trabzon (33), Şanlıurfa (43) ve Van (38).  

Kayıp çocuk bildirimi sayısı 11-30 arasında olan iller: Ağrı (12), Bilecik (14), Bolu (23), 
Çanakkale (18), Çankırı (14), Çorum (20), Elâzığ (30), Erzurum (11), Eskişehir (26), Gaziantep 
(20), Giresun (11), Kars (20), Kayseri (19), Kırşehir (16), Kütahya (25), Malatya (25), Muş (14), 
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Nevşehir (13), Niğde (17),  Ordu (28), Rize (26), Siirt (11), Sinop (11), Sivas (16), Uşak (19), 
Yozgat (26), Zonguldak (17), Karaman (30), Aksaray (15), Şırnak (15), Iğdır (26), Yalova (22), 
Osmaniye (18) ve Düzce (25).  

Kayıp çocuk bildirimi sayısı 10 ve altında olan iller: Adıyaman (10), Amasya (1), Artvin (4), 
Bingöl (10), Bitlis (9), Burdur (9), Edirne (9), Erzincan (3), Gümüşhane (4), Kırklareli (8), Tokat 
(6), Tunceli (4), Bayburt (2), Kırıkkale (9), Batman (4), Bartın (7), Ardahan (7), Karabük (9) ve 
Kilis (1). 

7.2.1.3. SHÇEKE Bağlı Kuruluşlardan İzinsiz Ayrılan Çocuklar 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, kurumlardan izinsiz ayrılan 
çocukların değerlendirmesi yapılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında SHÇEK’e bağlı 
kuruluşlardan çocuğun kuruluşlardan izinsiz ayrıldığı bilgisi yer alan çocuk oranı yaklaşık üçte 
birdir. Bu analizin yapıldığı 12 Nisan 2010 tarihinde SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan izinsiz 
ayrılan çocuk sayısı 510 olarak görülmektedir. 

Tablo 83.  SHÇEK’e Bağlı Kuruluşlardan İzinsiz Ayrılan Çocukların Özelliklerine Göre 
Sayıları (12 Nisan 2010) 

  

Kız Erkek Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Suç Mağduru Olmayan/ Suça 
Karışmamış (Salim) 
Çocuklar 

98 28,2 67 41,1 165 32,3 

Suça Sürüklenen Çocuklar 59 17 52 31,9 111 21,8 

Suç Mağduru Olan Çocuklar 190 54,8 44 27 234 45,9 

TOPLAM 347 68 163 32 510 100 
 

SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan izinsiz ayrılan çocukların % 68’i kız olup % 32’si erkektir. 
Kuruluşlardan izinsiz ayrılan kız çocuklarının % 54,8’i suç mağduru iken % 17’si suça sürüklenen 
çocuktur. Kız çocuklarının % 28,2’si suç mağduru olmayıp suça da karışmamıştır (Salim çocuk). 
Erkek çocuklarda ise durum farklıdır: Erkek çocukların % 41,1’i salim çocuk olup suça sürüklenen 
çocukların yüzdesi % 31,9 ve suç mağduru olan çocukların yüzdesi ise % 27’dir. Bu da SHÇEK’e 
bağlı kuruluşlardan izinsiz ayrılan kız ve erkek çocukların sosyal yapılarının farklı olduğunu 
göstermektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan izinsiz ayrılan çocukların önemli bir 
kısmı kuruma geri dönmektedir. 12 Nisan 2010 tarihi itibarıyla SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan 
kayıp olarak bildirilen 510 çocuktan 162’sinin kuruma dönmediği saptanmıştır. Yani Emniyet 
Genel Müdürlüğünde SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan bildirilen kayıp çocuk sayısı 510 iken 
SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda 162’dir; kayıtlar ile ilgili tutarsızlığın nedenlerinden en önemlisi 
kuruma geri dönen çocukların, kurumlar arası iletişim eksikliğinden dolayı Emniyet Genel 
Müdürlüğü kayıtlarından düşmemiş olması ve hâlen aranıyor olarak görülmesidir. 

Analiz tarihinde SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan kayıp olarak bildirilen ve kuruma dönmeyen 
çocuk sayısı olan 162’ye ait bazı bilgiler Tablo 84’de verilmiştir. 
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Tablo 84. Kuruluşlardan izinsiz ayrılan ve kuruma dönmeyen çocuk sayıları  (12 Nisan 2010) 
Kuruluşlardan İzinsiz 

Ayrılma Sayıları 
Kız Erkek Toplam 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
İlk defa izinsiz ayrılan çocuklar 41 46,1 20 27,4 61 37,7 
Birden fazla izinsiz ayrılan 
çocuklar 48 53,9 53 72,6 101 62,3 

Toplam 89 54,9 73 45,1 162 100,0 
 

Kurumlardan ayrılan 162 çocuktan 89’u (% 54,9) kız, 73’ü (% 45,1) erkektir. Kız 
çocukların % 53,9’u birden fazla kez kurumdan ayrılmış iken bu yüzde erkeklerde % 
72,6’dır. Bu da, kurumlardan ayrılan çocukların bir kısmının bunu birden fazla yaptığını 
göstermektedir. 

Tablo 85. SHÇEK’e Bağlı Kuruluşlardan İzinsiz Ayrılan Çocukların Suç Mağduru Olma 
Durumuna Göre Dağılımı (12 Nisan 2010) 

  

Kız Erkek Toplam 

Sayı %  Sayı %  Sayı %  

Suç Mağduru Olmayan/ Suça 
Karışmamış (Salim) Çocuklar 16 18 26 35,6 42 25,9 

Suç Mağduru Olan/Suça 
Sürüklenen Çocuklar 73 82 47 64,4 120 74,1 

Toplam 89 54,9 73 45,1 162 100 
 

Bu çalışmada kuruluşlardan ayrılan 162 çocuğun % 25,9’u salim çocuk olup, % 74,1’i ise ya 
suç mağdurudur ya da suça karışmıştır. Kuruluşlardan izinsiz ayrılan çocuklar arasında kız 
çocukların % 82’si suç mağduru/suça karışmış olup erkek çocuklarda bu yüzde % 64,4’tür. 

7.2.2. Çocukların Kaybolma Nedenleri 

1. Erken yaşta evlilikler nedeniyle (özellikle kız çocukların) biyo psiko ve sosyal 
gelişimin tamamlanmamış olması ve bununla beraber çocuk sahibi olunması, bireyin yaşam 
evrelerini sağlıklı geçirip sağlıklı bir kişilik yapısı geliştirmesini ve yaşam olaylarına çözümleyici 
yaklaşımını engeller niteliktedir. Kendi ergenlik sorunlarını halletmeden önce anne baba olan 
bu ailelerin çocukları sorunlu olabilmektedir. 

2. Ailede şiddetli geçimsizlik, işsizlik, yoksulluk, şiddet, eğitimsizlik gibi olumsuzluklar 
öncelikle çocukları etkilemekte ve bu çocuklar kendi ayaklarının üzerinde durabilecek yaşa 
geldikleri zaman sıkıcı aile ortamından, dayaktan, kötü muameleden ve sefaletten kurtulma 
hayallerine kapılmakta, çareyi dışarıda aramaktadırlar.  

3. Ailedeki çocuk sayısının, ailenin refah düzeyine oranla aşırı fazla olması 
nedeniyle çocukların duygusal, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanamıyor olması 
çocukları her türlü ihmal ve istismara açık hale getirmektedir. Ailenin çocuklarını yeterli 
derecede takip edip onların sorunlarını paylaşamaması, iletişim eksikliği, ailesinden ilgi göreme-
yen çocukların çabuk kandırılmaya müsait oluşu kayıp çocuk gibi bir felaketle sonuçlanabilir. 
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4. Bilinçsiz çocuk yetiştirme (tavizkâr, tutarsız, baskıcı vb.) aile tutumuyla yetiştirilen 
gelişim dönemlerine uygun sorumluluklar verilerek yaşam becerisi geliştirilmeyen problemlerin 
çözümünde gerçekçi beceriler kazanmasına yardımcı olunmayan çocuklar iyi modellerden yoksun 
kalmaktadır.  

5. Çocuğun evden kaçma sebebinin genellikle parçalanmış aile ortamından 
kaynaklandığı, çocuğun anne ve babasının boşanmasını kabullenememesi, evde üvey anne, üvey 
baba veya üvey kardeş ile birlikte yaşamada sorunlarla karşılaşması çocuğun sıcak aile 
ortamından, sevgiden ve şefkatten mahrum olmasına yol açmakta, evden kaçmayı çözüm olarak 
görmesine neden olmaktadır. 

6. Çocukların kendi istekleri ile evden ayrılması; çocuğun kişilik özellikleri, arkadaş 
ortamı, okuldaki başarısızlık, aile baskısı, anne baba ayrılığı, aile büyüklerinin (dede, nine) 
yanında yaşama, başkalarının hayatına özenme, macera hevesi, büyükşehir cazibesi, para kazanma 
arzusu, güvensizlik gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.  

7. Ergenlik problemleri çocuğu sokağa iten bir başka nedendir. Bu dönemde yaşanan 
hızlı fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimler sonucunda çocukların aile, çevre ve arkadaş 
gruplarıyla uyumsuzlukları görülmektedir. Aile içindeki kuşak çatışmaları, kardeş kıskançlıkları, 
eksik ve yanlış cinsel bilgilendirmeler ile ensest ve tâciz olayları da çocuğu kaçmaya yönelten 
diğer nedenler arasındadır.  

8. Kötü arkadaş etkisi, ailelerin çocuklarının arkadaş gruplarını iyi analiz edememesi ve 
karne korkusu-derslerde başarısızlık da önemli bir etken sayılabilir. 

9. Zekâ özrü bulunan ve akıl sağlığı normal seviyede olmayan çocuklar da bu sorunları 
nedeniyle kaybolmaktadırlar. 

10. Ailenin maddi durumunun iyi olmaması ve kırsal alandan göç sebebiyle dar gelirli 
ailelerin çocuklarının uyum sorunu çekmesi, gençlere yönelik iş sahasının bulunmayışı da önemli 
bir etkendir. 

11. Kaçırılmalar nedeniyle kaybolmalar. (Evlenme vaadiyle, fuhuş amacıyla, organ ticareti 
maksadıyla, uyuşturucu işinde kullanmak için,  ideolojik nedenlerle, terör örgütlerince, evlat 
edinmek ve dilendirilmek  vb.). 

12. Yuva ve yurtlarda korunma ve bakım altına alınan çocuklardan aile ve yakınları 
tarafından ihmal ve istismara maruz kalmış olanların, ihmal ve istismar edilme derecelerine göre 
kısa sürede rehabilitasyonlarının mümkün olamaması, kuruluşa geldiklerinde de benzer 
davranışları yinelemeleri; kurum bakımını reddetme/kabullenememe, kurum kurallarına ve kurallı 
yaşama uyum sağlayamama, yurt ve yuvalarda çocuğun ailesine ve yakınlarına duyduğu özlem. 

13. Kaza ve doğal afetler nedeniyle kaybolmalar. (Trafik kazalarında hayatını kaybedip de 
kimliği tespit edilemeyenler, doğal afetlerdeki kayıplar ve suda boğulmalar). 

14. Aile içinde izlenen TV programları (magazin, bazı diziler, polisiye, mafya 
filmleri)  yoğun şekilde takip edildiğinde çocukların bu konulara özenti duymaları neticesi 
evlerinden kaçmaları. Olumsuz TV programları evde özellikle çocukların yanında 
izlenmemelidir. 
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15. Günümüzde bilgiye ulaşmamızı kolaylaştıracak en önemli araçlardan biri olan 
İnternet'in bilinçsiz kullanımı çocuğun evden kaçma sebepleri arasında sayılmaktadır. 
İnternet’in bilinçsiz kullanımının, özellikle çocuk ve gençler üzerinde zararlı etkilerinin olduğu ve 
fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açtığı bilinmektedir.  

16. Cinayet veya terör suçlarını işleyenlerin bu işi yapmalarındaki temel etken, bu 
çocukların, ailelerine veya topluma -genellikle- başkaldıran kişiler olmasıdır. Bu tür kişilerin -
genellikle- yoksul ailelerden çıkması tesadüf değildir. Katı baba otoritesi altında, tüm kapıların 
kendisine kapalı olduğunu gören bir çocuk, kendisini kanıtlamak için suç örgütlerine, terör 
gruplarına girebilmekte, burada yeni bir statü kazanmakta, bir dava uğruna karıştığı bu 
eylemlerden suçluluk hissi duymamaktadır.  

17. Aslında suç işleyen çocuk yoktur, suça itilen çocuk vardır. Gördüğü sevgisizlik, katı 
tutum, toplumdan dışlanma, okulda itilme gibi nedenler çocuğu kaçmaya ve toplumdan öç almaya 
itebilir.  

18. Suç işleyen bir çocuk iki kez cezalandırılır. Kendi oluşturmadığı koşulların kurbanı 
olduğu için zaten yeterince cezalandırılmıştır. Ayrıca suçlu damgası vurulup toplum dışına itildiği 
için ikinci kez cezalandırılmış olur. (1) 

7.2.3. Kayıp Çocuk Olma Durumunda Yapılan İş ve İşlemler 

Kayıp çocuk müraacatının kolluk birimlerine yapılması sonrasında çalışmalar temel 
olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. Bu bölümde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Adalet 
Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Ayrıca, SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan 
ayrılan çocuklarla ilgili bazı farklı uygulamalar hakkında açıklama yapılmıştır.  

Çocukların kayıp olma durumuyla ilgili işlemlerin yapılabilmesi için aileler çocuğun 
kaybolduğunu anladığında en kısa sürede, en yakın kolluk birimlerine müracaat etmelidir.  

7.2.3.1. Emniyet Genel Müdürlüğü Çalışmaları 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Kayıp Çocuk Rehberi” 2010 yılında 
hazırlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından bu rehber tüm il ve 
ilçelerde çalışan çocuk polisi, asayiş polisi ve polis merkez amirliklerine elektronik ortamda ve 
kitapçık hâlinde ulaştırılmıştır. Bu rehber ve kayıp çocuk aranmasıyla ilgili yapılması gerekenlere 
ilişkin hizmet içi eğitim çalışmaları yürütülmektedir. (Ek 3 - Kayıp Çocuk Rehberi) 

Bu bölümde ülkemizde çocukların kaybolması durumunda Emniyet birimlerince yapılan 
işlemler yer almaktadır. Şekil 30’da gösterilen aşamalarda yapılanlar aşağıda detaylı olarak 
verilmiştir. 
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Şekil 30. Emniyet Birimlerince Kayıp Çocuk Aranmasında Yapılan İşlemler 
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Müracaatlar emniyet birimlerine yapıldığında, iş ve işlemler şu şekilde sıralanmaktadır:  
• Müracaat, çocuğun kaybolduğu yer belli ise bu yerdeki Polis Merkezî Amirliğine, yer 

belli değilse ikamet ettiği yerdeki Polis Merkezî Amirliğine yapılmalıdır.  
• Çocuğun suça sürüklenmesi veya maruz kalması şüphesinin olduğu durumlarda, alınan 

müracaat hakkında Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek gerekli adli işlemler ayrıca yapılmaktadır. 

7.2.3.1.1. Müracaattan İtibaren Yapılan İlk İş ve İşlemler 

Polis Merkezlerinde görevli tüm personel kayıp çocuklar konusunda Çocuk Şube Müdürü 
veya Merkez Amiri tarafından bilgilendirilir ve aşağıdaki işlemler ivedilikle yapılır:  

 Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği ile derhâl irtibata geçilir. Kayıp çocuk arama 
çalışmalarında koordinatör birim Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğidir. Müracaata gelen 
kişiden, kayıp kişinin çocuk olduğu öğrenildiğinde; bu durum  Çocuk Şube Müdürlüğüne ya da 
Çocuk Büro Amirliğine bildirilir.  

 Olay telsiz vasıtasıyla tüm birimlere (özellikle otogar, gar, havalimanı, liman) 
duyurulur. 

 Müracaatın yapıldığı Polis Merkezî Amirliği görevlisi, kayıp çocuğun “adı, soyadı, 
yaşı, kıyafetleri, eşkâli, sağlık durumu ve varsa diğer özelliklerini” telsiz aracılığıyla tüm polis 
merkezlerine, ekiplere, noktalara ve diğer ilgili görevlilere duyurur. Bu duyuru sırasında tüm 
iletişim araçları kullanılır. 

 Otogar, gar, havalimanı ve limanlar ile benzeri toplu taşıma istasyonlarında görevli 
olanlarca, bu duyuruyu takip edildikten sonra derhâl sorumlu oldukları alanda araştırma yapılmaya 
başlanır.  

 Ailenin müracaatında alınan detaylı ifade sırasında kayıp çocuğa ilişkin temel bilgiler 
ve kayıp olma süreci derinlemesine öğrenilir.  

 Çocuğun; “kaybolmadan önce yaptıkları, görüştüğü kişiler, yaşadığı tartışma, kavga 
gibi olaylar ile kayboluş şekli” büyük önem taşıdığı için kaybolma öncesinde yaşanan ve ilgili 
olabilecek hususlar öğrenilir.  

 Kaybolma saati ve yeri tam olarak tespit edilmeye çalışılır.  
 Çocuğun; 

 En son nerede, ne zaman, kiminle birlikte, ne yaparken ve kim tarafından görüldüğü  
 Eşkâl bilgileri ve kaybolduğunda üzerindek giysileri, tipleri ve renkleri 
 Kaybolmadan önce herhangi bir hazırlık yapıp yapmadığı öğrenilir.  

 Ailenin ekonomik ve sosyo kültürel durumu (alacak/verecek ilişkisi, husumet, kan 
veya namus davası, berdel gibi aile dışı faktörler ile aile içi ilişkiler, ebeveyn/çocuk ve kardeşler 
arası çatışma, geçim sıkıntısı ve yakın zamanda yaşanmış olan herhangi bir travma vb. aile içi 
faktörler) ile ilgili bilgi alınır. Aile bireyleri arasında herhangi bir geçimsizlik olup olmadığı 
öğrenilir. Çocuğun aile içinde herhangi bir tartışma yaşayıp yaşamadığı öğrenilir.  

 Çocuğun velayet ve vesayet durumu hakkında bilgi alınır.  
 Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlık durumu, kronik hastalığı ve düzenli ilaç kullanma 

durumu, bedensel veya zihinsel özrünün olup olmadığı dikkate alınır.  
 Çocukla, şüpheli olabilecek şahıslar arasındaki ilişkiler araştırılır. Çocuğun; yaralama, 

cinsel istismar, kaçırma gibi herhangi bir suça maruz kalma ihtimali değerlendirilir. Bilgisine 
başvurulan şahısların çocuğa veya aileye yakınlığı ve irtibat bilgileri tespit edilir. 

 Kayıp çocuk ile ilgili olarak bilgisine başvurulan herkesin yakınlık derecesi, ilişki 
düzeyi ve şekli, kimlik ve adres bilgileri ile irtibat numaraları tespit edilir. Çocuğun daha önce 
görüştüğü veya irtibatlı olduğu (yüz yüze, İnternet, telefon veya mektup ile) arkadaşları ve 
bunların irtibat bilgileri tespit edilir. Çocuğun daha önce yanlarında kaldığı, sık sık görüştüğü, aşırı 
bağlı olduğu akrabaları ve bunların irtibat bilgileri tespit edilir. Çocuğun gidebileceği muhtemel 
yerler sorulur. 
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 Çocuğun eğitim kurumuna devam durumu, üzerinde para ya da kredi kartı olup 
olmadığı öğrenilir. Çocuğun kötü alışkanlıklarının ve bağımlılıklarının (İnternet bağımlılığı, 
sigara, uçucu ve uyuşturucu madde, alkol kullanımı vb.) olup olmadığı sorulur.  

 Çocuğun daha önce kaybolup kaybolmadığı ve neler olduğu öğrenilir.  
• Her kayıp çocuk olayında, olayla ilgili olarak adli işlem yapılıp yapılmadığına 

bakılmaksızın olay numarası verilir. Kayıp olarak aranan çocuğun, herhangi bir suçun mağduru 
(kişi hürriyetinden yoksun kılma, velayet nedeniyle kaçırma vb.) olduğu ve bu suça olay 
numarasının verildiği durumlarda; kayıp çocuk için ayrıca olay numarası verilmez. Bu durumlarda 
kayıp işlemleri aynı olay numarası ile yürütülür. “Eşkâl Bilgi Formu” ile “Kayıp ve Bulunan 
Çocuk Formu” doldurulur. Burada en son çekilen 2 adet fotoğrafı temin edilir.   

• “Tahdit ve Aranan Şahıslar Projesi”ne (Kod 65), Asayiş Dairesi Başkanlığı intranet 
sayfasındaki (Pol-net) “Kayıp Şahıslar Projesi”ne fotoğraflı olarak, KİHBİ bilgi toplama sistemine 
(GBT) veri girişi yapılır. Eşkâl formu eksiksiz doldurulur. 

• Son görüldüğü yer fiziki olarak araştırılır. Kayıp çocuğun ilk saatlerde bulunabilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, işlemler devam ederken, bir yandan da çocuğun 
kaybolduğu yer tespit edilir ve araştırılır. Bu yerde yapılacak araştırmada;  Çocuğun düşmüş 
olabileceği çukurlar, kuyular, metruk yerler, parklar, bahçeler araştırılır; toplu ulaşım güzergâhları 
ve araçları tespit edilir. Orada bulunan şahıslardan bilgi alınır, suça maruz kalma durumlarında 
muhtemel delillerin ve olay yerinin muhafazası sağlanır.  

• Bilgi sahibi şahıslar tespit edilip detaylı görüşme yapılır, elde edilen bilgiler kayda 
geçirilerek doğruluğu araştırılır. Kayıp çocuğun daha önce karıştığı olaylar varsa, ilişkide 
bulunduğu kişiler, bulunabileceği yerler araştırılır. Okulu ziyaret edilir ve arkadaşları ile 
konuşulur. Aynı okulda başka kayıp olaylarının yaşayıp yaşamadığı araştırılır.  Özel ve resmî tüm 
sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçilerek araştırma yapılır. Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile çocuğun 
kullandığı bilgisayarında inceleme ve İnternet’te kullandığı e-posta adreslerine yönelik araştırma 
yapılır. Gidebileceği veya görülebileceği tüm yakınlarına ulaşılması ve akrabalarının aranması 
hususları aileyle paylaşılır.  

7.2.3.1.2. Müracaat Sonrası İlk Arama Çalışmaları 

Kayıp müracaatında, çocuğun aranması sırasında ilk araştırma çalışmalarına rağmen çocuk 
bulunamamışsa arama çalışmaları daha detaylı olarak yapılmaya başlanır. Ulaşım şirketlerinden 
ulaşım bilgilerinin kontrolü sağlanır; tedavi gördüğü sağlık kurumlarında, rahatsızlığı nedeniyle 
tedavi gördüğü fizik tedavi, rehabilitasyon, ruh ve sinir hastalıkları, özel tedavi gibi alanlarda 
faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında araştırma yapılır.  Çocuğun yakın arkadaş çevresi ile 
bilgisayar ve İnternet ortamı değerlendirilir. Ayrıca,  devamlı gittiği veya gidebileceği park, bahçe, 
internet kafe, oyun ve eğlence yerleri, hayati tehlike oluşturacak yerler, konser, spor müsabakası 
ve panayır gibi kalabalık ortamlar, dernek, spor klübü ve diğer sivil toplum kuruluşlarında aranır. 
Şüpheli ortamlarda yer alan kamera görüntüleri incelenir.  

“Emniyet Bilgi Sistemi” projelerinden inceleme yapılır (Kimlik ve Adres Paylaşım Sistemi, 
Gözaltı Takip Projesi, Tahdit-Yolcu Projesi, Kaza Projesi, Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik 
Bildirme Projesi, Kimliği Belirsiz Cesetler Projesi, Suç Analiz Merkezî Projesi). 

 
Çocuğun bulunması geciktikçe ek çalışmalar yapılma gereksinimi ortaya çıkar. 

Aşağıdaki arama çalışmalarından gerekli olanlar uygulanır: 
• Kayıp çocuğun fotoğrafı çoğaltılarak halkın görebileceği yerlere asılması için dağıtımı 

yapılır.  
• Şehir içi ulaşım kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, sağlık sigortası kayıtları, 

eczaneler, ÖSYM kayıtları, telefon kayıtları, sığınma evleri, akrabaların evleri, internet 
bağlantıları, yakın çevredeki tüm kayıtlar incelenir.  
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• Çocukların dilendirme ve hırsızlık yaptırma amaçlı olarak kullanılma ihtimali 
değerlendirilerek araştırma yapılır. Bu amaçla Asayiş Şube Müdürlükleri ve ilgili diğer illerdeki 
Çocuk Şube Müdürlükleri ile de bilgi alışverişi ve işbirliği yapılır. 

• Kiralık araç kayıtları, şüpheli araçların (özellikle yabancı plakalı) trafik ceza ve radar 
kayıtları incelenir. 

• Olayla ilgili olabileceği değerlendirilen ev ve işyerleri tespit edilerek gerekli inceleme 
ve araştırmalar yapılır.  

• Olay çevresinde meydana gelen çocuk kaçırma ve cinsel istismar olayları araştırılır. 
• İlgili bütün kamera görüntüleri detaylı olarak incelenir. 
• Kayıp çocuğun kullanma ihtimali bulunan telefonlara ait HTS (telefon dökümü) 

dökümleri incelenmelidir. Telefona ait sinyal bilgilerinin tespiti ve geçmiş görüşme kayıtlarını 
belirten raporlar (HTS dökümleri), Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135’ inci maddesi kapsamında 
Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle alınabilmektedir.  

• Ailelerin ve şüpheli olabilecek şahısların telefonlarına ait HTS (telefon dökümü) 
dökümleri alınarak analiz edilir. 

• Kayıp çocuğun yanı sıra, yakınlarının ve şüpheli olabilecek kişilerin kullandığı telefon 
bilgilerinden de yararlanılır. Bu amaçla yapılacak incelemeler de yine Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 135’ inci maddesi kapsamında yapılır. 

• Ailelerin ve şüpheli şahısların polise beyan etmedikleri başka telefonlarının olma 
ihtimali araştırılır. 

• Yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla koordine kurularak kayıp çocukların 
fotoğraflarının yayınlanması sağlanır.   

• Evlilik yapma ihtimali varsa ilgili kişi ve kuruluşlarla irtibata geçilir. İl ve ilçe nüfus 
müdürlükleri ve evlendirme daireleri yetkilileri ile irtibata geçilerek gerekli inceleme ve 
araştırmalar yapılır.  

• Kayıp çocuğun ihtiyaç duyacağı eşyanın (giyim, ilaç, oyuncak vb.) satıldığı yerlerde 
araştırma yapılır. 

7.2.3.1.3. Suça Maruz Kalma veya Hayati Tehlike Şüphesi Olması Durumunda Yapılan 

Çalışma 

Kaybolma anından itibaren makul bir sürede hiçbir bilgi veya bulgunun elde edilememesi 
hâlinde kayıp çocuğun suça maruz kalmış olabileceği veya hayati tehlike taşıdığı 
değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, olayın durumuna ve eldeki bilgi ve bulgulara göre, 
başlangıçta da bu değerlendirme yapılarak bu aşamadaki iş ve işlemlere başlanabilmektedir Bu 
aşamadaki iş ve işlemler,  Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği görevlileri ve ilgili diğer polis 
birimi görevlilerince gizlilik içinde ve dikkatli bir şekilde yerine getirilmektedir. 

• Çocuğa karşı işlenmiş olabileceği değerlendirilen suçlardan işlem yapılmış şüpheli ve 
sanıkların tespitine yönelik olarak araştırma yapılır. Bu suçlardan cezaevine konmuş şahıslardan 
serbest kalanların tespiti amacıyla ceza infaz kurumu bilgilerinin kontrolü yapılır. 

• Şüphelilere yönelik araştırmalar sırasında, ihtiyaç duyulan iletişimin dinlenmesi, 
tespiti, kayda alınması, teknik araçlarla izleme, bilgisayarlarda arama, gözaltına alma gibi adli 
işlemler, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yürütülür. Bu soruşturma işlemleri, Asayiş Şube 
Müdürlükleri ve ilgili Polis Merkezî Amirlikleri ile koordineli olarak gerçekleştirilir. 

• Ülke genelindeki cezaevi kayıtlarının araştırılması ile ilgili olarak Emniyet Genel 
Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilir. 

• Kayıp çocuğun yakınlarına ait banka hesap hareketleri ve banka kartlarının araştırması 
yapılır. 

• Şüpheli olabilecek şahısların banka hesap hareketleri ve kredi kartları incelenir. 
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• Organ nakli ameliyatı yapılan yerlerin tespiti ve son günlerde yapılan organ nakli 
ameliyatlarına ait kayıtlar sorgulanır. Kayıp çocuğun yaşına uyan organ nakli durumlarının tespiti 
için sağlık il müdürlüklerine yakın zamanda başvuranlara yönelik gerekli inceleme ve araştırmalar 
yapılır. Bu konuda ülke genelinde araştırma yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş 
Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilir. 

• Şüpheli olabilecek şahısların otel kayıtlarının sorgulaması yapılır. Şüpheli olabilecek 
şahıslara ve ailelerine ait otoların plakalarının tespiti yapılır. Plakası tespit edilen araçların il 
merkezî ile il dışı kara yollarından takibi ve araştırılması yapılır. 

• Tespit edilen aracın, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) olan yerlerde 
güvenlik kamera kayıtlarından araştırması, Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından da sorgulaması 
yapılır. 

• Bu konuda diğer illerdeki kayıtlardan araştırma yapılması için ilgili Çocuk Şube 
Müdürlükleri ile; ayrıca ülke genelinde araştırma yapılması için de Emniyet Genel Müdürlüğü 
Asayiş Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilir. 

• Daha önce yapılmış çalışmalar ve elde edilen bulgular tekrar gözden geçirilir. 
• Kimsesizler mezarlığı kayıtları incelenir. 
• Bu konuda ülke genelinde araştırma yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş 

Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilir.  
• Soy bağının veya elde edilen bulgunun kayıp çocuğa ait olup olmadığının tespiti için, 

yakınlarından DNA örneği alınarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 79’uncu maddesi uyarınca 
hâkim kararı olması koşuluyla moleküler genetik inceleme yapılması mümkündür. İleride bu 
yönde bir DNA bankası oluşturuluncaya kadar; alınan bu örneklerin Ankara Polis Kriminal 
Laboratuvarına gönderilmesi hâlinde, kimliği belirsiz çocuklar veya cesetler ya da olay yerlerinden 
elde edilen bulguların karşılaştırılması suretiyle çocuğun bulunmasında faydalı bilgilere 
ulaşılabilecektir. 

7.2.3.1.4. Kayıp Çocuk Bulunduğunda Yapılan İş ve İşlemler 

• Çocuk bulunduğunda, çocuğu bulan ekip veya birim tarafından Çocuk Şube 
Müdürlüğü/Büro Amirliği ile derhâl irtibata geçilerek çocuk bu birime teslim edilir. 

• Çocuğun suça sürüklendiği veya maruz kaldığı tespit edildiğinde, Çocuk Şube 
Müdürlüğü tarafından ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek talimatları doğrultusunda 
işlemlere başlanır.  

• Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından; Tahdit ve Aranan Şahıslar Projesi (Kod 
65), Asayiş Dairesi Başkanlığı intranet sayfasındaki (Pol-net) Kayıp Şahıslar Projesi ve KİHBİ 
bilgi toplama sisteminden (GBT) veri düşüm işlemleri yapılır. 

• Çocuğun kayıtlardan düşümünün yapılması için, çocuğu bulan İl Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şube Müdürlüğünce, müracaatın ve veri girişinin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilir, veri düşüm işlemi gerçekleştirilir. 

• Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince çocukla ön görüşme yapılır. Çocuğun aile içi 
şiddete, suça maruz kalma veya sürüklenme şüphesi altında olması ya da olayın durumuna göre, 
gerektiğinde mutlaka sosyal çalışma görevlisi (sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışma 
rehberlik uzmanı) tarafından ayrıntılı görüşme de gerçekleştirilir ve doktor raporu alınır. Çocuğun 
bulunduğu yerde sosyal çalışma görevlisince ayrıntılı görüşme yapılamaması hâlinde çocuğun 
ikametinin bulunduğu ilde görüşme yapılması sağlanır. 

• Çocuğun ifade vermesine engel teşkil edebilecek sağlık sorunları olması durumunda, 
ilgili kurumlardan çocukla iletişimi sağlayabilecek uzman talep edilir. 

• Çocukla yapılan görüşme neticesinde; herhangi bir istismar veya suça sürüklenme 
tespit edilmiş ise Cumhuriyet savcısına tekrar bilgi verilir ve konunun ilgili polis birimi tarafından 
koordineli olarak takibi sağlanır. 
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• Çocuğun veli, vasi veya kanuni temsilcisine ulaşılarak teslim alınması sağlanır. 
Çocuğun suça sürüklenme veya maruz kalma şüphesi olan durumlarda Cumhuriyet savcısının 
talimatları doğrultusunda hareket edilir. 

• Veli, vasi veya kanuni temsilcisine ulaşılamadığı veya başka bir ilde olmaları 
nedeniyle çocuğunu alamayacaklarını belirtmeleri üzerine çocuk SHÇEK’in uygun birimine teslim 
edilir. Çocuğun veli, vasi veya kanuni temsilcisine teslimi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun sorumluluğundadır.  

• Kayıp çocuğun müracaatçısının çocuğun bulunduğunu bildirmesi durumunda, kayıp 
çocuğun çocuk birimleri personelince görülüp ön görüşmesi yapıldıktan sonra aranmasına son 
verilir.  

• Evden kaçmayı alışkanlık hâline getiren çocuklar hakkında, ailelerinin ve yakınlarının 
tutumlarının değerlendirilmesi ve çocuğun evden kaçma nedeninin tespitine yönelik mesleki 
çalışma yapılması hususu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir. İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğünce, Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen cevabi yazı çocuğun dosyasında muhafaza 
edilir. 

• Kayıp çocuğun yurt dışında olduğu tespit edildiği durumlarda evrakı, müracaatı alan İl 
Emniyet Müdürlüğü tarafından, bulunduğu ülkeden araştırılabilmesi için İnterpol-Europol-Sirene 
Dairesi Başkanlığına, bilgi için Asayiş Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

7.2.3.2. Jandarma Genel Komutanlığı Çalışmaları 

Jandarma sınırları içinde kayıp birisi olduğunda ilgili jandarma birimine başvuru yapılması 
gerekmektedir. Jandarma sınırları içinde çocuk kaybolduğu zaman da emniyet birimlerince yapılan 
işlemler yapılmaktadır.  

Jandarma tarafından kayıp çocuklar için yapılan işlemler ve vurgulanan noktalar aşağıda 
sıralanmıştır: 

• Kayıp çocuğun bildirilmesini müteakip, çocuğun kimlik bilgileri ile birlikte, varsa en 
son çekilmiş fotoğrafı ve eşkâl bilgileri (saç rengi ve şekli, göz rengi, boyu, kilosu, elbise rengi ve 
tipi, ayakkabı rengi, fiziksel görünümü gibi) alınarak “Kayıp Çocuk Bilgi Formu” tanzim edilerek 
adli ve mülki makamlar ile çevrede bulunan kolluk kuvvetlerine bilgi verilir, 

• Çocuğu en son gören/görüştüğü kişiler tespit edilir, beyanları alınır ve bu doğrultuda, 
çocuğun kaybolduğu tespit edilen bölgeden başlayarak (Mahallesi, okulu, arkadaşları, en çok 
gittiği yerler gibi) çevre araştırılması yapılır,  

• Çocuğun fotoğrafı çoğaltılarak kolluk birimlerine dağıtılır, vatandaşların görebileceği 
yerlere asılır, 

• İz veya emareye rastlanması hâlinde ise iz takip köpeğinden ve arama ve kurtarma 
ekiplerinden yararlanılır, gerekiyorsa helikopter yardımıyla havadan arama çalışmaları yapılır, 

• Elde edilen en son bilgiler, aramaya katılanlar ve kolluk kuvvetleri ile paylaşılır, 
• Tanzim edilen “Kayıp Çocuk Bilgi Formu” İçişleri Bakanlığı KİHBİ Daire Başkanlığı 

Sistemine girilerek çocuğun ülke genelinde aranması sağlanır, 
• Aileye sosyal hizmet uzmanı veya psikolog tarafından psikolojik destek verilmesi 

sağlanır, 
• Çevrede bulunan güvenlik kameralarından iz ve emareye ulaşılmaya çalışılır, 
• Çocuk eğer cep telefonu gibi iletişim aracı taşıyorsa Cumhuriyet savcısının talimatı ile 

yer tespiti yapılır ve en son görüşmeleri belirlenir, 
• Çocuğun kaçırılma ihtimali doğrultusunda Cumhuriyet savcısının bilgisi dâhilinde tüm 

şüphelilerin beyanına başvurulur, 
• Yapılan aramalara rağmen çocuğun bulunamaması durumunda ailesi, yakınları veya 

kurum yetkilileri ile görüşülerek kesintisiz takibe devam edilir, 



– 368 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Çocuk bulunduğu takdirde; zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna sevk edilerek muayene ve 
tedavisi yaptırılır, müteakiben çocuk psikoloğu ya da sosyal hizmet uzmanı ile görüştürülerek 
olayın oluş biçimi ve failleri gibi konularda bilgi alınarak ilgili makamlara iletilir ve adli işlemler 
tamamlanır. 

7.2.3.3. Adalet Bakanlığı Birimlerince Yapılan İşlemler 

Bir çocuğun kaybolduğuna ilişkin ihbar kolluk kuvvetlerine yapılabileceği gibi, doğrudan 
Cumhuriyet Başsavcılığına da yapılabilir. Ayrıca Valilik veya Kaymakamlığa ya da mahkemeye 
yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yapılan ihbar veya başka 
bir suretle durumu öğrenen Cumhuriyet savcısı kayıp çocuğun nerede, ne şekilde kaybolduğuna 
dair ayrıntılı bilgi aldıktan sonra bir suçun işlendiği izlenimi edinmesi hâlinde derhâl işin gerçeğini 
araştırmakla görevlidir. Bu konuda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160/1. maddesinde 
“Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli 
öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin 
gerçeğini araştırmaya başlar.“ hükmü yer almaktadır. Buradaki şüphe, basit bir şüphe olup 
kayıp çocuk hakkında suç işlendiği hususunda en küçük bir şüphe var ise Cumhuriyet 
savcısının hemen olaya el koyma ve hazırlık soruşturması başlatma yükümlüğü vardır.  

Ancak çocuğun kaybolması herhangi bir suç şüphesi içermiyorsa, başka bir ifadeyle çocuğun 
kaybolması olayında çocuğa karşı işlenmiş bir suç yoksa veya çocuk kendi rızası ile yaşadığı yeri 
terk etmiş ve henüz bulunmamışsa bu durumlarda ortada bir suç şüphesi bulunmadığından 
Savcılığın görev ve yetkisi bulunmamaktadır.  

Cumhuriyet savcısı, kayıp çocuk olayına ilişkin ihbarda suç şüphesi olduğu hususunda bir 
kanaate varmışsa; maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, 
emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, bu konuda şüpheli olanların lehine ve aleyhine olan 
delilleri toplayarak muhafaza altına almakla yükümlüdür.  

Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığı ile 
kayıp çocuk hakkında bir suç işlendiği şüphesi görmüşse her türlü araştırmayı yapabilir; maddi 
gerçeğin ortaya çıkartılması için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. 
Cumhuriyet savcısı, adli görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi 
dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz 
konusu işlemi yapmasını ister.  

Adli kolluk görevlileri, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri 
emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye 
ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.  

Cumhuriyet savcısı, adli kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak 
verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir. Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte 
olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına 
vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür. Kayıp çocuk aleyhine bir suç işlendiği şüphesi 
varsa kayıp çocuk aynı zamanda mağdur olduğundan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nun 234/2. maddesi gereğince istemi aranmaksızın kayıp çocuğa bir avukat 
görevlendirilir. 

Tanık dinlenmesi: Cumhuriyet savcısı tarafından, olaya ilişkin tanıklar varsa bu tanıklar 
çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Tutuklu işlerde tanıklar 
için zorla getirme kararı verilebilir. Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan 
yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. 

Bilirkişi: Cumhuriyet savcısı, olaya ilişkin çözüm uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi 
gerektiren bir hâl olduğu takdirde bilirkişiden mütalaa alınmasna karar verebilir.  
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İç beden muayenesi ve diğer muayeneler: Kayıp çocuk olayına ilişkin delil elde etmek için 
varsa şüpheli üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesi ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik 
örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesi için mahkemeden karar istenebilir. 
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından da bu karar verilebilir. 
Cumhuriyet savcısı bu işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, elde edilen bulgunun mağdura 
(kayıp çocuk) ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik 
incelemeler yaptırılması için mahkemeden karar isteyebilir. 

Kimlik teşhisi için gerekli çalışmalar: Cumhuriyet savcısı, kayıp çocuğa karşı işlendiği 
şüphesi olan suçun üst sınırının iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektirmesi durumunda 
şüpheli/şüphelilerin, kimliğinin teşhisi için gerekli olması hâlinde, fotoğrafını, beden ölçülerini, 
parmak ve avuç içi izini, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özelliklerini, 
sesini ve görüntülerini kayda aldırarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya 
konulmasını sağlar. 

Yakalama ve gözaltı: Cumhuriyet savcısı, olaya ilişkin şüphelilerin yakalanması ve 
soruşturma yönünden zorunlu olması hâlinde ve kişinin suçu işlediğini düşündürebilecek 
emarelerin varlığı hâlinde bu kişi veya kişilerin gözaltına alınmasına karar verebilir. Gözaltı süresi, 
yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama 
anından itibaren yirmi dört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye 
gönderilme için zorunlu süre on iki saatten fazla olamaz. Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç 
bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır 
bulunur. Şüpheli yakalandığında, gözaltına alındığında veya gözaltı süresi uzatıldığında, 
Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir. 
Yakalanan veya gözaltına alınan yabancı ise, yazılı olarak karşı çıkmaması hâlinde, durumu, 
vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. 

Tutuklama: C. savcısı çocuğun kaybolması olayında kuvvetli suç şüphesinin varlığını 
gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması hâlinde, şüpheli hakkında tutuklama 
kararı verilmesini mahkemeden talep edebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik 
tedbiri ile ölçülü olmaması hâlinde, tutuklama kararı verilemez.  

Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:  
1. Şüphelinin kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular 

varsa.  
2. Şüphelinin davranışları;  

 Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,  
 Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,  

hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa. 
Kayıp çocuğa karşı kasten öldürme, silahla işlenmiş kasten yaralama ve neticesi sebebiyle 

ağırlaşmış kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, cinsel istismar suçlarının işlendiği hususunda 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı hâlinde, tutuklama nedeni var sayılabilir.  

Arama: Kayıp çocuk olayında, yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği 
hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin/şüphelilerin üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait 
diğer yerler aranabilir. Şüphelinin yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi 
amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. Bu 
hâllerde aramanın yapılması, aranılan kişinin veya suçun delillerinin belirtilen yerlerde 
bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağlayan olayların varlığına bağlıdır. Konutta, 
işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. 

Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 
savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile 
kolluk görevlileri arama yapabilirler.  

Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı 
veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. 
Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhâl 
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bildirilir. Arama karar veya emrinde; aramanın nedenini oluşturan fiil, aranılacak kişi, aramanın 
yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya, karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi 
açıkça gösterilir. Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. Cumhuriyet savcısı 
hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar 
heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur. Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin 
belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir.  

El koyma: Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 
savcısının yazılı emri ile kolluk görevlileri, el koyma işlemini gerçekleştirebilir. Cumhuriyet 
savcısına ulaşılamadığı durumda el koyma işlemi emrini kolluk amiri verebilir. Hâkim kararı 
olmaksızın yapılan el koyma işlemi, yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. 
Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde el koyma 
kendiliğinden kalkar. 

Posta gönderilerine el koyma: Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin 
ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, 
posta hizmeti veren her türlü resmî veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile el konulabilir. 

Bilgisayar üzerinde arama: Yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının 
bulunmaması hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve 
bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından 
kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar 
verilir. 

Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden 
dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması hâlinde çözümün yapılabilmesi ve 
gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir. Şifrenin çözümünün 
yapılması ve gerekli kopyaların alınması hâlinde, el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade 
edilir.  

Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin 
yedeklemesi yapılır. İstemesi hâlinde, müstakilen suç teşkil etmeyen bu yedekten bir kopya 
çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. 
Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir 
kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa 
kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.  

İletişimin tespiti: Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, suç işlendiğine ilişkin 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının 
bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 
savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, 
dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. (5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 135. Maddesi) 

Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe 
oluşturacak delil elde edilememesi hâlinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, 
suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda 
itiraz hakkı, süresi ve mercisi gösterilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra 
yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. 

Cumhuriyet savcısı tarafından tüm bu soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun 
işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; bir iddianame düzenleyerek şüpheli/şüpheliler 
hakkında görevli mahkemeye cezalandırılmaları için kamu davası açılır.   

 
Kayıp çocuk olayında mahkemenin görev ve yetkileri 
Soruşturma aşamasında: Bu aşamada, gecikmesinde sakınca olmayan hallerde; 
1- Şüphelinin iç beden muayenesi, vücudundan kan veya benzeri örnekler, saç ve tükürük, 

tırnak gibi örnekler alınması, 
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2- Konutta, işyerinde veya kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılması,   
3- El koyma işlemi, 
4-Posta gönderilerine el koyma işlemi. 
5-Şüphelinin telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespit edilebilmesi, dinlenebilmesi, 

kayda alınabilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilebilmesi, 
6- Şüphelinin yakalanabilmesi için mobil telefonunun yerinin tespit edilebilmesi, 
kararları mahkeme tarafından verilir. Ayrıca tutuklama, bilgisayar ve bilgisayar programları 

ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılması, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılması, bu 
kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesi kararları da mahkeme tarafından verilir. 

Kovuşturma aşamasında: Açılan bu dava üzerine mahkeme, tüm delilleri toplar, sanık 
veya sanıklar hakkında beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbiri, 
davanın reddi ve düşme kararlarından birini verir. 

7.2.3.4. SHÇEK’e Bağlı Kuruluşlardan İzinsiz Ayrılan (Kayıp) Çocukların Durumu 

SHÇEK, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu gereğince korunmaya 
muhtaç çocuklara hizmet vermekte iken 15/07/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu uyarınca Kuruma; ilgili mahkemelerce haklarında tedbir kararı alınan, cinsel 
istismara uğrayan, fuhuşa sürüklenen, alkol ve madde bağımlısı ve özellikle suça sürüklenen 
çocuklara da korunma, bakım, barınma ve danışmanlık hizmetleri sunmakla birlikte bu çocukların 
yeniden toplumsallaşmalarının sağlanabilmesi için sağlık, eğitim, iş ve meslek sahibi olmaları 
konusunda da sorumluluklar verilmiştir. Bu doğrultuda Kurum 2006 yılında 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu gereği yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. 

 
SHÇEK’e teslim edilen çocukların % 75’ninin tekrar kaybolması söz konusudur. Bunun 
sebebinin de açık kapı sistemi olduğu düşünülmektedir. 

 
SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan çocuklar bazen 

kuruluşlardan izinsiz olarak ayrılmaktadırlar.  
• Koruma ve bakım tedbiri kararı ile kuruma yerleştirilen çocuklar genellikle suça 

yönelmeleri, ihmal ve istismar mağduru olmaları nedeni ile gerek bağlantılı bulundukları suç 
çetelerinin baskısı gerekse alışmış oldukları yaşantı nedeni ile kurum bakımını reddetmekte ve 
kuruluşlara teslim edildikten kısa bir süre sonra izinsiz olarak ayrılmaktadırlar.  

• Bazı çocuklar ise ailelerini özlemekte; sık olarak ailelerinin yanına gitmekte ve aileleri 
tarafından zamanında kuruluşlara teslim edilmemektedirler. Kuruluşlardan izinsiz ayrılan 
çocukların gidebilecekleri yerler bilindiği takdirde kendilerine ulaşılarak çocukların dönmeleri 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çocuklar kamuoyunda kayıp olarak nitelenmesine karşın 
kurum bakımını reddeden, SHÇEK mevzuatında tanımlandığı şekliyle “kuruluştan izinsiz 
ayrılan” çocuklardır.  

SHÇEK’e bağlı kuruluşlarca; çocukların kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı andan itibaren 
her türlü risk ile karşı karşıya kalması ihtimaline karşın, çocuğa ilişkin gerekli bildirim en kısa 
zamanda emniyet birimlerine yapılmakta, çocukların eşkâli, kimlik bilgileri ve gidebileceği 
adresler kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir.  
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Çocuğun kaybolduğu ailesi veya SHÇEK tarafından emniyete veya jandarmaya bildirilir. 
Emniyet, aileyi çocuk şubesine yönlendirir. Çocuk şubesi, aranan çocuk hakkında bilgi girişi yapar 
ve arama başlar. Emniyet savcıya bilgi verir. Savcı verilen bilgi veya dilekçe doğrultusunda hayatı 
tehdit olduğundan şüphe duyulursa vakanın adli veya idari olup olmadığına karar verir. Arama, 
kayıp olmanın devamı ya da bulunma (sağ ya da ölü olarak) şeklinde gerçekleşmektedir.   

Kuruluştan izinsiz ayrıldığı tespit edilen çocuklarla ilgili olarak öncelikle İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlükleri tarafından 02.03.2007 tarihli ve 916 sayılı “Kuruluştan İzinli ve İzinsiz Ayrılan 
Çocuklar ve Ziyaretçiler” konulu genelgede belirtilen işlemler yapıldıktan sonra; çocuğun kuruluşa 
dönme konusunda direnç göstermesi, ailenin çocuğu kuruma teslim etmeme veya mukavemet 
etmesi hâlinde kolluk kuvvetlerinden destek talep edilmektedir.  

“Aileye Dönüş Projesi” kapsamında özellikle ailesinin yanında yaşamak isteyerek kurum 
bakımını reddeden çocuklar yapılacak incelemede ailenin yanında yaşamalarında bir sakınca 
olmadığının tespiti hâlinde aileye teslim edilmektedir. Aile ekonomik olarak desteklenmekte, 
yapılan periyodik ziyaretlerle de çocuk ve aile takip edilmektedir.    

SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda bakım altında bulunan çocuklardan suça sürüklenen çocuklara 
yönelik olarak da rehabilitasyonlarının sağlanması ve topluma entegre olmaları amacıyla ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ve bu alanda deneyim sahibi akademik personel eşliğinde psiko-sosyal 
programın geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

Kuruluştan izinsiz olarak ayrılan çocuklarla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile 
SHÇEK’in paydaş olduğu “Kayıp Çocuklar Projesi” kapsamında SHÇEK'e bağlı kuruluşlardan 
izinsiz ayrılan çocukların veri girişleri ve veri düşümleri, SHÇEK kuruluşlarından İnternet 
bağlantısı ile yapılabilecektir. Kuruluştan izinsiz ayrılan çocuklara ilişkin işlemlerin eksiksiz ve 
zamanında yapılması, amacıyla SHÇEK ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında bir protokol 
hazırlanmıştır. Yeni sistem ile mevcut bilgi sistemleri kullanılarak veri girişleri bir link üzerinden 
kuruluşlara şifre verilerek yapılabilecek ve veri akışı GBT veya POLNET”e aktarılabilecektir. 
Bunun dışında ulusal bilgi hatları (183, 155 gibi) çocuk ve ailelerin ulaşabileceği, bilgi ve hizmet 
alabileceği hatlar olarak kullanılmaya devam edebilecektir. (Ek 2 - Protokol) 

7.2.4. Kayıp Çocuğun Aranmasında Karşılaşılan Sorunlar 

Kayıp çocuk aranması işlemi, hızlı karar verilerek uygulamaların yapılmasını gerektiren bir 
durumdur. Aşağıda bazı olay örnekleri verilerek sürecin işleyişi hakkında bilgi verilmesi 
amaçlanmıştır. 

 
 
Olay 1: 
    … 2009 günü müracaatta bulunan … öz kızı 1992 doğumlu …’in ikametinden ayrıldığını 

ve polis marifetiyle bulunmasının talep edilmesi üzerine başlatılan çalışmalarda; 
 
Kayıp kız çocuğunun kullandığı belirlenen … numaralı GSM hattı ile yapılan görüşmelere 

dair bilgilere ihtiyaç duyulduğundan ilgili Cumhuriyet Savcılığından gerekli izin alınarak TİB’e 
gerekli tespitin yapılması istek yazısı gönderilmiş gelen tespitler incelendiğinde herhangi bir sonuç 
elde edilememiştir.  
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Kayıp kızın Facebook sosyal paylaşım sitesinde … isimli bir şahısla irtibat kurduğunun 
tespit edilmesi üzerine, ilgili Savcılıktan gerekli izin alınarak MSN adreslerine kayıt olurken 
verilen kimlik bilgileri ve düşen IP adreslerinin tespiti için Microsoft Corporation İnc. ile gerekli 
yazışmaların yapıldığı, 

Microsoft Corporation İnc tarafından tespit edilen IP numaralarının incelenmesi için Türk 
Telekom A.Ş. Müdürlüğünce gerekli yazışma yapılmış ve neticesinde MSN adresine Konya 
İlinden çok sıklıkla girildiği tespit edilmiş ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmiştir.  

(Bildirimden 10 gün sonra) günü IP numarası üzerinden yapılan adreste tespitinde … lakaplı 
şahsın gerçek isminin … farklı bir isim) olduğu  ve kayıp kız çocuğu ile birlikte oldukları tespit 
edilmiştir. 

Şüpheli … mevcutlu olarak sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığınca Serbest bırakılmış, kayıp 
… kız) ailesine teslim edilmiştir. 

 
Olay 2:  
… Aslen; … ili … ilçesi … nüfusuna kayıtlı, … ve … oğlu … 2003 (farklı ilde) doğumlu, 

ilimiz … ilçesi … Mahallesi … kapıcı Dairesinde ikamet eder. Tel:… 
../../2010 günü, kayıp …’in ailesi ile birlikte … Mahallesinde bulunan portakal bahçesine 

gittikleri ve annesinin yanında ayrılarak kayıp olduğu bildirilmiştir.  
Konu hakkında aile ile görüşülmüş, 
 Çocuğun kayıp olduğu yerdeki görgü tanıkları araştırılmış,  
görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda 30-35 yaşlarında bir bayanın … isimli çocukla 

birlikte şehir içi dolmuşuna binerek olay yerinde ayrıldığı anlaşılmış, 
 görgü tanıklarına çocuğu kaçıran bayanın robot resmi çizdirilerek, güzergahta çalışan 

dolmuş şoförlerine gösterilmiş,  
bayanın ve çocuğun … şehir içi dolmuşuna bindiği ve çarşı merkezinde çocuk ile birlikte 

indikleri, 
 MOBESE kameraları ile şehirler arası Merkez otogar kamera kayıtları kontrol edilmiş, 

ayrıca  
çocuğun kayıp olduğu bölge civarındaki güvenlik kamera kayıtları da kontrol edilmiş ve bir 

bayan ile kayıp erkek çocuğun birlikte gittikleri tespit edilmiştir. 
 Sosyal Hizmetlere bağlı Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdunun kamera kayıtları incelenmiş ve 

görüntüdeki bayana benzer bir bayanın kuruma ziyaret amaçlı geldiği tespit edilmiş, 
 bayanın isminin … olduğu ve hâlen İlimiz … ilçesinde ikamet ettiği tespit edilmiştir. 
 Kayıp olarak aranan erkek çocuğu …, … ilçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek 

çalışma neticesinde (3 gün sonra) günü … isimli bayanın yanında bulunarak ailesine teslim 
edilmiştir. 

 
Olay 2 ile ilgili yazışmadan alıntılar 
Konu hakkında aile ile görüşülmüş, kaybolduğu portakal bahçesi ve etrafı geniş çaplı 

araştırılmış ancak bir sonuç elde edilememiştir. Çocuğun kayıp olduğu yerdeki görgü tanıkları 
araştırılmış, …(1) …  isimli taksi şoförünün ve (2) … isimli şahsın görgü tanığı olarak ifadeleri 
alınmıştır.  

…(1)… alınan ifadesinde; kadife kirli pantolonlu, 30 yaşlarında, uzun sarı saçlı ve 
saçları alnına dökülmüş olan bir bayanın kucağında 6-7 yaşlarında bir erkek çocuk ile şehiriçi … 
dolmuşuna çocuğun kaybolduğu yere yakın bir yerden binerken gördüğünü beyan etmiştir. 

…(2) …  ifadesinde; 30-35 yaşlarında, 1.80 boylarında kirli giyimli, bakımsız düz saçlı, 
gri tonda kadifeye benzer pantolonlu bir bayanın eşkâle uygun 6-7 yaşlarında bir erkek çocuk ile 
birlikte gördüğünü, kadının ruh sağlığının bozuk olabileceğini beyan etmiştir.  
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Tanık ifadeleri doğrultusunda ekiplerimiz seferber edilerek araştırmaya başlanmış, … 
dolmuşlarının gittiği istikametlerdeki MOBESE kamera kayıtları ve güvenlik kameralarının 
kayıtları kontrol edilmiştir. Bayanın gidebileceği yerler araştırılmış, ayrıca görgü tanıklarına 
şüpheli bayanın robot resmi çizdirilerek ekiplerimize dağıtılmıştır. …’in kaybolduğu olay yeri ve 
çevresinde şüpheli bayana ait robot resimleri ekiplerimiz tarafından mahalle sakinlerine 
gösterilmiş ancak bir sonuç elde edilememiştir. 

Araştırmalarımıza …’in kaybolduğu yerdeki ve yakın civarda bulunan güvenlik kamerası 
kayıtları incelenmek suretiyle devam edilirken, … Evlerinin yanında bulunan … İlköğretim 
Okulunun kamera kayıtlarından, eşkali alınan bayanın yanında bir çocukla elinden tutarak gittiği 
tespit edilmiş, kayıp çocuk … olabileceği kanatine varılmıştır. 

 Yine bu çevrede araştırma yapılırken Sevgi Evleri Çocuk Yuvasındaki kamera görüntüleri 
incelendiğinde aynı bayanın görüntülerine ulaşılmıştır. Görgü tanığı …(1) de refakata alınarak 
görüntüler incelenmiş ve tanık, görüntüdeki bayanın çocuğu götüren bayan olabileceğini beyan 
etmesi üzerine çalışmalara bu yönde ağırlık verilmiştir. Bayanın bindiği dolmuş şoförü tespit 
edilerek yapılan görüşmede şahısın çocukla beraber İlimiz …. dolmuş duraklarında dolmuştan 
indiği tespit edilerek gidebileceği yerler araştırılmıştır. 

Sevgi Evleri Çocuk Yuvasındaki görevlilere görüntüdeki bayan sorulduğunda, bayanın 
kurumda koruma altında bulunan … isimli çocuğunu görmeye gelen … isimli bayan olduğunu 
beyan etmişlerdir. 

… isimli bayan hakkında yapılan araştırmalar neticesinde; ilimiz …. ilçesinde … köyünde 
ikamet ettiği tespit edilmiş, … İlçe Emniyet Müdürlüğü ve … İlçe Jandarma ile konu hakkında 
koordine kurulmuş ve bayanın akli dengesinin yerinde olmadığı, kayıp çocuk ile … isimli bayanın 
köyde kaldıkları ancak (kayıp gününden 3 gün sonra) günü sabah saatlerinde köyden ayrıldıkları 
ve … ilçe merkezine gittikleri tespit edilmiştir. 

… İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından … isimli bayanın ilçe merkezindeki akrabalarının 
ikametleri kontrol edilmiş ancak bir sonuç elde edilememiştir.  

Mutemet şahıslarla yapılan görüşmelerde şahsın sık sık gittiği yerler öngörülerek, ……İlçe 
Ekipleri yönlendirilmiş, kayıp çocuk ve … isimli şüpheli bayan … İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunmuştur. Şüpheli …, … Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesinin … tarih ve … sayılı raporundan Atipik Psikoz hastası olduğu anlaşılmıştır. 

Kayıp olarak aranan erkek çocuğu, … ilçemizden alınarak Şubemize getirilmiş ve ailesine 
teslim edilmiştir.  

 
Olay 3:  
a) Kayıp çocuk 1 : Aslen; .../../1995 … doğumlu, ilimiz … ilçesi … Mahallesi … Sokak 

No:… sayılı yerde ikamet eder. TeL: … 
b) Kayıp çocuk 2 : Aslen; .../../1996 … doğumlu, ilimiz … Mahallesi  … caddesi  sayılı 

yerde ikamet eder. TeL: … 
c) Kayıp çocuk 3 : Aslen; .../../1996 … doğumlu, ilimiz … Mahallesi  … sokak No:….  

sayılı yerde ikamet eder. TeL: … 
d) Kayıp çocuk 4 : Aslen; .../../1996 … doğumlu, ilimiz … Mahallesi  … caddesi  sayılı 

yerde ikamet eder. TeL: yok 
Kayıp  çocuk 1, kayıp çocuk 2, kayıp çocuk 3 ve kayıp çocuk 4 isimli yaşı küçük kız 

çocukları ../…./2010 günü saat:13.00 sıralarında ikametlerinden ayrıldıkları ailelerinin 
müracaatlarından anlaşılmış, kayıp kız çocukları hakkında arkadaşları ile yapılan görüşmelerden 
ve araştırmalar neticesi sosyal iletişim sitesinde adreslerinden … isimli şüpheli şahsa ulaşılmış,  
şüpheli ile yapılan görüşmede kayıp 4 kız çocuğunun ilimizde bir evde olduklarını beyan etmesi 
üzerine ekiplerimiz ortak hareket ederek ...(kayıp gününden 2 gün sonra /2010) günü 04.30 
sıralarında İlimiz … Mahallesi … Sokak No… sayılı adreste 1991 doğumlu … isimli bayanın 
evinde bulunmuşlar ve bu kız çocuklarını alıkoyan 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. 
Kayıp kız çocukları ailelerine teslim edilmiştir. 
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Olay 4: 
a) Kayıp çocuk 1: Aslen; .../../1995 … doğumlu, ilimiz … ilçesi … Mahallesi … Sokak 

No:… sayılı yerde ikamet eder. Tel: … 
b) Kayıp çocuk 2: Aslen; .../../1995 … doğumlu, ilimiz … ilçesi … Mahallesi … Sokak 

No:… sayılı yerde ikamet eder. TeL: … 
Kayıp çocuk 1 ve kayıp çocuk 2 isimli yaşı küçük kız çocukları …/../2010 günü saat: 14.30 

sıralarında ikametlerinde ayrıldıkları ve tekrar dönmedikleri ailelerinin müracaatlarından 
anlaşılmıştır. Kayıp çocuklar hakkında yapılan araştırmalardan, aileleri ve arkadaş çevreleri ile 
yapılan görüşmelerden “şüpheli kişi1” isimli bir şahsın yanında olabilecekleri değerlendirilmiş, 
şüpheli kişi1’in kimliğinin … M… isimli şahıs olduğu ve ilimiz Merkez Parkta tuvalet bekçiliği 
yaptığı tespit edilmiş, şüpheli M… ile yapılan görüşmede çocukların ilimiz … Mahallesi … 
caddesi üzeri … Resturant karşısı çocuk parkı altı göl kenarı altında bulunan barakata da 
olabileceklerini beyan etmesi üzerine ekiplerimiz ortak hareket etmiş, kayıp kız çocukları belirtilen 
adreste göl kenarında baygın şekilde bulunmuşlar, kız çocuklarını alıkoyan şüpheli M hakkında 
yasal işlem yapılmış ve şüpheli tutuklanmıştır. Kayıp kız çocukları ailelerine teslim edilmiştir.  

Kayıp çocukların bulunması ile ilgili olarak, Müracaat edilen Polis Merkezlerine gidilerek 
aile ile okul ve mahalle arkadaşları ile görüşülmekte, Havaalanı, Otogar, MOBESE, İş yerlerinde 
bulunan güvenlik kameraları incelenmekte, Sağlık kuruluşları ile kayıp olduktan sonra herhangi 
bir sağlık kuruluşundan tedavi görüp görmediği yönünde bilgi alınmak üzere gerekli yazışmalar 
yapılmakta,  Mahalle Muhtarları ile de sürekli irtibat hâlinde olup bilgi alınmaktadır. Bu güne 
kadar yapmış olduğumuz müracaatlarda HTS raporları ve Bilgisayar dökümlerinin ve haberleşme 
kayıtlarının alınması ile ilgili taleplerde iki ayrı dosyamıza Cumhuriyet Savcılığı tarafından ret 
kararı verilmiştir. Bu sebeple konunun ivediliğine istinaden karşılaşılan zorlukların çözümü için 
yasal düzenlemeye ve katalog suçlar arasında kayıplarla ilgili düzenleme olmadığından istihbari 
destek alınamamakta bu konu ile ilgili düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.   

İstihbarat Şubelerinin mevzuat gereği KOM Şube veya Terörle ilgili konularda çalışma 
yaptıkları için bu konuda destekleri alınamamaktadır. 

Bu sebeple illerde İstihbarat Şubenin desteğini alacak istihbari bilgiler ve datalardan 
faydalanmamızı sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. İleriki süreçte Kayıplar 
(Asayiş ve Çocuk) Şubede çalışan 1-2 kişiye sorgu şifresi veya en azından Asayiş Dairesinde 
böyle bir birim kurularak burada sorgulama yapılabilmesi önem arz etmektedir. 

 
Olay 5: 
Müşteki …../../.2003 tarihinde … ili … İlçe Emniyet Müdürlüğü … Polis Karakoluna 

müracaat ederek öz oğlu Ankara …/…/1988 … doğumlu …’nın (3 gün önce) tarihinden itibaren 
kayıp olduğunu beyan etmiş ve detaylı olarak ifadesi alınmıştır. 

Konuyla ilgili olarak … Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; hudut 
kapıları dâhil ülke genelinde kayıp şahıs olarak aranması amacıyla Tahdit ve Aranan Şahıslar 
Projesi, KİHBİ Bilgi Sistemi ile Asayiş Daire Başkanlığı Kayıp Şahıslar Projesi (fotoğraflı) veri 
girişleri yapılmış ve Ülkemiz genelinde arama kayıtlarına alınmıştır. 

 
Kayıp Şahsın gidebileceği yerler (arkadaşları, akrabaları vs.) araştırılmış, telsiz vasıtasıyla 

tüm birimlere bilgi aktarılmış, özellikle otogar, gar ve hava limanı gibi şehirler arası ulaşım 
hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerde görev yapan polis ekipleri ile görevli personele bilgi verilerek 
duyarlı olmaları sağlanmıştır. 

Kayıp şahısın bulunabilmesi için Ceza ve Tevkif Evleri, … İl Sağlık Müdürlüğüne kaydı 
olup olmadığı ile ilgili olarak yazışma yapılmış fakat her hangi bir kaydının olmadığı anlaşılmıştır. 

Kayıp şahsın adına kayıtlı telefon olup olmadığı ile ilgili olarak AVEA, TURKCELL, 
VODAFON İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’ye yazı yazılmış 
fakat adına her hangi bir telefon kaydının olmadığı anlaşılmıştır. 
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Emniyet Bilgi Sistemlerinden (otel, pansiyon vb.) gerekli araştırmalar yapılmış fakat 
herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Ayrıca 2002-2010 tarihleri arasında yapılan sorgulamada yurt 
dışına çıktığına dair herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. 

Kayıp Şahıs …’nın arama çalışmalarına çok yönlü olarak devam edilmektedir. 
 

Olay 6: 
 
İlimizde kayıp olarak aranmakta olan … ve … kızı …../…/1998 doğumlu … T.C. nolu … ile 

ilgili çocuğun bulunmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar: 
1. Konu ile ilgili olarak Çocuk Şube Müdürlüğümüzce; …/…/2008 tarihinde Kayıp çocuk 

hakkında tüm fiziksel özelliklerini belirten fotoğrafı ile beraber “ Tehdit ve Kayıp Şahıslar 
Projesinden “Kayıp Şahıs” olarak aranması ve … Polis Merkezî Amirliğince GBT kayıtlarında 
…’in aranma kayıtlarına alınarak yurt genelinde aranması sağlanmıştır. 

2. Ayrıca konu ile ilgili Çocuk Şube Müdürlüğümüzce özel bir ekip oluşturularak …’in 
kayıp olduğu … adresinde ve çevresinde kalıp konaklayabileceği ve kız çocuğunun alı 
konulabileceği metruk yerler araştırılmış konu ile ilgili olarak herhangi bir iz ve emareye 
rastlanılmamıştır.  

3. Tanık (1-kadın) ve Tanık (2-erkek)’in beyanları doğrultusunda …’i gördüklerini ve kız 
çocuğunu götüren şahısların eşkâlleri Olay Yeri inceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünce 
Robot resimler çizilerek gerekli araştırma yapılmıştır. Eşkallere uygun  3 şahıs alınarak; 
beyanlarına baş vurulmuş; …’i tanımadıklarını ve yaptırılan  teşhislerde ise tanıkların belirtmiş 
olduğu kişiler olmadığı tespit edilmiştir. 

4. Müşteki …’e ait Cep telefonu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından dökümü 
alınarak araştırma yapılmış herhangi bir bilgi elde edilmemiştir.   

5. Müşteki (anne…’in kızının Kayıp olduğunu iddia ettiği yer ile evleri arasında bulunan 
bölgenin basit krokisi çizilerek detaylı araştırma yapılmıştır. 

6. Kayıp olduğu iddia edilen bölgede bulunan mahalle sakinleri, İş yeri sahipleri ve okul 
arkadaşları, olmak üzere toplam 78 kişinin bilgisine ve ifadelerine başvurulmuştur.  

7. Müşteki tarafından şüpheli olarak bildirilen … Plakalı Beyaz Şahin, … plaka sayılı bej 
renkli şahin oto ve … kırmızı renkli eski kasa doğan marka araçlar ve araç sahipleri ile ilgili 
gerekli araştırma ve incelemeler yapılmıştır ve bu konuda şahısların ifadeleri alınmıştır, 

8. İl Emniyet Müdürlüğümüz Radyo Televizyon ve Foto Film Şube Müdürlüğünce faaliyet 
gösteren 96.60 frekansından 12.00-14.00 saatleri arasında yerel yayın yapan Polis Radyosunda 
kayıp çocuk ilanın anonsu yaptırılmıştır. 

9. Müşteki … baba) ’in İstanbul ilinde Ulusal TV kanallarına çıkarak kayıp kızı ile ilgili 
olarak beyanatta bulunmuştur. 

10. (kayıp bildiriminden 3 ay 10 gün sonra) günü ilimiz Otogarında kayıp ilanını gören 
Aslen …. nüfusuna kayıtlı … isimli şahıs (kayıptan 3 ay 13 gün sonra) günü (başka bir il) İl 
Emniyet Müdürlüğüne giderek … hakkında bilgi veren ve ifadesi alınan … isimli şahsın beyanı 
doğrultusunda Çocuk Şube Müdürlüğümüzce ekip görevlendirilerek … ilinde bu şahıs isimli şahıs 
ile birlikte v isimli kız çocuğunu görmüş olduğunu iddia ettiği oto park ve şahısların kalıp 
konaklayabileceği yerler ile ilgili  3 gün çalışma yaptırılmıştır  … isimli şahsın vermiş olduğu  
eşkal  bilgileri doğrultusunda Şanlıurfa İl emniyet Müdürlüğü Olay Yeri inceleme ve Kimlik 
Tespit Şube Müdürlüğünce şahsın robot resmi çizilerek gerekli araştırma yapılmıştır. (başka bir 
ilde yapılan arama) 

11. Kayıp Kız Çocuğu …’in afiş resimleri yoğun olarak halkın bulunduğu çarşı, Pazar, 
Hastane, Terminal Vb. yerlere asılarak vatandaşın ihbarı için görsel ortam oluşturulmuştur. 
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12. İlimiz Cezaevinde tahliye olunan küçük yaşta çocuklara sarkıntılık, tecavüz vb. 
suçlardan sabıkalı olan şahısların adres ve kimlik tespitleri yapılarak detaylı bir şekilde çalışma 
yapılmıştır. 

13. Mağdur …’in il Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce kayıtlarının 
araştırılması istenilmiştir.  İl Nüfus Müdürlüğünce nüfus kayıt bilgilerine kayıp aranıyor şerhi 
düşürülmesinin sağlanması gerekli yazışma yapılmıştır..  

14. Dilekçe Sahibi (baba) dilekçe ekinde sunduğu 14.07.2008 tarihli  Cumhuriyet 
Savcılığına vermiş olduğu dilekçesi ile ilgili olarak, adı geçen 3 kadın ve 1 erkek hakkında  Asayiş 
Gasp Büro Amirliğince şahısların şüpheli olarak beyanları alınarak.    Cumhuriyet Savcılığından 
arama kararı talep edilerek  Sulh Ceza Mahkemesinin  …. sayılı kararı ile “Gündüzleyim bir 
defaya mahsus olmak üzere arama yapılmasına izin verilerek … ikametleri   aranarak Gül Gonca 
ÇELİK ‘e rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili … sayı ile tanzim edilen tahkikat evrakı Cumhuriyet 
Başsavcılığına ikmalen gönderilmiştir. 

15. Baba’yı zaman zaman il merkezîmizde bulunan ankösürlü telefon ile arayıp 50.000 Ytl 
para isteyen şahıs il merkezinde bulunan farklı ankösürlü telefonu kullandığından dolayı, şahsın 
tespit çalışmaları devam etmektedir.   

16. … bir başka şahıs) isimli bayanın konu ile ilgili olarak … günü saat:17.30,da beyanına 
baş vurularak vermiş olduğu bilgiler değerlendirilip araştırma çalışmalarımız devam etmektedir. 

17. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince müşterek çalışmalarımız 
devam etmektedir. Asayiş Şube Müdürlüğünce Teknik Takibe takılan … ifadelerine başvurulmuş 
fakat … ile ilgili herhangi bir bilgi elde edilememiştir. 

18. Yapılan çalışmalar üzerinde geniş çaplı değerlendirmeler yapılarak konu hassasiyetle 
takip edilmektedir. Ayrıca kayıp şahıs …’in bulunması için Çocuk Şube Müdürlüğümüzce özel 
ekip oluşturulmuş olup çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. 

19. Dilekçe sahibi … (baba)… ilimiz … Hastanesi Baştabipliğince …. Rapor ile “F23Akut 
ve Geçici Psikotik bozukluklar” tanısı konularak rapor verilmiştir.  

20. Kayıp Kız Çocuğu … … 2009 günü İlimiz Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden 
… ihbarı doğrultusunda,  konu ile ilgili …, … beyanları alınmıştır. …’in yanında olduğu iddia 
edilen  (bir başka il)… ilçesinde ikamet eden … ikametine arama kararına istinaden, arama için … 
2009 günü ekip görevlendirilmiş konu hakkında … İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 
müşterek çalışma yapılmış ve tanzim olunan tahkikat evrakları ilimiz Cumhuriyet Başsavcılığına 
… bildirilmiştir.  

21. (7 ay sonra) 2009 günü babaya ait cep telefonuna, şüpheli … tarafından … nolu telefon 
ile aranarak kayıp kız çocuğunun adresini bildiğini ve … ait ön yüzünde  … hesabına 250 Tl para 
yatırması hâlinde kayıp kızın yerini söyleyeceğinİ ve … ihbarı üzerine, Asayiş Gasp Büro 
Amirliğince Şüpheli …(aynı gün) … 2009 günü alınarak tanzim olunan tahkikat evrakları ile 
birlikte Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. 

22. Kayıp Kız çocuğu …’in Türkiye genelinde kayıtlarının araştırılması için (8 ay 
sonra).2009 gün ve … sayılı yazımız ile Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına ve Sosyal 
Hizmetler Çocuk Esirge Kurumu Genel Müdürlüğüne gerekli yazışmalar yapılmıştır.  

23. Ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğü olarak aile ile sürekli irtibat hâlindeyiz. Yapılan tüm 
ihbarlar değerlendirilmekte şüpheli şahıslara yönelik gerekli araştırmalar yapılmaktadır. 

24. …’in kayıp olması olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca dosyası takip ve 
işlemde olduğundan yapılan ihbarlar ve Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen hususlar hakkında 
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Asayiş Şube Müdürlüğünce ve Çocuk Şube Müdürlüğümüzce gerekli takip işlemleri 
yapılmaktadır. Babanın dilekçesinde belirtmiş olduğu şahısların savcılık talimatıyla ikametleri 
aranmış ve defalarca ifadelerine başvurulmuş ve herhangi bir suç ve suç unsuruna 
rastlanılmamıştır. Tanzim edilen tahkikat evrakları ilgili Cumhuriyet Savcısına gönderilmiştir.  

25. Kayıp Kız çocuğu …’in Türkiye genelinde kayıtlarının araştırılması için (8 ay 
sonra).2009 gün ve … yazımız ile İl Sağlık Bakanlığı  ile yapılan yazışma neticesinde … bir başka 
il Sağlık Müdürlüğü  … Sağlık Ocağında (beş ay sonra) 2008 tarihinde enjeksiyon, (7 ay sonra) 
.2008 tarihinde hasta olup poliklinik defterlerine kayıt yapıldığı tespit edilerek … yazı ile 
bildirilmiştir. …’in kayıtlarının ….il Sağlık Müdürlüğünden çıkması üzerine gerekli araştırmanın 
yapılması için … İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiştir.  Ağrı il Emniyet Müdürlüğü gerekli 
çalışmalarını yaparak sağlık ocağı kayıtların bilgisayara sehven işlendiği şeklinde bildirilmiştir.   

26. Müşteki babanın birden fazla kuruma dilekçe vermesinden dolayı konu hakkında 
yapılan çalışmaların tebligatı İl Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce 
… 2009 günü gerekli tebligat yapılmıştır. 

27. … yazımız ile İlimiz Cumhuriyet Savcılığınca anne ve babanın 2008-2009 yıllarında 
ilimiz ve diğer illerde bulunan banka hesap kayıtlarının incelenmesi için Cumhuriyet Savcılığında 
talep edildi. Konu ile ilgili yazılar Cumhuriyet Savcılığına intikal etti ancak herhangi bir banka 
hesap kaydına rastlanılmadı. 

28. Cumhuriyet Savcılığının … sayılı yazısı ile 2 erkek ve 1 kadın hakkında araştırma 
yapılması istenilmiş belirtilen şahısları temin edilerek bilgi almaları yapılıp Cumhuriyet 
Savcılığına bildirilmiştir. Bu şahısların ilimizde bulunan Gayrimenkullerin tespiti için ilimiz Tapu 
İl Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapıldı. ayrıca Cumhuriyet Savcılığınca telefon dökümleri 
istenildi gelen telefon dökümleri üzerine çalışmalarımız devam etmektedir.   

29. Asayiş Gasp Büro Amirliği görevlilerince … 2010 günü yapmış oldukları çalışmalarda 
kayıp kız çocuğunun okul arkadaşı olan … Şeymanur SÖYLEMEZ’ in ilimiz …..İlköğretim 
okulunda okuduğu tespit neticesi görüşme yapmak üzere belirtilen okula gidildiğinden adı geçen 
kızın ilimiz … İlköğretim okuluna nakil aldığı ve ikametinden taşındığı tespit edilmiştir. İlimiz 
….. İlköğretim okuluna gidilerek öğrencinin hâlen bu okulda okuduğu tespit edilmiştir, Öğrenci ile 
yapılan görüşmede şüphe uyandıracak bir durumun olmadığı gözlenmiştir.   

30. (bir yıl sonra) 2010 günü Müşteki baba ve ailesinin nufus kayıtları çıkartılarak, 
kayıtlarının sorgulanması sonucu, sadece babanın in öz oğlu olan 1990 doğumlu … Uyuşturucu 
Madde Kullanmak ve Satmaktan 1 adet 2009 yılında ARANMIYOR Kaydı olduğu görülmüştür 
Bunun üzerine … in kendisi ve arkadaşları takıldıkları yerlerde bir müddet çalışma yapılmış 
şüpheli bir durum izlenimi oluşmamıştır. 

31. (bir yıl sonra) Müşteki baba biz görevlilerle görüşmek istemiş, müştekinin ikametine 
intikal edilerek, kendisinin ilimizde … olarak tabir ettiği ve daha önceden ifadesine başvurulan 
şahsın tekrar incelenmesi bu şahıstan şüphelendiğini belirtmesi üzerine … ikamet adresine  
gidilmiş, şahsın … ilinde asker olduğunu ve 1 hafta sonra dağıtım iznine geleceğini beyan etmeleri 
üzerine belirtilen tarihte tekrar adrese gidilmiş şahıs ile yapılan birebir ve detaylı görüşmede daha 
önce vermiş olduğu ifadesinin aynısını biz görevlilere tekrar etmiş, bunun dışında başkaca bir bilgi 
vermediği, ismi geçen … ikamet ve çevresinde yapılan gizli araştırmada biz görevlilerde şüphe 
oluşturacak bir durum gözlenmemiştir.  

32. (bir yıl bir ay sonra) müşteki baba ile görüşülerek kendisinin ısrarla daha önceden 
haklarında işlem yapılan 1 erkek ve 2 kadın hakkında detaylı araştırma yapılması ve bu şahısların 
incelenmesini istemiş, ismi geçen şahısların ikametleri ve çevresinde 2 gün süreyle araştırma 
yapılmış ancak olumsuz bir durum görülmemiştir. 
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33. Nisan 2010 günü baba Kayıp Çocuklar Meclis Araştırması Komisyonuna vermiş 
olduğu dilekçesi ile ilgili yapılan görüşmede dilekçeden bir suret alınmış, yapılan incelemede 
dilekçesinde belirttiği 19 kişinin daha önceden konu ile ilgili olarak haklarında işlem yapılan ve 
ifadelerine başvurulan ikametleri aranan kişiler olduğu tespit edilmiş ancak müşteki baba bu 
şahıslardan en çok 2 kadın ve 1 erkek isimli şahıslardan şüphelendiği ve bu şahısların tekrar takip 
edildiği takdirde bir bilgiye ulaşacağımızı ısrarla beyan etmesi üzerine belirtilen şahısların 
ikametleri çevresinde ve bulunabilecekleri yerlerde gizli olarak yapılan araştırmada biz 
görevlilerce şüphe oluşturacak bir durum ile karşılaşılmamıştır. 

34. (bir yıl 1 ay sonra) müşteki ile tekrar yapılan  görüşmede saat 12:00 ile 17:00 arası 
ekip otomuza alınarak en son vermiş olduğu dilekçe ile ilgili … hakkında yapılan araştırmalarda 
herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmamıştır.  

35. Yine müştekinin dilekçesinde belirtmiş olduğu … yerde ikamet ettiği tespit edilmiş 
belirtilen şahıs ile detaylı görüşme yapılmış … isimli şahsın yapılan GBT incelemesinde 1 adet 
Dolandırıcılıktan kaydının olduğu ancak ARANMADIĞI tespit edilmiştir. Daha sonra müşteki 
baba ile 3 kez görüşülmüş bu görüşmelerin tamamında 1 erkek ve 2 kadın telefonlarının neden 
dinlenmediğini, eğer bu şahıslarının telefonlarının dinlendikleri takdirde kesin sonuç elde 
edeceğimizi çünkü kendisinin olay tarihinden itibaren  en fazla bu şahıslardan şüphelendiğini biz 
görevlilere beyan etmiştir.  

36. Kayıp kız çocuğunun ailesi ile sıklıkla görüşülmekte devam etmektedir.  Çocuk 
Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce kayıp kız çocuğu v in bulunmasına yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. 

 
Yukarıdaki vakalarda olduğu gibi kayıp ihbarı yapılan çocuğun kolluk kuvvetlerine 

bildirimi, aranması ve yasal işlemler sırasında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar 
aşağıda sıralanmıştır. 

7.2.4.1. Kolluk Kuvvetlerine Başvuru Sırasında Karşılaşılan Sorunlar 

a) Ailenin başvurmada gecikmesi: Ailenin çocuğun kaybolduğunu anlaması, kendi 
bulunduğu çevrede arama çalışmalarının sürecine bağlı olarak kolluk kuvvetlerine başvuru süresi 
gecikebilmektedir. Özellikle SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan izinsiz ayrılan çocukların ailelerine 
ulaşıldıktan sonra ailenin kolluk kuvvetlerine başvurusuna kadar geçen zamanda olan gecikme 
daha da uzun olmaktadır. 

b) Ailenin kolluk kuvvetlerine başvuruyu nasıl yapacağını bilmemesi de başvuru 
sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Ailenin çocuğun en yeni fotoğrafını bulamaması, 
başvurusu sırasında gerekli bilgileri verememesi özellikle kıyafet ve görünüm konusunda yeterli 
bilgiyi verememesi aramanın ilk aşamasını güçleştirmektedir. 

c) Ailenin kolluk kuvvetlerine bilerek ya da bilmeyerek yeterli bilgi vermemesi de 
yine arama çalışmalarının etkinliğini azaltmaktadır. Çocuğun kaybolmasında, ailenin ihmali söz 
konusu olabilecek durumlarda (Çocukla/aile arası tartışma, çocuğa verilen ceza gibi.) ailenin 
kolluğa bilgileri eksik ya da yanlış vererek kolluğu yanlış yönlendirmesi söz konusu 
olabilmektedir. Aile, çocuğun bulunabileceği, gidebileceği yerleri, arkadaş çevresini yeterli 
seviyede tanımaması nedeniyle yeterli bilgi veremeyebilmektedir. 
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7.2.4.2. Emniyet ve Jandarma Birimleri Arasında Iletişim Eksikliği 

Emniyet ve jandarma birimlerinin farklı bölgelerden sorumlu olmaları, bilgi paylaşımını 
hızlı yapamamaları, kayıp çocuğun bölge değiştirmesinin takip edilememesine ve dolayısıyla çok 
önemli olan ilk saatlerde arama çalışmalarının etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır. 

7.2.4.3. Adli ve İdari Olay Tanımlarında Standardizasyon Olmaması 

Aile ya da SHÇEK tarafından kayıp olarak ihbarı yapılan her çocuk, Cumhuriyet Savcılığına 
bildirilmektedir. Ancak her olay için dosya açılmamaktadır.  

Kolluk kuvvetleri tarafından Cumhuriyet Savcılığına bildirilen kayıp çocuğun kaçırılma, 
alıkoyma veya hayati tehlike şüphesi olması hâlinde “adli olay” olarak değerlendirme yapılmakta 
ve arama işlemlerinde Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla hareket edilmektedir. Eğer böyle bir 
şüphe söz konusu değil ise olay “idari olay” olarak kabul edilmekte ve arama işlemleri kolluk 
kuvvetlerince yürütülmektedir.  

Adli ve idari olay olarak kabul edilme süreci “kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet savcısı” 
arasındaki iletişim ile belirlenmektedir. Bu sürecin işleyişinde herhangi bir standart tanım 
olmaması, kişisel düşünce sistemleri ve olaylara bakış açısı nedeniyle farklı kararlar 
verilebilmesine neden olmaktadır.  

Bu sürecin işleyişi sırasında kolluk kuvvetleri Cumhuriyet savcısı ile genellikle telefon ile 
iletişim kurmakta; olay, kolluk kuvvetleri tarafından yazılı bir talimatname hâline getirilerek 
savcıya imzalatılmaktadır. Bazı yerlerde bu iletişimin sağlanması sırasında kişisel davranışlardan 
doğan engeller olabilmektedir.   

Kolluk kuvvetlerinin şüphelendiği olaylarda “telefon dinleme”, “ev arama”, “bilgisayar ya 
da kamera kayıtlarını inceleme” ya da “genel arama” gibi talepleriolmaktadır. Ancak, bu tür 
incelemelerin yapılabilmesi Cumhuriyet savcısının talimatnamesi ile olabilmektedir. Kolluk 
kuvvetlerinin ve savcının aynı paralelde düşünmemesi arama sürecinin etkin bir şekilde 
yapılamamasına neden olabilmektedir.  

7.2.4.4. Kayıp Çocuğun Aranma Süreci İçinde Arama Sırasında Kullanılan Doküman 
ve Fotoğrafların Geçerliliğini Yitirmesi 

Kayıp çocuğun aranması sırasında kullanılan fotoğraf güncelliğini yitirebilmekte veya 
çocuğun ailesi adres değiştirebilmektedir. Kayıp çocuğun aranması sırasında güncelleme 
yapılmaması çocuğun bulunma şansının yitirilmesine neden olmaktadır. 

7.2.4.5. Kayıp Çocukların Sokakta Yaşayan Çocuklar Arasına ya da Suç Örgütlerine 
Karışmış Olması 

Sokakta yaşayan çocukların; SHÇEK’e bağlı kuruluşlara teslim edilmeden önce kimlik 
işlemleri Emniyet Birimlerince yapılmaktadır. Kimlik tespiti yapılamayan çocukların kurumlara 
teslim edildikten sonra da kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir. Eğer bu çocuk, kayıp ve 
aranan bir çocuk ise çocuğun ailesi ile iletişime geçilerek işlemler devam etmektedir.  

Çocukların ruhsal durumları ya da bilişsel gelişimleri konusunda sorunları varsa 
kimlik bilgilerinin bulunmasında zorluk yaşanmaktadır.  
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Ancak, emniyet çalışanları tarafından sokakta yaşadığı kayıt altına alınan, ama kimliği tespit 
edilemeyen çocukların kayıp çocuk olma olasılığı bulunmaktadır. Bu da kayıp çocukların 
bulunamamasına neden olabilmektedir. 

Diğer taraftan suç örgütleri tarafından kaçırılan çocukların da bulunma olasılıkları ancak 
suça karışıp yakalandıkları zaman olabilmektedir. 

Ölen kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi sonucunda kayıp olma durumları 
incelenmektedir. Ancak ölen kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilememesi durumunda, adli vaka 
olarak değerlendirmesi yapıldıktan sonra kimsesizler mezarlığına defnedilmektedir. Bu da kimliği 
tespit edilemeyen vakaların arasında kayıp çocukların olma olasılığı bulunduğunu 
düşündürmektedir. 

7.2.4.6. SHÇEK’e Bağlı Kuruluşları ve Emniyet Birimleri Arasında İletişim Sorunu 
Yaşanması 

SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan izinsiz ayrılan çocukların emniyet birimlerine bildirimi ile 
ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar arasında emniyetin telefonla ihbar almaması, SHÇEK 
uzmanının emniyet birimine gitme ve ifade verme zorunluluğu nedeniyle ihbarda gecikme 
yaşanması yer almaktadır.  

Bunun yanı sıra SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan izinsiz ayrılan çocukların kuruma geri 
dönmesi sonrasında, SHÇEK tarafından da emniyete kayıp ihbarının kayıtlardan düşmesine ilişkin 
bir bildirim yapılması gerekmektedir. Bu bildirim SHÇEK çalışanları tarafından ihmal 
edilebilmektedir. Çocuğun kuruma döndüğüne ilişkin ihbarın yapılmaması ise polisin kayıtlarında 
çocuğun hâlen kayıp olarak görülmesine neden olmaktadır. 

7.2.4.7. Toplumun Genel Olarak Konu Hakkındaki Bilgisinin Yetersiz Olması ve 
Farkındalığının Olmaması 

Toplumun kayıp çocuklar hakkında farkındalığının az olması da temel sorunlardan biridir. 
Çocukların kaçırılması, evden kaçması ya da bulunduğu ortamda bilişsel ve ruhsal sorunları 
nedeniyle kaybolmasına ilişkin bilgilerin yetersiz olmasının yanı sıra, bu olayların olmaması için 
ne yapılması gerektiği konusunda da toplum yeterli uyaranla karşılaşmamaktadır. Bu farkındalığın 
sağlanamaması, çocukların kaybolduğu zaman ne yapılması gerektiği konusunda bilginin 
olmamasına neden olabileceği gibi; yalnız dolaşan, kaçırıldığını fark ettiği ya da kaçtığını 
düşündüğü bir çocuk gördüğü zaman yapılması gerekenlerin yapılmamasına neden olabilmektedir. 

7.2.4.8. Velayet Nedeniyle Çocuk Kaçırma Olaylarında Karşılaşılan Sorunlar 

Velayet nedeniyle çocuk kaçırma olaylarında, mahkeme kararı üzerine çocuğun alınarak 
velayet sahibine teslimi işlemleri İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.  

Uluslararası alanda gerçekleşen velayet nedeniyle çocuk kaçırma olaylarında da Uluslararası 
Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk 
Kaçırmanın Yön ve Kapsamına Dair Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Gerek İcra ve İflas 
Kanunu, gerekse 5717 sayılı Kanun’un 20’ nci maddesinde; bu tür olaylarda polise sadece “icra 
işlemi sırasında yazılı başvuru üzerine zor kullanma hususundaki görevlerin yerine getirilmesi” 
görevi verilmiştir.  
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Buna rağmen, gerek gerekli yargı prosedürünün tamamlanmadan karar verilmesi gerek icra 
sisteminin boşlukları ve gerekse velayet sahiplerinin bilgi sahibi olmamaları nedeniyle, bazı 
olaylarda çocuğun velayet sahibine teslimi konusunda polise müracaatta bulunulmakta ve bu görev 
polisten beklenmektedir. 

Bu konu doğrudan kollukla ilgili olmadığından koordinatör bakanlık olan Adalet Bakanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İcra Müdürlükleri, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki 
Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Yön ve 
Kapsamına Dair Kanun hükümlerini hayata geçirmelidir. Yeterli sayıda personeli olan İcra 
Müdürlüğü personeli ile çocuk tesliminde görevli psikolog ve/veya sosyal hizmet uzmanının 
güvenliğine yönelik konu ile ilgili yetkili kişi ya da kişilerin talepte bulunması durumunda, 
kolluğun çocuk biriminin yardımda bulunması benimsenmelidir. 

Bu duruma açıklık getirilmemesi durumunda bu tip vakalarda koordinasyonu sağlayan 
(Adalet Bakanlığı) makama konu ile ilgili prosedürü gerçekleştirmek için müracaatta 
bulunulmalıdır.  

Kolluğun çocuk biriminden doğrudan bir talepte bulunulmamalıdır. Doğrudan kolluğa 
müracaat olması durumunda hem zaman kaybı yaşanmakta hem de bu durumda olan aileler ve 
çocuklar mağdur olmaktadır. Tüm müracaatlar koordinasyon makamı olan Adalet Bakanlığına 
bildirilmektedir. 

Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve ilgili mevzuatın uygulanabilirliğinin 
arttırılmasına yönelik olarak Merkezî Koordinasyon Makamı tarafından ihtiyaç duyulan 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

7.2.4.9. Kayıp Çocuk Bildirim Sisteminin Konu ile İlgili Tüm Taraflarca 
Kullanılamaması 

Hâlen kolluk kuvvetleri tarafından geliştirilmiş olan veri toplama sistemi sayesinde kayıp 
olan çocuklar tüm ülke çapında aranmaktadır. Ancak, sisteme veri girişi ile ilgili süreçte yaşanan 
olaylar (polis ve jandarmadan veri girişinin yapılmasını etkileyen etmenler vb.) verinin sağlıklı 
olmasını etkilemektedir. Bu veri sistemi sadece kayıp çocukların özelliklerini taşımaktadır. 

Veri toplama sistemine kolluk kuvvetlerince kayıp ihbarı alındığında veri girişi 
yapılmaktadır. Kayıp çocuğun kolluk kuvvetlerince bulunması durumunda, çocuğun bulunduğuna 
ilişkin bilgi de veri toplama sistemi içine kaydedilmektedir.  

Ancak, bazen çocuklar ailelerin yanına kendiliklerinden dönmektedirler. Bu durumda 
ailenin, çocuğunun döndüğüne ilişkin bilgiyi kolluk kuvvetlerine bildirmesi gerektiği hâlde bu 
durum ihmal edilebilmektedir; bu da çocuğun kayıp çocuk listesinde kalmasına neden olmaktadır. 
Aynı durum, SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan izinsiz ayrılan çocuklar için de geçerlidir. Bu durum 
hem verinin doğru olmamasına hem de kolluk kuvvetlerinin çocuğu hâlen aramalarına neden 
olmaktadır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan fotoğraflı albüm oluşturulmasına rağmen 
eksik bildirim nedeniyle bütün kayıp çocukların fotoğrafları bu albümde yer almamaktadır. 
Jandarma Genel Komutanlığınca böyle bir albüm kullanılmamaktadır. 

7.2.5. Öneriler 

Çocukların Kaybolmasının Önlenmesi 
Çocukların kaybolmalarının önlenmesi için önce çocukların kaybolma nedenlerinden tespit 

edilenleri sıralamak gerekmektedir. Bu Komisyonun çalışmaları sırasında çocukların kaybolma 
nedenleri şu şekilde saptanmıştır. 



– 383 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Ailelerin yanından ayrılan çocukların önemli bir kısmı 15 yaşın üzerinde olup kız çocuklar 
daha fazladır. Yani, ergenler daha fazla risk altındadırlar. Çocuğun daha önce kaybolma öyküsü 
varsa tekrar kayıp riski artmaktadır. 

Aile yapısının çok önemli olduğu bulunmuştur. Parçalanmış ailelerin çocuklarının daha fazla 
risk altında olduğu saptanmıştır.  

Ailenin yaşam yerini değiştirmesi ile yeni bir sosyal çevreye gelen çocuklar uyum sorunları 
yaşayabilmektedir. Çocuk kendi yaşam süresinde göç etmiş olmasa da ebeveynin göçü kayıp 
riskini arttırmaktadır. Bu durum, ebeveynin uyum sorununun doğrudan çocuğa yansıyabildiğini 
düşündürmektedir. Ek olarak, kayıptan önceki son bir yıl içinde yaşanan göç olgusunun çocuğun 
sosyal yaşamını etkilediği saptanmıştır. 

Aile bireylerinin sosyal yapıları, aile içi dinamiklerde çocukların öncelikli olmaması, çocuk 
ile iletişim kurulamaması gibi nedenler çocukların aile dışındaki yaşama yönelik bakışlarını 
değiştirmektedir. Ailenin sosyal yapısında özellikle anne ve babanın öğrenim durumları, çalışma 
durumları önemli bulunmuştur. Özellikle ergenlik döneminde değişim ve yenilikler arayan 
çocuklar, dış ortamda etkileyen kişilerle karşılaştığında ev dışında yaşamayı tercih 
edebilmektedirler. 

Erkek ya da kız çocuğun evde ya da yaşadığı ortamda şiddet görmesi de yaşamını daha uzak 
bir yerde geçirme isteğinin oluşmasına neden olabilmektedir.  

Çocukların yaşam yerlerinde olağanüstü bir olay yaşamaları (ailede, okulda ya da yakın 
çevrede), ruhsal ve sosyal yaşamlarını etkileyerek yeni bir yaşam arayışı içine girebilmelerine 
sebep olailmektedir. Paralel bir bulgu olarak, yaşamında yenilik arayan, ortama uyum 
sağlayamayan çocuklarda (kayıp olayının hemen öncesinde), davranışlarda değişiklik 
gözlenebilmekte; bunlar okul içinde uyum problemi yaşayabilmektedir. Bu tür durumlarda, 
çocuğun kayıp riskinin daha yüksek olduğu düşünülerek çocuğa yakınlık, ilgi ve iletişim 
yoğunlaştırılmalıdır. 

Okula devamsızlık yapan çocuklar, okulu terk eden çocuklar, 16 yaşını tamamladığı için 
okuldan ayrılmak zorunda kalan çocuklar, okul başarısızlığı olan çocuklar evden ayrılma ya da 
olumsuz sosyal çevrelerde yer alabildikleri için kaybolma riskine daha fazla sahiptirler. Bu durum, 
kayıpların önlenmesinde çocuğun okul sistemi içinde tutulmasının önemine işaret etmektedir.  

Engelli ya da kronik hastalığı olan çocuklar kaybolduklarında, bu çocukların bulunma 
olasılıkları daha düşük bulunmuştur. 

Arkadaşları ile beraber bir yaşam tarzı benimseyen çocukların da aile dışında bir yaşam 
tercihleri olabilmektedir. 

Ergenlik döneminde olan erkek çocuklarda suça itilme, çete üyesi olma gibi farklı riskli 
davranışlar çocuğun evden ayrılmasını kolaylaştırabilmekte ve bulunmasını da zorlaştırmaktadır. 

Kız çocukların duygusal beraberlikleri olması, aile tarafından onaylanmaması ya da 
duygusal olarak beraber olduğu kişinin genç kızı cinsel istismarı gibi nedenler evden ayrılma 
nedeni olabilmektedir. Genç kızların ailenin yanından ayrılmasında, evlenme vaadiyle 
kandırılması ya da zorla fuhuş amacıyla kullanılması gibi nedenler yer almaktadır.  

Küçük çocukların kaçırılma nedenleri arasında evlatlık edinme, dilendirilme gibi nedenler 
yer almaktadır. Ülkemizde organ ticareti nedeniyle olan çocuk kaçırmalarının olduğu 
söylenmekle beraber buna ilişkin bir kanıt, bu Komisyon çalışması sırasında 
bulunamamıştır. 
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Komisyon tarafından yapılan çalışmaya göre çocuğun pozitif yaşam davranışlarının olması 
(spor yapma, kitap okuma, TV seyretme, gazete/dergi okuma, kültürel etkinliklere katılma, 
sinema/tiyatroya gitme, bilgisayarda vakit geçirme, arkadaşlarıyla vakit geçirme, alışverişe/çarşıya 
gitme, bahçede/parkta oyun oynama vb.) gibi durumlarda kayıp çocuğun bulunma olasılığı 
artmaktadır.  

Çocuğun İnternet ile tanışık olması her ne kadar riskli kişilerle tanışma ve istismar olasılığını 
artırsa da bulunmasını da kolaylaştırmaktadır.  

Çocuğun kayıp tarihinde yanında cep telefonu olması, kredi kartının olması, bulunması için 
ipuçları oluşturabilmektedir. Çocuğun kaybolduğu zaman yanındaki para ve mücevher gibi değerli 
mallar ise bazen bulunmayı kolaylaştırırken bazen de bulunmasını zorlaştırmaktadır.  

Ailesi ile yaşayan çocuklar, aile ile çatışmaya girdikleri zaman, evden ayrılabilmektedirler. 
Ancak, çocuklar bir süre sonra eve dönmekte ya da kolluk kuvvetleri tarafından bulunmaktadır. 
Aileler bu çocukları “macera aramak için ayrıldı” şeklinde yorumlayabilmektedir. Öte yandan, 
evden ayrıldıkları süre içinde kayıp çocukların suça karışma ve suç mağduru olma riskleri 
artmaktadır.  

Kaybolma sonrasında etrafında kimse tarafından görünmeyen çocukların bulunma 
olasılıkları azalmaktadır. 

Çocuklarını bulamayan aileler çocuklarının kaçırıldığını ve kullanıldığını düşünmektedirler. 
Aileler, kolluk kuvvetleri ve Savcılık dışında hocalar, medyumlar ve şıhlardan da yardım 
istemektedirler.  

SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda özellikle yetiştirme yurdundan ayrılan çocukların 
bulunma olasılıkları diğer kurumlara göre daha yüksektir. SHÇEK bakım ve rehabilitasyon 
kurumlarına gelen çocuklar yaşamlarında sorun yaşayan çocuklar olup topluma uyumları 
güç olmaktadır: Bu çocukların bulunma olasılıkları en düşük olarak saptanmıştır. Koruma, bakım 
ve sağlık tedbir kararları olan ve uygulanmayan çocuklar SHÇEK’e bağlı kuruluşlardan daha sık 
olarak izinsiz ayrılmakta ve bulunamama olasılıkları da düşük olmaktadır.  

SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda kalan çocukların kurumdan izinsiz ayrılma olasılıkları, 
kuruma kabulden hemen sonraki/erken dönemde en yüksek olmaktadır. Dolayısıyla, 
kuruluşa kabul sonrası erken dönemde çocuğun kuruma adaptasyon çalışmaları ve yoğun iletişim 
sağlanması, bu tür kayıpların önlenmesi için önem taşıyacaktır. 

Çocukların kaybolmasını önlemek için öncelikle; 
• Aile yapısının güçlendirilmesi, anne ve babanın sosyal yapısının yükseltilmesi, 
• Anne ve baba olmanın sorumluluklarının farkına vardırılması, anne ve baba  olmanın 

öğretilmesi, 
• Aile içi iletişim konusunda anne ve babanın beceri kazanmasının sağlanması, 
• Aile yapısının ekonomik koşullarının desteklenmesi, 
• Çocukların olumlu yaşam davranışları kazanmaları için çevre koşullarının olumlu hale 

getirilmesi ve çocukların desteklenmesi, 
• Ailede ya da çocuğun yaşamında göç olan durumlarda, aile-çocuk iletişiminin özellikle 

iyileştirilmesi, gerekli durumlarda çevreye adaptasyon konusunda sosyal destek alınması, göç 
yaşayan ailelerin yeni yaşam yerlerine uyum sağlayabilmeleri için sosyal programlara dâhil 
edilmesi, 

• Bedensel ve ruhsal risk etmenleri olan çocuklara danışmanlık, rehberlik ve tedavi 
verilmesi, 



– 385 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

• Okula devam konusunda çocukların izlenmesi ve devamlarının sağlanması, özellikle 
okulda uyum sorunu yaşayan çocukların okul sistemi içinde tutulması konusunda gerekli 
müdahalelerin yapılması, 

• Ergenlik döneminde duygusal beraberlikler konusunda erkek ve kızların 
bilinçlendirilmesi, 

• Medyanın olumlu rol model oluşturmayı hedeflemesi ve İnternet’in doğru olarak 
kullanımının sağlanması, 

• SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda sağlık, koruma ve bakım tedbirlerinin uygulanması 
konusunda kurumların sorumluluklarını yerlerine getirmesi 

gerekmektedir. 
Çocukların kaybolmamasına ilişkin koruyucu önlemler aynı zamanda çocukların mağdur 

olmasını önleyen önlemlerdir. Bu konuya ilişkin geniş kapsamlı öneriler Komisyon Raporunun    
9’ uncu bölümünde yer almaktadır. 

7.2.5.1. Kayıp Çocuk Aranması Sırasında Etkinliğin Artırılması   

Kayıp çocuk ile ilgili olarak tüm sektörler tarafından benimsenen bir yasal tanıma 
gereksinim vardır. İçişleri, Adalet, Ulaştırma ve SHÇEK’in kayıp çocukların aranma sürecine 
ilişkin görev ve sorumluluklarının belirlendiği protokolün etkili bir şekilde uygulamaya konulması 
gerekmektedir. 

7.2.5.2. Kayıp Çocuk Bildirim Sistemi 

Kayıp çocuk ile ilgili olarak tüm sektörlerin kullandığı bir bildirim sistemine gereksinim 
vardır. Bu sistemin kurulmasına ilişkin bir gelişme komisyon çalışmaları sırasında gerçekleşmiştir. 
(Ek 2 - Protokol) 

Protokolün amacı, ülkemizde çocukların kaybolmalarının önlenmesi; kayıp çocukların 
bulunması için sorumlu kurumlar arasında etkin işbirliğinin sağlanması; kaybolma vakalarına 
ilişkin ulusal bilgi sisteminin oluşturulması; kayıp vakalarının incelenmesi ve nedenlerinin 
araştırılması, kayıp çocuklardan bulunanlar ve aranmaya devam edilenlerin ailelerinin, sorumlu 
kurumların nezdinde araştırmalar yapılarak, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde etkin işbirliği ile 
çözüm odaklı uygulamaların ve politikaların geliştirilmesi, kayıp çocuk bilgilerinin e-Devlet 
Kapısı üzerinden sunulmasıdır. 

Bu protokol, Devlet Bakanları ile Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları tarafından 
imzalanmış olup bu protokolde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Başbakanlık Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumluluk ve 
yükümlülükleri tanımlanmıştır.   

7.2.5.3. Kayıp Çocuğun Hızlı Bulunması İçin Yapılması Gereken İşlemlerde Savcı-
Kolluk Arasındaki İletişim Engelinin Ortadan Kaldırılması  

Gerçekte her biri acil ve önemli vaka olan kayıp olaylarında, kayıp çocuğun kullandığı cep 
telefonu, Messenger adresi, kimlik ve diğer kart bilgileri gibi bilgiler çocuğun bulunmasında 
büyük rol oynamaktadır. Çoğu zaman bu tür bilgiler için adli makamlara müracaat edilmekle 



– 386 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

birlikte; ortada çocuğun kaçırıldığına ya da başka bir suça maruz kaldığına ilişkin bilgi ve bulgu 
yoksa arama işlemi tamamen idari nitelikte bir işlem olduğundan, suç soruşturmasına ilişkin 
hükümler uygulanamamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri de bazı 
durumlarda yetersiz kalmaktadır.  

Bu nedenle; 
• Kayıp çocuk vakalarında polisin “kayıp çocuğun mobil telefonunun yer tespitini 

yapma ve detay bilgisine ulaşmasına”, “İnternet servis sağlayıcılarından gerekli bilgileri talep 
etmesine”, “bankalar dâhil olmak üzere tüm resmî ve özel kurum - kuruluşlardan bilgi talep 
etmesine” yönelik düzenlemeler kayıp çocuğun bulunmasının hızlandırılması için yeniden gözden 
geçirilmeli, idari ve adli vaka ifadesi çocuk yararına göz ardı edilmelidir. 

7.2.5.4. Kayıp Çocuğun Aranma Süreci İçinde Fotoğrafların Büyütülmesi 

Kayıp çocuğun dosyasında bulunan fotoğrafın daha sonra yaşına uygun hâle getirilerek 
arama çalışmalarının devam etmesi gerekmektedir. Adli Tıp Kurumu ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü içinde bu birimin acilen kurulması ve yeterli uzman istihdam edilmesi gerekmektedir. 

7.2.5.5. DNA Örneklerinin Arama Sırasında Kullanılması 

Adli tıp ile işbirliğinin yapılması ve ölen kimsesiz kişilerin DNA örneklerinin kayıp çocuklar 
ile karşılaştırılmasının sağlanmasına ilişkin mevzuatın oluşturulması ve uygulamanın başlatılması, 
çocukların bulunmasına katkı sağlayabilir. 

Ailelerden alınan DNA örnekleri ile arama sürecinin daha farklı boyutlarda yapılabilmesine 
ilişkin uygulamalar geliştirilmelidir. 

7.2.5.6. Riskli Çocukların Kaldığı Kurumların Yapılanmasına İlişkin Öneriler 

SHÇEK’e bağlı kuruluşlar açık kapı sisteminde çalışmaktadır. Bu kurumların çalışma 
sistemi çocukların kolaylıkla kaçmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle yüksek güvenlikli 
kurumların yapılandırılmasına ilişkin önerilerin SHÇEK ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 
değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Bu tür kurum modelleri pek çok ülkede uygulanmakta olup tedavi ve rehabilitasyon 
hizmetleri sunularak çocuğun toplum içine sağlıklı ve güvenli davranışlarla tekrar 
kaynaştırılmasını amaçlamaktadır. Yüksek güvenlikli kurumların temel olarak “okul” sistemine 
benzer bir model oluşturması hedeflenmelidir.  

Bu tür kurumların Sağlık Bakanlığı bünyesinde de açılması gerekmektedir. Ancak, hâlen 
Sağlık Bakanlığı tarafından suç mağduru olan, suça sürüklenen çocuklara ilişkin müdahalelerin 
yapılabileceği bir kurumsal örgütlenme ve hizmet modeli bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra 
Sağlık Bakanlığının genel olarak kurumlarında ve çalışanlarında suç mağduru olan ve suça 
sürüklenen çocukların sağlık, sosyal tedavi ve rehabilitasyonu bakış açısına sahip olan sağlık 
personeli de yetersiz sayıdadır; genel olarak nitelikleri de düşüktür. 

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı 
Modeli ile Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampusü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin 
Temin Edilmesi İşi (Proje) 5396 sayılı Kanun ile değişik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu ek madde 7 ve buna dayalı “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile 
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Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların işletilmesi Karşılığında 
Yenilenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ihale edilecektir. Ön yeterlik ilanı 20 
Haziran 2010 tarihinde yayımlanmıştır. Bilkent Ankara’da yapılacak olan Proje, 3056 yataklı bir 
entegre “Sağlık Tesisi” içerisinde, 496 yataklı Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 200 yataklı Psikiyatri 
Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi yatırımını kapsamaktadır. 
Kamu Özel Ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 42 ay olup işletme 
dönemi 25 yıla kadardır. 

7.2.5.7. Toplumun Konu ile İlgili Farkındalığının Geliştirilmesi 

Toplumun kayıp çocuklar hakkında farkındalığının artırılması için temel olarak bu konuya 
ilişkin bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak hem çocukların 
kaybolmaması için ailenin sorumluluklarının hem de çocuğun kaybolması durumunda yapılması 
gerekenlere ilişkin bilginin kitle iletişim araçları kullanılarak topluma ulaştırılması gerekmektedir. 

7.2.5.8. Kayıp Çocuklar ile İlgili Kayıt Sisteminin Düzenlenmesi, Güncellenmesi, 
Raporlanması Çalışmaları 

Kayıp çocukların tanımlanması ve takibi konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
ve SHÇEK dâhilinde kayıt sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlerin birleştirilememesi, elektronik 
ortamda güncellenememesi ve düzenli raporlanamaması; kayıp çocuk boyutunu, ilgili risk 
faktörlerini ve izlemini güçleştirmektedir. Yasal olarak kayıp çocuğun bulunduktan sonra bizzat 
ifade vermediği durumlarda çocuk EGM kayıtlarında “kayıp” olarak takip edildiği için, bu 
aşamaya kadar çocuk bulunmuş ise de kayıtlardan düşülmediği için kayıp çocuk sayısı olduğundan 
fazla görülmektedir. SHÇEK’e bağlı kuruluşlarından izinsiz ayrılan çocukları derhâl kolluk 
kuvvetlerine bildirmek zorunda olduğu için, birkaç saatlik süreler için haber alınamayan çocuklar 
“kayıp çocuk” sayısının olduğundan fazla görülmesine neden olmaktadır. Bu uygulamalar çocuğun 
yüksek yararını sağlamaya yöneliktir ve uygundur. Öte yandan, konuyla ilgili durum saptama ve 
araştırma çalışmalarında gerçek durumun ortaya konmasını engellemektedir. Toplum nezdinde de 
sorunun korkutuculuğunun artmasına neden olmaktadır. 

Uygun düzenlemeler ile EGM kayıt tabanında bazı değişiklikler yapılması, örneğin, 
kaybolmuş ancak hâlen nerede olduğu bilinen fakat yasal nedenlerle takibi süren çocuklar 
özel bir dosyada incelenmeli, kayıt yanına (analizlerde ayrımı sağlayabilecek) bir tanımlayıcı 
işaret konulmalı, tekrarlayan kayıplar aynı çocuk özelinde birleştirilerek birlikte 
incelenebilmelidir. Mevcut kayıp sistemi, kayıp çocuğu bulmaya yöneliktir. Ek olarak, çocuk ve 
aile ile ilgili özelliklerin derinlemesine alınması; kurum bazında kayıp çocuk risk profilinin 
çıkarılabilmesine olanak sağlayacak, kayıp açısından yüksek riskli çocuklar hakkında ileride 
yapılacak müdahale çalışmalarına destek olacaktır. Çocuk bulunduktan sonraki dönemde, çocuğun 
neden kaybolduğu bilgisinin detaylı olarak alınması, bu dönemde yaşadıklarının tespiti, hangi 
unsurların bulunmayı kolaylaştırdığı ya da güçleştirdiği bilgisinin de kayıtlarda detaylı olarak yer 
alması önemlidir. Bu tür bir uygulama, ileride yapılacak arama çalışmalarına ışık tutacak, 
kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.  

EGM ve Jandarma kuvvetlerinin kayıp çocuklar ile ilgili tuttukları bilgileri yıllık olarak bir 
araya getirerek rapor etmesi, varsa düzelmelerin tespiti ve ilgili kurum - kuruluşlar ile paylaşması, 
yapılan müdahale çalışmalarının etkililiğini değerlendirme ve ileriye dönük planlamalar için 
önemlidir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

MAĞDUR ÇOCUKLAR 

Bu bölümde Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda birkaç farklı mağdur olma 
durumu tespit edilmiştir. Mağdur çocuklar başlığı altında belirlenen bu gruplar aşağıda 
sıralanmıştır  

• İstismar mağduru çocuklar 
• Sokakta çalışan/yaşayan çocuklar 
• Çalıştırılan çocuklar 
• Suça sürüklenen çocuklar 
• Üstün yetenekli çocuklar 

8.1. İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLAR 

Komisyonun kurulması sırasında verilen önergelerden önemli bir bölümü özellikle cinsel 
istismara uğrayan çocukların korunması konusunda yapılması gerekenlerin saptanmasına 
yöneliktir.  

 
Komisyon raporunun bu bölümünde genel olarak; 
Bölüm 1’de “Çocuk istismarı ve ihmali” başlığı altında, istismar ve ihmal durumunda 

yaşanan sağlık sorunları, risk etmenleri, Türkiye’de istismarın boyutu tartışıldıktan sonra  
Bölüm 2’de cinsel istismar 3 boyutta ele alınacaktır:  
a.Cinsel istismar (ensest ve çocuk evlilikler başlıkları da bu grup altında yer almaktadır); 

b. çocukların cinsel ticari sömürüsü; c. medyada cinsel sömürü.  
Bölüm 2’de yer alan her bir alt başlık altında Türkiye’de sorunun yaşandığı durumda 

kurumların sorumlulukları, yapılanlar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri bulunacaktır.  

8.1.1. ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ 

Bu bölümde çocuğun istismar ve ihmalinin genel olarak tanımları yer almaktadır. Bu 
tanımlar raporun “Tanımlar” bölümünde bulunmakla birlikte aşağıda da tanımların içeriğine ilişkin 
açıklama sunulmuştur:  

Çocuğa yönelik kötü muamele: Çocuklara fiziksel ve duygusal anlamda yanlış 
davranılması, cinsel istismar, ilgisizlik ve ihmalkârlık, ayrıca çocukların ticari anlamda ve başka 
biçimlerde sömürülmesi anlamını taşır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından çocuk 
istismarcıları;  aile bireyleri, bakımından sorumlu olan kişiler, arkadaşlar, hısım akraba, 
yabancılar, çocukla ilişkisi olabilen görevliler (polis, öğretmen, asker vb.), işverenler, sağlık 
çalışanları ve diğer çocuklar şeklinde tanımlanmaktadır. Çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişimi, 
saygınlığı ve kendine güveni açısından fiilen zararlı veya zarar verme potansiyeli taşıyan her türlü 
fiziksel ve/veya duygusal kötü muamele, cinsel istismar, ihmal ya da ihmalkâr davranış veya ticari 
amaçlı ya da başka tür sömürü olarak tanımlanır. 

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 4 tip kötü muamele belirlenmiştir: 

I. Fiziksel istismar 
II. Cinsel istismar 

III. Duygusal ve psikolojik istismar 
IV. İhmal 
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Fiziksel İstismar: Çocuğun fiziksel istismarı; çocuğa karşı sağlığı, yaşamı, gelişimi veya 

onuru açısından zarar veren ya da zarar verebilme olasılığı yüksek,  kasıtlı fiziksel güç 
kullanılmasıdır. Bu kapsamda vurma, tekmeleme,  çarpma, savurma, ısırma, boğazını sıkma, aletle 
yaralama, yakma ve zehirleme gibi davranışlar sayılabilir.  

 
Bu davranışlar sonucu aşağıdaki lezyonlar ortaya çıkabilir:  
• Cilt yaralanmaları: morluk, çürük, cilt altında kan birikimi (hematom), kesi, ezik, 

sıyrık, saçlı deri lezyonları (kesi, subgaleal hematom, çürükler vs), 
• Kas yaralanmaları: hematom, kopma, parçalanma, 
• İskelet sistemi yaralanmaları: kırıklar (kaburga, uzun kemik, köşe, kafatası, el/ayak 

kemikleri, pelvis, omurga vs.), çıkıklar, kemik zarı içine kanama (subperiosteal kanama) ya da 
yeni kemik oluşumu,  

• İç organ yaralanmaları: mide, ince bağırsak, mesane, safra kesesi, bağırsak delinmeleri, 
böbrek, sürrenal, karaciğer, dalak, barsak ve mide duvarı hematomları,  karaciğer, böbrek, 
pankreas ve dalak yırtılmaları,  

• Baş boyun yaralanmaları: beyin içi kanamalar (subdural, subaraknoid kanamalar), 
beyin ödemi, beyin yırtılması, aksonal hasarlanma, göz dibi ve göz yüzeyinde kanamalar, ağız içi 
yaralanmalar (frenum denilen dil ve dudak bağı yırtıkları, hematomlar, diş kırıkları vs), 

• Yanıklar (daldırma tarzı, simetrik, derin yanıklar).  
Bu lezyonlar için çocuğa bakmakla sorumlu kişi tarafından açıklayıcı, inandırıcı bir kaza ya 

da tıbbi hastalık öyküsü verilmediği takdirde fiziksel istismardan kuşkulanılmalıdır çünkü evlerde 
ve kurumlarda çocuklara karşı fiziksel şiddet çoğu kez cezalandırma amaçlı olarak 
uygulanmaktadır.  

Fiziksel yaralanmalar, fiziksel istismarın en belirgin ve en kolay belirlenen bulgularıdır. 
Fiziksel istismarın sonucunda; çocuğun cildinde (çürük, sıyrık, yara, yanık ve haşlanma izi vb.), 
iskelet yapısında (kafatası ve kemik çatlakları, kemik çıkıkları, kırıkları vb.) ya da iç organlarda 
(beyin travması, iç kanama ya da organların yırtılması vb.) yaralanmalar ortaya çıkabilir, ölüm 
görülebilir. 

 
Cinsel İstismar: Cinsel istismar; çocuğun tam olarak anlayamadığı,  onay vermesinin 

mümkün olamayacağı veya gelişimsel olarak hazır olmadığı ya da toplumun yasalarına, sosyal 
normlarına aykırı olacak şekilde bir cinsel etkinliğe dâhil edilmesidir. Çocukların cinsel 
istismarında failler, genellikle yaşları gereği kurbanın üzerinde yetki, otorite veya sorumluluk 
sahibi konumunda bulunan erişkinlerdir, ancak başka çocuklar, özellikle adolesanlar da cinsel 
istismar faili olabilir.  

 
Ensest, cinsel istismar kapsamında bir saldırı tipidir. Ensestin tek ve kesin bir tanımını 

yapmak zordur. Son çalışmalarda üzerinde fikir birliğine varılan tanıma göre ensest; birbiriyle evli 
olanlar dışındaki aile üyeleri arasında sözlü-sözsüz, fiziksel, görsel her türlü erotik davranıştır.  
Ensest için kabul edilen tâciz, tâciz edenin cinsel uyarılması ya da tatmini için çocuğa veya gence 
yönelmiş her türlü fiziksel ya da fiziksel olmayan cinsel davranışı içerir. Kan bağı olan baba, anne, 
ağabey, abla, amca, dayı, teyze, hala ve dede gibi akrabalara ek olarak, çocuk üzerinde anne-baba 
gibi otoritesi ve saygınlığı olan geniş bir akraba ve hısım grubu ensest tanımında tâciz edenler 
arasında sayılır. Örneğin enişte, üvey anne-baba, üvey kardeşler bu gruptadır. 
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Duygusal ve Psikolojik İstismar: Duygusal ve psikolojik istismar, ebeveyn ya da çocuğa 
bakan kişinin çocuğun büyümesi ve gelişimi için uygun ve destekleyici ortamı sağlamadaki 
başarısızlığıdır.  Bu durum bir süreç içinde, pek çok defalar tekrarlanabileceği gibi, tek bir seferde 
de gerçekleşebilir.  Fiziksel ve cinsel istismar olgularında, özellikle bu istismar kategorileri kronik 
olduğunda çoğunlukla işin doğası gereği duygusal istismar da gerçekleşmektedir. Bu kategorideki 
davranışların çocuğun fiziksel ve bilişsel sağlığını, fiziksel, bilişsel, manevi,  moral veya sosyal 
gelişimini bozma olasılığı çok yüksektir.  Dolayısıyla, çocuğun hareket özgürlüğünün kısıtlanması 
(sürekli bir odaya kapatılması), alay edilmesi ve küçük düşürülmesi, sürekli suçlanması, 
korkutulması ve tehdit edilmesi ya da çocuğun güvenliğini tehdit altında hissedeceği davranışlara 
maruz bırakılması (aile içi şiddete tanık olması), ait olduğu grup ve aile ile ilgili ayrımcılık 
yapılması ve dışlanması gibi tutum ve davranışların yanı sıra düşmanca yaklaşımın fiziksel şiddet 
içermeyen diğer tipleri ve cinsel ve fiziksel istismara maruz kalma da duygusal ve psikolojik 
istismar tipleridir.  

 
İhmal; çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin, aslında yapabilecek durumda iken çocuğun 

gelişimi, sağlığı ve esenliği için yapması gerekenleri yapmamasıdır. Bu kapsamda çocuğun 
sağlığının, eğitiminin, duygusal gelişiminin, beslenmesinin, barınma ve güvenli yaşam 
koşullarının ihmali söz konusu olabilir. İhmal kasıtlı ya da kasıtsız olabilir. Toplumun çocuk 
ihmaline ilişkin farkındalığı ve hassasiyeti, fiziksel ve cinsel istismara göre çok daha düşüktür. Bu 
nedenle ihmal edilen çocukların belirlenmesi konusunda güçlükler yaşanmaktadır.  

Tipik ihmal alt kategorileri şunlardır: 
a) Beslenme ihmali: Yeterli gıda vermeyerek çocuğun büyüme ve gelişmesinin yaşa 

uygun seyretmesine engel olmak (bir çocuk tıbbi bir neden olmadan vücut ağırlığı 3. persentilin 
altında ise ya da yaşa uygun büyürken tıbbi açıklama olmadan iki standart sapmadan daha fazla 
kilo kaybı gözleniyorsa). 

b) Güvenlik ihmali: Küçük çocukları evde, sokakta yalnız bırakıp tehlikeli koşullarda 
kalmalarına yol açmak, ilaç, alkol, uyuşturucu ile zehirlenmeler, çocukluk çağı yanıklarının 
çoğunluğu, araç içinde emniyet kemeri takılmaması, çocuğu evden atma, sokağa terketmek, 
çocuğu sokakta çalıştırmak, dilendirmek vs. 

c) Sağlık ihmali: Bilinen sağlık sorunlarının incelenmesi ve tedavisi için gerekeni 
yapmamak, doktor reçetelerini almamak, önerilen tedavileri yarım bırakmak, doktor kararına karşıt 
olarak imzayla hasta taburcu etmek, aşılarını bilerek yaptırmamak, çok sayıda çürüğü olan çocuğa 
diş bakımı yaptırmamak vs. 

d) Duygusal ihmal: Çocukla ilgilenmemek, boşanma sonrası çocuğu da duygusal olarak 
terk etmek, gereksinimleri ile ilgilenmemek, çocukta özgüven oluşturacak davranışları 
göstermemek. 

e) Eğitim ihmali: Çocuğun ilgi, yetenek, değer ve becerilerine göre uygun eğitim 
olanaklarından yararlanamaması, öğrenmeye yönlendirilememesi, araştırma ve zihinsel gelişmenin 
özendirilip desteklenmemesi gibi durumlar.  

 
Çocuğa karşı işlenen kötü muamele kapsamında çocuğun ticari sömürüsü de önemli bir 

başlık olarak yer almaktadır (15). 
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Çocuğun Ticari Sömürüsü: Çocukların alım-satımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı 
olarak çalıştırılması ve askerî çatışmalarda çocukların zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını 
da içerecek şekilde zorla ya da mecburi çalıştırılmaları gibi kölelik ve kölelik benzeri 
uygulamaların tüm biçimlerini; çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya 
pornografik gösterilerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu; çocuğun özellikle 
ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi yasal 
olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu;  doğası veya 
gerçekleştirildiği koşullar itibarıyla çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından 
zararlı olan işi kapsar.  

8.1.1.1. İstismar ve İhmalde Yaşanan Sağlık Sorunları 

Bebekler ve okul öncesi yaş grubundaki çocuklar savunmasızlıkları, bağımlılıkları ve 
toplumca daha görünmez olmaları nedeniyle hem istismardan hem de ihmalden daha çok 
etkilenirler ve ölümcül travmaya daha açıktırlar.  

Çocuk istismarı ve ihmali yalnızca ölüm ve fiziksel yaralanma gibi olumsuzlukların 
ötesinde, mağdur çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki sağlığı ve gelişimi üzerine 
etkileri nedeniyle önemli bir toplumsal sağlık sorunu oluşturmaktadır. İçselleştirilmiş semptomlar 
genellikle istismar ve ihmal edilen ya da aile içi şiddete tanık olan çocuklarda; içe çekilme, 
depresyon, anksiyete, korku, öfke, kendini aşırı şekilde güven altına alma isteği, benlik saygısında 
azalma ya da sınırlı duygulanım gibi durumları içermektedir. Depresif belirtiler kötü muameleye 
maruz kalan çocuklarda yaygın olarak görülmektedir.  

Özellikle cinsel istismar mağdurlarında depresif ruh hâli, anhedoni (daha önceki mutlu 
olduğu aktivitelerden zevk alamaması), kendini değersiz ve suçlu hissetmesi gibi içselleştirilmiş 
semptomlar ve belirgin derecede daha fazla içe çekilme görülür. Yaygın duygusal ve davranışsal 
etkiler arasında; suçluluk (kendini istismardan sorumlu tutma vb.),  kaygı düzeyinde artış, takıntılı 
davranışlar, okul başarısında düşme, benlik saygısında azalma, çaresizlik, umutsuzluk, yeme ve 
uyku bozuklukları bulunmaktadır. 

İçselleştirilmiş semptomların çoğunun uzun dönem etkilerinin olduğu bilinmektedir. 
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde yaşanan istismar ve ihmalin beynin gelişimi üzerinde 
fizyolojik değişikliklere neden olduğu çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Sinir sistemindeki bu 
değişiklikler çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini etkileyerek yaşam boyu 
sürecek duygusal, davranışsal ve bilişsel sorunlara neden olabilir (10). Fiziksel, cinsel ya da 
duygusal olarak istismar edilen, süreğen şekilde ihmale uğrayan çocukların beyinleri, sahip olduğu 
kaynakları hayatta kalmaya ve çevredeki tehditlere tepki vermeye odaklar. Beynin korkuya 
karşılık sürekli uyarıda kalması da çocuğun öğrenme, duygusal gelişme ve ileri düşünce 
alanlarının kullanılmasını ve gelişmesini engeller.   

Kötü muamele gören çocuklar içselleştirilmiş semptomların yanı sıra dışsallaştırılmış 
davranış problemleri de gösterebilirler. En sık rastlanılan davranışlar arasında saldırganlık 
bulunmaktadır. Kötü muameleye karşı diğer bir duygusal tepki olarak öfke görülmektedir.  
Diğerlerine karşı genellenen bu öfke, çocuğu davranışsal ve kişiler arası ilişkilerde zorluklara 
yöneltebilir. Bu çocukların önemli bir kısmı büyüdüklerinde istismarcı ebeveynler ya da eşler 
olabilirler. Özellikle cinsel istismara uğramış olan çocuklar cinsel dışavurum davranışları 
göstererek başka çocukları da istismar etmeye başlayabilirler.  
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Kötü muamele edilen çocuklarda davranışsal ve duygusal etkilere ek olarak akademik 
problemler de sık görülmektedir. Kötü muamele mağdurlarının akademik performanslarında ani 
değişikliklerin yaşanması yaygındır. Bununla birlikte düşük okul başarısı, okuldan alıkoyma ve 
diğer eğitim bölümlerine sevk etmeyle ilgili artan risk, okula devam sorunları ve okuldan atılma 
gibi daha kronik okul problemleri de görülebilir. İstismar ve ihmal çocuğun dünyaya karşı 
duyduğu merakı azaltabilir, bağımsızlık ve otonomiyle ilgili motivasyonunu bastırarak sonunda 
öğrenme sürecini engelleyebilir. 

Çocukluk döneminde istismar ve ihmale uğramak daha sonraki yaşamda risk etmenleriyle ve 
riskli davranışlara yönelmeyle yakın ilişkilidir. Örneğin şiddete başvurma, şiddeti süreklileştirme, 
depresyon, sigara içme, şişmanlık, riskli cinsel davranışlara yönelme, istenmeyen gebelik, alkol ve 
uyuşturucu kullanma sıklığı artabilir. Bu tür davranışlar da ölüme, hastalıklara ve özürlü olmaya 
yol açabilecek durumları beraberinde getirir. Kötü muamele geçmişi ileri dönemlerde intihar 
girişimi için de önemli bir risk faktörüdür. Bazı çalışmalarda çocuklukta cinsel istismar geçmişi 
olan gençlerin olmayanlara göre intihar riskinin, alkolizm ve ilaç bağımlılığının da 12 kat daha 
fazla olduğu saptanmıştır  (9). 

İstismarın diğer önemli bir toplumsal etkisi bir sonraki nesle aktarılabilmesidir. İstismar 
edilen çocuk, eğer uygun şekilde müdahale edilerek tedavi edilmezse farklı öğrenme 
mekanizmalarının etkisi ile kendi de istismar etmeyi öğrenir. Bu çocuklar erişkin yaşa geldiğinde 
kendileri de birer istismar suçlusu olabilirler.   

İhmal her ne kadar pasif bir durum olsa da çocuğa verdiği zarar azımsanmayacak 
boyutlardadır.  İhmal sonucu çocuk yaralanabilir, incinebilir ve hatta ölebilir (9). Ayrıca, bu 
çocukların benlik algısı düşüktür, duygusal istismar ve onun bilinen sonuçları ihmal edilen 
çocuklarda da sık olarak görülür. Eğitim ihmali de çocukların ilgi, yetenek ve değer alanlarına 
göre eğitim olanaklarından istenilen düzeyde yararlanmasını engellemektedir. Bu engellenmişlik 
çocuğun ailesi ile çatışmasına, beceri düzeyi düşüklüğüne, alkol ve madde kullanım alışkanlığına, 
sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda yetersizliğe, öğrenme güçlüklerine,  özgüven düzeyinde 
azalmaya, toplum tarafından kabul edilmeyen gruplara yönelmeye sebep olmaktadır. 

8.1.1.2. İstismar ve İhmalde Risk Etmenleri  

Çocuklara kötü muamele olasılığını artıran etmenler risk faktörü olarak tanımlanır. Tek 
başına hiçbir faktör çocuğa karşı kötü muamelenin nedenini açıklamak için yeterli olamaz.  Çocuk 
istismarı ve ihmali farklı alanlardaki pek çok faktörün karmaşık etkileşimi sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Risk faktörü olarak kabul edilen durumların varlığı çocuk istismarı ve ihmalinin 
varlığını kesin olarak gösteremez, tanıyı sağlayamaz. Bununla birlikte istismar ve ihmal için risk 
faktörlerinin bulunduğu durumların hizmet ve müdahale için öncelik taşıdığı bilinmelidir.  

Çocuklara karşı uygulanan şiddetin ve kötü muamelenin risk faktörleri incelenirken ilk 
basamakta kişisel faktörleri değerlendirmek gerekir (Şekil 31)(2). Kişisel faktörler kapsamında 
çocuğa, ebeveyne, aileye ve çocuğun bakımından sorumlu olan kişilere ilişkin risk faktörleri söz 
konusudur. 

İkinci basamakta ilişkisel risk faktörleri yer alır. Bu kapsamda mağdurun ve mağdur edenin 
ilişkisel özellikleri söz konusudur. 

Üçüncü basamakta çevresel, dördüncü basamakta toplumsal düzeydeki risk faktörleri yer 
alır. Çevresel risk etmenleri kapsamında; istismarın ve ihmalin ortaya çıktığı ortam, çevrenin 
özellikleri ve çevrenin istismarı kolaylaştırıcı etkisi incelenirken, toplumsal risk faktörleri başlığı 
altında ise toplumsal normlar, ekonomik ve sosyal eşitsizlikler, sosyal güvenlik ağlarının 
güçsüzlüğü gibi özellikler bulunmaktadır. 
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Şekil 31. Çocuklara Kötü Muamele İçin Risk Etmenlerini Gösteren Model 
 

 
 
 
 
 
 

 

8.1.1.2.1. Kişisel Etmenler 

Çocukla İlişkili Risk Etmenleri 

Bazı çocuklar birtakım kişisel özellikleri nedeni ile istismar ve ihmale daha açıktır. Bu risk 
faktörlerinin varlığı nedeniyle çocuğu maruz kaldığı kötü muamelenin sorumlusu olarak düşünmek 
mümkün değildir. Bu faktörler koruyucu önlemler açısından öncelikli grubu belirleyebilmek ve 
istismar ve ihmal edilen çocuğu daha erken tanıyabilmek için göz önünde bulundurulmalıdır.  

• Çocuğun istenmeyen gebelik sonucu doğmuş olması veya ana babanın beklenti ve 
dileklerini karşılamaması (cinsiyet, doğmalık anomaliler, mizaç, akademik başarı durumu vb.) 

• Kronik hastalık, erken doğum, mental retardasyon, fiziksel yetersizlik gibi çok ve 
sürekli bakım gerektiren özel bir sorunun olması   

• Çocuğun sürekli ağlaması ve sakinleştirilememesi 
• Ebeveyn tarafından sorunlu olarak görülen, örneğin hiperaktivite, davranış 

bozuklukları ve zorlayıcılık gibi özelliklerin olması 
• Çoklu gebelik sonucu ya da sık gebelik sonucu doğmuş olması, yakın yaşlarda çok 

kardeşinin olması 
• Tehlikeli davranış sorunlarının olması ya da bu tip davranışlara muhatap olması (Suça 

yönelme, kendi kendine zarar verme, saldırganlık, çete üyesi olma, hayvanlara kötü davranma vb.) 

Ebeveyn ve Çocuğa Bakım Verenlerle İlişkili Risk Faktörleri 

Çocuğa kötü muamelede bulunulması ailede bazı risk faktörlerinin varlığı ile çok yakın 
ilişkilidir. Özellikle sağlıklı bir aile yapısının olmaması, aile içi iletişim ve sorun çözme 
becerilerinin yeterince gelişmemiş olması birçok riskin bir arada ortaya çıkışına neden olabilir; 

• Yeni doğan bebeğe bağlanma güçlüğü (sorunlu gebelik dönemi, güç doğum, doğum 
komplikasyonları, doğum sonu bebekle ilgili düş kırıklıkları vb.) 

• Çocukluk döneminde kendinin de istismara (fiziksel, cinsel, duygusal) ve/veya ihmale 
uğramış olması  

• Çocuk gelişimi hakkında bilinçsizlik veya çocuğun yaşına uygun olmayan beklentiler 
içinde olmak, çocuk davranışlarına olumsuzluk atfetmek, çocuklara karşı daha az empatik 
yaklaşmamak 

• Katı disiplin kuralları uygulamak, çocuğun yanlış kabul edilen davranışlarına 
uygunsuz, aşırı veya şiddete dayalı tepkiler vermek  

Toplumsal  
 

Çevresel İlişkisel Kişisel 
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• Fiziksel cezayı çocukları disipline sokmanın bir yolu olarak kabul etmek, etkili 
olacağına inanmak ve uygulamak 

• Çocuk büyütme yetilerine zarar veren fiziksel ya da zihinsel sağlık sorunları veya 
bilişsel bozuklukların olması, dıştan denetimli olmak 

• Tek ebeveyn olmak  
• Ebeveynin dürtü ve öfke kontrolünün yetersizliği  
• Gebelik sırasında ve sonrasında, annenin ve/veya babanın çocuğun bakımını 

etkileyecek düzeyde alkol alması, uyuşturucu kullanıyor olması 
• Ebeveynin, çocuğu ile arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyecek bir şuç işlemiş olması 
• Sosyal olarak yalıtılmış olmak, toplumsal iletişim becerilerinin yetersizliği 
• Psikolojik sorunlarının olması (depresyon, anksiyete, kendini yetersiz ve değersiz 

hissetme, benlik saygısı azalması, psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları vb.) 
• Genç yaşta ve deneyimsiz anne, baba olmak ve/veya eğitimsizlik gibi nedenlerle çocuk 

yetiştirme becerilerinin gelişmemiş olması, ebeveyn olmayla ilgili yaşanan stres  
• Maddi sıkıntı içinde olmak 

8.1.1.2.2. İlişkisel Etmenler 

Ailelerin yapısı (çekirdek aile, geniş aile, parçalanmış aile vb) aileyi oluşturan bireylerin 
kişisel koşullarına ve toplumun normlarına göre farklılıklar gösterebilir. Farklı aile yapıları 
çocuklara kötü muamele kapsamında risk olarak değerlendirilebilecek bazı özellikler taşıdığı gibi, 
çocuğu koruyan bir yapıyı da sağlayabilir. Bu noktada kişiler arası ilişkiler son derece önemlidir. 
Aile, akrabalar, aile çevresindeki arkadaşlar ve çocuğun kendi akranları ile ilişkilerinden 
kaynaklanabilecek risk faktörleri;  

• Ebeveyn ve çocuk bağının kopuk olması ve bağın kurulamaması, 
• Bir aile üyesinde görülen fiziksel, gelişimsel veya zihinsel sağlık sorunlarının aile içi 

ilişkileri olumsuz etkilemesi, 
• Evlilikteki veya yakın ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle aile yapısının bozulması, bunun 

sonucunda çocukta veya erişkinde duygusal ve zihinsel sorunların ortaya çıkması, 
• Ayrılık veya boşanma durumunda çocuğa kimin bakacağı, velayetin kime ait olacağı 

konularında anlaşmazlıklar, 
• Aile içi (eşler, çocuklar, büyüklerle çocuklar arasında) şiddet varlığı, 
• Aile bireyleri arasındaki bağın zayıf olması, sözel ve psikolojik çatışmaların sık  

yaşanması, 
• Ailenin toplumda yalıtılmış olarak yaşaması, sosyal destek sistemlerine ulaşamaması, 
• Aileye stresli veya güç dönemlerinde, sıkıntılı durumlarda yardım edecek destek 

mekanizmalarının olmaması, 
• Geniş ailenin çocuk büyütme desteğinin kesilmesi, 
• Etnik köken, vatandaşlık, din, cinsiyet, yaş, cinsel tercih, özgürlük veya yaşam tarzı 

gibi nedenler yüzünden aile içi ayrımcılık yapılması ve 
• Aile bireylerinden biri ya da birkaçının suç sayılan veya şiddet içeren olaylara karışmış 

olması 
 şeklinde sıralanabilir. 
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8.1.1.2.3. Çevresel Etmenler 

Çocuğun yaşadığı çevrenin özelliklerinden kaynaklanan risk faktörleri şunlardır; 
• Şiddetin kabul edilir olması, hoşgörüyle karşılanması, 
• Toplumda cinsel ayrımcılık ve toplumsal eşitsizlik, 
• Beslenme, barınma ve bakım olanaklarının yetersizliği, 
• Aileleri ve kurumları destekleyecek ve özel ihtiyaçlara karşılık verecek hizmetlerin 

olmaması, 
• Toplumda yaygın yoksulluğun bulunması, 
• Alkolün rahat ulaşılabilir olması, 
• Uyuşturucu ticaretinin varlığı, 
• Kurumlarca yürütülen politika ve programların çocuklara kötü muamele olasılığını 

azaltacak yeterlikte olmaması, 
• Çocuğun savunuculuğunu yapacak kurum ve yapıların yetersizliği,  
• Çocuk işçiliği konusunda denetleme ve rehabilitasyonun yetersizliği. 

8.1.1.2.4. Toplumsal Etmenler 

Toplumun yapısından kaynaklanan, toplumsal ve kültürel normların şekillendirdiği risk 
faktörleri şunlardır; 

• Olumsuz yaşam koşullarına yol açan toplumsal, ekonomik, sağlık ve eğitim 
programları, 

• Sosyoekonomik eşitsizlikler veya istikrarsızlık, 
• Şiddeti özendiren veya yücelten toplumsal ve kültürel normlar (Örneğin; medya, 

popüler müzik, video oyunları, bilgisayar oyunları vb.), 
• Erkek ve kadın cinsiyet rollerinin kısıtlanmasına yol açan katı toplumsal ve kültürel 

normlar, 
• Çocuğun statüsünü eksilten toplumsal ve kültürel normlar, 
• Etkin ve yeterli bir çocuk politikasının olmaması, 
• Toplumsal olarak erken (çocuk yaşta) evliliklerin kabul edilirliği ve evlilik akitlerinde 

paranın söz konusu olması. 

8.1.1.3. İstismarın ve İhmalin Boyutları 

8.1.1.3.1. Dünyadaki Durum 

Çocuk istismarı ve ihmalinin sıklığı tartışılırken bilinmelidir ki ifade edilen rakamlar 
buzdağının üzerinde kalan kısmı yansıtır. Bu durum özellikle cinsel istismar sıklığı konusunda 
daha da belirgindir. Çocukluk çağı cinsel istismarı çoğu zaman hiç kimseye söylenmez. Gerçekler 
yetişkinliğe kadar saklanabilir. Başına gelenlerden dolayı korkan, kendini suçlayan çocuk, 
cezalandırılacağı ya da terk edileceğine dair hislerle, günah işlediği inancı, utanç ve suçluluk 
duyguları ile yaşadıklarını saklayabilir. Bunun yanı sıra ailelerin bildirim konusundaki kaygıları ve 
isteksizlikleri istismarın gerçek sıklığını belirleyebilmenin önündeki en önemli engellerin başında 
gelmektedir.  
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Dünyada 2000 yılında 199.000 gencin kasıtlı olarak öldürüldüğü tahmin edilmektedir (yüz 
binde 9,2). Başka bir deyişle her gün 565 çocuk, adolesan ve genç insan kasıtlı olarak 
öldürülmektedir. Bunun yanı sıra her gün ölümle sonlanan her bir şiddet olayına karşılık 20-40 
gencin şiddet nedeniyle hastaneye başvurduğu bilinmektedir. Hastaneye başvurmayan vakaların 
çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bir başka gerçek ise şiddet ile ilgili sayıların genellikle 
tahminlere dayanmaksıdır.(1) 

Çocuk istismarı ve ihmali sorununda, kısa vadede ölümle sonuçlanan olaylar çok küçük bir 
paya sahiptir. Her yıl milyonlarca çocuk, sonucu ölüm olmasa da yaşamın ilerleyen dönemlerinde 
ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olan istismar ve ihmal durumlarıyla karşılaşmaktadır. 
Bazı uluslararası araştırmalar; oranlar ülkeden ülkeye değişse de, tüm çocukların dörtte biri ile 
yarısı arasında değişen bir oranda ciddi düzeyde ve sık tekrarlanan fiziksel istismarla karşılaştığını 
göstermektedir.  

Cinsel istismar sıklığı ile ilgili araştırmalarda; kadınların yaklaşık % 20’si, erkeklerin ise    
% 5–10’u çocukken cinsel istismara uğradığını ifade etmektedir. Finkelhor tarafından yapılan bir 
çalışmada; Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın da dâhil olduğu 20 ülkede yapılmış           
24 araştırmanın analizi sonucunda, kadınların % 7–36’sının, erkeklerin de % 3-29’unun çocukluk 
döneminde cinsel istismara uğradıkları bildirilmiştir. Çalışmaların çoğunda istismar edilen 
kadınların erkeklerden 1,5–3 kat daha fazla olduğu görülmektedir (7).  

Çok sayıda çocuk, duygusal istismara uğrasa da sorunu belirleyebilmenin güçlüğü 
nedeniyle duygusal ve psikolojik istismarın sıklığı hakkında bilgi edinmek olası değildir. 
Benzer şekilde ihmal sıklığı hakkında da yeterli bilgi edinilememektedir. 

8.1.1.3.2. Ülkemizdeki Durum 

Türkiye’de çocuk istismarı ve ihmalinin boyutlarını yansıtabilecek yeterli sayıda geniş 
ölçekli araştırma bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı çalışmalar yerel düzeyde olsa da 
Türkiye’deki sorun hakkında bilgi verebilir.  

Ülkemizde 2008 yılındaki 15.528 çocuk (18 yaş altı) ölümünün 284’ü intihar, 110’u cinayet 
sonucu –kasti adam öldürme/istismar– kaybedilen çocuktur. Çocuk intiharına bağlı ölümlerinin 
2005–2008 yılları arasında cinsiyetlere göre dağılımları Tablo 86’da görülmektedir.  

Tablo 86. 2005-2008 Yılları Arasında İntiharla Kaybedilen Çocukların Cinsiyet Dağılımı 

Yıl 
Erkek Kadın  

Toplam Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

2005 106  44 136 56 242 
2006 129 43 168 57 297 
2007 115 42 159 58 274 
2008 126 44 158 56 284 

 
Çocuk istismarı alanında ilk çalışmalardan biri Bilir ve arkadaşları tarafından 1981- 1989 

yıllarında Türkiye’nin 16 ilinde (Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, 
Giresun, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Nevşehir, Rize, Tekirdağ ve Trabzon) 4-12 yaşları 
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arasındaki 50.473 çocuk üzerinde yapılmıştır. Bu araştırma, çocukların cinsiyet farkı olmaksızın % 
62,6’sının fiziksel cezaya maruz kaldıklarını ortaya koymuştur. En yüksek sıklıkta fiziksel ceza 
verilen yaş grubu % 67,3 oranıyla yedi yaş grubu, en düşük oranda fiziksel ceza verilen yaş grubu 
ise % 48,7 ile 12 yaş grubudur (3). 

Ulusal örneklemde, ergenlerin sorunlarının incelendiği bir çalışmada; ergenler, dayağa 
evde % 10,5 oranında, okulda ise % 22,4 oranında maruz kaldıklarını bildirmektedir (11). 
Başka bir çalışmada okula devam eden ergenler, problemleri arasında dayağı, okulda % 85, 
evde % 65 oranında; duygusal istismarın çeşitli alanlarını okulda % 60 ile % 85; evde % 40 
ile % 65 arasında bildirmektedir (12).   

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet 
Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayları Araştırma Komisyonu tarafından 2007 yılında 
Türkiye’de orta öğrenime devam eden 13–18 yaş grubu 26.009 öğrencinin karşılaştığı şiddetin 
incelendiği araştırmada, öğrencilerin son üç ay içinde fiziksel, sözel, duygusal ve cinsel şiddetle 
karşılaşma durumları değerlendirilmiştir. Bu araştırmada öğrencilerin % 22’si fiziksel,  % 53’ü 
sözel, % 36’sı duygusal ve % 15,8’i cinsel şiddetle karşılaştığını ifade etmiştir (21).  

Yılmaz ve arkadaşlarının İzmir’de alt-orta sosyoekonomik çevredeki okullarda okumakta 
olan 12–17 yaşlar arasındaki 1607 öğrenciyi kapsayan araştırmasında fiziksel istismar sıklığı % 
48, cinsel istismar sıklığı % 8, duygusal istismar sıklığı  % 60 ve ihmal sıklığı  % 17 olarak 
belirlenmiştir (17).  

Ülkemizde yapılan pek çok çalışmanın gözden geçirildiği bir literatür taramasında, 
çocukların % 15–75’inin fiziksel istismara, yaklaşık olarak % 20’sinin de cinsel istismara uğradığı 
belirtilmektedir (14).  

Yukarıda özetlenen çalışmaların sonuçlarından da görülmektedir ki ülkemizdeki çocuk 
istismarı ve ihmali için kesin bir sıklık bildirmek mümkün değildir. Ancak bu çalışma sonuçlarına 
göre çocuklarımızın % 13–62’si fiziksel istismara, % 8–28’i cinsel istismara uğramaktadır. 

Çocuklara yönelik kötü muamele nedeniyle hastanelere (acil servisler, çocuk hastalıkları, 
çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi servisleri ve adli tıp bölümleri) başvuran olguların sayıları 
hakkında herhangi bir güvenilir veri bulunmamaktadır. Bunun nedeni öncelikle istismar 
olgularının bildirimlerindeki yetersizlik ve olguların farklı tanılarla kayda girmesidir.  İstismar ve 
ihmal olguları için özel olarak düzenlenmiş ulusal bir kayıt sisteminin ve veri havuzunun 
oluşturulmaması durumunda bu sorun devam edecektir.  

Sağlık Bakanlığının “0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme programı” 
kapsamında bildirilen kötü muameleyle karşılaşan çocuk sayısı Tablo 87’de görülmektedir. Bu 
veriler araştırma sonuçları ile karşılaştırıldığında yeterli tanı ve bildirim olmadığını 
düşündürmektedir. 

Tablo 87. Sağlık Bakanlığının “0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme 
Programı” Kapsamında Bildirilen Kötü Muameleyle Karşılaşan Çocuk Sayısı 

Yıl 
İl 

sayısı 
İzlenen Çocuk 

Sayısı 

İhmal/İstismar 
Edilen Çocuk 

Sayı    Binde 
2006 26 75.761 24 0,32 
2007 25* 239.526 31 0,13 
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2008 40 594.121 100 0,17 
2009 49 977.296 240 0,24 

    2010** 62 358.507 279 0,78 
*Elâzığ İli Aile Hekimliğine geçmiş olması nedeniyle 2007 yılında veri göndermemiştir. 
**2010 yılı Ocak-Nisan ayı verileri 

 
Milli Eğitim Bakanlığının okullarda meydana gelen şiddet ve şiddete kaynaklık eden 

olaylara ait sayısal verileri incelendiğinde kayıt ve bildirim sorunu dikkati çekmektedir. Çeşitli 
araştırmalarda saptanan yüksek değerlerle resmî veriler arasında ciddi anlamda tutarsızlık 
söz konusudur. 

Tablo 88. MEB İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Meydana Gelen Şiddet ve Bu Kapsamda 
Saptanan Cinsel İstismar Olaylarının Sıklığı 

Öğretim Yılı
Cinsel 

istismar 
Toplam Şiddet Olayı 

İlköğretim ve 
Ortaöğretimdeki 

Toplam Öğrenci Sayısı 
 Sayı Yüzde* Sayı Yüzde**  

2006 – 2007 89  2,6 3412 0,24 14.233.647 
2007 – 2008 47 2,9 1624 0,12 14.115.892 
2008 – 2009 29 1,5 1931 0,13 14.547.084 
2009 – 2010 4 1 387 0,025 15.156.782 

* Toplam şiddet olayı içindeki yüzde 
** Toplam öğrenci içindeki oran (binde) 
 

8.1.1.3.3. Türkiye’de Çocuk İstismarı ve İhmali İle İlişkili Risk Etmenleri 

Türkiye’de yapılan bazı çalışmalar istismar ve ihmalin boyutlarını belirlemenin ötesinde, 
istismara ve/veya ihmale uğrayan çocukların mevcut risklerini belirlemeyi amaçlamıştır.  

Türkiye’deki ilk ve en büyük araştırmalardan biri olan Bilir ve arkadaşlarının 1981 – 1989 
yılları arasında yaptığı, 50.473 çocuğu kapsayan araştırmasında, çocukların fiziksel istismarı ile 
annelerin eğitim düzeyinin düşük olması, ev hanımı olması ve genç yaşta olması ile ailede 2–3 çocuk 
bulunması ve çocuklarda davranış bozukluğunun varlığı arasında ilişki olduğu belirlenmiştir (3). 

Oral ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde çocuk 
istismarı tanısı (fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal) ile izlenen 50 olgunun analizinde en 
sık görülen risk faktörleri sırasıyla; ebeveyn eğitim düzeyinin düşük olması, ebeveynde psikolojik 
sorunların varlığı, sosyoekonomik düzeyin düşüklüğü, aile içi şiddet varlığı, boşanmış aile, evlilik 
sorunları, ebeveynde alkol bağımlılığı ve sosyal izolasyon olarak belirlenmiştir. Daha az 
görülmekle birlikte, işsizlik, 18 yaşından küçük ebeveyn, ebeveynin fiziksel hastalığı, istenmeyen 
gebelik sonucu doğmak, ebeveynin çocukluk döneminde istismara uğramış olma durumu, tek 
ebeveyn, üvey ebeveyn, ilaç bağımlısı ebeveyn, zekâ düzeyi düşük ebeveyn ve göç de çocuk 
istismarı için risk faktörüdür.  Olguların % 94’ünde bu risklerden en az üçünün bir arada olduğu 
saptanmıştır (20). 
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Çağlarırmak’ın, 2006 yılında İzmir’de yaptığı bir çalışmada ilköğretim asker ve sivil 
çocukları arasında istismarın yaygınlığı ve istismarın ortaya çıkmasına neden olan faktörler 
incelenmiştir. Sivil aile çocukları,  asker ailesi çocuklarından daha çok istismara maruz 
kaldıklarını  (Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği istismar puanı daha yüksek)  ifade 
etmektedirler. Bu çalışmada ortalama puanlar dikkate alındığında,  erkek öğrencilerin,  kız 
öğrencilere göre daha çok çocuk istismarı ve ihmaline maruz kaldıklarını ifade ettikleri 
görülmektedir. Erkek öğrenciler, kız öğrencilerden daha çok duygusal istismar ve ihmale maruz 
kaldıklarını algılamaktadır. Fiziksel ve cinsel istismar açısından fark saptanmamıştır. Sosyal 
destek ile çocuk istismarı arasında anlamlı ve ters yönlü bir ilişki bulunmuştur. Sosyal destek 
arttıkça, çocuk istismarı azalmaktadır (16). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda 
Meydana Gelen Olayları Araştırma Komisyonu tarafından 2007 yılında Türkiye’de orta öğrenime 
devam eden öğrencilerin son 3 aydaki cinsel şiddet davranışlarını etkileyen etmenlerin analizinde 
şu sonuçlar ortaya çıkmıştır (21):  

Erkeklerin analiz sonuçları: 
Resmî okullarda cinsel şiddet davranışlarında bulunan erkek öğrenciler arasında şiddet ile 

karşılaşanlar, ailesinde şiddet olanlar, delici/kesici alet taşıyanlar, mazeretsiz 21 gün ve üzeri 
devamsızlığı olanlar, anneleri gelir getiren işte çalışmayanlar, yaşadıkları çevreyi "olumsuz" 
olarak tanımlayan gençler, kumar oynayanlar, ateşli silah taşıyanlar ve günde dört saat ve daha 
fazla televizyon seyredenler daha fazla cinsel şiddet uygulamaktadırlar. 

Özel okullarda cinsel şiddet davranışlarında bulunan erkek öğrenciler arasında şiddet ile 
karşılaşanlar, ailesinde şiddet olanlar, delici/kesici alet taşıyanlar, mazeretsiz 21 gün ve üzeri 
devamsızlığı olanlar, ruh sağlıklarını kötü hissedenler, çete üyesi olanlar, madde kullananlar, 
İnternet kullananlar, okul kitabı dışında kitap okumayanlar ve kültürel etkinliklere katılmayanlar, 
ailesinin ekonomik durumunu kötü olarak algılayanlar, karne not ortalamaları düşük olanlar daha 
fazla cinsel şiddet uygulamaktadırlar.  

Kızların analiz sonuçları: 
Resmî okullarda öğrenim gören kız öğrencilerin yaşı büyüdükçe cinsel şiddet uygulaması 

artmaktadır. Ayrıca cinsel şiddet ile karşılaşanlarda; madde kullanımının, kumar oynamanın, 
dikkat eksikliği olmayanlarda cinsel şiddet uygulama artmakta olduğu bulunmuştur.  

Özel okullarda öğrenim gören kız öğrencilerde silah taşıma ile cinsel şiddet uygulaması 
arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.  

Sarıbeyoğlu’nun yaptığı 14–20 yaş grubu 305 lise öğrencisinin “Aile İçi Çocuk İstismarı 
Ölçeği” ile değerlendirilmesinin sonunda; erkek öğrencilerin cinsel istismar puanlarının, kız 
öğrencilerin puanlarından yüksek, ortanın altı gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarının, yüksek 
gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına göre daha fazla fiziksel ve çok yönlü istismar 
yaşadıkları, beş ve üstü kardeşe sahip olanların, iki kardeşe sahip olanlardan daha fazla fiziksel ve 
çok yönlü istismar yaşadıkları, Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği Toplam puanlarının daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Anne ve/veya babaları ilkokul ve altı düzeyde eğitime sahip olanlar, daha üst 
düzeyde eğitime sahip olanlara göre daha fazla fiziksel ve çok yönlü istismar yaşadıklarını ifade 
etmişlerdir. Bu çocukların Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği toplam puanları daha yüksektir (15).  

Yılmaz’ın 2009 da Ankara’da yaptığı, 6–12 yaşlar arasındaki cinsel istismara uğrayan 20 
çocukla ilgili araştırmasında cinsel istismara uğramış çocukların davranış sorunlarının daha fazla 
olduğu, ailelerinin ise iletişim alanında sağlıksızlık eğilimi gösterdiği saptanmıştır (18). 
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Hoşoğlu’nun 2009 yılında Samsun ve Şanlıurfa’da yaşayan ortopedik engelli, özel öğrenme 
güçlüğü çeken ve duygusal davranışsal ve sosyal uyum güçlüğü olan 274 öğrencinin Çocuk 
İstismarı Tarama Anketi ile değerlendirildiği araştırması; ortopedik engelli ve özel öğrenme 
güçlüğü çeken öğrencilerin, duygusal davranışsal ve sosyal uyum güçlüğüne sahip öğrencilerden 
ve küçük yaştaki engelli öğrencilerin, ön ergen ve ergenlik dönemindeki engelli öğrencilerden 
daha fazla ihmal ve istismara uğradıklarını, örnekleme giren engelli öğrencilerin cinsiyetlerinin ise 
ihmal ve istismar için anlamlı bir fark oluşturmadığını ortaya koymaktadır (19). 

Eskin ve arkadaşlarının yaptıkları 1.262 üniversite öğrencisini kapsayan araştırmada, 
çocukluk çağında cinsel istismara uğrama sıklığını etkileyebileceği düşünülen risk faktörleri 
değerlendirilmiş; anne baba ayrılığı, baba eğitim düzeyinin yüksek, anne eğitim düzeyinin düşük 
olması ile cinsel istismara uğrama sıklığı  arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Araştırma sonunda 
elde edilen sonuçlar ebeveyn gözetimininin, özellikle de yetkin anne gözetiminin çocuğu cinsel 
istismara karşı koruduğu şeklinde yorumlanmıştır (5). 

Türkiye’de yapılan bu çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde çocuk istismarı için 
belirlenen risk faktörleri; anne ve/veya babanın eğitim düzeyinin düşük olması (çocuk bakımı ve 
gelişimi konusunda yeterli beceriye sahip olamaması), aile içi şiddet,  ebeveynin psikolojik veya 
fiziksel sağlık sorunları, düşük sosyoekonomik düzey, işsizlik, kardeş sayısının fazla olması, 
evlilik sorunları, boşanmış ebeveyn, tek ebeveyn, üvey ebeveyn, ebeveynin alkol ve/veya madde 
bağımlılığı, ebeveynin istismar öyküsünün varlığı, sosyal destek sistemlerinin yetersizliği, ailede 
iletişim sorunlarının varlığı, çocuğun fiziksel ve bilişsel engelinin varlığı, aile büyüklüğünün 
artması şeklinde sıralanabilir. 

8.1.2. CİNSEL İSTİSMAR 

Cinsel istismar genel olarak çocuk istismarının bir şekli olması ve pek çok risk etmeninin 
aynı olmasına karşılık bazı farklılıkları bulunmaktadır. Cinsel istismarın tanımı yukarıda 
verilmiştir. Çocuğun gelişimi dışındaki her türlü cinsel eyleme dâhil edilmesi olarak vurgulanan 
istismarın oluş şeklinde ikna yer alabilmektedir. Çocuğun bedenine yapılan her türlü istismarın 
yanı sıra çocuğun cinsel içerikli olaylara dâhil olmasına neden olma da istismar sayılmaktadır. 

 
Çocuklara yönelik cinsel istismar erişkin cinsel istismarına göre çok farklı seyretmektedir: 
• Cinsel istismarı uygulayan kişi genellikle fiziksel kuvvet ya da şiddeti çok az uygular, 

çocuğun güvenini kazanmaya çalışır ve bu istismarı saklamasını sağlar.  
• İstismar yapan kişi genellikle çocuğa yakın olan bir kişidir. 
• Çocuğun istismarı haftalar ya da yıllar boyu sürebilir.  
• Çocuğun cinsel istismarı belli aralıklarla devam eder. Çocuğun istismarı sırasında 

çocuk geçen süre içinde olaya daha fazla dâhil edilir. 
• Tüm çocuk istismarının yaklaşık üçte biri aile içinde olmaktadır.  
 
Pedofililer erişkinlerin yerine çocuklarla cinsel ilişki kurmayı tercih eden kişilerdir. Bu 

kişiler genellikle çocuklara nasıl yanaşacaklarını bilirler. Pedofililerin bir başka özellikleri ise 
çocuklarla ilgili bilgileri aralarında paylaşmalarıdır. Bu ulusal ya da uluslararası düzeyde 
olabilmektedir.  

 



– 402 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Cinsel istismara uğrayan çocukların bazı risk etmenlerine sahip oldukları bilinmektedir: 
• Kız çocuk olma (bazı ülkelerde erkek çocuklar da cinsel istismara uğrayabilmektedir) 
• Yalnız olan çocuklar 
• Ailesi olmayan ve yurtta kalan çocuklar, üvey çocuklar ve biyolojik ailesinin yanında 

olmayan çocuklar 
• Zihinsel ve fiziksel engelli olan çocuklar 
• Geçmişinde istismar olan çocuklar 
• Yoksullar 
• Savaşlar/çatışmalar 
• Psikolojik hassasiyeti ya da zihinsel gelişim sorunu olan çocuklar 
• Tek ebeveynli aileler/ parçalanmış aileler 
• Sosyal yalnızlık (duygusal destek gereksinimi duyan) 
• Ailesinde zihinsel, alkol ya da madde bağımlılığı olan çocuklar 
Cinsel istismar olaylarının pek çoğunda, çocuklar olayın arkasından açıklama yapmazlar. 

Bunun nedenlerinden birisi istismar yapan kişinin “çocuğu tehdit etmesidir”. Çocukların bu olayı 
saklaması olaya müdahaleyi geciktiren temel etmenlerin başında gelmektedir. Çocukların bunu 
saklama nedenlerinin başında “çocukların bunu bir sır olarak saklamalarına ilişkin tehdit 
edilmesi, tuzağa düşürülmesi ve çocuğun yardımsız bırakılması gelmektedir”. Bu duyguları 
yaşayan çocuk, bu olaylara kimsenin inanmayacağı ve desteklemeyeceği inancını pekiştirir. Bu 
durum çocuğun daha fazla stres yaşamasına ve saklamasına neden olur. 

Cinsel istismar vakaları kasıtlı ve şans eseri ortaya çıkabilir.  Çocuğun yaşadığı 
herhangi bir fiziksel sağlık sorunu, istismarın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunu 
çocuğun en yakınında bulunan annenin saptaması söz konusudur. Bazen bu olayı fark eden 
abla, yakın arkadaş ya da öğretmen de olabilir.  

Cinsel istismara uğrayan çocukta fiziksel ve davranışsal sorunlar görülmektedir. Çocuğun 
fiziksel bulguları arasında genital bölgesinde açıklanamayan yaralanma, iltihaplar, akıntılar, yaşına 
uymayacak şekilde idrar ve dışkı kaçırmaya başlama, idrar yollarına ilişkin yakınmalar, cinsel 
yolla bulaşan enfeksiyonlar, gebelik olabilir. Duygusal bulgular arasında davranışlarında yaşına 
göre gerileme, okul başarısında düşme, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, sosyal sorunlar, 
depresyon, okulda uyumsuzluk, kendine güvenin azalması, yaşına uygun olmayan cinsel 
davranışlar yer almaktadır.  

Cinsel istismara uğrayan çocukların gelecekteki yaşamlarında da bazı sağlık yakınmalarının 
devam ettiği bilinmektedir. Bu sorunlar arasında sindirim sistemi sorunları (kronik karın ağrısı, 
huzursuz bağırsak sendromu, mide ülseri vb), jinekolojik sorunlar (kasıklarda ve üreme 
organlarında ağrı, ağrılı âdet görme, âdet düzensizlikleri vb) ve psikolojik kaynaklı olan sağlık 
sorunları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, çocukta ruhsal sağlık sorunları da görülür: Depresyon, 
anksiyete, düşük benlik saygısı, post travmatik stres bozukluğu, sosyal yarışmanın kaybedilmesi, 
bilişsel yetersizlik, beden imajının bozulması ve madde kullanımı. 

Cinsel istismar kuşkusu uyandıracak davranışlar şöyle sıralanabilir; 
a) Sözel olarak çocuğa cinsel içerikli şeyler söylemek ve çocukla aynı içerikte 

konuşmalar yapmak, 
b) Çocuğa cinsel içerikli materyal göstermek (pornografik film seyrettirmek, fotoğraflar 

göstermek),  
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c) Çocuğa cinsel organ göstermek, çocuğun cinsel organlarını  göstermesini istemek, 
banyodayken çocuğu gizli veya açık olarak seyretmek, 

d) Çocuğa cinsel aktivite seyrettirmek (başka insanlar ya da hayvanlarla cinsel ilişki), 
e) Çocuğu başkasıyla cinsel etkileşime sokup seyretmek, cinsel eylem sırası ya da cinsel 

pozisyonlarda, çıplak veya yarı çıplak fotoğrafını çekmek,  
f) Çocuğun erotik bölgelerine (göğüs, cinsel organ, anüs, ağız) el, cinsel organ, ağız ya 

da başka şekilde (aletle) dokunmak/sürtünmek/ovmak vs., 
g) Çocuğun, failin erotik bölgelerine (göğüs, cinsel organ, anüs, ağız) el, cinsel organ, 

ağız ya da başka şekilde (aletle) dokunma veya sürtünme veya ovma şeklinde etkileşimde 
bulunmasını sağlamak veya zorlamak, 

h) Çocuğun cinsel organı ve/veya anüsü/ağzı ile failinkiler arasında dokunma, sürtünme, 
duhul tarzında cinsel etkileşim olması. 

8.1.2.1. Cinsel İstismara Uğrayan Çocuğun Tanısı ve Muayenesi 

Erişkinlerin cinsel istismar sonrası muayenesi ile çocukların muayenesi arasında 
önemli uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Çocukların cinsel istismarı sonrasında 
izlenecek yollar ve ortamın özel önemi bulunmaktadır.  

 
• Çocuğun cinsel istismarı bildirildiğinde çocuk koruma sistemi, kolluk ve 

adalet sistemi içinde muayene olması gerekmektedir. 
• Çocuğun ailesi tarafından cinsel istismar şüphesi ile sağlık personeline 

getirilmesi ve adli sisteme başvurmak istememesi söz konusu olabilmektedir. 
• Çocuğun fiziksel ve davranışsal sorunları saptandığında daha ileri bir 

inceleme yapılması arzu edilmesine karşılık işlemlerin süresi uzadıkça fiziksel bulgular 
fizik muayenede saptanamayabilir. Örneğin, 72 saatten sonra olan bir muayenede akut 
bulguların (kanama gibi) saptanamaması söz konusu olabilmektedir. Çocuğun istismar 
sonrası 72 saat içinde muayenesi durumunda ise bulgular saptanabilir. 

  
Çocuğun muayenesi iki farklı açıdan değerlendirilir: Tıbbi öyküsü ve görüşme. Çocuğun 

cinsel istismarı sonrasında tıbbi olarak müdahale edilebilmesi için fiziksel ve duygusal 
bulgularının saptanması muayene öncesi gerekmektedir. Tıbbi öykü alma sırasında olaya ilişkin 
bilgi alma da söz konusu olabilir. Tıbbi öykünün alınmasının bir sağlık personeli tarafından 
yapılması önerilmektedir. Görüşme aşamasının ise adli tıp açısından bilginin alındığı tıbbi 
görüşmeden sonra yapılması önerilmektedir. Burada cinsel istismar hakkında bilgi, zaman ve yer 
gibi bilgilerin yanı sıra sıklık ya da şekli gibi daha detaylı bilgilerin de öğrenilmesi gerekmektedir. 
Bu görüşmenin eğitim almış bir sosyal çalışmacı, bir polis tarafından yapılması önerilmektedir.  

Çocuğun cinsel istismarına ilişkin muayene ve öyküsünün alınması sırasında gizlilik ve 
mahremiyetine özel önem gösterilmesi gerekmektedir. Her türlü cinsel istismar vakası ile 
karşılaşan sağlık personelinin vakaya yönelik kişisel onam (fizik muayene ve müdahaleler 
için) alma zorunluluğuna karşılık yasal olarak bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.  

Çocuğun cinsel istismarı hâlinde tıp ve adli uygulamalar iç içe girmektedir. Çocuğun adli 
öyküsünün alınması sırasında bazı kurallara uyulması gerekmektedir. Adli süreç içinde alınması 
gereken bilginin kullanılan dilden, öğrenilmek istenilen bilgi, hafıza ve tavsiyelere kadar 
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belirlenmiş bir kapsamda çocuk dostu bir ortamda alınması gerekmektedir. Bu alanda çalışan 
sağlık personelinin mutlaka cinsel istismarın mekanizmalarını, incelenme yöntemini bilmeleri, 
sonuçları, raporlama süreci ve yönlendirme süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olması 
beklenmektedir.  

Çocuk ile yapılacak görüşme özel bir önem taşımaktadır. Bütün çocuklar çok hassas olarak 
ele alınmalıdır; çocuğun görüşme öncesinde rahatlatılması ve görüşme sırasında doğal bir ortamda 
bulunması sağlanmalıdır. Bu görüşme sırasında çocuğa açık olunmalı, yardım edilmeye çalışıldığı 
hissettirilmeli, görüşme hakkında bilgi verilmeli ve uygun sözcükler seçilmelidir. Çocuk ile 
yapılan görüşme sırasında çocuğun kendiliğinden açıklama yapmasını sağlayacak görüşme tekniği 
kullanılmalı ve olay hakkında yeterli bilgi alındığından emin olunmalıdır.  

Çocuğun öyküsünün alınması sonrasında yapılacak fizik muayenenin de bu konuda yeterli 
deneyimi olan bir sağlık personeli tarafından yapılması gerekir. Çocuğun psikososyal durumu göz 
önüne alınmalıdır. Çocuğun mahremiyetinden mutlaka emin olunmalı, duygularının 
incinmemesine özen gösterilmeli, çocuk rahatsızlığını belirttiğinde önce onun rahatlaması 
sağlanmalıdır. Tıbbi araçların kullanımı sırasında çocuğa yeterli açıklama yapılmalı ve onun izni 
alınmalıdır. Muayene yapılan ortamın da uygun olması sağlanmalıdır. Muayene sırasında özellikle 
ergenliğe girmemiş çocukların ağrı hissetmemesi sağlanmalı ve muayene sırasında vücuda 
müdahale etmeyen yöntemler kullanılmalıdır. Eğer, müdahale gerekiyorsa çocuğun fark etmemesi 
için anestezi kullanımı önerilmektedir. Gerekirse muayene sırasında örnek alınmalıdır. Bu arada 
çocuğun fiziksel muayenesi sırasında saptanan sağlık sorunlarının da tedavi edilmelidir. 
Çocukların cinsel istismarı sırasında gebelik oluşması ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara 
yakalanmış olma olasılıkları da düşünülmelidir.  Çocuğun fizik muayenesinde saptanan sorunlar 
mutlaka izlenmelidir. Verilen tedavi sonucundaki bulgular tekrar değerlendirilir ve gerekirse 
tedavi şeması değiştirilir. Bu sırada ilk muayene sırasında yeterli psikolojik değerlendirme 
yapılamamış olabilir. Bu nedenle çocuk tekrar psikososyal yönden değerlendirilmeli ve sosyal 
destek sağlanmalıdır. Bu dönemden itibaren çocuk ve yakın çevresindeki kişilerin danışmanlık 
hizmeti almasının sağlanması gerekir.  

Tıbbi görüşme ve adli öykünün alınması işlemlerinin olabildiğince koordineli olarak 
yürütülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çocuğun daha fazla travmatize olması söz konusudur. 

8.1.2.2. Türkiye’de Cinsel İstismar, Ensest ve Çocuk Evliliklerinin Görülme Sıklığı ve 
Risk Etmenleri 

Türkiye’de çocukların cinsel istismarının boyutları konusunda çok geniş kapsamlı 
olmamakla beraber yerel çalışmalar sorunun görüldüğünü göstermektedir. Bu bölümde cinsel 
istismarın farklı boyutlarının öne çıktığı üç duruma ilişkin durum analizi verilecektir: Genel 
boyutları ile cinsel istismar, ensest ve çocuk evlilikleri. 

8.1.2.2.1. Çocukların Cinsel İstismarı 

Çocuğun korunma ve bakım aldığı bir dönemde mağdur olduğu cinsel istismar ile ilgili genel 
bilgiler bu bölümde sunulmuştur. Bu bölümde: Araştrma bulguları ve kamu kurumlarının kayıtları 
olmak üzere iki tür veri sunulmaktadır. 
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8.1.2.2.1.1. Araştırma Bulguları 

Cinsel istismarla ilgili olarak Görak ve arkadaşları tarafından üniversite öğrencileri ile 
yapılan bir araştırmada, öğrencilerin cinsel istismara maruz kalma oranının % 21 olduğu 
belirtilmektedir (13). 

Zoroğlu ve arkadaşlarının İstanbul’da 2002 yılında yaptığı araştırmada 862 lise öğrencisinin 
% 16,5’nin ihmal edildiği, % 15,9’unun duygusal, % 13,5’inin fiziksel ve % 10,7’sinin cinsel 
istismara uğradığı, ensest sıklığının da % 4,5 olduğu belirlenmiştir. İhmalin ve cinsel istismarın kız 
çocuklarda daha sık görüldüğü ifade edilmektedir. Ensest olgularında ise cinsiyet farkı 
saptanmamıştır. İstismarcıların da % 75’inin akraba, % 15,8’inin tanıdık ve % 9,2’sinin 
yabancı olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin intihar eğilimleri ve uğradıkları travma 
ile ilişkisi de incelenmiş, tüm istismar türleri ve ihmal ile çocukların intihar eğilimleri arasında sıkı 
bir ilişki olduğu gösterilmiştir (8). 

Eskin ve arkadaşlarının 2005 yılında yayımlanan bir araştırmasında İstanbul, İzmir, Ankara 
ve Aydın’daki 7 üniversitede öğrenim görmekte olan 1.262 öğrenciden % 28’inin çocukluk 
döneminde en az bir kez cinsel istismara uğradığı bildirilmektedir. Aynı çalışmada öğrencilerin 
çocukluk döneminde yaşadıkları cinsel istismar öyküsü ile cinsel tercihleri arasında bir ilişki 
olup olmadığı da sorgulanmış; özellikle erkeklerde cinsel istismar öyküsünün varlığı ile 
cinsel tercihini hemcinsinden yana kullanma arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir (5).  

Alikaşifoğlu ve arkadaşlarının 2006 yılında İstanbul’da lise öğrencisi kız çocuklar arasında 
cinsel istismar sıklığının incelendiği araştırmasında 1.871 öğrencinin % 13,4’ünde cinsel istismar 
öyküsünün olduğu belirlenmiştir. İstismarcıların % 93’ünün erkek olduğu, ensest olgularının da 
araştırma grubunun  % 1,8’ini oluşturduğu saptanmıştır (6). 

Sonuç olarak, araştırmalara göre ülkemizde yapılan pek çok çalışmanın gözden geçirildiği 
bir literatür taramasında, çocukların yaklaşık olarak % 20’sinin de cinsel istismara uğradığı 
belirtilmektedir (14).  

8.1.2.2.1.2. Kamu Kurumlarının Kayıtları 

Sağlık Bakanlığının “0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme programı” 
kapsamında 62 ilde bildirilen kötü muameleyle karşılaşan çocuk yüzdesi % 0,78 olup, cinsel 
istismara ilişkin bulgu bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının okullarda meydana gelen 
şiddet ve şiddete kaynaklık eden olaylara ait sayısal verileri incelendiğinde cinsel istismar 
vakasının çok az sayıda olduğu görülmektedir. 

Kolluk kuvvetlerine yansıyan vakalar toplum genelindeki istismar ve ihmal sıklığını vermese 
de genel olarak yıllar içinde istismar ve ihmal başvurularındaki değişimi gösterebilir. Emniyet 
Genel Müdürlüğünde çocukların cinsel istismarına ilişkin ilgili veriler, 2007 yılından itibaran 
müstakilen derlenmeye başlanmıştır. 2007- 2009 yılları arasında Emniyet güçlerine yapılan çocuğa 
yönelik cinsel istismar başvuruları ile ilgili veriler Tablo 89’da görülmektedir. 
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Tablo 89. 2007-2009 Yılları Arasında Emniyet Güçlerine Yapılan Çocuğa Yönelik Cinsel 
İstismar Başvuruları  

Yıl 
Çocukların Cinsel İstismarı 

(TCK 103) 

Reşit Olmayanla Cinsel 
İlişki 

(TCK 104) 
Toplam 

2007 1.506 624 2.130 
2008* 744 209 953 
2009 3.703 1.961 5.664 

*2008 yılına ait formlarda "DİĞER" mağdur hanesi bulunmamaktadır. Bu yıla ait yukarıdaki tabloda 
belirtilen mağdur sayıları, sadece yaralı mağdur çocukları kapsamaktadır. 

 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 2005-15 Haziran 

2010 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 6.127 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan 1.210 erkek, 5.469 kız olmak üzere toplam 6.679 
çocuk mağdur olmuş, bu olaylarda 2.179 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. 

İstismar ve ihmal olgularının kolluk kuvvetlerine bildirilmesi ile adli süreç başlamaktadır. 
2005 yılında yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanunu’nda 103 ve 104’ üncü maddelerde çocuklara 
karşı işlenen cinsel suçlara ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Çocuk istismarı nedeniyle Adli Tıp 
Kurumuna yapılan başvurular incelendiğinde yıllar içinde bir artış olduğu görülmektedir. 
Kuruma intikal eden olgu sayısı 2005 yılının son 6 ayında 750 iken, 2006 yılında 1.864, 2007 
yılında 1.690, 2008 yılında 3.640 ve 2009 yılında 2.207 olarak bildirilmiştir. Hâlen 25.02.2010 
tarihi itibarıyla 5.317 vakaya muayene için randevu verilmiştir. Adli Tıp Kurumuna başvuru 
sayısındaki bu artışı yalnızca çocuk istismarının artışı şeklinde yorumlamak yerine son yıllarda 
gerek toplumsal gerek profesyonel alanda çocuk istismarı konusundaki farkındalığın artışı ile de 
ilişkilendirmek daha doğru olacaktır.  

Türk Ceza Kanunu’nun 103 ve 104’ üncü maddelerden yargılanan sanık sayısı 
incelendiğinde, Adli Tıp Kurumuna başvuru sıklığına benzer şekilde, açılan dava ve sanık 
sayısının da artış gösterdiği görülmektedir (Tablo 90). Ancak Tablo 91’ de bu artış 
görülmemektedir.  

Tablo 90. Ceza Mahkemelerinde 5237 Sayılı TCK’nın 103 ve 104 Maddeleri Uyarınca 
Karara Bağlanan Dava ve Sanık Sayılarının Yaşlara Göre Dağılımı 

Yıl 

Toplam 
Açılan 

Dava Sayısı 
Yaş Grupları 

Toplam 
(TCK 

103+104) 

12 – 15 yaş 15 – 18 yaş 18 yaş + 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

2006 3.648 1193 3,7 705 13,5 4.312 82,8 5.210 
2007 3.850 207 3,7 772 13,7 4.651 82,6 5.630 
2008 4.995 510 6,8 1001 13,4 5.960 79,8 7.471 

Kaynak: (SA. Kavaf’ın meclis soru önergesine yanıt metninden alınmıştır) 
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Tablo 91. Ceza Mahkemelerinde 5237 Sayılı TCK’nin 103 ve 104 Maddeleri Uyarınca 
Karara Bağlanan Davalar ile Sanık Sayılarının Yaşlara ve Karar Türüne Göre Dağılımı  

Yıl 

Toplam 

Karara 

Bağlanan 

Dava 

Sayısı 

Mahkûmiyet 

Yaş Grupları 

Beraat 

Yaş Grupları 

Diğer 

Yaş Grupları Toplam  

Sanık 

(TCK 

103+104) 

12-15 

yaş 

15-18 

yaş 

18 yaş 

+ 

12-15 

yaş 

15-18 

yaş 

18 

yaş + 

12-15 

yaş 

15-18 

yaş 

18 

yaş + 

2006 4.710 53 186 2.321 30 112 2.082 93 272 1.713 6.862 

2007 3.718 63 266 2.178 25 108 1.411 73 298 1.284 5.706 

2008 4.261 105 316 2.200 53 140 1.237 177 426 1.704 6.448 

Kaynak: (SA. Kavaf’ın meclis soru önergesine yanıt metninden alınmıştır) 
 
Türkiye’de Adalet Bakanlığının 2008 yılı Adalet İstatistiklerine göre Madde 103’den 3.437 

dava karara bağlanmıştır. Bu davalarda 4.864’ü erkek (% 93,6) ve 330’u kadın (% 6,4) olmak 
üzere toplam 5.194 kişi yargılanmış;  

erkek sanıkların % 6,3’ü (305) 12-14 yaş grubunda,  
% 15,7’si 15-17 yaş grubunda ve  
% 78,0’ı (3.796) 18 yaşın üzerindedir.  
Bu dağılım kadınlar için % 3,6 (12), % 6,6 (22) ve % 89,7 (296) dır. (4) 
 
Madde 104’den karara bağlanan dava sayısı 824 olup, 1.167’si erkek (% 93,1) ve 87’si kadın 

(% 6,9) olmak üzere toplam 1.254 sanık yargılanmıştır.  
Erkek sanıkların yaş gruplarına göre dağılımı şu şekildedir:  
16’sı (% 1,4) 12-14 yaş grubunda,  
87’si (% 7,5) 15-17 yaş grubunda ve  
1.064’ü (% 91,1) 18 yaş ve üzerindedir.  
Kadınlarda dağılım şu şekildedir:  
2, 10 ve 75(% 2,3; % 11,5 ve % 86,2). (4) 
Kamu kurumlarının kayıtlarına göre cinsel istismar görülme sıklığı araştırma bulgularına 

göre son derece düşüktür. 

8.1.2.2.2. Türkiye’de Ensest Vakalarına Ait Bulgular 

Dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de ensest olaylarının çoğunluğu gizli 
kalmaktadır. Ancak, aile içi cinsel istismarın cinsel istismar içindeki payı konusunda çok fazla 
bilgi bulunmamaktadır. Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun yaptığı 
çalışmada ensest mağdurları ve olaylara ilişkin önemli kanıtlar elde edilmiştir. Bu çalışma, 
öğretmen (rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni), hekim (psikiyatr, çocuk doktoru, çocuk cerrahı, 
adli tıp uzmanı ve halk sağlığı uzmanı), ebe, polis, hâkim, savcı, avukat, psikolog (çocuk ve 
yetişkin psikoloğu), sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve sivil toplum kurumu çalışanlarından 
oluşan toplam 98 kişi ile yapılmış derinlemesine görüşmelerden oluşan saha çalışmasına 
dayanmaktadır. (22) 
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Ensest Vakalarında  Mağdurun Genel Özellikleri:  

• Her yaştan kız ve erkek çocuk tâciz ve tecavüze maruz kalabilmektedir. Ancak daha 
önce yapılmış çalışmaları destekleyecek şekilde, bu araştırmada da aktarılan ensest vakaları 
arasında mağdurun kız çocuk olduğu olaylar daha fazladır. 

• Aynı evde birden çok kız ve erkek çocuk, aynı zamanda ya da farklı zamanlarda 
istismar edilebilmektedir.  

• Saldırgan, çocuklar büyüdükçe, büyük çocuktan küçüğüne yönelerek cinsel istismarın 
uzun yıllar gizli kalmasını sağlayabilmektedir. 

• Ensestte istismar genellikle dokunma, okşama gibi tâcizlerle başlamaktadır. Bazı 
vakalar uzun süre bu şekildeki tâcizlerle devam ederken bazılarında tâciz artarak devam 
etmektedir. Kimi vakalarda ise cinsel saldırının doğrudan tecavüzle başladığı görülmektedir.  

• Saldırganlar genellikle mağdurun direncini ortadan kaldırmak için ödüllendirme ya da 
tehdit yollarını kullanmaktadırlar.    

Ensest Vakalarında Saldırganın Genel Özellikleri:  

• Araştırmada verilen örneklerde öncelikle baba, ardından dede, ağabey, amca, dayı gibi 
erkek akrabalar sıralanmaktadırlar.  

• Her yaşta ve farklı sosyoekonomik özelliklere sahip saldırganın, her yaştan kız ve 
erkek çocuğuna tâciz ve tecavüzü mevcuttur.  

• Saldırganın sosyoekonomik veya sosyokültürel özelliklerden ziyade kişilik 
özellikleriyle ilgili olduğunu gösterdiğini belirtmişlerdir.  

• Ensest saldırganları sosyolojik olarak belirli kategorilerde kişiler değildirler.  
• Görüşülen ruh sağlığı uzmanları ensest saldırganlarının çoğunlukla pedofil 

olmadıklarını, her zaman fiziksel şiddete başvuran kişiler olmadıklarını, gündelik 
hayatlarını devam etmelerini engelleyen psikolojik problemleri olmadığını, doğru ve yanlışı 
ayırdedebildiklerini, alkolik ya da devamlı işsiz olmadıklarını belirtmişlerdir. 

• En sık yaşanan baba-kız ve baba-oğul arasındaki istismar ilişkisidir. Bu babalar 
dışarıdan bakıldığında birbirlerine benzer özelliklere sahip değillerdir. Dede-torun arasındaki 
cinsel istismar da bildirilen türler arasında yer almaktadır. Kardeşler arasındaki ensest ilişki de 
sıklıkla dile getirilmektedir: Bu tür ensestlerde saldırgan genellikle büyük yaştaki erkek kardeş 
iken, mağdur genellikle daha küçük yaştaki kız ya da erkek kardeş olmaktadır. Ayrıca amca-
yeğen, dayı-yeğen arasında cinsel istismar olayları yaşanmaktadır.  

• Bazı durumlarda çocuklar aile içerisinde baba ve ağabey, birkaç ağabey, amca ve 
ağabey, dayı ve ağabey gibi birden fazla kişi tarafından istismar edilmektedirler. 

• Ensest olaylarında karşılaşılabilen bir durum da saldırganın kendisinin de daha önce 
ailesi tarafından tâciz edilmiş bir kişi olmasıdır. 

• Bazı uzmanların gözlemleri saldırganların istismar ettikleri kişileri nesneleştirdikleri, 
istismarı normalleştirerek bir suç veya kötülük olarak kabul etmedikleri ve istismarı tüm kanıtlara 
rağmen reddettikleridir. 
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Ensest Vakalarında Aile Ortamının Genel Özellikleri:  

• Ailelerin pek çoğu çekirdek aile yapısında olmakla birlikte tüm aile yapılarında ensest 
görülmektedir. 

• Tüm sosyoekonomik gruplardan ailelerde rastlanmaktadır. Ensest olaylarının 
gerçekleştiği aileler daha çok düşük gelir düzeyinde olsa da, uzmanlar bu durumu düşük 
gelir gruplarında ailelerin toplumun genelinde daha fazla sayıda olması ve ekonomik gücün 
ensestin gizlenmesini kolaylaştıran bir faktör olmasıyla açıklamışlardır. 

• Ensestin ortaya çıktığı pek çok aile dışarıdan problemleri görülen aileler değildir.   
• Araştırmada görüşülen uzmanlar toplumun genelinde var olan “ailedeki sorunları 

annenin çözmesi gerekliliğine” ilişkin görüşlerini bildirmiştir.  Uzmanlar annenin ensesti hemen 
fark etmesini beklemektedirler. Çocuğun ensesti annesi ile paylaştığı durumda annenin çocuğa 
inanması ya da şüpheli bir durumla karşılaştığında bunun hemen farkına varması, ayrıca ensestin 
gerçekten yaşandığına emin olduğunda bu duruma doğru yöntemlerle karşı koyması bir anneden 
beklenen davranış şekilleridir.   

• Uzmanlar, çocukların cinsel istismarla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak mutlaka 
bilgi verdikleri görüşündedirler. Ancak bu bilginin olayı açığa çıkarmaya yaraması ortamın 
koşullarına, bu ortamlardaki kişilerin dikkatlerine, bilgi düzeylerine, çocuğu gözlemleme 
fırsatlarına ve yapabilirliklerine bağlıdır.   

Ensest Vakalarının Ortaya Çıkmasında Aile Dışındaki Etmenler 

• Araştırmada okulların aile içi cinsel istismarın ortaya çıkmasında son derece 
önemli bir yere sahip olduğu görüşü belirmiştir. Araştırmada uzmanların ifadelerinde ensestin 
açığa çıkmasında çocukların okulda aldıkları eğitimin, öğretmenlerin gözlemlerinin ve çocuğun 
yaşadığı istismarı öğretmeniyle paylaşmasının olumlu etkilerini gösteren olaylara rastlanmıştır. 
Okulların sadece mağdur çocuklar için değil, aynı zamanda bu çocuklara nasıl destek olacağını 
bilemeyen aile fertleri için de yardımcı unsur olduğu görülmüştür.  

• Ensest fizyolojik hastalıkların araştırılması sırasında da ortaya çıkabilmektedir. 
Bu hastalıklar cinsel istismar olayından bağımsız hastalıklar olabileceği gibi cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar, cinsel organlarda yaralar gibi doğrudan cinsel saldırının sonucunda görülebilen 
hastalıklar olabilir. Ensest mağdurları, saldırıların devam ettiği dönemde ya da saldırıların 
üzerinden zaman geçtikten sonra yaşadıkları değişik ruhsal sorunlar için ruh sağlığı uzmanlarına 
danışabilmektedirler.  

• Çocuklarla ve kadına yönelik şiddetle mücadele eden STK’ler de cinsel istismar 
olaylarının açığa çıkmasında etkin olabilmektedir. 

Cinsel istismar mağduru çocuklar aynı sosyoekonomik düzeyde olmayıp, çoğunluğunu 
kızlar oluşturmaktadır. Cinsel istismar saldırganlarının sosyodemografik özellikleri bir gruptan 
olmadıklarını göstermektedir. Bu bulgular olayın önemli boyutlarda görüldüğünü göstermekle 
beraber resmî kayıtlarda cinsel istismar yaşayan çocuk sayısı son derece düşüktür. Cinsel 
istismar yaşayan çocuğun durumu açıklayamaması, ailenin yaklaşımı ve toplumsal algı bu 
olayların ortaya çıkmasında karşılaşılan temel sorunlardır.   
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8.1.2.2.3. Çocuk Evlilikler 

Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşın altındaki bireylerin evlendirilmesini –ulusal yasalarca 
kabul edilse bile- ‘çocuk evliliği’ saymaktadır. Bu tür evlilikler 18 yaş altındaki bireylerin ruhsal 
ve bedensel gelişimleri tamamlanmadığı için erken evlilik olarak kabul edilmektedir. Türk Medeni 
Kanunu evlilik yaşını 17 olarak düzenlemektedir. “Erken yaşta evlilikler” terimi 18 yaşın altında 
yapılan evlilikler anlamına gelmektedir. ‘Erken evlilik’ kapsamı içinde çocukların farkında 
olmadan yaptıkları ya da zorlandıkları evlilikler yer almaktadır. 

Türk Medeni Kanunu’nda bu madde olmakla birlikte Türk Ceza Kanunu’nun “Çocukların 
cinsel istismarı” başlıklı 103’ üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, 15 yaşından küçük çocuklara 
karşı ister rızasıyla isterse cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak 
gerçekleştirilen cinsel istismar suçu üç yıldan sekiz yıla kadar, ikinci fıkrasına göre istismarın 
vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleşmesi durumunda ise sekiz yıldan 
onbeş yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Çocuk Koruma Kanunu’nun 3’ üncü maddesine 
göre; “Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda, 
Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel 
güvenliği tehlikede olan, ihmal ve istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu… İfade eder. Türk 
hukuk sisteminde, çocuk gelin tanımının kanuna göre değiştiğini söylemek mümkündür. Türk 
Medeni Kanunu’na göre 17 yaşını doldurmamış kızlar, Türk Ceza Kanunu’na göre 15 yaşını 
doldurmamış kızlar, çocuk gelin sayılmaktadır. Kanunlar arasında bir çelişkinin varlığı söz 
konusudur. Bu olgu erkek çocuklar için de geçerlidir. (23).  

Ülkemizde erken yaşta evlilikler uzun yıllardan beri var olan bir olgu olmasına rağmen 
toplumun çoğunluğu tarafından bir “sorun” olarak değerlendirilmemektedir. Evliliğin en 
önemli meşruluk kaynaklarından birisinin toplumsal mutabakat olduğu ve bu evliliklerin de daha 
çok bu mutabakat çerçevesinde gerçekleştiği görülmektedir. Ataerkil ve geleneksel toplum yapısı 
erken yaşta evlilikleri normalleştirmiş ve meşrulaştırmıştır. (23) 

Genellikle, ebeveynler ya da aile bir çıkar uğruna ya da aileye ekonomik destekte bulunması 
için çocuğu evlendirirler. Evlilik sırasında çocuk, herhangi bir mal ya da nakdi ödeme karşılığında 
araç olarak kullanılıyorsa bu, ticari bir cinsel sömürü biçimi olarak görülür. (24) 

Çocuk evlilikleri, erkek ve kız çocuklarının her ikisini de ilgilendirmekle beraber, özellikle 
kızların kendilerinden yaşça çok daha büyük erkeklerle evlendirilmeleri daha sık olarak gözlenen 
durumdur. (24)  

Çocukluk dönemi 18 yaşında tamamlanmaktadır. Bir kişinin erişkin gibi düşünüp 
yaşayabilmesi için bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak belirli bir olgunluğa gelmesi gerekir.  
Ergenlik döneminde fiziksel gelişme, psikolojik ve toplumsal olgunlaşmadan daha önce 
gerçekleşmektedir. Ergenlerin fiziksel gelişmelerinin daha erken yaşlarda tamamlanmasına paralel 
olarak üreme yeteneklerinin de giderek daha erken yaşlarda kazanıldığı gözlenmektedir. Ergenin 
kendini keşfetmesi, cinsel kişilik ve rollerinin gelişmesi ile bu dönemde cinsel yaşam 
başlamaktadır. Gençlerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, genellikle kendi ve karşı cinsiyetin 
özellikleri, vücut fonksiyonları ve üreme özellikleri konularında yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
bilinmektedir. Türkiye’de de ülkeyi temsil eden bir çalışmada gençlerin üreme ve cinsel sağlık 
konusunda yetersiz bilgi sahibi oldukları bulunmuştur. (25) Ayrıca, üniversite öğrencisi olan 
gençlerin dahi bu konudaki yetersiz bilgiye sahip olduklarını gösteren çalışmalar vardır. (26) Bu 
bilgisizlikle evliliğin ya da cinsel yaşamın başlaması üreme sağlığı sorunlarının yanı sıra ruhsal ve 
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sosyal sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Bir kişinin erişkin tarzı bir yaşama başlama döneminde 
sadece bedensel olarak değil, ruhsal olarak da hazır olması gerekmektedir. Bu beraberlikte ortaya 
çıkan sağlık sorunları ileri dönemdeki yaşamını da da olumsuz olarak etkilemektedir. (27)(28) 

Erken yaşta yapılan evliliklerde erken yaşta doğurganlık da başlamaktadır. Erken yaşta aktif 
cinsel yaşamı olan ve doğum kontrol yöntemi kullanmayan gençlerin bir yıl içinde gebe kalma 
olasılıkları % 90’dır. Erken yaşta gebelikleri olan kadınlar genellikle gençlik dönemleri bitmeden 
ikinci gebeliklerini de yaşamaktadırlar. Erken yaşta doğurganlık hızı ve doğurganlık hızı beraber 
yükselmektedir. Yüksek doğurganlık hızı ise nüfus artış hızının yükselmesine neden olmaktadır. 
Ayrıca adolesan yaş grubu doğurganlık hızının yüksek olması da doğurgan yaş grupları arasındaki 
yaş farkını azaltmakta ve adolesan yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının artmasına neden 
olmaktadır. (27) 

Erken yaşta doğurganlığın sağlık üzerine etkisi: Gebelik ve doğum her yaş grubu için riskli 
iken, adolesan yaş grubu için bu riskin daha da arttığı bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ana 
ölüm hızı yüz binde 450 iken, gelişmiş ülkelerde bu hız yüz binde 30 civarındadır. Bir başka 
ifadeyle gelişmekte olan ülkelerde adolesan yaş grubunda çocuk doğurmanın getirdiği ölüm riski 
endüstrileşmiş ülkelere göre en az yüz kat daha fazladır.   (27)(29) 

Genç kadınlar fiziksel ve psikososyal gelişimlerini tamamlayamadıkları için, gebelik ve 
doğum ile ilgili sorunlar ile daha sık karşılaşmaktadırlar. Adolesan gebelikliklerinde hipertansiyon, 
eklampsi(gebelik zehirlenmesi) ve ölümle seyredebilmektedir, ayrıca kansızlık ve kanama da 
önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Beslenmesi iyi olmayan adolesanların büyüme hızlarının 
yavaşladığı, kısa boylu ve zayıf olarak kaldığı, buna bağlı olarak kalça kemikleri yapısının tam 
olarak gelişemediği ve zor doğumun bir sorun olarak ortaya çıktığı da bilinmektedir. Doğum 
sırasında oluşan vesikovajinal veya rektovajinal fistüller de sık görülen komplikasyonlardan 
bazılarıdır. (27)(29) 

Adolesan gebelik yaşayan kadınların sağlık hizmetlerine ulaşamamaları gebelik ve doğumda 
karşılaşılan sorunların görülme sıklığını ve şiddetini etkileyen önemli faktörlerden biridir. 
Adolesanların sağlık hizmetine ulaşamama nedenleri arasında sosyal ve kültürel faktörler, ayrıca 
adolesan yaş grubunun psikososyal yapısına ait faktörler yer almaktadır. Üreme sağlığı hizmetine 
gereksinimi olan adolesanların çekinme, korku veya utanma gibi nedenlerle sağlık hizmetini 
kullanmadığı bilinmektedir. Doğum öncesi ve doğum sırasında sağlık hizmetlerini kullanamama, 
sorunların daha fazla görülmesine neden olmaktadır. (27)(29) 

Adolesan yaşlardaki gebeliklerde gebelik ve doğumda karşılaşılan sorunların ve ana 
ölümlerinin artmasının yanı sıra, yenidoğan bebeğin sağlığının da olumsuz olarak etkilendiği 
bilinmektedir. Adolesan annelerin bebeklerinde çocuk sağlığının önemli bir göstergesi olan bebek 
ölüm hızı yüksektir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 20 ve daha küçük yaş grubunda olan 
annelerin bebeklerinin perinatal ve doğumdan sonra ilk bir yıl içindeki dönemlerde sahip olduğu 
ölüm riski çok yüksektir. Adolesan gebeliklerde düşük doğum ağırlığı ve prematürite riski de 
artmaktadır. (27)(29) 

Diğer taraftan adolesan yaş grubu annelerin bebeklerinin bakımı sırasında birçok sorunla 
karşılaştıkları bilinmektedir. Erken yaşta yapılan bir evlilikten doğan bir bebek annenin ruhsal ve 
toplumsal gelişimini tamamlayamamasından dolayı birçok sağlık sorunu yaşayabilmektedir. Anne 
ve bebek arasında istenilen iletişim kurulamadığı için bebeğin ruhsal gelişimi de olumsuz olarak 
etkilenebilir (27)(29) 
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Adolesan Anneler ve Bebeklerinde Karşılaşılan Tıbbi ve Psikososyal Sorunlar 
Tıbbi Psikososyal 

Anneler  
Vücut ağırlığı artışının yetersiz olması  
Şişmanlık, vücut ağırlığında aşırı artış  
Preeklampsi  
Anemi  
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar  
Baş-pelvis uyuşmazlığı  
Ağır hemorajiler  
Doğum sonrası sorunlar  
Sık gebelik  
Genel iyilik hâlinin bozulması  
Anne ölümleri  

Öğretim kurumlarına devam etmeme  
Sosyal aktivitelerde sınırlılık  
İş fırsatlarının kaybı  
Yoksulluk  
Boşanma ve ayrılma  
Sosyal izolasyon  
Stres/depresyon  
Madde kullanımı  
Sık gebelik  

Bebekler  
Düşük doğum ağırlığı  
Prematüre doğum  
Ani bebek ölümü sendromu  
Akut enfeksiyonlar  
Kazalar  
Bebek ölümleri  

Gelişme geriliği  
İstismar  
Davranış bozuklukları ve madde kullanımı  
Okul başarısızlığı ve okulu bırakma  
İşsizlik ve yoksulluk  
İstenmeyen gebelik  

Kaynak: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu - Erken Yaşta Evlilikler Hakkında İnceleme 
Yapılmasına Dair Rapor, 2009. 

 
Sonuç olarak erken evlilikler ve doğurganlığın başlaması kadının ve doğacak bebeğin 

sağlığını tehdit eden bir sosyal sorundur.  
Erken evliliklerin bir başka boyutu ise çocuğun eğitim kurumlarına devam edememesi ve 

toplum içinde dezavantajlı konumda yer almasıdır.  
Sonuç olarak erken evlilikler, çocukların eğitim, sağlık ve kendini ifade etme özgürlüğü gibi 

insan haklarını tehdit eder. Reşit olmamış bir kişi, evlendiği takdirde çoğu zaman “çocuk” 
statüsünü ve beraberinde getirdiği korunmayı da kaybeder. (24) 

Küçük yaştaki kadın ve erkeklerin evlendirilmesinde çok farklı nedenler yer almaktadır. 
Toplumsal değerler erken evlilikleri onaylar tarzdadır. Kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve 
ekonomik yük olarak değerlendirilmesi de bir başka nedendir. Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve 
Üreme Sağlığı Araştırmasına göre (2007) 15-19 yaş grubundaki kadınlar arasında evlilik yüzdesi 
% 7,5 ve erkeklerde ise % 0,9’dur. Evli olan 15-19 yaş grubundaki kadınların % 73,1’inin gebelik 
deneyimi ve % 12,4’ünün isteyerek düşük öyküsü vardır.  (25) 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasında (2008) ise 15-19 yaş grubundaki kadınların % 
9,6’sı evlidir. 15 yaşındaki kadınların % 0,4’ü, 16 yaşındaki kadınların % 2,2’si, 17 
yaşındaki kadınların % 4,4’ü, 18 yaşındaki kadınların % 9,7’si çocuk doğurmaya 
başlamıştır. Orta Anadolu’da 15-19 yaş grubu evli kadınların % 7,5’i çocuk doğurmaya 
başlamış iken Güney Anadolu’da bu oran % 4,5’tir. Bu yüzde Kuzey Anadolu’da % 4,6, 
Batı Anadolu’da % 5,5 ve Doğu Anadolu’da % 6,1’dir. Yine kırsal kesimde % 2,1 ve kentsel 
kesimde % 1,9’dur.  
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Kadının öğrenim durumu da evliliği önemli ölçüde etkileyen bir etmendir: Okur yazar 
olmayanlarda % 7,2, İlköğretim birinci kademeden mezun olanlarda % 7,6, ikinci kademeden 
mezun olanlarda % 1,0 ve lise ve üzerinde % 3,9’dur. Hane halkı gelir düzeyi en düşük olan grupta 
15-19 yaş grubunda doğurganlığın başlama yüzdesi % 8,0, düşük grupta % 11,1, orta düzeyde     
% 4,8, yüksek düzeyde % 4,3 ve en yüksek düzeyde % 1,7’dir. (30) 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından hazırlanan Erken Yaşta Evlilikler 
Hakkında İnceleme Yapılmasına Dair Raporda, Erken Yaşta Evliliklerin Sebepleri şu şekilde 
yer almaktadır:  

 
1. Sosyoekonomik Gerekçeler: Çocukların erken yaşta evlendirilmelerinin çeşitli 

sebepleri olmakla birlikte bunlar arasında en öne çıkanları sosyo ekonomik gerekçelerdir. 
Özellikle kız çocukları bazı ailelerde ekonomik bir yük olarak görülmektedir.  Ayrıca kızlar 
evlendirilirken başlık parası adı altında kendilerine biçilen değer karşılığında ailelerine kazanç 
sağlamaktadırlar. Hem üzerlerindeki ekonomik yükü hafifletmek hem de başlık parası yoluyla 
aileye gelir getirmek için aileler kızlarını çocuk yaşta evlendirmektedirler. Sonuç olarak çocukların 
erken yaşta evlendirilme sıklığı ile ailenin yoksulluğu arasında doğru orantı mevcuttur. Yapılan 
araştırmalar ekonomik sıkıntı içinde olmayan ailelerin kırsalda dahi çocuklarını erken yaşta 
evlendirme eğilimi içinde olmadıklarını göstermektedir. 

2. Gelenekler, Görenekler ve Dinî İnançların Yanlış Algısı: Gelenekler, görenekler ve 
dinîi inançların yanlış algılanması erken yaşta evlenmeyi hızlandırabilmektedir. Geleneksel aile, 
kız çocuğunu, aileye belirli bir zaman için emanet edilmiş bir varlık olarak görmekte ve kızın asıl 
yuvasının evlendiği eşinin yuvası olduğunu düşünmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
yaratmış olduğu ayrımcılık sonucunda özellikle kız çocuklarının gözü açılmadan evlendirilmesinin 
gerektiği düşünülmektedir. Küçük yaşta yapılan evlilikle kocaya itaatin ve yeni yuvaya uyumun 
daha kolay sağlanacağına inanılmaktadır. Erkek aileleri de kendilerine uyumu daha kolay olsun 
diye mümkün olduğunca küçük yaşta gelin almak istemektedirler. Kız çocuklarının bir an önce bir 
erkeğin himayesine sokulmasıyla, gelebilecek cinsel tâciz ve şiddetten korunabileceği 
sanılmaktadır. Ayrıca, bu evliliklerin genç kızların karşı cinsle evlilik dışı ilişkiye girmelerine ve 
hamile kalmalarına engel olacağı kanaati yaygın bir düşünce olarak görülmektedir. Egemen 
zihniyet tarafından kadına biçilen rollerin yanı sıra toplumsal yaşamda çocuklar bir kıskaç altına 
alınarak temel hak ve hürriyetlerinden yoksun bırakılmaktadırlar. Evlilik çoğu zaman gidilecek tek 
yol olarak gösterilmekte ve dayatılmaktadır. Çevresinde kendi yaşıtlarının evlenmesi, ailesinde 
erken yaşta evlenenlerin çoğunlukta olması çocukları olumsuz örneklerin etkisinde kalarak evliliğe 
özendirmektedir. Bölgelerde, eğitimli, kendini yetiştirmiş bireylerin çocuklara olumlu rol modeller 
olarak sunulması sağlıklı aileler oluşturmak açısından çok önemlidir.  

3. Eğitimsizlik: Eğitim seviyesi düşük ailelerin çocuklarının da çoğu durumda eğitim 
seviyelerinin düşük oldukları ve düşük sosyokültürel yapıdaki ailelerin çocuklarında erken yaşta 
evliliklerin daha sık yaşandığı gözlenmektedir. Genel eğilim erkek çocuklarının belirli bir düzeyde 
eğitim görüp, askerlik yaptıktan ve bir iş sahibi olduktan sonra evlenmeleri yönündedir. Bu durum 
erkeklerin nispeten ileri yaşlarda evlenmelerine sebep olmaktadır. Bunun yanında kız çocukları 
eğitimlerini erken yaşta bırakmaya zorlanmaktadır. Kızların eğitimlerini tamamlamaları gerekli 
görülmemektedir; zira ailenin kısıtlı ekonomik kaynakları erkek çocukların eğitimi için harcan-
maktadır. Ayrıca ergenlik dönemine girmeleriyle birlikte fiziksel anlamda dikkat çekmeye başlayan kız 
çocuklarının eğitimleri aileleri tarafından nişanlama veya evlendirme gerekçesiyle yarıda kesilmektedir.  

4. Aile İçi Şiddet: Aile içi şiddet, geçimsizlik, baskı, çocuk sevgisinin yokluğu, küçük 
yaşlarda anne veya babadan birinin kaybedilmesi ve üvey anne veya babaya sahip olunması 
çocuklarda evlenme sonucunda bu durumdan kurtulunacağı inancını geliştirmekte ve erken yaşta 
evliliklere yol açmaktadır.  
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5. Toplum Baskısı ve Kullanılan Dil: Başta kızlar olmak üzere çocuklara yapılan “Evde 
kalırsın”, “Bahtın kapanır”, “Yaşın geçerse seni kimse almaz”, “Bir an önce evlen ve çocuk yap” 
ve benzeri baskılar da erken yaşta evliliklerin önünü açmaktadır.  

6. Evlilik Çeşitleri ve Mülkiyet Unsuru: Ataerkil ailelerde gençlere evlilikleriyle ilgili 
karar verme veya tercihte bulunma hakkı tanınmamaktadır. Bu anlamda Türkiye’de var olan 
evlilik çeşitlerine de bakmamız gerekir. Bunlardan bazıları; berdel, beşik kertmesi, başlık parası 
evliliği, kan bedeli evliliği, kuma evliliği, levirat, sororat, akraba evliliğidir.  

7. Diğer Sebepler: Bunların dışında tâcize veya tecavüze uğrayan kız çocuklarının 
tecavüzcüsüyle ya da başka birisiyle hemen evlendirilmesi, kaçma veya kaçırılma gibi durumlar da 
erken yaşta evliliklere sebep olmaktadır.  

Dünyada birçok çalışma ve rapor erken evliliklerle yetersiz eğitimin ilişkisini ortaya 
koymaktadır. Bunlara göre ebeveynlerin ve çocukların eğitim düzeyi düştükçe erken evliliklerin 
oranı artmaktadır. Ayrıca eğitim, bireyin hayatına ilişkin temel karar mekanizmalarında daha etkin 
olmasını sağlayarak ve bilinç geliştirerek dolaylı olarak da olsa evliliklerin ertelenmesine sebep 
olmaktadır. Türkiye’de de erken yaşta evlendirilen çocukların öncelikle eğitim yaşamları kesintiye 
uğramaktadır. Eğitim haklarından mahrum edilmiş olan çocuklar, üretime katılma yani bir meslek 
sahibi olma ve çalışma haklarından da yoksun bırakılmaktadır. Bu durum özellikle kızların 
ekonomik özgürlükleri olmadan eğitimsizlik, yoksulluk ve bağımlılık döngüsüne hapsedilmesine 
yol açmaktadır. (23) 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili edinilen veriler şu 
şekildedir: 

Tablo 92. İlköğretime Özürsüz Devamsız Öğrencilerin Devamsızlık Nedenleri                           
(20 Gün ve Üstü) Mart 2009 

Kaynak: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu - Erken Yaşta Evlilikler Hakkında İnceleme 
Yapılmasına Dair Rapor, 2009. 
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Türkiye’de 5.356.922’si erkek ve 5.006.523’ü kız olan toplam 10.363.445 öğrenci 
ilköğretime devam ederken, yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ilköğretime özürsüz şekilde 20 gün 
ve üstünde devamsızlık yapan öğrencilerin sayısı Mart 2009 itibarıyla 92.953’tür. Bu 
öğrencilerden 58.402’si kız, 34.551’i erkek öğrencidir. Erken evlilik ve nişanlanma sebebiyle 
devamsızlık gösteren toplam 693 öğrenciden ise 675’i kız, 18’i erkek öğrencidir. Tablo, kızlar 
aleyhine belirgin bir farklılığı ortaya koymaktadır. (23) 

Erken evlilik ve nişanlanma sebebiyle devamsız çocukların Mart 2009 itibarıyla illere göre 
dağılımında özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki çocukların devamsızlığının diğer illere 
göre daha fazla olması dikkat çekicidir.(23) 

Gençlerin Görüşleri: 

Türkiye’de gençlerin önemli bir kısmı evliliğin 20’li yaşlardan sonra olması gerektiğini ve 
kendi kararlarının önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. (25)  

• 15-19 yaş grubundaki kadınların kadın için uygun buldukları evlenme yaşı 22,2 iken 
erkekler için 24,4’dür. 15-19 yaş grubundaki erkeklerin ise kadınlar için uygun buldukları evlilik 
yaşı 21,5 iken erkekler için 23,0’dır (ortalama değerler).  

• Kentsel kesimde 15-24 yaş grubundaki kadınların, kadın için ideal evlenme yaş önerisi 
23 ve erkek için 25,6’dır. Kentsel bölgede erkekler ise kadınlar için 22,1 ve erkekler için 24,1 
olarak belirtmektedirler. 

• Kırsal kesimde 15-24 yaş grubundaki kadınların, kadın için ideal evlenme yaş önerisi 
21,9 ve erkek için 24,1’dir. Kentsel bölgede erkekler ise evlenme yaşını kadınlar için 20,8 ve 
erkekler için 22,5 olarak belirtmektedirler. 

• 15-19 yaş grubundaki kadınların % 55,9’u evlilik kararının kendilerine ait olmasını,   
% 40,6’sı ise aileleri ile karar vermenin doğru olacağını düşünmektedir. 15-19 yaş erkeklerin ise  
% 75’i kendileri ve % 20,4’ü aileleri ile karar vermenin uygun olacağını düşünmektedirler. 

• 15-19 yaş grubundaki kadınların % 81,9’u kadınlar için ilk çocuk doğurma yaşını     
20-29 arasında belirtmiş; sadece % 3,8’i 15-19 yaş grubu olarak belirtmiştir. Bu oranlar erkekler 
için sırasıyla % 82,9 ve % 6,0’dır. 

Türkiye’de erken yaşta evlilikler sosyal bir sorun olarak devam etmektedir. Henüz büyüme 
ve gelişme dönemini tamamlayamamış bir kadın ya da erkeğin hazır olmadığı bir dönemde 
sosyal statüsünü değiştirmesi yaşam tarzının temel belirleyicisi olmaktadır. Gençlerin bu 
konudaki görüşleri kendi kararlarını verebilmek şeklindedir. 
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8.1.2.3. Cinsel İstismar Mağduru Çocuğun Tanı, Bildirim ve İzlem Süreçleri 

Şekil 32. Türkiye’de Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Için Izlenen Yollar 

8.1.2.3.1. Cinsel İstismar Vakasının Bildirimi 

Cinsel istismara uğrayan çocuklar için adli sürecin başlaması genellikle çocuğun, bir 
yakınının ya da istismara tanık olan bir kişinin konu ile ilişkili kurumlara doğrudan başvurması ile 
olur. Bu kurumlar doğrudan Cumhuriyet Savcılığı, kolluk kuvvetleri (Emniyet ya da Jandarma) ya 
da SHÇEK olabildiği gibi bir sağlık merkezî ve eğitim kurumu da olabilir. Ayrıca sağlık merkezî 
ve eğitim kurumlarında çocuğun istismar edildiğini düşündürecek belirtilerin fark edilmesi sonucu 
buralarda çalışan personel de istismardan kuşkulanabilir ve istismarı tanıyabilir.  
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İstismara uğradığı öğrenilen ya da kuşkulanılan çocuğun en kısa sürede istismarı uygulayan 
kişi veya kişilerden uzaklaştırılarak istismarın durdurulması, gerekiyorsa ivedilikle koruma altına 
alınması, adli sürecin başlatılması gerekmektedir. Bu arada çocuğun tedavisi ve rehabilitasyonu da 
hızla başlamalıdır.  İstismar mağduru çocuğun yüksek yararı gereğince yapılması gereken bu 
uygulamalar için bazı kanun maddeleri düzenlenmiştir. Bunların bir kısmı çocuklara karşı işlenen 
cinsel suçları tanımlamaktadır. Ayrıca bu suçların ve korunma ihtiyacı olan çocuğun bildirim 
yükümlülüğü ile ilgili kanun maddeleri de6 vardır. 3 

İl ve ilçelerde çocukların istismarına ve korunma ihtiyacı olduğuna ilişkin ihbarların ağırlıklı 
olarak mağdurlardan ve ebeveynlerinden, bazen de eğitim ve sağlık kuruluşlarından kolluk 
görevlilerine ve adli makamlara geldiği görülmektedir. 

Eğitim Kurumlarından Bildirim Süreci (Şekil 32 – B): İstismar mağduru çocukların 
sıklıkla öğretmenlerine ya da arkadaşlarına yaşadıkları olumsuz yaşantıları anlatması ya da 
öğretmenlerin çocukla iletişim sürecinde çocuğun cinsel istismarıyla ilişkili bazı ipuçlarını 
değerlendirmesi ile eğitim kurumlarının da bildirim yükümlülüğü doğmaktadır.  Bu durumda 
istismar edilen çocukla ilgili olarak kolluk kuvvetlerine, SHÇEK’e, sağlık kurumlarına ya da 
doğrudan Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulmaktadır. 

Sağlık Kurumlarından Bildirim Süreci (Şekil 32 -C): İstismar mağduru çocuk sağlık 
kurumuna başvurduğu ya da kurumda istismar edildiğinden kuşkulanıldığı takdirde yapılan 
işlemler tanı koymaya ve bildirimde bulunmaya yöneliktir. İstismar tanısı konan ya da 
kuşkulanılan çocuklarla ilgili kolluk kuvvetlerine, SHÇEK’e ve bazı olgularda doğrudan 
Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulmaktadır.    

Tüm bildirim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bazı delillerin (saç, kıl, 
tükürük, sperm vb.) bu süreçte iyi toplanması, saklanmasının temin edilmesi,  mağdurun 
bilgilendirilmesi ve delillerin karartılmamasıdır. Delil toplama işi, delillerin muhafazası ve 
incelemesi daima kolluk kuvvetlerinin olay yeri inceleme birimi tarafından hemen yapılmaktadır.  

Kolluk Kuvvetlerine Bildirim Sonrası Süreç (Şekil 32 – D): Emniyet ve jandarma güçleri 
kendilerine doğrudan başvuran ya da diğer kurumlardan bildirilen olgularla ilgili öncelikle 
kayıtları tutarak durumu adli makamlara iletmektedir.  

Cinsel suç mağdurları diğer suçlarda olduğu gibi genellikle ilk olarak olayın meydana 
geldiği bölge polis merkezine başvurmaktadır. Kurumlar tarafından kuşkulanılan ya da tanı konan 
istismar olguları da benzer şekilde olayın gerçekleştiği bölgedeki polis merkezine bildirilmektedir. 
Polis merkez amirlikleri durumu çocuk şube müdürlüklerine iletmekte,  çocuk ya çocuk şube 
müdürlüğü tarafından gelen ekip tarafından alınmakta ya da polis merkez amirliğine bağlı ekipler 
tarafından çocuk şube müdürlüğüne teslim edilmektedir.  

Emniyet birimlerinde çocuğun yüksek yararı gözetilerek ve çocuğun üniformalı kolluk 
görevlileri ile karşılaşmamaları amacıyla mümkün olduğunca emniyet binalarından bağımsız, 
özerk ve tam donanımlı binalarda hizmet yürütülmektedir. 

                                                 
65237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103. ve 104. maddeleri “çocukların cinsel istismarı” ve “reşit 
olmayanla cinsel ilişki” ile ilgilidir.  
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226 ve 227. maddeleri çocukların cinsel istismarının farklı şekilleri 
ile ilgilidir.  
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 278, 279 ve 280. maddeleri suçun bildirimi ile ilgilidir.  
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 6.maddesi tüm kurum ve kuruluşların korunma ihtiyacı olan 
çocuğun bildirimi ile yükümlü olduğunu belirtilmektedir.  
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Jandarma Genel Komutanlığında da olayın haber alınmasını müteakip; cinsel istismara 
maruz kalan çocuğun içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak, çocuk bulunduğu 
ortamdan sivil kıyafetli kolluk personeli tarafından alınmaktadır. Çocukla, sosyal hizmet uzmanı 
veya çocuk psikoloğu tarafından ilk görüşmenin yapılmasını müteakip elde edilen bilgiler 
Cumhuriyet Savcısına bildirilerek savcının talimatı doğrultusunda işlemler yerine getirilmektedir.  

Şekil 32. Cinsel İstismarda Dava Sürecinde Kurumlar Arası İlişki-İletişim ve Tedbir Kararlarının 
Uygulanması 
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8.1.2.3.2. Çocukla Görüşme ve Ifadesini Alma Süreci  

(Şekil 32, 33 – E) 
İstismar mağduru çocukla ilgili bildirim çocuk şube müdürlüğü tarafından teslim alındıktan 

sonra durum Cumhuriyet Savcısına iletilmekte, soruşturma safhası bizzat Cumhuriyet Savcısı 
tarafından yürütülmektedir.  Bu süreçte farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bazı durumlarda 
Cumhuriyet Savcısı çocuk şube müdürlüğüne bizzat gelerek çocukla görüşür ya da çocuk şube 
müdürlüğüne talimat vererek çocuğun savcılığa getirilmesini ister. Her iki durumda da çocukla 
yapılan görüşme kayıt altına alınır. Jandarma çocuk merkezlerinde de çocukların tekrar 
ifadelerinin alınmasının önlenmesi maksadıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 
"tanıkların dinlenmesi" başlıklı 52’ nci maddesinin 3’ üncü fıkrasında çocuk mağdurların tanık 
olarak dinlenmeleri sırasındaki görüntü ve seslerinin kayda alınması zorunluluğu getirilmesiyle 
mağdur çocukların ifadeleri ses ve görüntü kaydı yapılarak alınmaktadır. 

8.1.2.3.3. Mahkeme Süreci  

(Şekil 33 – F) 
Mahkeme sürecinde mağdur çocuğun haklarının, çocuğun yüksek yararı gözetilerek 

savunulması ve gereken tedbir kararlarının ivedilikle uygulamaya geçmesi hedeflenmektedir. 
CMK 234. Maddesine göre mağdur ile şikâyetçinin vekili yok ise baro tarafından kendisine 

bir avukat talep edilmesini mahkemeden isteyebilir. Ancak mağdur, on sekiz yaşını doldurmamış, 
sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malül olur ve bir vekili de 
bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. 

Avukat, vekil sıfatıyla gerekli durumlarda   
1) Soruşturma evresinde; 

a)  Delillerin toplanmasını isteme, 
b) Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet 

Savcısından belge örneği isteme, 
c) 153’ üncü maddeye uygun olmak koşuluyla soruşturma belgelerini ve el 

konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceleme, 
d) Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına 

kanunda yazılı usule göre itiraz etme, 
2)      Kovuşturma evresinde;  
a) Duruşmadan haberdar edilme, 
b) Kamu davasına katılma, 
c) Tutanak ve belgelerden örnek isteme, 
d) Tanıkların davetini isteme, 
e) Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun 

yollarına başvurma haklarını kullanır.  
Mağdur ile şikâyetçiye baro tarafından atanan avukat, yukarıdaki hususlar doğrultusunda 

görev ve sorumluluklarını yerine getirir.   
Çocuğun sağlık kurumlarında, üniversitelerin çocuk koruma birimlerinde veya 

merkezlerinde, kolluk kuvvetlerinde ya da savcılık makamında alınan ifadeleri mahkeme 
tarafından yeterli görülmediği hallerde çocuğun mahkemede tekrar ifade vermesi istenebilir. 
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8.1.2.3.4. Adli Tıp Raporu  

(Şekil 33 – H) 
Cinsel saldırı suçu mağduru çocuklarda, ruh sağlığının bozulup bozulmadığı 

konusundaki incelemeler yapılması pek çok hâkim tarafından tekrar istenmektedir.  
Komisyon çalışmaları sırasında Yargıtay Birinci Başkanlığından alınan yazılı bilgide “Cinsel 

saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının mağdurunun eylem sonucunda beden veya ruh 
sağlığında bozulma olup olmadığı hususu tıbbi bir sorun olup bunun doktor raporu ile saptanması 
gerekmektedir” ifadesi yer almaktadır. Aynı yazıda Adli Tıp Kurumu raporlarının mutlaka istenme 
nedeni aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir;   

“Cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçunun işlenmesinden sonra teşekküllü yerel 
sağlık kuruluşlarında muayene olan mağdurun beden veya ruh sağlığında bozulma olmadığı 
yolunda uzman doktor tarafından rapor düzenlenmesi hâlinde, bu rapora tarafların itiraz etmemesi 
veyahut mahkeme heyetinin bu raporla örtüşmeyen bir gözleminin bulunmaması hâlinde 
mağdurun Adli Tıp Kurumuna sevkine gerek kalmadan bu rapor esas alınarak hüküm kurulması 
mümkündür.   

Mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulduğu yönünde uzman doktor raporu tanzimi 
hâlinde ise;  

a. 102/5. maddedeki cezanın asgari haddinin 10 yıldan ve 103/6. maddedeki cezanın asgari 
haddinin ise 15 yıldan başlaması bir başka ifade ile cezanın ağırlığını, 

b. Sağlık Bakanlığına bağlı mahalli sağlık kuruluşları, üniversitelerin Adli Tıp 
Anabilim Dalları, Adli Tıp Grup Başkanlıkları ve Adli Tıp Şube Müdürlükleri ile Adli Tıp 
İhtisas Kurulları raporları arasında önemli farklılıkların mevcudiyetini (Adli Tıp İhtisas 
Kurulları, Amerikan Psikiyatri Cemiyeti ve Dünya Sağlık Teşkilatının bilimsel kriterlerini 
ölçüt olarak alıp suç tarihinden itibaren en az 6 ay bekleyip semptomların kronik hal alıp 
almadığını belirleyip arazın hastalığın kalıcı olması hâlinde ruh sağlığının bozulduğu teşhisi 
koyarken diğer sağlık kuruluşları herhangi bir ölçüt koymadan ve çoğu iyileşebilen 
bozuklukların bu gelişimini takip etmeden olaydan birkaç gün gibi kısa bir süre sonra ve 
bazen de birkaç dakikalık muayene sonucu kolayca beden veya ruh sağlığının bozulduğu 
teşhisini koymalarından doğan ve bozukluğun kalıcı mı geçici mi olduğunu vurgulamayan 
esasa müessir yöntem farklılıkları) gözönünde tutan Daire (Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi), 
bu raporlara itibar etmenin ağır sonuçlarını da değerlendirerek beden ve ruh sağlığının 
bozulduğuna ilişkin raporların Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden alınmasına özen 
göstererek uygulamaya istikrar kazandırmış ve bu hususu bozma nedeni kabul etmiştir. 

Diğer sağlık kuruluşlarının mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulmadığına ilişkin 
dosya içeriği ile örtüşen raporlarına istinaden verilmiş onlarca onama kararı mevcut iken, 
Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan rapor alınmadan mağdurun beden ve ruh 
sağlığının bozulduğuna ilişkin diğer sağlık kuruluşlarından alınan raporlara dayanılarak 
Dairece verilmiş onama kararı yoktur.”   

8.1.2.3.5. Mahkemede Mağdurların Sosyal İnceleme Raporunun Alınması 

Çocuk Koruma Kanunu’nun 35. maddesinde sosyal inceleme talebi, yaptırılması ve 
değerlendirilmesi düzenlenmiştir. Ek olarak 24.12.2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çocuk Koruma Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 20’ nci maddesinde sosyal inceleme talebi, yaptırılması ve değerlendirilmesine 
ilişkin esaslar belirlenmiştir. Sosyal inceleme raporunun istenmesi hâkim ve Cumhuriyet 
Savcılarının kararları ile yapılmaktadır.  
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Çocuk hakkında karar verilinceye kadar kollukta veya adliyede görevli sosyal çalışma 
görevlisi çocuğun yüksek yararı gereği hazırlamış olduğu sosyal inceleme raporunu ilgili mercilere 
sunar. Çocuk hakkında koruma ve bakım tedbir kararı verilmiş ise karar ile birlikte kolluk çocuğu 
SHÇEK kuruluşuna teslim eder. SHÇEK ilde uygun kuruluşu olmaması hâlinde de çocuğun 
kabulünü yapmakta ve en kısa sürede uygun kuruluş bulunan bir ile naklini gerçekleştirmektedir.  

8.1.2.3.6. Mahkeme Sonrası Süreç  

Mahkeme sonucunda çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici (bakım, barınma, sağlık, 
eğitim ve danışmanlık) tedbir kararları verilebilir. Çocuğun sağlığı ve esenliği için verilen bu 
tedbirleri ilgili kurumların yerine getirmesi beklenmektedir.  

Verilen Tedbir Kararlarının Uygulanması ve İzlenmesi  
(Şekil 33 - İ) 
Çocuk ile ilgili bazen bir bazen birkaç tedbir kararı verilmektedir. Birden çok tedbir kararı 

verildiğinde bu koordinasyon sosyal hizmetler il müdürlüklerince sağlanmaktadır.  Bu konu ile 
ilgili yönetmelik olan ‘’Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’ bu konuyu yeterince açıklamaktadır.  
Tedbirlerin uygulanması, takibi ve denetlenmesi 18’ inci maddede ayrıntılı bir şekilde 
belirtilmiştir. Ayrıca bu yönetmeliğin  12, 13, 14, 15, 16 ve 17’ nci maddeleri tedbirleri tek tek 
detaylandırmıştır.  

Kayıt Sistemi 
Her kurum çocuk hakkında verilen karar ya da yapılacak olan müdahaleye dair kendi 

bünyesinde sorumlular belirlemekte ve kendi kaydını tutmaktadır. Emniyet birimlerine yapılan 
tüm başvurular çocuğun kolluk birimine iletilerek kayıt defterine işlenmektedir.   Jandarma 
Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çocukların karıştığı “Cinsel Dokunulmazlığa 
Karşı İşlenen Suçlarla” ilgili tüm veriler  24 saat içerisinde “Jandarma Genel Komutanlığı 
Olaylar Bilgi Sistemine” ve “İşlem Yapılan Çocuklar Bilgi Sistemine” girilmek suretiyle 
arşiv oluşturulmaktadır. Ayrıca, “Jandarma Genel Komutanlığı Olaylar Bilgi Sisteminde” 
ve “İşlem Yapılan Çocuklar Bilgi Sisteminde” bulunan kayıtlar elektronik ortamda ve          
3 aylık miatlar hâlinde TÜİK’e gönderilmektedir. 

8.1.2.4. Cinsel İstismarın Bildirimi, Tanı, Tedavi ve Yasal Süreçte Karşılaşılan 
Sorunlar 

8.1.2.4.1. Bildirim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar 

Ailenin Bildirim Yapmak İstememesi 
Cinsel istismar olgularında aileler damgalanma, toplum tarafından dışlanma, çocuğun 

süreçte örselenmesi gibi nedenlerle sağlık kuruluşlarına bildirim yapmakta güçlük yaşamaktadır. 
Aile çocuğu sağlık kuruluşuna getirse bile yaşanan olay hakkında doğru bilgi vermemektedir. 

Okulda öğretmen tarafından çocuğun istismar edildiği saptandığında kolluk kuvvetlerine, 
SHÇEK’e, sağlık kurumlarına ya da doğrudan Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunma 
zorunluluğu vardır. Öğretmenlerin Türk Ceza Kanunu’na göre istismar olgularını okul 
idaresi dışında başka kurumlara bildirmesine ilişkin bir yasak olmamasına rağmen 
İlköğretimin 1. kademesinde sınıf öğretmeni, 2. kademesinde şube rehber öğretmenleri vaka 
bildirimlerini okul idaresine yapmak zorundadırlar. İdareyi atlayarak bir üst kuruma 
bildirememektedirler. Bu durumda da idarenin vakaları gerekli yerlere bildirmesi aşamasında 
gecikmeler veya ihmaller yaşanmaktadır.  
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Sağlık personeli kendi bölgesinde uzun zamandır takip ettiği vakalar ile arasında bir güven 
ilişkisi oluşmaktadır. Sağlık personeli böyle bir vakayı tespit ettiğinde bildirimde zorluk 
yaşamaktadır. Bu zorluklar, güven kaybetme, çocuğu tekrar sağlık kuruluşuna getirmeme, bildirim 
sonrası sağlık personelinin kendi can güvenliğinden endişe etmesi gibi sıralanabilir.   

Türkiye’de ensest ile ilgili yapılan çalışmada bildirim sırasında karşılaşılan sorunlar 
belirlenmiştir. (22) 

 
Mağdurun Söyleyememesi 
• Çocuk yaşadığı şeyden rahatsız da olsa yaşadıklarının yanlışlığını bilemeyecek ve 

bunu ifade edemeyecek kadar küçük bir yaşta olabilir.   
• Olayın mağdur çocuk tarafından ifade edilememesinin önemli bir nedeni çocuğun 

kendisini suçlaması, bu durumun sadece kendisinin başına geldiğini sanması ve bu sorun 
karşısında kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesidir.  

• Saldırganların mağdurları, diğer yakınlarına özellikle de annelerine ve kardeşlerine 
zarar vermekle tehdit ettikleri görüşü aktarılmıştır. Saldırgan mağdurun sessizliğini korumak için 
her yolu deneyebilmektedir. Ancak fiziksel tehditlerin yanında olayın ortaya çıkmasının kendisi ve 
ailesi üzerinde oluşturacağı toplumsal baskı da çocukların sessiz kalmalarına neden olmaktadır. 

• Saldırganların ailede sahip oldukları otorite ensestin uzun süre ortaya çıkmamasının 
nedenlerinden biridir. 

 
Ailenin Açıklamaması 
• Yaygın namus anlayışının kız ve erkek çocuklar ve aileleri üzerinde yarattığı baskı, 

bazı durumlarda aileler ensesti fark etseler de harekete geçmelerine engel olmaktadır. 
• Cinsel istismar kardeşler arasında olduğu durumlarda ebeveynler, hem mağdurun hem 

saldırganın kendi çocukları olması nedeniyle ikilem yaşayabilirler.   
Sonuç olarak, çocuğun korku ve kaygıları, ailenin bildirim sonrası süreçlerde 

karşılaşacağı güçlükler ile ilgili kaygıları ve bazı toplumsal savunma mekanizmaları çocuk 
istismarı konusunda bildirimlerin yetersizliğinin temel nedenleridir. Cinsel istismar, çocuklar 
ve aileleri için oldukça özel, utanç verici, aşağılayıcı bir konu olarak algılanmakta ve bu durum 
öykülerini anlatmaktan kaçınmalarına yol açmaktadır. İhbarda bulunanın vermek istememesine 
rağmen kimlik bilgilerinin ısrarla istenmesi ihbarları azaltan önemli bir nedendir. İhbarcı 
can ve mal güvenliği konusunda ciddi ve haklı endişeler taşımaktadır.  Hâlihazır sistemde 
ihbar mükellefiyeti, korunma ihtiyacı olan çocuk ile ilgili bir mükellefiyet olarak görülmemekte ve 
ancak çocuğun başına ciddi bir tehlike geldiğinde işletilmektedir.  

Bildirimde olan güçlükler çocukla ilgili yardım arama çabalarının son derece yetersiz 
olmasına neden olmaktadır. Bildirimde bulunulan ve kayda alınan olgular buzdağının yalnızca 
görünen kısmıdır. 

8.1.2.4.2. Sağlık Personeli Tarafından Tanı Konulamaması 

Sağlık kurumlarında, istismara uğrayan çocuklarla ilgili diğer bir sorun; açıkça ifade 
edilemeyen istismar olgularının doğru tanı alamaması, olguların gözden kaçmasıdır. Farklı 
yakınmalarla sağlık merkezine getirilen çocukların istismar edilmiş olma olasılığı yeterince 
dikkate alınmadığı için, istismara uğrayan pek çok çocuk hiçbir şekilde yardım ve destek 
alamamaktadır. Bu noktada temel sorun sağlık personelinin bilgi yetersizliği ve farkındalık 
düzeyindeki eksikliktir. 
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8.1.2.4.3. Delillerin Alınması ve Yollanmasında Yanlışlıklar Yapılması 

Mağdurun ilk muayenesinin yapıldığı noktada delillerin toplanması konusunda sorunlar 
yaşanmaktadır. Çalışanların delillerin toplanması, muhafazası ve ivedilikle uygun şekilde kolluğa 
iletilmesi konularındaki bilgi eksikliği ve delil toplama kitlerinin teminindeki güçlük en önemli 
sorunlardır. 

8.1.2.4.4. Kolluk Kuvvetlerine Bildirim Sonrası Süreçte Karşılaşılan Güçlükler 

Emniyet ve jandarma güçleri kendilerine doğrudan başvuran ya da diğer kurumlardan 
bildirilen olgularla ilgili öncelikle kayıtları tutarak durumu adli makamlara iletmektedir. Bu 
süreçte bazı yetersizlikler yaşanmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin özellikle mağdur çocuğun 
işlemlerinin yapıldığı alanlarda fiziki koşullar ülkenin her yerinde istenilen düzeyde değildir. 
Ayrıca sosyal çalışmacı ve alanında uzmanlaşmış personel sayısının yetersizliği de söz konusudur.  

Emniyet birimlerinde çocuğun yüksek yararı gözetilerek ve çocuğun üniformalı kolluk 
görevlileri ile karşılaşmamaları amacıyla mümkün olduğunca emniyet binalarından bağımsız, 
özerk ve tam donanımlı binalarda hizmet yürütülmektedir. Ancak, bu yapılanma ve donanım ülke 
genelinde istenilen düzeyde değildir. 

Jandarma çocuk merkezlerinin bulunduğu yerlerde çocukların yeme, içme, barınma ve diğer 
işlemlerin yürütülmesi ile ilgili herhangi bir fiziki problem bulunmamaktadır. Jandarma çocuk 
merkezlerinde özellikle mağdur çocuklarının ifadelerinin ses ve görüntülü olarak 
alınabilmesi ve çocuğun tekrar ifade vererek örselenmesinin önüne geçilmesi amacıyla 
hazırlanan ifade alma odaları henüz tamamlanamamıştır. Bu amaçla yürütülen bir proje 
kapsamında ifade alma odalarının Haziran 2011 tarihine kadar tamamlanarak Avrupa Birliği 
standartlarına getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, cinsel istismar olayına müdahale 
edecek kolluk personelinin yanında bulunması gereken diğer kurum personelinin (psikolog ya da 
sosyal hizmet uzmanı) sayılarının yetersiz olması nedeniyle ifade alma sürecinde destek 
mekanizmaları yeterince ve etkili şekilde işletilememektedir. 

 

8.1.2.4.5. Çocukla Görüşme ve İfadesini Alma Sürecinde Sorunlar 

İstismar mağduru çocukla yapılan görüşme kayıt altına alınır. Bunlara rağmen çocuğun 
görüşme ve ifadesini alma sürecinde örselenmesi devam etmektedir.  Çocukla karşılaşan 
personelin eğitim ve bilgi eksikliği, çocuğun ifadesinin alındığı fiziki ortamların yetersizliği ve 
kurumlar arası eşgüdüm eksikliği çocuğun yaşadığı travmanın şiddetini artıracak bir etki 
oluşturabilir. 

 
Çocuktan ifade alma sürecinde yaşanan temel sorunlar;  
• Çocuktan tekrar ifade alınması, 
• Çocuktan ifade alanların alanında uzmanlaşmış olmaması, 
• Çocuktan ifade alınan mekânın uygun koşullarda olmaması, 
• Çocukların ifade verme sürecinde destek mekanizmalarının yeterince ve etkili 

işlememesi  
şeklinde sıralanabilir. 
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8.1.2.4.6. Mahkeme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar 

 
Mahkeme sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlar şu şekilde saptanmıştır:   
 
• Daha önce alınan ifadelerin ve hazırlanan raporların yetersizliği nedeniyle çocuğun 

tekrar ifade vermesi ve mahkeme sürecine bizzat dâhil edilmesi, 
Çocuğun sağlık kurumlarında, üniversitelerin çocuk koruma birimlerinde veya 

merkezlerinde, kolluk kuvvetlerinde ya da savcılık makamında alınan ifadeleri mahkeme 
tarafından yeterli görülemeyebilmektedir. Oysa mağdur çocuk uğradığı saldırı nedeniyle zaten 
ciddi bir travma yaşamıştır ve çocuğun doktor muayenesi, karakolda veya adli merciler önünde 
ifade vermesi, adli tıp muayenesi ve duruşmada faili görmesi sırasında bu travma tekrar 
yaşatılmaktadır.  

Çocuklardan alınan ifadeler Çocuk Koruma Kanunu’nda belirtildiği biçimde alınmaya 
çalışılsa da alanında deneyimli ve yetkin personelin, ifade alınan mekânların, alt yapı ve 
ekipmanın (kayıt sistemleri)  yetersizliği bu sorunun yaşanmasında en büyük etkendir. Tekrar 
ifadesine başvurulmak üzere adliyeye getirilen mağdur çocuk için adliye binalarında da uygun 
ifade alma odaları bulunmamaktadır. 

 
• Mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumunun vereceği raporun beklenmesi ve bu süreçte 

yaşanan güçlükler, 
Cinsel saldırı suçu mağduru çocuklarda, ruh sağlığının bozulup bozulmadığı konusundaki 

incelemeler, çocuğun daha fazla örselenmesine neden olmaktadır.  Yargıtay, üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden, çocuk koruma birimi ya da merkezlerinden rapor alınmasına rağmen Adli 
Tıp Kurumundan rapor alınmamasını kararı bozma sebebi saymaktadır.  Oysa Adli Tıp 
Kurumu, sadece İstanbul’da bulunduğundan bir yıldan daha uzun bir süre sonraya randevu 
vermektedir. Soruşturma evresinde Adli Tıp Kurumuna gönderilen dava dosyalarının raporlanması 
ve sonuçlanması uzun zaman aldığı için olayın tüm tarafları daha fazla mağduriyet yaşamaktadır. 

 
• Mahkemede mağdurların sosyal inceleme raporunun alınma zorunluluğunun 

olmaması, adalet sisteminde yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisinin olmaması, 
Çocuk Koruma Kanunu çıktıktan sonra adalet sisteminde yer alan sosyal çalışma 

görevlilerinin sayısı hızla arttırılmıştır. Hâlen Çocuk mahkemelerinde görevlendirilen sosyal 
çalışma görevlilerinin sayısı da 130’a yükseltilmiştir. Çocuk Koruma Kanunu çıktıktan sonra 
çocuk ve aile mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerinin sayısı 423’e 
yükseltilmiştir. Bununla birlikte, henüz ihtiyacı karşılayacak sayıda ve özellikte personel temin 
edilememektedir.  

• Çocuk mahkemelerinin yurt genelinde kuruluşu tamamlanmadığı için çocukların 
yetişkinlerin yargılandığı mahkemelerde ( sulh ceza, ağır ceza ve asliye ceza) yargılanması,  

Çocuk Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, çocuk mahkemelerinin 
güçlendirilmesi çalışmaları hızla yürütülmüştür. Çocuk mahkemelerinin sayısı kurulu 75, faal 61’e 
çocuk ağır ceza mahkemelerinin sayısı ise kurulu  20,  faal 11’ e  çıkarılmıştır. Ancak ihtiyaç 
devam etmektedir. 
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• Çocuk hukuku alanında yeterli uzmanlaşmanın olmaması, 
Çocuk  adalet sistemi içerisinde yer alan hâkim, savcı, sosyal çalışmacı gibi yeterli düzeyde 

ve sayıda çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış avukat da bulunmamaktadır.  Her ne kadar büyük il 
barolarında kendi üyelerine ya da diğer il barolarının üyelerine  yukarıda belirtilen hükümler 
doğrultusunda atanacak avukatlara çocuk hukuku alanında eğitimler düzenlenmekte ise de  yapılan 
atamalarda görev alan tüm avukatlara bu eğitim sağlanamamaktadır. Dolayısıyla  çocukların 
geçirmiş oldukları süreçlerde  gerek bireysel gerekse çocuk adalet sistemi içerisinde yer alan 
kurumların yapmış oldukları hak ihlallerine karşı çocuklara mevzuat kapsamında yer alan   hak 
arama yollarını kullanmakta ve sağlanan tüm imkanları temin etmekte güçlük çekebileceği 
endişesi yer almaktadır.  

• Baronun mağdur çocuğu temsil için görevlendirdiği avukat hizmetlerindeki yeterliliğin 
sıklıkla avukatın kişisel duyarlılığına bağlı olması, 

Müdafilik hizmetinde baroca görevlendirilen avukatın bu olaya ilişkin kişisel duyarlılığı ya 
da yaklaşımı yargılamanın sürecini mağdur aleyhine etkileyebilmektedir. 

 
• Baro tarafından atanan avukatın mağdurun haklarını savunmasında karşılaştığı usuli 

sorunlar. 
Mağdur ile şîkayetçiye baro tarafından atanan avukat, yukarıdaki hususlar doğrultusunda 

görev ve sorumluluklarını yerine getirir.  Ancak uygulamada karşılaşılan bir çok güçlük (avukatın 
müvekkili adına yapabileceği iş ve işlemlerin kurum ve kuruluşlarca yeterince iyi bilinmemesi, 
yasal bir zorunluluk olmasına rağmen yardımcı olmamaları) avukatın görevini yerine getirmesinde 
problemlere neden olmaktadır.   

 
• Mahkemede çocuk hakkında karar verilinceye kadar, çocuğun korunma tedbirinin 

alınması sürecinde kurumlar arası koordinasyonda yaşanan güçlük. 
Çocuk hakkında karar verilinceye kadar kollukta veya adliyede  görevli sosyal çalışma 

görevlisi çocuğun yüksek yararı gereği hazırlamış olduğu sosyal inceleme raporunu ilgili mercilere 
sunar. Çocuk hakkında koruma ve bakım tedbir kararı verilmiş ise karar ile birlikte kolluk, çocuğu 
SHÇEK kuruluşuna teslim eder. SHÇEK ilde uygun kuruluşu olmaması hâlinde de çocuğun 
kabulünü yapmakta ve en kısa sürede uygun kuruluş bulunan  bir ile naklini gerçekleştirmektedir.  

SHÇEK’in mahkeme kararı dışında herhangi bir resmî yazı istemesi söz konusu olmasa da, 
personel ve alt yapı açısından yaşadığı yetersizlikler nedeniyle sorunlar yaşanabilmektedir. 
Özellikle mesai saatleri dışında kolluğun çocuğu tesliminde ilgili kurumdan teslim alacak personel 
bulunamadığı, bu nedenle çocuğun kolluk birimlerinde gereğinden fazla süre kaldığına ilişkin 
tespitler vardır. 

 
 
 

 



– 426 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Örnek Olgular: 
 
GK, 11 yaşında kız çocuk. Okuldaki kantin görevlisi tarafından cinsel istismara uğruyor.  

Sanık 40 yaşlarında, 2 çocuk sahibi bir erkek. Çocuğun şîkayeti üzerine Mart 2009’da dava 
açılıyor, sanık tutuklanıyor. Dava sürecinde Temmuz 2009 tarihinde Adli Tıp Kurumundan 
muayene için randevu alınıyor. Kurum çocuğun muayene ve sağlık durumunun değerlendirilmesi 
için Aralık 2010 tarihine (dava açıldıktan sonraki 21. ay, randevu talebinden sonraki 17. ay)  
randevu veriyor. Bu arada sanık tutukluluğunun 6. ayında tutuksuz yargılanmak üzere 
salıveriliyor.  

Mart 2008’de, bir lise öğretmeni 17 yaşındaki kız öğrencisini evine götürüyor. Çocuğun 
iddiasına göre evde tecavüze yelteniyor.  Öğrenci, saldırıyı altı ay boyunca gizliyor. Daha sonra 
diğer öğretmenlerine anlatıyor ve Aralık 2008’de şikâyetçi oluyor. İlk muayenede, bakire olduğu 
ama kızlık zarının zarar gördüğü belirlenen çocuk, 2009 yılı içerisinde iki kez intihara teşebbüs 
ediyor. Bu sırada öğretmen için ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla dava açılıyor ve meslekten 
ihraç ediliyor. Mahkeme, Eylül 2009’da görülen duruşmada, psikiyatrik inceleme için Adli Tıp 
Kurumundan randevu istenmesine karar veriyor. Kurum  Temmuz 2011’e randevu veriyor.  
Mahkeme, Aralık 2009’da, randevunun daha öne çekilmesini istemesine rağmen sonuç alınamıyor. 

 

8.1.2.4.7. Mahkeme Sonrası Süreçte Karşılaşılan Sorunlar  

Mahkeme sonucunda çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici (bakım, barınma, sağlık, 
eğitim ve danışmanlık) tedbir kararları verilebilir. Çocuğun sağlığı ve esenliği için verilen bu 
tedbirleri ilgili kurumların yerine getirmesi beklenmektedir. Ancak bu süreçte de çocuğun 
mağduriyetini devam ettirecek sorunlar vardır; 

 
• Verilen tedbir kararlarının uygulanmasında ve izlenmesinde güçlükler: 
Çocuk ile ilgili bazen bir bazen birkaç tedbir kararı verilmektedir. Birden çok tedbir kararı 

verildiğinde koordinasyon sosyal hizmetler il müdürlüklerince sağlanmakta, ancak 
uygulama güçlüğü ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte çocuk için örneğin sadece eğitim 
veya bir işe yerleştirilmesi ile ilgili bir karar verildiğinde çalışma bölge müdürlüklerinin 
veya milli eğitim müdürlüklerinin ne şekilde hareket edecekleri konularında netlik yoktur.  

Tedbir kararları uygulanırken kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarda “Gizlilik” ilkesine 
zaman zaman uyulmamaktadır. Danışmanlık tedbiri kararlarını uygulayacak yeterli sayıda ve 
uzmanlıkta danışmanın eksikliğinin yanı sıra eğitim tedbirinin uygulanmasında da yetersizlikler 
olabilmektedir.  

Verilen tedbir kararlarının ivedilikle uygulanmasında aksaklıklar olmaktadır. Bazı vakalarda 
mahkeme kararı gecikmekte ve alınan karar kurumlara geç ulaşmaktadır. Ayrıca alınan tedbir 
kararlarının uygulanıp uygulanmadığının izlemi yapılamamadığı için verilen karar bazı 
durumlarda çocuğun yüksek yararına hizmet edememektedir.  
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• Sağlık tedbirinin uygulanmasında önemli güçlükler vardır;  

o İstismar, şiddet, madde bağımlısı gibi vakalarda verilen sağlık tedbiri 
kararında, özellik arz eden bu grubun tedavi ve rehabilite edileceği merkez sayısı (Çocuk 
psikiyatri servisleri, ÇEMATEM, AMATEM vb.) ve uzman personel  yetersizdir.  

o Sağlık tedbiri kararının verildiği durumlarda resmî araç ve personel 
görevlendirme, refakat ve muayenin sağlanması ile il dışı sevklerde sıkıntı yaşanmaktadır. 

o Cinsel istismar ve benzeri olaylarda tedbir kararının aileye iletilmesi esnasında 
çocuk  deşifre edilebilmekte, ailesi ve çevresi tarafından tehdit ve güvenlik sorunu 
yaşamaktadır. Bu vakalar genellikle adli olduğu için aileler deşifre ediliyor gerekçesi ile 
hastayı hastaneye getirmek istememektedir. Böylece mutlaka yardım alması gereken 
çocuklar bu yardıma ulaşamamaktadır.  

o Sağlık personelinin konu ile ilgili bilgi eksikliği  (bildirim, aile ile görüşme 
teknikleri, tedavi ve rehabilitasyon) nedeniyle sağlık merkezine getirilen çocukların en 
uygun şekilde tedavisi, rehabilitasyonu ve izlemi mümkün olamamaktadır.  

 
• Ailenin yanında kalan istismara uğrayan çocukların eğitim ve sağlık tedbirlerinin 

uygulanma güçlüğü  
Ailelerin sosyoekonomik ve kültürel düzeylerinin düşük olmasından ötürü çocuğun içinde 

bulunduğu duruma ilgisiz kalması, önemsememesi tedbir kararının uygulanmasını 
engellemektedir. Aileler de ilgili kurum tarafından yeterince bilgilendirilmediğinde olumsuzluğun 
boyutları daha da artmaktadır. Alınan tedbir kararlarının uygulanıp uygulanmadığının izlemi de 
yapılamadığından eğer aile duyarlı ve bilinçli değilse eğitimin yanı sıra çocuğun tedavisi ve 
rehabilitasyonu da mümkün olamamaktadır.   

Ailenin yanında kalan ve istismara uğrayan çocukların kolluğa bildirilmemesi nedeniyle 
çocuğun korunması alanında yeterince tedbir alınamamaktadır. Hakkında eğitim tedbiri kararı 
verilen ancak uygulanmayan çocuklarla ilgili İlköğretim Kanunu kapsamında görevi bulunanlar 
tarafından kolluk kuvvetlerine bildirilmesi veya kolluk kuvvetleri tarafından konunun tespit 
edilmesi durumunda aileye gerekli tebligat yapılmakta tekrarı durumunda ise yasal işlem yerine 
getirilmektedir.  

 
Çocukların uğradıkları cinsel saldırı yalnızca çocuk için değil aynı zamanda aile için de çok 

ciddi bir travmadır. Çocuk yaşadığı saldırıya ek olarak ailenin yaşadığı travmadan da 
etkilenmektedir. Ancak mevcut sistemde mağdur çocuğun ailesine yönelik olarak hiçbir tedbir ve 
girişim bulunmamaktadır. Bu eksiklik de çocuğun mağduriyetini artıran bir faktördür.    

8.1.2.4.8. Kayıtların Yetersizliği 

Her kurum çocuk hakkında verilen karar ya da yapılacak olan müdahaleye dair kendi 
bünyesinde sorumlular belirlemekte ve kendi kaydını tutmaktadır. Kolluk kuvvetlerine bildirimde 
bulunulan olgularla ilgili kurumsal kayıtlar tutuluyor olsa da istismar mağduru çocuklarla ilgili 
ulusal bir veri tabanı yoktur. Elektronik ortamda kayıt sistemi olmadığı için ulusal veri kaydı 
yapılamamakta, olgu yükü merkezden izlenememektedir. Bu durum, çocukla ilgili bilgilerin 
birçok farklı kurumda (adliye, SHÇEK, sağlık, eğitim vb) farklı kişi ya da ekipler tarafından 



– 428 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

kaydedilmesi gibi takibi zorlaştıran bir düzene neden olmaktadır. Öte yandan kişisel verilerin 
kaydı ve bunların paylaşılması ile ilgili yasal bir düzenlemenin olmaması da, kurumların elinde 
bulunan verilerin çocuğun yararını koruma önceliğine uygun biçimde kullanılmasını 
engellemektedir. 

8.1.2.4.9. Çocuk İstismarı İle İlgili Çalışanların Yeterli Duyarlılıkta Olamaması 

İstismarla çalışan kalifiye sağlık personeli sayısının azlığı, olguların çokluğu, fiziki imkân 
yetersizlikleri, cinsel istismar dışı olgularla ilgilenmek zorunda oldukları çalışma ortamları 
nedenleriyle bu olgular karşısında tükenmişlik, çaresizlik ve kanıksama yaşamakta, bu durumda 
olgunun yeterli duyarlılıkta değerlendirilememesine yol açmaktadır. 

8.1.2.4.10. Yasada Cinsel Suçların (Ensest vb.) Tanımının Olmaması Veya Yetersiz 
Olması 

Eski kanunlarda “fücur” olarak geçen ensest ilişki, aslında Türk Medeni Kanununun         
129’ uncu maddesinde hüküm altına alınan “evlenme engeli olan kişilerle cinsel ilişki” olarak  
tanımlanmıştır denilebilir.  Bu durumda yapılan evlilikler kesin hükümsüz sayılmaktır. Ancak 
TCK’de bağımsız suç olarak öngörülmemiştir. Bununla birlikte TCK 102/3,103/3,105/2’ nci 
maddelerde bu ağırlaştırıcı sebep olarak öngörülmüştür.  

Burada kanuni açıklık 15 yaşını doldurmuş çocuklara karşı, sadece cebir, tehdit, hile veya 
iradeyi etkileyen başka bir nedenle gerçekleştirilen cinsel davranışların cezalandırılması 
yönündedir. 

8.1.2.4.11. Erken Evliliklerin Toplum Tarafından Kabulü 

Erken evliliklerin toplum tarafından normal olarak algılanması bu sorunun önlenmesini 
engelleyen en önemli unsurlardandır. 18 yaşın altında kız çocuklarının fizyolojik ve psikososyal 
olarak evliliğe hazır olmadığına ilişkin görüş ve yaklaşım yetersiz olup, kızların 
evlenebileceklerine ilişkin görüş kabul edilmektedir. Bu da kızların erken yaşta evlendirilmesine 
neden olmaktadır. Toplum tarafından kabulü ihbarın yapılmasının da önünde bir engel olmaktadır. 

Erken yaşta evlendirilme yasalara aykırı olduğu için genellikle yasal evlilik tercih 
edilmemekte; dini nikâh ile evlendirme yapılmaktadır. Bu da kadının hukuksal olarak haklarının 
ihlal edilmesine neden olmaktadır. 

8.1.2.4.12. Yasalarda Erken Evlilik Tanımında Çelişki Olması 

Türk Medeni Kanunu’nun evlilik yaşı 17 olarak düzenlemiş olmakla birlikte Türk Ceza 
Kanunu’nun “Çocukların Cinsel İstismarı” başlıklı 103’ üncü maddesinin birinci fıkrasına göre,  
15 yaşından küçük çocuklara karşı ister rızasıyla isterse cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen 
başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel istismar suçu üç yıldan sekiz yıla kadar, 
ikinci fıkrasına göre istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleşmesi 
durumunda ise sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Çocuk Koruma 
Kanunu’nun 3’ üncü maddesine göre; “Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını 
doldurmamış kişiyi; bu kapsamda, Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal 
ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal ve istismar edilen ya da suç 
mağduru çocuğu… İfade eder. Türk hukuk sisteminde, çocuk gelin tanımının kanuna göre 
değiştiğini söylemek mümkündür. Kanunlar arasında bir çelişkinin varlığı söz konusudur.  
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8.1.2.4.13. İl Çocuk Koruma Koordinasyon Kurullarının İşleyişindeki Yetersizlik  
 
5395 sayılı Kanun’un 47’ nci maddesine istinaden çıkarılan 23.12.2006 tarihli ve 26386 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve 
Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik”in 20’ nci maddesine göre; 
illerde eşgüdüm, vali veya vali yardımcısının başkanlığında, Cumhuriyet başsavcısı veya 
görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısı ile il emniyet müdürü, il 
jandarma komutanı, il milli eğitim müdürü, il sağlık müdürü, büyükşehir, il ve merkez ilçe 
belediye başkanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürü, olmadığı yerlerde 
Türkiye İş Kurumu il müdürü, gençlik ve spor il müdürü, sosyal hizmetler il müdürü, il özel 
idaresi müdürü ya da görevlendirecekleri yardımcıları veya vekilleri, denetimli serbestlik ve 
yardım merkezî şube müdürü ve baro temsilcisi tarafından yerine getirilmektedir. Yönetmeliğin 
20. maddesine göre, illerde eşgüdümün sekretarya hizmetleri sosyal hizmetler il müdürlüğünce 
yerine getirilmektedir. İlçelerde ise koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde 
kurumların eşgüdümü, yönetmeliğin 20’ nci maddesine koşut olarak kaymakamlıklarca yerine 
getirilmektedir.  

 
İlçelerde, yönetmeliğin 20. Maddesinde sayılan bazı kurumlar bulunmamaktadır. Bunların 

başında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürü, olmadığı yerlerde Türkiye İş 
Kurumu il müdürü, gençlik ve spor il müdürü, sosyal hizmetler il müdürü gelmektedir. Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun ilçelerin birçoğunda biriminin bulunmaması bu 
kurulların eşgüdümünü zorlaştırmaktadır. Kaymakamların ilçe yazı işleri müdürlüklerinde çektiği 
personel sıkıntısı da bu zorluğu artırıcı katkı sunmaktadır.    

 
Komisyon toplantılarında bu komisyonla ilgili bilgi veren uzmanlar, özellikle toplantıya 

müdürlerin bizzat katılmayıp yerine yardımcılarını veya vekillerini görevlendirdiklerini 
belirtmiştir. Bu toplantılarda alınan kararlar yardımcı veya vekillerince doğrudan yerine 
getirilememekte, ayrıca ilgili il müdürünün bu konuda talimatına gerek duyulmaktadır. Bu ise, 
eşgüdüm kurulunun kararlarının uygulanmasını zorlaştırmakta ve etkinliği azaltmaktadır. Ayrıca 
SHÇEK il müdürlüklerine, çok yoğun bir iş yükü altında olmasına rağmen, Çocuk Koruma 
Kanunu ile verilen yeni sorumlulukları yerine getirmesini sağlayacak olanaklar tanınmamıştır.  

 

8.1.2.5. Cinsel İstismarın Bildirimi, Tanı, Tedavi ve Yasal Süreçte Karşılaşılan 
Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri 

8.1.2.5.1. “Çocuk İstismarı”nın Önlenmesi İçin Öncelikle Uygulanması Gereken 
Birincil Koruma Tedbirleri  

• Çocuklara yaşlarına en uygun olacak teknikle ve yaşlarına uygun düzeyde cinsel sağlık 
eğitiminin, bedenlerini nasıl koruyacakları bilgisinin verilmesi gerekir. Çocuk hakları konusunda 
bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.   
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• Toplumun çocukların cinsel istismar konusunda eğitimi sağlanmalı, çocuğa yönelik 
hangi eylemlerin cinsel istismar olacağı konusunda bilgilendirmeler yapılmalıdır.   

• Çocukla ilgili tüm sektör çalışanları çocuk istismarı konusunda bilgilendirilmeli, bilinç 
ve farkındalık düzeylerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

• Risk grupları belirlenerek, risk etmenleri ortadan kaldırılmalıdır. 
• Risk gruplarının yakın takibi yapılmalı ve erken müdahale için izlem sistemleri 

oluşturulmalıdır. 
• Risk grupları ve risk altındaki topluluklar için özel eylem planları oluşturulmalı, 

çalışmaların etkinliğini artırabilmek için müdahalelerde ve eğitimlerde farklı toplumsal figürler 
kullanılmalıdır (İmamlar, toplum liderleri vb.). 

• Toplumsal ve kişisel düzeyde koruyucu sistemler güçlendirilmeli, destek sistemlerinin 
işletilmesi sağlanmalıdır.  

• Çocuğun toplumda değerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
• Annenin güçlendirilmesi, çocuğunu koruyabilmek için risklerin ve tehlikelerin 

farkındalığı konusunda bilinç düzeyinin yükseltilmesi gerekir.  
• Çocuk evliliklerinin önlenmesine ilişkin bazı sivil toplum kuruluşlarının duyarlılığı 

artırılmalıdır.  

8.1.2.5.2. Okullarda Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Erken Tanısı İçin Öneriler 

İstismar ile baş edebilmek için çocuklar “Zorlu Yaşam Olayları ve Etkileri” ne yönelik 
psiko-sosyal olarak desteklenmelidirler. Bu bağlamda yapılan danışma hizmetlerinde istismara 
ilişkin olarak çocuğa bedeninin özel olduğu öğretilmelidir.  

Eğitim sisteminde hâlihazırda olan tüm ögelerin, çocukları ihmal ve istismardan korumak 
için; okul yönetiminin, öğretmenlerin, okul psikolojik danışmanlarının ve okul aile birliklerinin 
önemli işlevleri vardır. 

8.1.2.5.3. Mevcut Ögelerin Daha Etkili Kullanılmasını Sağlamak İçin Yapılması 
Gerekenler 

Eğitim sisteminin çocuğa yönelik riskleri erken fark eden ve önleyebilen niteliğe sahip 
olabilmesi için sunulan hizmete bu boyutun eklenmesi gerekmektedir. Aşağıda bu amaçla 
yapılması gerekenler yer almaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı: 
• Bakanlık sadece eğitim/öğretimden sorumlu değil, çocukları ihmal ve istismardan 

korumak ile de yükümlüdür. 
• Müfredatta ve eğitim materyallerinde değişiklikler yapılmalı; cinsel ve benzeri 

ayrımcılık içeren içerikler değiştirilmeli, barış eğitimi, etik gibi konular yaşlara uygun şekilde 
müfredata alınmalıdır. 

• Sisteme dair geliştirilecek ve uygulanacak reformlar öğretmenleri destekleyecek 
şekilde düşünülmelidir. 

Okul İdareleri: 
• Öncelikle çocukları ihmal ve istismardan korumayı ilke edinmiş bir idari yapı 

gelişmelidir. Bu konuda gerekli eğitimlere tüm çalışanların katılması sağlanmalıdır. 
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• Bir risk durumu ortaya çıktığında bunu fark eden öğretmen, PDR uzmanı ya da 
personelin ivedi olarak “önerilen yapıya”  başvurması kolaylaştırılmalı, bürokratik engeller ya da 
okulun itibarına yönelik kaygılar ortadan kaldırılmalıdır. 

• Okulun her türlü uygulamasında var olan ayrımcılıklar ortadan kaldırılmalıdır. 
• Okulun kendi içinde var olabilecek ihmal ve istismar durumlarını fark etmeye ve 

bunları bertaraf etmeye yönelik olarak etkili bir tutum sergilenmelidir. Böyle durumlar baş 
gösterdiğinde sağlıklı çözümlerle yaklaşılmalıdır. 

Öğretmenler: 
• Öğretmenlere, öğrenci ve ailelerinden envanter ya da aile görüşmeleri çerçevesinde 

aldıkları bilgilere risk durumlarını araştıran tarzda yaklaşmalarını sağlayıcı bir donanım 
verilmelidir. Çocuklar ihmal ve istismardan korumaya yönelik eğitimlerle desteklenmeliler.  

• Öğretmen-PDR uzmanı işbirliği daha da güçlendirilmeli ve etkinliği arttırılmalıdır. 
• Risk durumları ortaya çıktığında öğretmenlerin ne yapabilecekleri, aile ve öğrenciyi 

kimlere yönlendirebilecekleri önceden açık ve net olarak bilinmelidir.  
Okul Psikolojik Danışmanları: 
• PDR öğretmen sayıları arttırılmalıdır. 
• Çocukları ihmal ve istismardan korumak üzere daha etkin bir durumda çalışabilmeleri 

için özellikle bu konuda idare ve öğretmenlerle işbirlikleri arttırılarak çalışmaları 
desteklenmelidirler. 

• Çocukları ihmal ve istismardan korumak için gerekli yetkinlik sağlayan eğitimlerle 
desteklenmelidirler. 

• Aileleri yönlendirebilecekleri kurumlarla işbirlikleri (toplum merkezleri gibi) 
arttırılmalıdır.   

Okul – RAM Işbirliği: 
• Çocukların RAM’a yönlendirilmesi okul müdürü tarafından değil, aile – çocuk – 

rehber öğretmen işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. 
• RAM’a yönlendirilen çocuğun okulun sorunu gibi gösterilmemesini sağlayacak bir 

sistem oluşturulmalıdır. 
• PDR uzmanları idari olarak okul müdürlerine değil, RAM’lara bağlı çalışmalıdır. 
Okul Aile Birlikleri: 
• Okul aile birlikleri, okullarında özellikle ihmal ve istismara yönelik durumları takip 

eden, bu açıdan denetleyici bir rol alabilirler. Okul içinde yaşanan ihmal ve istismarları 
izleyebilecek ek bir yapı görevi görebilirler. 

E-kayıt Sistemi: 
• Özellikle okula devamsızlık yapmaya başlayan çocukların takibinde daha etkin olarak 

kullanılmalıdır. 

8.1.2.5.4. Bildirim Sırasında Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öneriler 

• Aileler ne yapmaları gerektiğini bilmeyebilir, ya da istismarcının düşmanlığından 
korktuğu için bildirimden çekinebilir. Böyle durumlarda sağlık personelinin bildirim konusundaki 
net tavrı aileye ışık tutan hatta rahatlatan bir durumdur. Aileden ya da istismarcıdan zarar görme 
korkusu birçok sağlık çalışanı için geçerli olabilir. Bu nedenle bildirimlerin kişisel değil, kurumsal 
olması sağlık çalışanlarının kaygısını önleyebilir.  
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• Ailelerin; cinsel istismar konularında meydana gelen olayları kapatmaya çalışmaması 
(ilgisiz kalmaması),  çocuk ve ergen hastalar için bildirimin tartışmasız koruyucu bir yaklaşım 
olduğu, yakın çevrede istismar edilen bir çocuğun ortamdan uzaklaştırılmasının tedaviden çok 
daha öncelikli olduğu ve adli bildirimin tedaviye doğrudan katkısının olacağı yönünde eğitilmesi 
gerekir. Bu amaçla görsel ve yazılı basın daha aktif kullanılmalıdır.  

• Sistem içerisinde çalışanlar bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek konusunda teşvik 
edilmeli, bunun için de hem tıp deontolojisi ve hasta haklarına uygun hem de çocuğu örselemeden 
müdahale edebilen bir ihbar mekanizması oluşturulmalıdır. İhbarı alan birim çocuğa yardım 
edebilecek meslek elemanlarından oluşmalı ve adli mekanizmalar bu kişilerin harekete geçirmesi 
ile devreye girmelidir. 

• İstismar mağduru çocuğun sağlık kurumlarına farklı nedenlerle başvurması durumunda 
sağlık personelinin istismara ilişkin ipuçlarını değerlendirilebilmesi için bilgi düzeyi 
yükseltilmelidir. 

• Sağlık personeline, istismara uğrayan çocuklar için yasal sürecin ivedilikle 
başlatılmasına ilişkin tutum kazandırılmalıdır. 

• Sağlık personelinin delil toplama konusunda bilgi düzeyi artırılmalı, delil toplama 
kitlerine ulaşım kolaylaştırılmalıdır.  

• Sağlık kuruluşlarında hizmet veren adli birimlerin ve görevli avukatların olması 
istismar mağduru çocuklara yaklaşımın daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir.  

• İstismar mağduru çocuk sağlık kurumunda konu ile ilişkili, alanında deneyimli, yetkin 
ve yeterli bir ekip tarafından kabul edilmeli, değerlendirilmesi ve bildirimi bu ekip kararı ile 
yapılmalıdır. 

• Personel sayısı kısıtlı olan, ekip kurma olanağının bulunmadığı sağlık birimlerinde 
sağlık personelinin istismara uğrayan çocuğu en hızlı şekilde bildirebilmesi ve en uygun şekilde 
sevk edilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olması gerekir. 

• 442 sayılı Kanun’un 36’ ncı maddesi gereği “köy muhtarı, Hükûmet tarafından 
bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, 
talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek; köylünün ırzına ve canına ve malına el 
uzatan ve Hükûmet kanunlarını dinlemeyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla 
yakalattırarak Hükûmete göndermek; Zarar görenlerin şikâyeti ve bilip işitenlerin haber vermesi 
üzerine sorup araştırmak zorundadır.” Bu kapsamda Jandarma bölgesinde, muhtarlarla bir iletişim 
ağı kurularak, ailenin bildirim yapmamasının sonuçları telafi edilebilir. Özellikle köylerdeki imam, 
öğretmen, teknisyen vs gibi kamu görevlilerinin fark ettikleri ya da öğrendikleri istismar olgularını 
bildirmeleri konusundaki sorumlulukları ve bildirimin gerekliliği  konusunda tutum 
geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.   

8.1.2.5.5. Kolluk Kuvvetlerinde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öneriler 

• Emniyet binalarından bağımsız, özerk ve tam donanımlı binalarda hizmet vermekte 
olan çocuk şube müdürlükleri ülke genelinde eksiksiz şekilde yapılanmalı ve ekipman dâhil her 
türlü gereksinimleri sağlanmalıdır.  

• Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma çocuk merkezlerinde çocukların 
ifadelerinin ses ve görüntülü olarak alınabilmesine olanak tanıyacak ifade alma odalarının yurt 
genelinde tamamlanması gerekmektedir. 

• Çocuktan ifade alma sırasında kolluk personelinin yanında bulunması gereken diğer 
kurum personelinin (psikolog ya da sosyal çalışmacı) sayılarının artırılması gerekmektedir. 



– 433 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

8.1.2.5.6. Çocukla Görüşme Ve İfadesini Alma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara 
Yönelik Öneriler  

• Devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri bünyesinde, çok disiplinli bir çalışma 
sistemi oluşturulmalı, bu oluşumların, adli sistem ile işbirliğinde çalışması ve böylece özellikle 
istismar mağduru çocukların birden fazla kez dinlenmesi, adli ortamlar içinde örselenmesi 
önlenmelidir. 

• Çocuğun ifadesinin bir kere alınmasını sağlamak için bu konuda bir kurumsal yapı 
oluşturulmalı ve video kaydı olanağı da bulunan kapalı devre yayın ile ayrı odalarda dinlemenin 
mümkün olduğu görüşme odaları düzenlenmelidir.  

• Özellikle mağdur çocukla görüşme yapan, ifade alan personel görüşme teknikleri ve 
ifade alma sürecinde yaşanabilecek güçlükler konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 

 
Mahkeme sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik öneriler kurumsal analizlerde yer 

almaktadır. Bu bölümde özel olarak bu konunun çözümüne ilişkin bazı ek öneriler verilmiştir.  
 
• Ülke genelindeki çocukla ilgili davalara bakan tüm mahkemelerde çocuktan ifade alma 

sürecinde, bu alanda bilgi ve deneyim sahibi psikolog, sosyal çalışmacı ya da çocuk gelişim 
uzmanı bulunmalıdır. Sayıca eksik ya da alanında yeterli birikime sahip personel açığı 
kapatılmalıdır.    

• Tekrar ifadesine başvurulmak üzere adliyeye getirilen mağdur çocuk için adliye 
binalarında da uygun ifade alma odaları bulunmalıdır. 

• Mağdur çocuk savcı ile görüşürken ya da duruşma sırasında sanıkla karşı karşıya 
getirilmemelidir. 

• Öncelikle olanaklar dâhilinde büyük şehirlerde Adli Tıp Kurumunun cinsel suçlarla 
ilgili ihtisas dairesinin şubeleri açılabilir. 

• 5237 sayılı TCK’nin 103’  üncü maddesinin 62 ncı fıkrasında ifade edilen ve istismar 
sonucu ruh veya beden sağlığının bozulması ile ilgili düzenleme aşağıdaki şekilde 
değiştirilmelidir; 

Suçun sonucunda, olaydan sonraki ilk 6 ay içinde mağdurun beden sağlığının veya ruh 
sağlığının bozulması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Suçun sonucunda, mağdurun beden sağlığında veya ruh sağlığındaki bozulma  6 ay ya da 
daha uzun süre devam ediyorsa onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

Ya da… 
“beden veya ruh sağlığının bozulması” deyimi yerine, Alman Ceza Kanunu’nda olduğu gibi 

“fiilin mağdurda sağlık açısından ağır zarar tehlikesi meydana getirmiş olması” yönünde bir 
değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik yazılırken gerekçeye beden veya ruh sağlığının bozulması ile 
ilgili daha detaylı bilgi ör. AIDS, HPV gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar eklenebilir ve 
yaralanmaların değerlendirildiği rehber (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ATUD’un birlikte 
hazırladığı) referans gösterilebilir.   

Ya da... 
Gelişen sorunun istismardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı tam olarak kestirilemeyebilir – 

Sorunun nedenselliğini saptamak güçtür, bazı durumlarda saptanamaz. 
En uygun yaklaşım 103/6. maddeyi çıkarmak ve temel maddede yazan ceza miktarının üst 

sınırını artırmaktır.  
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• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden, üniversitelerde kurulmuş olan çocuk koruma 
birimlerinden veya merkezlerinden, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak kurulan veya kurulacak olan 
cinsel istismara uğrayan çocukların işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerden verilen, bilimsel 
kriterler ölçüt alınarak, Adli Tıp Kurumunun verdiği rapor formatında  ve eksiksiz hazırlanmış 
raporların mahkemeler ve Yargıtay tarafından kabul edilmesi sağlanmalıdır.   

• Mahkemede mağdurların sosyal inceleme raporunun alınması gerekir.  
• Ülke genelinde çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemeleri  güçlendirilmeli, 

sayıları gereksinimler doğrultusunda artırılmalıdır. Çocuk müdafilerinin soruşturma ve kovuşturma 
işlemlerini takip etme konusunda daha hassas davranmaları ve yargılama faaliyetine katkı 
vermeleri sağlanmalıdır. 

• Çocuk müdafiliği, ceza davasında savunma sınırından çıkarılmalı ve çocuğu topluma 
ve ailesine karşı koruyan bir müessese olarak geliştirilmelidir. Zorunlu müdafilik hizmeti veren 
avukatların bu hizmetin gereğini layıkıyla yerine getirmesi ve hak kayıplarına neden olmaması 
gerekmektedir. 

 
Korunma kararı ve uygulaması sırasında kurumsal yapılanmadan kaynaklanan sorunlara 

yönelik öneriler kurumsal analizlerde yer almaktadır. Bu bölümde özel olarak bu konunun 
çözümüne ilişkin bazı ek öneriler verilmiştir.  

 
• SHÇEK’in korunma gereksinimi olan mağdur çocukları mahkeme kararını 

beklemeksizin ivedilikle koruma altına alması sağlanmalıdır. 
• SHÇEK’in acil koruma ve barınma birimlerinin personel ve alt yapı açısından 

yetersizlikleri giderilmelidir. 
• Danışmanlık ve barınma tedbirlerinin uygulanmasında yerel yönetimlerin aktif rol 

alarak çocuklara yönelik koruma merkezleri ve sosyal hizmet kuruluşları oluşturmaları 
sağlanmalıdır. 

• Valilikler bünyesinde, ilin tedbir kararları ile ilgili ihtiyaçlarını belirleme ve 
planlamadan sorumlu bir büronun oluşturulması sağlanmalıdır. 

• İl koordinasyonlarını oluşturan kurum ve kuruluşların çocuk kordinasyonu 
konusundaki görev tanımları ve sorumlulukları belirlenmelidir. Kurumlar arasında yapılacak bir 
protokol ile karara bağlanmalıdır.  

• Her ilin veya ilçenin bir bilgi toplama ve değerlendirme yöntemi kullanarak çocuklara 
yönelik hizmetler ve ihtiyaçları  değerlendirme raporu ve stratejik plan hazırlamaları 
sağlanmalıdır. 

• İl koordinasyonlarının etkili çalışmasını ve Çocuk Koruma Kanunu’nda da yazılı 
tedbirlerin uygulanmalarına destek sağlayacak bütçenin yerel yönetimler ile sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıfları tarafından tahsisi gibi yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

• Tedbirlerin uygulanmasına sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve hizmetlerini bir 
bedel karşılığında ancak kâr gütmeme esasına göre vermeleri sağlanmalıdır.  

• Tedbirlerin uygulanmasını takip edebilmek için bir veri kayıt sistemi kurulmalıdır. 
• Koruma, bakım ve rehabilitasyon merkezleri; psiko-sosyal programlar uygulayan, 

çocuğun 24 saatini dolduracak programlara sahip olan ve kurumun müdüründen müstahdemine 
kadar herkesin davranış değişikliği sürecine yönelik çalışabilecek beceriye sahip kurumlar 
olmalıdır. 
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• Zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış çocukların örgün eğitime ve mesleki eğitime devam 
etmelerini sağlayacak bir eğitim programı oluşturulmalı ve bu konuda tedbirlerin 
uygulanmasından sorumlu kuruluşlar bilgilendirilmelidir. 

• Sağlık kurumlarının yetersizliği (çocuk psikiyatri servisleri, madde bağımlılığı 
rehabilitasyon merkezleri vb. ) mevcut merkezlerin kapasitesi artırılarak veya yeni açılacak 
merkezlerle giderilmelidir.  

• Sağlık tedbirlerinin ivedilikle ve eksiksiz uygulanmasını sağlayacak bir sistem 
geliştirilmeli, tedbirin uygulanıp uygulanmadığı izlenerek, aksaklıklar ortaya çıktığında gereken 
müdahale yapılmalıdır.  

• Cinsel suç mağdurlarının tedavisi ve madde bağımlılığı gibi durumlarda sağlık 
tedbirlerinin uygulanabilmesi için çok kurumlu (SHÇEK, Sağlık Bakanlığı, MEB) tedavi birimleri 
ivedilikle kurulmalıdır. 

•  İstismar mağduru çocukların tanı, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık 
kurumları ülke genelinde gereksinimler doğrultusunda sayı ve donanım olarak yeterli hale 
getirilmelidir.  

• Sağlık merkezlerinde görev yapan personelin istismar mağduru çocukların 
gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmaya yönelik eğitim ve 
etkinlikler ülke genelinde yürütülmelidir. 

• Sağlık kurumlarında istismara uğrayan çocukların yakınları için de destek verebilecek 
yapılar geliştirilmelidir. 

•  Ailelerin bakımında kalan, eğitim ve sağlık tedbiri kararı verilen çocuklar için tedbir 
kararlarının uygulanıp uygulanmadığını izleyen sistemin aksaksız işlemesi sağlanmalıdır. 

• Çocuğu için verilen tedbir kararlarının uygulanmasında duyarsız davranan aile için 
yaptırımlar getirilmelidir. 

 
Kayıtların İyileşmesine Yönelik Öneri  
• İlgili kurumların idari kayıtları temel alınarak  ortak bir veri tabanında toplanması ve 

kullanıcıya sunulması gerekir. Bu da Resmî İstatistik Programı kapsamında ilgili kurumların 
işbirliği ile TÜİK’in teknik desteği ile sağlanmalıdır.  

8.1.2.5.7. Çocuk İstismarı İle İlgili Çalışanların Duyarlılıklarının Artırılmasına Yönelik 
Öneriler 

1. Cinsel istismar mağduru çocukla ilgili tüm sektörlerde farkındalık eğitimlerinin 
yapılması ve bu konuda görev yapacak kişilerin ilgili ve gönüllü kişilerden seçilmesi gerekir. 

2. Bu konuda, işe giriş imtihanlarına, sözlü mülakatlara çocuk istismarında farkındalığı 
ve duyarlığı artıracak sorular sorulmalı, ayrıca bu durumun adaylık sürecindeki eğitim ile diğer 
hizmet içi eğitimlerde tekrarlanması sağlanmalıdır.  

3. Ayrıca tayin ve terfilerde bu eğitimde duyarlılığı davranışlarına yansıyan personele 
öncelik verilmelidir. 

4. Çocuk yetiştirmede öğretmenin rolü, hak ve yetkileri konusunda eğitim çalışmaları 
yapılmalı, geleneksel eğitim ile çağdaş eğitim arasındaki olumlu-olumsuz sonuçlar sorgulanmalı, 
doğru tutumlar belirlenerek eğitim sistemine yerleştirilmelidir. 

5. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıf ve dernekler bu konuda ağırlıklarını 
hissettirmelidir. 
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8.1.2.5.8. Yasada Cinsel Suçların (Ensest vb.) Tanımının Yer Almasının Sağlanması 

Ensest ilişki cezayı arttırıcı bir hüküm olarak kabul edilmelidir. 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 104 üncü maddesine (Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını 
bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şîkayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır) aşağıdaki fıkra eklenmelidir.  

“Birinci fıkradaki fiilin üstsoy, kardeş, amca, dayı, hala ve teyze, yeğen, kayın hısımlığı 
meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri tarafından diğerinin altsoyuna 
karşı, evlat edinen tarafından evlatlığa karşı, eğitici öğretici bakıcı, sağlık hizmeti veren veya 
koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler yada hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu 
kötüye kullanmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde     
1. fıkraya göre verilecek ceza şîkayet aranmaksızın bir katı oranında artırılarak hükmolunur.” 

8.1.2.5.9. Çocuk Evliliklerinin Toplum Tarafından Normalleştirilmesi, Kız 
Çocuklarının Başlık Parası Karşılığında Evlendiriliyor Olmasına İlişkin Öneriler 

• Çocuk ve gençlerin evlilik konusunda kendi kararlarını alabilmesi ve riskli yaşlarda 
evlenmemeleri konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları devam ederken uymayanlara 
yönelik yaptırımlar uygulanmalıdır.  Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları, medya öncelikli 
olarak yer almalıdır. 

• Bu konuda sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan ağ mekanizması  farkındalık 
programlarını güçlendirebilir, ayrıca erken evliliklerin önlenmesine katkı sağlayabilir.  

8.1.2.5.10. İl Çocuk Koruma Koordinasyon Kurullarının İşleyişindeki Yetersizliklere 
İlişkin Öneriler 

İl çocuk koruma koordinasyon kurullarının işleyişindeki yetersizliklere ilişkin öneriler 
kurumsal örgütlenmede yer almaktadır.  

a. Tedbirlerde koordinasyonun tam anlamıyla sağlanması için il koordinasyonlarına 
yönetmelikte belirtilen kişilerin katılması sağlanmalıdır. 

b. Koordinasyon kurullarında kararların uygulanmaması, kararı uygulamayan veya 
uygulatmayan devlet memuru için disiplin cezasını gerektirecektir. Bu işlemleri, yönetmeliğin     
20. maddesine göre valilikler yapacak, kurul kararlarının etkin şekilde uygulanmasını 
sağlayacaklardır. Aksi durumda valiliklerin sorumluluğu söz konusudur. Valiliklerin bu konuda 
denetimi, bu hususta Mülkiye Teftiş Kurulu valilik-kaymakamlık teftiş rehberlerinde ve 
değerlendirme yazanaklarında yer alması hâlinde, konu daha sıkı takip edilmiş olacaktır. 

c. İlçelerde eksik bulunan kurumlarla ilgili sorunun çözümü için; Personel sayı ve kalitesi 
uygun olan kaymakamlıklarda, 5442 sayılı Kanun’un 31/f maddesinde “Kaymakam, ilçede 
teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi 
bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin 
yapılması mecburidir” denilmektedir.  Eksik olan ilçe idare şube başkanlıklarına bu yolla bir 
çözüm bulunabilir. 

d. Müdürlüğün sekretarya kadrosunu güçlü tutması ve eğitimini yeterli seviyede 
sürdürmesi kurulun çalışmasına ciddi katkı sağlayacaktır. 
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e. SHÇEK il müdürlüklerinin, Çocuk Koruma Kanunu’ndan kaynaklanan sosyal 
inceleme yapma, denetim kararlarını yerine getirme, bakım, danışmanlık tedbirlerini uygulama ve 
il koordinasyonlarının sekretaryasını yapma görevlerini yerine getirebilmesi için, personel ve araç 
bakımından desteklenmesi gerekmektedir.  

f. Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulamasıyla görevli kurumların, olanak ve ihtiyaçlarını 
belirlemek üzere, bir ihtiyaç analizi yapılarak, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik eylem planı 
hazırlanmalıdır. 

8.1.2.5.11. İstismar Mağduru Çocuğun Süreç İçinde Daha Fazla İstismara Uğramaması 
İçin Çocuklar İçin Çocuk Koruma merkezi Modeli Geliştirilmesi 

Cinsel istismar mağduru çocukların tanınması ve bildirimi aşamaları ile adli süreçte yaşadığı 
travmalar mevcut mağduriyetini daha da ağırlaştırmaktadır. Sağlık merkezinde muayenesinden 
başlayarak, polis merkezî, adli merciler önünde ifade vermesi, Adli Tıp muayenesi ve duruşmada 
sanıkla karşılaşması yaşadığı istismarı tekrar tekrar hatırlamasına ve istismarın oluşturduğu 
olumsuzlukların daha da şiddetlenmesine neden olmaktadır. Yaşanan istismarın şiddetini artıran bu 
sorunlar için köklü ve kapsamlı bir çözüm gerekir. Bu çözüm İstismara Uğrayan Çocuklar için 
kurulmuş bir çocuk koruma merkezidir. 

Bu merkezin amaçları ve işleyişi aşağıdaki şekilde önerilmektedir. 
 
Çocuk Koruma Merkezinin Amaçları; 
• İstismarın durdurularak, çocuğun güvenli bir ortama alınması, 
• Merkezde oluşturulacak ortam ile, çocuktaki travmanın etkilerinin azaltılması, 
• İstismara uğradığı kuşkusu bulunan çocuklara ilişkin ön incelemelerin yapılması 

aşamasında, çocuğun barınabileceği sağlıklı bir ortam yaratılması, 
• Çocuğa ilişkin uygun tedavi ve hizmet modeli belirlenene kadar, barınma, beslenme, 

giyim, sağlık, güvenlik ve eğitim gereksinimlerinin karşılanması,   
• Çocuğa ilişkin inceleme ve tedavi aşamasında gerek görülen sağlık, eğitim, kolluk 

kuvvetleri, hukuk ve adalet sistemi gibi işbirliği yapılması gereken diğer kamu ve gönüllü 
kuruluşlar ile oluşturulacak protokoller aracılığıyla eşgüdüm ve hizmet sağlanması,   

• Ön inceleme aşamasında kısa süreli mesleki müdahale gerektiren olgularda, tedavi 
süresince, çocuğun barınmasının sağlanması, 

• Korunma altına alınması gereken olgularda, çocuğun kalabileceği uygun bir kuruluş 
bulunana kadar geçici bir süre barınmasının sağlanması ve çocuk merkezde kalırken tedavisinin 
sürdürülmesi, 

• Halkın ve ailelerin çocuğa yönelik suçlar ve korunma yolları konusunda eğitimlerinin 
yapılmasıdır. 

 
Çocuk Koruma Merkezinin İşleyişi  
Çocuk Koruma merkezi içinde istismar mağduru çocuğun ifadesinin alınması, muayenesinin 

yapılması ve raporunun hazırlanması için gereken tüm personel (hekim, adli tıp uzmanı, hemşire, 
psikolog, sosyal çalışmacı vb.) ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada çocuğun yüksek 
yararı gözetilecek şekilde yürütüldüğü bir sistemdir.  
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İstismar mağduru çocuğun hangi kuruma başvurduğuna ya da hangi kurumda istismardan 
kuşkulanıldığına bakılmaksızın hiç zaman kaybetmeden  kolluk kuvvetleri haberdar edilir. Kolluk 
kuvvetlerinin bu iş için özel eğitim almış sivil personeli çocuğu sivil bir araçla çocuk koruma 
merkezine getirir. 

Bu merkezde çocuğun ifadesi (adli görüşme) alanında uzman olan personel tarafından aynalı 
bir odada, ses ve görüntü kaydı yapılarak alınır. Çocuktan ifade alındığı sırada savcı, kolluk 
kuvveti, SHÇEK personeli ve avukat aynanın arka tarafındaki bir odada bulunur ve ifadeyi izler. 
Sorguya müdahale etmek ve ek sorular sormak gerektiğinde adli görüşme yapan personel uygun 
ekipmanla (telefon, telsiz vb. ) haberdar edilerek çocuktan gereken bilginin alınması sağlanır. 
Böylece sorgu aşamasında çocuğun tekrar farklı kurumlarda ifade vermesinin önüne geçilir. 

Çocuğun muayenesi merkezde bulunan hekimler (çocuk hekimi, çocuk cerrahisi uzmanı, 
kadın doğum uzmanı, çocuk psikiyatristi) ve adli tıp uzmanı tarafından yapılır. Vücudun tümü 
(cinsel organlar da dâhil olmak üzere) detaylıca muayene edilerek fizik bulgular görüntülü olarak 
kaydedilir.  

Davanın ilerleyen süreçlerinde çocuğun tekrar ifadesinin alınması ya da muayenesi istenirse 
bu merkezde alınan kayıtlara başvurulur; çocuğun adliyede, duruşmada ifade vermesine gerek 
kalmaz. 

Çocuk koruma merkezinde, adli personel gözetiminde alınan ifade ve muayene bulgularına 
dayanılarak verilen rapor, çocuğun daha sonra Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerekliliğini de 
ortadan kaldırır. 

İstismar mağduru çocukla yapılan adli görüşme ve muayene sürecine paralel olarak çocuğun 
tedavisi de bu merkezde başlar. İlk müdahale sürecinde çocuğun kısa süreli koruma ve tedavi 
tedbiri bu merkezde yürütülür. Ailenin de psikolojik destek gereksinimi bu merkezde karşılanmaya 
başlar. 

8.1.2.5.12. İstismar Sanığının Rehabilitasyon Süreci ve Mahkûmiyeti Sonlandıktan 
Sonraki İzlemine İlişkin Öneriler 

• Çocuk yaş grubundaki istismar sanığının yargılanma süreci, failin çocuk olduğu 
dikkatten uzak tutulmadan gerçekleştirilmelidir;  

Failin 18 yaşın altında olduğu durumlarda yargılanması daima Çocuk Mahkemelerinde 
yapılmalıdır. Kaç yaşında olursa olsun bir erkek ergenin eğitim düzeyi, ebeveyn gözlemi ve 
gözetimi, kendi yaşadığı istismar/istismarlar (fiziksel/cinsel/duygusal), içinde bulunduğu ortamda 
suçla ilişkili davranışların yoğunluğu vb. dikkate alındığında, çocuk yaş grubundaki faillerin de 
aslında birer mağdur olduğu açıkça görülebilir. Özellikle cinsel istismara uğramış olan çocuklar 
cinsel dışa vurum davranışları göstererek başka çocukları da istismar etmeye başlayabilirler. Bu 
nedenle 15 – 18 yaş grubu faillerin yargı süreci erişkin faillerin yargı sürecinden daha farklı 
olmalıdır. 

• Çocuk yaş grubundaki fail için mahkûmiyet kararı verilirken tedavi ve rehabilitasyon 
tedbirleri öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Soruşturma ve yargılama sürecinde çocuğun 
istismar faili olmasına neden olabilecek tüm etmenler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda 
öncelikli olarak eğer mümkünse risk etmenlerinin ortadan kaldırılması, varsa psikiyatrik sorunları 
için tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ivedilikle başlaması ve genci yaşama hazırlayacak 
becerilerin geliştirilmesi için desteğin sağlanması gibi tedbirler alınmalıdır.  
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Bu çocuklar için cezaevi bir ceza seçeneği olmamalı, cezalar topluma hizmet uygulamaları 
ile sınırlandırılmalıdır. Aksi hâlde cezaevine yerleştirilen çocuk failler,  kendileri de bu ortamda 
istismar edilmeye devam edilir ki bu durum devletin, çocuğun cinsel istismarına aracılık etmesi 
gibi bir anlam da taşıyabilir. Islahevleri ve cezaevleri aynı zamanda bu çocuklar için ruhsal 
travmalarını şiddetlendiren bir faktör olarak, çocukların erişkinlik yaşlarında suç işleme 
potansiyelini artıcı bir etkiye sahip olabilir.  

Ayrıca bu çocukların ceza süresi dolduktan sonra da ruhsal ve davranışsal sorunlar açısından 
uzun süreli izlemleri yine mahkeme (ya da denetimli serbestlik birimleri) tarafından yapılmalıdır.  

• Failin ileri yaşta olması hâlinde bile kendi istismar öyküsünün varlığı ya da psikiyatrik 
bir hastalık durumunda ceza uygulamasına ek olarak tedavi ve rehabilitasyon süreci de gündeme 
gelmelidir. Aksi hâlde cezasını çektikten sonra tekrar toplumun içine giren fail benzer suçlar için 
önemli bir potansiyel olacaktır. Kişinin cezalandırılma öncesinde suç işlemesine neden olan 
(çocuk istismarı) riskleri cezaevinde kaldığı sürede başka olumsuzluklarla da beslenerek büyür ve 
kişi toplum için ciddi bir tehdit oluşturabilir. O nedenle tüm cinsel suç faillerinin rehabilitasyon 
süreci, cezaevi sonrasında da mahkemeler ve kolluk güçleri tarafından yakından izlenmelidir. 

• Ceza uygulamasının yanı sıra failin tazminat sorumluluğu artırılabilir (örneğin mağdur 
çocuğun tedavi giderleri, verilen tedbir uygulamalarının giderleri vb. fail tarafından karşılanabilir) 
ve tazminat hükümlerinin bu alanda daha etkili şeklide kullanımını sağlayacak tedbirler alınabilir.  
Ancak tazminat sorumluluğu ile ilgili davalar ceza davalarından ayrı yürütülmeli, böylece ceza 
davalarının sonuçlanma süreci uzatılmamalıdır. 

Her türlü cinsel istismar (çocuk ya da erişkin) failinin tahliye sonrası mahkûmiyet-suç 
bilgilerinin yaşadığı bölgede yerel yönetime (muhtarlık) ve kolluk güçlerine bildirilerek toplumsal 
denetleme sürecinin etkin şekilde işlemesi sağlanmalıdır. 

Çocuğa yönelik cinsel istismar failinin, cezaevinden çıktıktan sonra hiçbir şekilde çocukla 
ilişkili işlerde çalışmasına izin verilmemeli, eğer mesleği çocukla ilişkili ise mesleğini yapması 
engellenmelidir.  

 
8.1.2.5.13. Adalet Sistemine İlişkin Kurumsal Öneriler 
 
Çocuğun yüksek yararı gözetilerek yargılama sürecine ilişkin adalet sisteminin 

iyileştirilmesine gerek vardır. Bu konuda aşağıdaki öneriler sunulmaktadır: 
 
• Çocuk Koruma Kanunu’nun 30’ uncu maddesinde yazılı olduğu şekilde Cumhuriyet 

Savcılığı  Çocuk Bürosunun kurulması amacıyla alt yapı sorunları giderilmelidir.  
• Cumhuriyet Savcılığı Çocuk bürosu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır; 

o Ayrı sekretarya, 
o Teknik donanıma sahip ifade alma odası (bu odanın niteliği ve kullanılma 

usulleri de belirlenmelidir),  
o Sosyal çalışma görevlisi ve bu kişilerin görev yapabileceği mekanlar. 

• Adli Tıp Kurumunun idari kapasitesi geliştirilmelidir. Adli tıp uzmanı sayısı azdır, 
sayılarının artırılması gerekir. 

• Adalet sistemindeki donanımlı ve yetkin  sosyal çalışma görevlilerinin sayısı 
artırılmalıdır. 
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• Çocuk  adalet sistemi içerisinde yer alan hâkim, savcı ve avukatların çocuk hukuku 
alanında uzmanlaşmalıdır.  

• Eğitim alan,  bu konuda uzmanlaşmış kişilerin görev yerleri sıklıkla değişmemelidir. 
• Çocuk adalet sisteminde çalışan personelin hizmet içi eğitimler ve kurslarla konu 

hakkında bilgilendirilmeleri ve duyarlılıklarının artırılması sağlanmalıdır. 
 

8.1.3. Çocukların Cinsel Ticari Sömürüsü 

Çocukların cinsel ticari sömürüsünde birkaç farklı boyut tartışılmaktadır. Ticari sömürü 
içinde fuhuşa sürüklenen çocuklar ve çocuk evliliklerinde başlık parası uygulaması ele alınmıştır. 

8.1.3.1. Fuhuşa Sürüklenen Çocuklar ve Karşılaşılan Sorunlar 

Türkiye’de yapılan çalışmalar ticari sömürünün boyutlarını göstermek için yeterli olmasa da 
ülkemizde bu sorunun var olduğunu göstermektedir. Raporun bu bölümünde Uluslararası ECPAT 
ile Türkiye’de çocuk satışı, çocuk fuhuşu, pornografisi ve çocuğa yönelik her türlü ticari cinsel 
sömürünün ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuş olan 
sivil toplum kuruluşları ağı olan Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı 
tarafından hazırlanan bir rapordan alıntılar yapılmıştır. Ayrıca, bazı yerel çalışma sonuçları 
aktarılmaya çalışılmaktadır. (31) 

Türkiye’de sınırlar arası ve ülke içerisinde cinsel amaçlı çocuk ticareti olduğuna dair 
bulgular vardır. Türkiye’de bir başka saptanan bulgu ise, cinsel olarak sömürülen birçok kız çocuk 
hareket hâlindedir ve şehirler arası çalıştırılmaktadır. (31) 

Türkiye özellikle cinsel amaçlı çocuk ticaretinin olduğu ve aynı zamanda transit ülke 
olarak da çok önemli bir yerdir. Moldova, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Bulgaristan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya’dan çocuklar 
kaçırılmaktadır. Bazı mağdurlar, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne cinsel amaçlı 
ticaret için götürüldüklerini  belirtmişlerdir. Ancak, çocuk kaçakçılığı hakkındaki istatistikler 
yetersizdir. (31) 

Çocuk fuhuşu, kız ve erkek çocukları kapsayan illegal ya da organize ağlar üzerinden 
gerçekleşmektedir. Özellikle hassas bir konu olan erkek çocukların fuhuşa maruz kalmaları çok az 
bilinmektedir.  

Araştırma aynı zamanda son yıllardaki çocuk fuhuşundaki artışı gözler önüne 
sermiştir. Bu artışın sebepleri arasında göçler, aile içi şiddet ve suistimal gibi durumlar yer 
almaktadır. (31) 

Evden kaçan birçok çocuk İstanbul’a gitmekte ve hayatta kalabilmek için cinsel sömürüye 
zorlanmaktadır.  Mali sorunlar ve destekleyici bir aile çevresinin eksikliği yüzünden birçok erkek 
çocuğu da evden kaçmaktadır. Kız çocuklarının da benzer sebeplerden ve aynı zamanda evde 
maruz kaldıkları şiddetten dolayı evi terk ettikleri gözlenmektedir.  Bazı çocuklar “kolay ve özgür” 
olarak yorumladıkları arkadaşlarının yaşam tarzlarına sahip olmak için İstanbul’a gelmektedir; 
ancak daha zor bir duruma düşmektedirler. (31).  İstanbul’da sokakta yaşayan çoğunluğu erkek 
ergenlerle yapılan bir araştırmada, ergenlerin % 44,3’ünün duygusal travma ve istismara,             
% 45,5’nin fiziksel ihmale, % 41,4’inin fiziksel istismara ve % 6,2’sinin cinsel istismara maruz 
kaldığı bildirilmektedir. (32)  Sokakta yaşayan ergenlerin diğer yaşıtlarına göre, yaşamlarının diğer 
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parçalarında olduğu gibi cinselliğe dair yaşantılarının da farklılaştığı söylenebilir. Bu durumun 
sokaktaki fiziksel ve sosyal koşullardan etkilendiği, çocukları sokakta yaşamaya iten istismar 
yaşantısı gibi nedenlerle de bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Sokakta yaşayan ergenlerin 
uygun olmayan veya kendileri için riskli deneyimler vasıtasıyla cinsel yaşantılarla tanışmaları ve 
bunu sürdürmeleri olasıdır. Sokakta yaşayan ergenlerin rastgele para veya başka maddeler karşılığı 
cinsel ilişkilerde bulunma olasılıklarının da daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.  

İstanbul’da sokakta yaşayan ergenlerde cinsel ilişkide bulunma durumları değerlendirilen bir 
çalışmada 194 ergen ile görüşme yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre sokakta yaşayan 
ergenlerin cinsel ilişkide bulunma yaşı ortalaması 13,9’dur. Bu yaş ortalaması kızlarda 13,7, 
erkeklerde 14,3’tür. Sokakta yaşayan ergenlerin % 54,9’u cinsel ilişkide bulunmuştur, kızlarda ise 
bu oran % 71,4’tür. Ergenlerin % 52,2’si rastgele cinsel ilişkide bulunmakta, bu oran kızlarda           
% 65’e çıkmaktadır.  Ergenlerin % 22’si para karşılığı cinsel ilişkide bulunduğunu belirtmekte 
olup bu oran erkeklerde % 10 ve kızlarda % 50’dir. Madde kullanan ergenlerin % 61,2’si cinsel 
ilişkide bulunmuştur, kullanmayan ergenler arasında ise bu oran % 35,9’dur. Madde kullananların 
% 57,3’ü rastgele cinsel ilişkide bulunmakta olup bu oran da kullanmayanlara göre daha fazladır. 
Para karşılığı cinsel ilişkide bulunma oranı madde kullananlarda % 19,7’dir. (33) 

İstanbul’da Taksim Çocuk Evinde 2002 ve 2003 yıllarında korunma altına alınan 31 kız 
çocuğu ile görüşülmüştür. Merkezde kalan kızların % 71’i 15 yaşın üstündedir. Ergenlerin % 51’i 
ilköğretimi tamamlamıştır, hiç eğitimi olmayanların oranı % 26’dır. Sokağa kaçma nedeni olarak 
en çok aile içi sebepler gösterilmiştir, % 29 oranında aile içi geçimsizlik, % 22 oranında ise aile içi 
şiddet gösterilmiştir. Cinsel istismar diyenlerin oranı % 26’dır ve bu cevabın içinde aile içinde 
yaşanan ya da aile tarafından olumsuz tepki verilen bir cinsel istismar yaşantısı da bulunmaktadır. 
Ekonomik neden gösteren ergen ise sadece 1’dir. Kızların % 87’si fiziksel bir şiddete, % 75’i 
cinsel istismara maruz kaldığını belirtmektedir. Bu cevap genellikle ilk cinsel yaşantıları 
içermektedir. Ergenlerin % 77’si madde kullandığını bildirmektedir. Bu değerlendirmeye sigara 
alınmamıştır. Ancak madde kullanan ergenler arasında tercih edilen madde olarak sigara da 
değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye bakıldığında en çok kullanılan maddeler sigara, 
alkol ve tinerdir. Kızların % 38’i para karşılığı cinsel ilişkide bulunduğunu belirtmektdir. Rastgele 
cinsel ilişkide bulunma oranı ise % 46’dır. (34) 

Adolesanların cinsel istismarı, sosyal ağlarda toplumsal ağ kuran internet siteleri 
üzerinden de yapılmaktadır. Bu sitelerde oluşturulan bazı profillerin fuhuş amaçlı kullanıldığı 
görülmektedir. Bu profillerin gerçekten fuhuş amacıyla kullanıldığının bir kanıtı yoktur fakat 
resmî olmayan bir araştırma ECPAT tarafından yapılmıştır ve bu tarz profillerin sayısının ne kadar 
çok olduğunu ortaya konmuştur.  

Çoğu kız çocuğu, namuslarının kirletilmiş olması ve ticari cinsel sömürüye maruz kalma 
nedeniyle, artık yapabilecekleri tek işin para karşılığı cinsel ilişki olduğu yanılgısına sahip 
olmaktadırlar. Bu da durumlarını kabullenmelerine ve mücadele etmede tükenmişlik yaşamalarına 
neden olmaktadır. Geçmişinde cinsel istismar öyküsü olan çocuk ve gençlerin büyük çoğunluğu 
özel öğrenme güçlükleri çekmekte, herhangi bir materyali öğrenmek için gerekli olan dikkati 
odaklama, sürdürme ve hatırlamada problemler yaşamaktadırlar. Yaşanan sorunların, bu çocuk ve 
gençlerin zekâları ile ilgisi yoktur. Öte yandan bu sorunlar aşılsa dahi, yoğun şekilde yaşanan 
güvensizlik ve kendini ifadede yaşanan güçlükler nedeniyle daha sonra başarısız olabilmektedirler. 
Bu nedenle pozitif bir ayrımcılığı barındıran, mesleki ve eğitimsel desteklerin varlığı önemli 
gözükmektedir.  Tüm çocuk ve gençler için en önemli konulardan biri yaşadıkları sorunların 
faillerinin yargılanması ve ceza almalarıdır. Bu mevzu, hem adalete olan güvenleri, hem de 
yaşamlarında bazı şeyleri değiştirebileceklerine dair inançları ve özgüvenleri noktasında 
belirleyici olmaktadır. (35)  
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Fuhuşa sürüklenmenin en ağır sonucu çocuğun madde bağımlılığı ve kendine zarar veren 
eylemler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Cinsel açıdan sömürülmeyle birlikte kimyasal madde 
tüketiminin, en dehşet verici sonuçlarından biri ticari seks mağduru kızların tıraş bıçağı, makas, 
kelebek olarak adlandırdıkları özel bıçaklar, kırık cam ve alkolsüz içeceklerin teneke kutularıyla 
kol ve bileklerini kesmeleridir. Genelde kol ve bileklerde açılan yaralara atılmış dikiş izleri 
görülebilir. Yapmakta oldukları işe karşı duyulan suçluluk, utanç, öfke, üzüntü duygularıyla kendi 
bedenlerinden öç alma yönelimi birbiriyle bağlantılıdır. Böylesine dağılma, kişilik çözülmesi, 
bireyin gerçek duygularından arınmasına yol açarak, nahoş deneyimlerine karşı adeta koruyucu bir 
duvar örmektedir. Kullanılan kimyasal maddenin etkisiyle, kollarını keserek kendinden öç almanın 
yatıştırıcı, rahatlatıcı etkisi olduğunu sanmaktadırlar. Bir bakıma öfkelerinin, kendilerine acı veren 
bu davranışlarının hedefi oldukları söylenebilir. Bütün bunlar çocuğun ruhsal yapısının derinliğine 
yerleşmiş travmayı çok net ortaya koymaktadır. 

 
Fuhuşa Sürüklenen Çocukların Benlik Algılama ve Değerlendirmeleri  
a. Çok düşük kimlik değerlendirmesi  
b. Özgüven eksikliği  
c. İçe dönüklük, kendilerine yönelik, içselleştirilmiş saldırganlık  
d. Yaşama sevincinin kalmaması  
e. Genel isteksizlik, keyifsizlik  
f. Kendinden utanma  
g. Kendinden nefret etme  
h. Suçluluk duygusu  
i. Kendini çok yaşlanmış olarak görmek  
j. Depresyon  
 
Sağlıkla İlgili Sorunlar  
• Derinlemesine yerleşik travma  
• Sürekli baş, mide, kas, eklem ağrısı  
• Ayaklarda ve vajinada mantar vb. hastalıklar  
• Sürekli öksürük  
• Uykusuzluk  
• Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riski  
• Çocuk yaşta hamile kalma, doğum  
• Düşük yapma, kürtaj  
• Bağımlılık (Sigara, alkol ve madde ) 

 

“Aslen Bingöllüyüm.14 yaşında ailem Gaziantepli biriyle başlık parası karşılığında 
evlenmem için zorladı beni. Kocam alkolik ve kumarbazdı. Beni sıklıkla döverdi.  Kumar 
oynadığı için çok fazla borcu vardı ve borcunu ödemek için beni arkadaşlarına para 
karşılığında sattı. Bu bir süre devam etti sonra ben otelden kaçtım ve fuhuşu kendim için 
yapmaya başladım” 

(Diyarbakır, Çocuk yaşta  cinsel sömürüye maruz kalmış bir kadın) 
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14 yaşında, kız, bir ilçede yaşıyor. 
Anne ve baba ayrılırken kız çocuğunu velayeti babaya verilmiş. Babanın kızını zorla 

dilendirmesi nedeniyle kız çocuk evden kaçarak annesinin yanına gelmiş. Annesi geceleri bir 
biracıda garsonluk yapıyor. Anneyle kalan bir de erkek çocuk var. 

Kız çocuk 7. sınıftan okulu terk etmiş; okul yöneticileri anneye mektup yazdıklarını ancak 
mektupların hep geri döndüğünü belirtiyorlar. 

Bir defasında erkek arkadaşı ile kaçma girişimi var, ancak yakalanarak geri getirilmiş. Bu 
kaçışı sırasında adli tıp raporu da aldığı sağlık kayıtlarında yer almaktadır. Erkek arkadaşı ile 
kaçmasının arkasından korunma altına alınması ile ilgili karar alınmış. Ancak, işleme konulmamış. 
Tedbir kararının işleme konulmama nedeni ise bürokratik bir yazışma hatası olması şeklinde 
açıklanmıştır. 

Bir taksi şoförü tarafından bu kız çocuğunun yaklaşık 1,5-2 yıldır para karşılığında 
erkeklerle cinsel ilişkide bulunması sağlanıyor. Bir fuhuş sırasında çocuk ve fuhuş yaptırılan diğer 
çocuk arkadaşları yakalanıyor. 

Çocuk okumak istediğini belirtiyor, acil barınma ve korunma tedbir kararı verilerek SHÇEK 
kuruluşuna sevk ediliyor. 

 

15 yaşında, erkek, 10 çocuklu bir ailenin çocuğu, anne ve baba bu ilçeye göç etmişler. Anne 
çalışmıyor, baba inşaat işçisi. 

Vaka bu ilçede doğmuş. Vaka, 10 yaşında okula başlamış ve 14 yaşında ilköğretim yaşını 
geçtiği okuldan 4. sınıfta ayrılmış. 

10 yaşında tecavüze uğramış, son birkaç yıldır bir taksi şoförü tarafından erkeklere para 
karşılığı pazarlanıyor. 

Bir seferinde arkadaşları ile beraber fuhuş sırasında yakalanıyor. Acil barınma ve korunma 
tedbir kararı ile SHÇEK kurumuna sevk ediliyor. 

 
Çocuk Evliliklerde Başlık Parası Alınması 
Kanunlar çocukların evlenmesini yasaklamasına rağmen, aileler bir şekilde başlık parası 

alarak çocuklarını evlendirmektedirler. Doğum tarihlerini büyük yazdırarak ya da imam nikâhını 
önemli kılarak bunu gerçekleştirmektedirler. Bunun sonucunda birçok evlilik resmî olarak 
kaydedilmemiştir ve devlet tarafından kabul görmemektedir. Alınan başlık parası da kız evladın 
bir aileden diğer bir aileye geçişi için verilen bir bedel olarak görülmektedir. (23) 

8.1.3.2. Türkiye’de Yasalar ve Uygulamalar 

Türkiye 1994 yılında Çocuk Haklarına dair Sözleşmey’i onaylamış; çocuk satışı, çocuk 
fuhuşu ve çocuk pornografisi hakkındaki özel protokolü de 2002 yılında kabul etmiştir.  Ayrıca, 
İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve 
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Cezalandırılmasına İlişkin Protokolü 2002 yılında ve ILO Sözleşmesi 182’yi 2001 yılında 
imzalamıştır.  Bölgesel seviyede, Haziran 2008 tarihi itibarıyla Türkiye Avrupa Konseyi İnsan 
Kaçakçılığına Karşı Eylem Sözleşmesi’ni (Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings 23) ve 23 Kasım 2001’de imzaya açılıp 1 Temmuz 2004’te 
yürürlüğe giren Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’ni (Council of Europe Convention on 
Cybercrime 24) henüz imzalamamıştır.  

Türkiye’de ulusal mevzuat içinde yer alan Çocuk Koruma Kanunu’nda ( No. 5395) mağdur 
çocuklara yönelik müdahaleler yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu No: 5237 de ve Ceza Usulü 
Muhakemeleri Kanunu No. 5271’ de değişiklikler ile de farklı konular gündeme gelmiştir.  

Türkiye Ulusal Raporu’na göre, Türk Ceza Kanunu’nun 5’ inci maddesi yurt dışındaki 
Türklerin işledikleri suçları düzenlemektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 6’ ncı maddesine göre eğer 
bir Türk ya da yabancı, yabancı bir ülkede, Ceza Kanunu’nun 3’ üncü bölümü 8’ inci kısmında 
(Çocukların Cinsel Sömürüsü ile ilgili suçları içeriyor) tanımlanan suçları işlerse adli kovuşturma 
hemen başlar ve 8. kısımda yer alan cezalarla yargılanır. Türk yasama sisteminin, suçluların 
ülkesine iadesi konusunda özel bir mekanizması bulunmamaktadır. Pratikte, bu istekte bulunan 
ülke ile Türkiye arasındaki çeşitli anlaşmalara göre ya da anlaşma yoksa karşılıklı ilişkilere göre 
yapılır.  

Mağdur çocukların saptanmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığından başlayarak çocuğun cinsel istismarının hukuksal sürece taşınması gerekmektedir. 
Bu bölümdeki süreç cinsel istismarda yaşanan aşamalar ile aynıdır.   

Mağdur olan çocukların korunma ve bakım altına alınması için hukuksal olarak karar 
alınmış olması gerekmektedir. SHÇEK tarafından geliştirilen ve ülke genelinde hizmet sunan 
sayısının artırılması amaçlanan koruma ve bakım merkezleri ile hizmet sunulmaktadır.  Diğer 
taraftan yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da hizmet üretilmeye 
çalışılmaktadır.  

Karşılaşılan Sorunlar 

• Ülkede çocukların cinsel ticari sömürüsünün olması temel bir sorundur. Elde edilen 
veri sınırlı da olsa; bu durumun ortaya çıkmasında aile içi sorunlar, ekonomik nedenlerin rol 
oynadığı görülmektedir. 

• Çocuk fuhuşu hakkındaki çocuk kanunları çok geniş ve İstisnai Protokol’deki 
uygulamaların hepsini içermekle beraber mağdurların bulunması ve korunması tahmin edilenin 
daha altında kalmaktadır.   

• Sorunun olması durumunda tespit edilmesine ilişkin sorunlar yaşanmaktadır. Bu tür 
olayların yasa dışı olması nedeniyle toplumdan, mağdurdan ya da şahitlerden gelen ihbarlar ya da 
kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ile yakalamak mümkün olmaktadır. Bu nedenle bu mekanizmanın 
işleyişi ile ilgili sorunlar olayların ortaya çıkmasını engellemektedir. 

• Yerel ve ulusal seviyede Türkiye’de özel olarak cinsel amaçlı çocuk sömürü (CSEC) 
ile ilgili bir merkez ve de kamu denetçisi bulunmamaktadır.  

• Başlık parası toplumun sosyal ve kültürel örüntüsü içinde kabul edilen bir olgudur. Bu 
olgunun tüm toplumda kabul edilmeyip bazı yörelerde ya da bazı gruplar tarafından kabul edildiği 
bilinmektedir. 
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8.1.3.3. Ticari Cinsel Sömürünün Önlenmesine İlişkin Öneriler 

Müdahalelerin önemli bir kısmının önlemeye yönelik olması amaçlanmalıdır. Temel 
nedenlerin ortadan kaldırılması ve çocukların aileleri tarafından korunma ve bakımlarının 
sağlanması gerekmektedir. Bu da genel öneriler içinde yer alan çocuğa, aileye ve okula yönelik 
müdahaleler ile gerçekleşebilir. 

a. Türkiye, İnsan Ticareti Protokolü ile yasalarını uyumlaştırmak için birçok çaba 
sarfetmiş olsa da insan ticaretini düzenleyen Türk Ceza Kanunu’ndaki 80’ inci maddede özellikle 
cinsel sömürü amaçlı ticareti içeren değişiklikler yapılmalıdır. 

İnsan ticaretini düzenleyen ana madde, Türk Ceza Kanunu’ndaki 802 inci maddededir.   
Buna göre; 

• (1) Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara tabi 
kılmak, vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet 
uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından 
veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri tedarik eden, kaçıran, 
bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden, barındıran kimseye sekiz yıldan on iki yıla kadar 
hapis ve on bin güne kadar adli para cezası verilir. 

• (2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu 
takdirde mağdurun rızası geçersizdir. 

• (3) On sekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik 
edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya 
barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci 
fıkrada belirtilen cezalar verilir. 

• (4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. 
80’ inci madde fuhuş ve köle ticaretini kapsamaktadır fakat cinsel sömürü amaçlı ticareti ve 

dahası çocuk pornografisi ve diğer cinsel istismar şekillerini de içine alacak şekilde 
genişletilmelidir.  Buna ek olarak, madde 18 yaşından küçükleri korumamaktadır. Mağdur            
18 yaşın altında olduğunda, tehdit ya da diğer yasa dışı yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığı, 
eylemin suç unsuru oluşturması için gerekli olmadığından bahsederek bu ceza maddesı 
kuvvetlendirilmelidir.  

b. Ulusal olarak insan ticaretiyle uğraşanları yakalamak, kovuşturmak ve cezalandırmaya 
yönelik müdahaleleri güçlendirmek gerekmektedir. İnsan ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 
güvenlik güçleri, sınır birimleri, adalet birimleri, medya ve sivil toplum kuruluşlarının önemli 
katkısı sağlanarak müdahale planı genişletilmelidir.  

c. Ülkede seks turizminin engellemeleri için özel girişimlere gereksinim vardır.  Bu tür 
olaylarda sıkça görülen uluslararası suç örgütleri ile mücadelede uluslararası kuruluşlar ile 
işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir.  

d. Mağdur olan çocukların korunması ve rehabilitasyonlarına yönelik müdahalelerin 
güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Çocukların yardım alabilecekleri merkezler, yasal hakları ve yasaya 
başvuru yolları konusunda bilgiye kolay ulaşmaları sağlanmalıdır.  
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e. Çocuğun mağdur olduğunu ihbar eden kişilerin organize suç örgütlerinden 
korunmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.  

f. Ailelere, eğiticilere ve çocuklara yönelik olarak cinsel eğitim programları geliştirilmeli 
ve uygulanmalıdır. Başlık parasının da cinsel ticari sömürü olarak kabülünün sağlanması konusu 
üzerinde durulması gerekmektedir. Ayrıca, çocuklara başkalarının ticari cinsel sömürüsünden 
korunmasına ilişkin kendilerini nasıl koruyabileceklerine yönelik bilgi ve beceriler 
kazandırılmalıdır.  

g. Medyanın konuya ilişkin yaklaşımının mağdur olan çocuğun deşifre edilmesinden 
ziyade korunmasını sağlamaya, aileyi ve çocuğu güçlendirmeye yönelik olması gerekmektedir. 
Medyanın toplumun konunun önemi hakkında farkındalığını artırma ve olayın fark edildiği zaman 
çocuğun kurtarılmasına ve sorumluluğu geliştirmeye yönelik programları oluşturmasına 
gereksinim vardır.  

h. Bu konuya ilişkin olduğumuz yeri belirlemek ve müdahalelerin etkinliğini 
değerlendirmek açısından doğru bir kayıt sistemine gereksinim vardır.  Bu kayıt sisteminin 
sektörler arası kullanımın sağlanması, ancak çocuğun deşifre edilmesi ya da daha fazla mağdur 
olma durumunun engellenmesine yönelik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. (31) 

8.1.4. Çocuk Pornografisi 

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” şeklinde bir 
tanımlama yasal olarak kabul edilmelidir. (36)(37) 

Siber Suç Sözleşmesi’ne göre çocuk pornografisi küçük gibi görünen kişiyi açıkça cinsel bir 
eylem içinde gösteren görsel anlatımı ve bir küçüğü açıkça cinsel bir eylem içinde temsil eden 
gerçekçi bir imajı içeren pornografik malzemeleri de kapsar. Bilgisayarla bağlantılı çocuk 
pornografisi suçları bağlamında Siber Suç Sözleşmesi bilgisayar sistemi vasıtasıyla dağıtmak 
amacıyla çocuk pornografisi üretmek, temin edilebilir hale getirmek veya göstermek, bilgisayar 
sistemi ile aktarmak veya dağıtımı yapmak, temin etmek ve depolamanın suç kapsamı altına 
alınmasını taraf devletlerden talep eder. Yani Siber Suç Sözleşmesine göre bu işle bağlantılı 
olmanın her aşamasının suç olarak kabul edilmesi gerekir. (31) 

Cinsel doyum diğer cinsel istismar türlerinden farklı olarak çocukla cinsel bir aktivitede 
bulunmak yerine, çocuklarla ilgili materyale bakmak veya izlemekle sağlanır. Görüntüler; (1) 
fotoğraflar, filmler, CD’ler veya video kasetler hâlinde olabilir, (2) İstismarcının özel kullanımına 
ait olabileceği gibi, pornografi pazarında ticareti de yapılabilir, (3) Etkiyi arttırıcı küçük bir hikaye 
ile porno magazinlerinde yer alabilir, (4) Cinsel istismar türlerini sergiliyor ve bunları özendiriyor 
olabilir, (5) Çocukların baştan çıkarıcı bir pozda görüntülendiği veya banyo yapmak gibi aslında 
normal olan ama cinsel yönden heyecanlandırıcı bulunabilecek görüntüleri de içerebilir.(36)(37) 

Temelde iki tipi vardır: (1) Baştan çıkarıcı ve çıplak görüntülerin kullanılması, (2) 
Çocukların cinsel ilişki içinde gösterilmesi. (36)(37) 
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Yeni teknolojiler pornonun doğasını değiştirmiştir; Dijital kameralar ve fotoğraf 
makinelerinin ürünleri, çoğaltılırken eskimediği ve bozulmadığı için üretim kolay ve ucuz hale 
gelmiştir. İnternetin takip edilemezlik ve sınırları aşma özelliği de eklenince çocuk pornosu 
engellenmesi çok güç bir duruma dönüşmüştür. Bütün bunlara ek olarak, günümüzde dijital grafik 
programları iki görüntüyü birleştirme veya fotoğrafları bozarak ve değiştirerek yeni görüntüler 
elde etme becerisine sahiptir. Bu durumda, aslında pornografik olmayan fotoğraflar pornografik 
hale kolaylıkla getirilebilmektedir. Böylece “sanal çocuklar” yaratılmaktadır. Ancak, çocuk 
pornosu sadece çıplak çocuk fotoğraflarına indirgenemez. Gerçek ya da sanal bile olsa gerçek 
hayatta çocuk tâciziyle direkt bağlantısı bulunmaktadır. (36)(37) 

Evlerinden kaçmış çocuklar gibi sömürüye müsait çocukların ticari amaçla görsel materyal 
üretenler tarafından çocuk pornografisinde kullanılmalarına rastlanmaktadır. Ebeveynlerin amatör 
video ekipmanlarıyla kendi çocuklarının pornografik filmlerini çektikleri ve bunların ticaretini 
yaptıkları da görülmektedir. (36)(37) 

Çocuk pornosunda, kurban sömürüldüğünün farkına varmayabilir veya utanç ve korkuyla bu 
konuda sessiz kalmayı tercih edebilir. Ayrıca tehdit ve korkutma yoluyla da  konuşmamayı tercih 
etme sıklıkla gözlenen bir olaydır. Özellikle son dönemde artık bebeklerin bile bu tarz cinsel 
sömürüde kullanıldıkları tespit edilmiştir. (36)(37) 

Günümüzde yaygın kullanımı bulunan İnternet, çocuk pornosu malzemelerine ulaşılmasını 
ve bu tür malzemelerin dünyada serbest dolaşımını çok kolay hale getirmiştir. Internet 
pornografinin yaygınlaşmasına hizmet etmiştir. Dünyada çocuk pornografisi milyonlarca dolarla 
ifade edilen bir sektördür. On altı yaşından küçük yaklaşık 600.000 çocuğun sektörde 
sömürüldüğü ve Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam sektörün % 7’sinin çocuk pornosuyla 
ilgili olduğu bildirilmiştir. Bunun dışında hemen hemen tüm pornografi sitelerinin bir bölümü 
çocuk pornografisine ayrılmış durumdadır.  (36)(37) 

Ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi 1990 yılında imzalanmış, 1994 yılında 
onaylanmış ve 1995 yılında Resmî  Gazete’de yayımlanarak 2054 sayılı Kanun ile iç hukuk 
kuralına dönüşmüştür. Çocuk Hakları Sözleşmesine ek ihtiyari protokol olan Çocuk fahişeliği 
pornografisi ve satışı ile ilgili  ek ihtiyari protokol taraf devletlerin çocuk satışı, pornografisi ve 
fuhuşun önlenmesini garanti altına almak amacıyla hazırlanmıştır. ÇHS çocuk haklarını; çocuğun 
ekonomik olarak istismar edilmemesi, tehlikeli işlerde çalıştırılmaması, her türlü cinsel sömürüye 
ve suistimale karşı  korunması, çocuğun eğitiminin sağlanması, çocuğun sağlığının, fiziksel, 
ruhsal, moral ve sosyal gelişiminin zarar görmesinin engellenmesi olarak tanımlamaktadır. ÇHS’ 
nin 34 ve 35’ inci maddelerinde pornografi ile ilgili atıf bulunmaktadır.  Bu ek ihtiyari protokol 
söz konusu maddelerin hayata geçirilmesine yönelik uygulamalara açıklık kazandırmıştır. Ayrıca 
bu konuda toplumsal duyarlılık ve bilincin artırılarak mevcut yasaların uygulanmasının 
sağlanmasına ve uluslararası düzeyde konunun daha geniş çaplı ele alınmasına yönelik tedbirleri 
içermektedir. Ek Protokol’de bu eylemlerde yer alma veya katılma hâlinde devletin bu kişilerin 
cezalandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeleri yapması beklenmektedir. Çocuk Haklarına dair 
Sözleşmenin koordinatör kuruluşu olan SHÇEK tarafından ek protokole ilişkin ülke raporu 
sunulmuştur. Bu raporda Türkiye’de çocuk pornografisinin önlenmesine ilişkin yasal durum ve 
uygulamalardan bahsedilmiştir.  
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Türk Ceza Kanunu’nun 226’ ncı maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçunun basın ve 
yayın yolu ile işlenmesi suçun ağırlaştırılmış hâli olarak düzenlenmiştir.  TCK’nin tanımlar 
başlıklı 6. maddesinde “basın ve yayın yolu” ile deyiminden her türlü yazılı, görsel, işitsel ve 
elektronik kitle iletişim aracı ile yapılan yayınlar anlaşılması gerektiğinden, bu suçların İnternet 
yolu ile işlenmesi hâli de suçun ağırlaştırılmış şekli olarak düzenlenmiştir.  Sonuç olarak 
Türkiye’de çocuk pornografisi hakkındaki yasalar yeterince kapsamlıdır. Ancak, 
müdahalelerin geniş ve kapsamlı olmasına karşılık çocuk pornografisinin tanımı yer 
almamaktadır. TCK’ye bilişim suçları ile ilgili maddeler eklenmiştir, ancak bu maddeler temel 
olarak yasal olmayan yollardan bilişim sistemine girme ve yok etme ile ilgili olayları 
düzenlemektedir.  

Türkiye’de yaygın bir şekilde İnternet kullanımı başlamıştır, son yıllarda güvenli İnterneti 
yaygınlaştırma faaliyetleri artmıştır.  Güvenli İnternet kullanımını yaygınlaştırmak için, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Türk Telekom arasında bir protokol imzalanmıştır. Böylece filtre 
mekanizmasıyla çocuk porno sitelerinin de içinde bulunduğu yasak ve zararlı sitelere giriş 
engellenmiştir. Bakanlık tarafından İnternet Etiği Genelgesi (No.2004/61) yayımlamıştır. 
Genelgede İnternet kullanımında yönetici, öğretmen ve öğrencilerin göz önünde bulundurması 
gereken konular yer almaktadır. Bakanlık, aynı zamanda İnternet Kafeleri Hakkında Genelge de 
hazırlamıştır. Bu genelgede internet kafelerinde çocukların zararlı web sitelerinden korunması ve 
sağlıklı bir ortamın sağlanması için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Fakat bu genelgelerin 
uygulanması yeterli düzeyde değildir.   

Çocuklara karşı  seks suçlarını içeren web sitelerinin artışına tepki olarak,  2007’de  İnternet 
Güvenlik Ekibi (İGB) kurulmuştur. İGB, sanal gerçeklik (cyberspace) ve çocuk resimleri içeren 
web sitelerini engelleme araçlarıyla halktan gelen ihbarları kontrol etmektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı çocuk istismarı, çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisi hakkındaki 
ihbarları içeren bir web sitesi oluşturmuştur (http://ihbarhatti.meb.gov.tr).  

Çocuk hakları eğitim modülü, risk altındaki çocuklar modülü ve cinsiyet duyarlılığı modülü 
2003-2004 yılındaki ilköğretim okullarnda hazırlanmıştır. 2004 yılında, çeşitli illerden                 
30 danışmana, risk altındaki çocukları ve ailelerini destekleme, onlarla iletişim kurma ile birlikte 
çocuk fuhuşu ve pornografisi konusundaki vakaları engelleme ve belirleme üzerine eğitim 
verilmiştir.   

 
Ülkemizde çocuk pornografisinin önlenmesine ilişkin Siber Suç Sözleşmesi açılımında 

yasalar mevcut değildir. Uygulamalarda da TCK’ nin ilgili maddeleri kullanılmakla beraber 
pornografiyi tanımlayan ve suçlarını açık olarak belirten yasal düzenlemelere gereksinim vardır. 
Türkiye, Komisyon raporunun yazımı aşamasında Siber Suç Sözleşmesini imzalamıştır. 
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8.2. SOKAKTA YAŞAYAN/ÇALIŞAN ÇOCUKLAR 
 
Gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesimden kentlere olan göçler nedeniyle kentin sosyo-

demografik yapısında değişimler yaşanmaktadır. Kente göç eden kişiler ekonomik olarak sıkıntılı, 
sosyal ve psikolojik olarak zayıf oldukları bir dönemde genellikle ucuz ve kötü koşullu konutlara 
yerleşmektedirler. Göç nedenlerinin farklılaşmasının yanı sıra, kentteki toplumsal çeşitlenme, 
farklılaşma ve tabakalaşma sosyal tartışmaları ön plana çıkarmaktadır. Göç eden nüfusun 
karşılaştığı alt yapı, konut, çevre, istihdam, eğitim, sosyal güvenlik, kente uyum, yoksulluk ve 
sağlık sorunları ile kültürler arası farklılıklar kentleşme sorununun boyutlarını ortaya koymaktadır. 
Göç bölgeleri olan gecekondular alt gelir grubunu oluşturmasına ve sosyal hareketlilik imkanları 
kısıtlı olmasına rağmen, her zaman bir sefalet yuvası olma eğiliminde de değildirler. Şehirde geçen 
yıllar, gecekondulu nüfusun örgütsüz marjinal işlerden, örgütlü, sürekli işlere geçmelerine, aynı 
zamanda güvencenin de artmasına neden olmaktadır. Pek çok çalışmada kentte yaşanılan süre ile 
yaşam standartları arasında yakın ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. (14) (15) (16) (17) 

Dünyada birçok ülkede kentleşme ile çocukların gelir getiren işlerde çalıştıklarına ilişkin 
bulgular bulunmaktadır. Çocukların gelir getiren işlerde çalışmalarıyla birlikte sokakta çalışan ve 
yaşayan çocuk sayısında da artış olduğu bilinmektedir. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sadece 
kente göç eden ailelerin çocuklar olmayıp, kentte yaşayan ailelerin çocukları da sokakta yaşamaya 
ve çalışmaya başlamaktadırlar. (18) 

Sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocuklar, çocuk ihmal ve istismarı açısından en “riskli” 
koşullarda yaşayan, ihmal ve istismarın en yoğun biçimde görülebildiği bir grup olmasına karşılık 
sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocukların, genellikle “ihmal ve istismar” kavramı içinde 
değerlendirilmedikleri, sorunun “çocuk işçiliği”, “çocuk emeğinin sömürüsü” boyutunda ele 
alındığı dikkati çekmektedir.  Bu konuya ilişkili olarak durumun tanımlanması ve nedenlerinin 
tanımlanması gerekmektedir. (19)  

Sokakta yaşayan/çalışan çocuk kavramı uzun yıllardır bilinmesine rağmen bu kavramın 
yaygın olarak kullanımı 1979 yılında kutlanan Birleşmiş Milletler Çocuk Yılı’ndan sonra 
olmuştur. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çerçevesinde ele alındığında sokakta 
yaşayan/çalışan çocuklar, özel koruma önlemlerine muhtaç çocuklar kategorisinde 
değerlendirilmektedir. (1) 

Çocukların sokakta bulunma nedenleri ve şekillerinin kültürel, coğrafi, ekonomik ve sosyal 
şartlara göre farklılık göstermesi, çocukların sokakta geçirdikleri zaman, uğraştıkları aktiviteler ya 
da içlerinde bulundukları grup gibi etkenlerin bulunması, tüm dünyada geçerli olabilecek bir sokak 
çocuğu tanımının yapılmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle sokak çocukları tanımıyla ilgili tam 
bir uzlaşı bulunmamakta, tanım ülkeden ülkeye değişmektedir. Tayland’da sokak çocukları terk 
edilmiş olan, sokakta çalışan ve yaşayan çocuklardır. Vietnam’da sokak çocukları terk edilmiş, 
evsiz çocuklar, ailelerine geceleri giden ama sokakta çalışan çocuklar ve sokak ailesine dâhil olan 
çocuklar olarak üçe ayrılmıştır. Çin’de ise sokak çocuklarını okuldan kaçanlar ya da zorunlu 
öğrenimlerini tamamlamadan okulu bırakanlar oluşturur. Kenya, Meksika, Filipinler ve Sri Lanka 
gibi turizm odaklı ülkelerde herhangi bir düzenli işi olmayan, turistlerin eğlence harcamalarından 
hayatlarını kazanan açık hava ekonomisinde çalışan çocuklar da sokak çocukları olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanım, gece ve gündüz arkadaşları ile birlikte sokaklarda ve topluma ait 
yerlerde para kazanmak için bir şeyler satan ve dilenen çocukları da içine almaktadır. (7) 
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Ülkemizde sokak çocukları evinden kaçan, ailesi olmayan veya ailesi tarafından 
bütünüyle başıboş bırakılan çocuklardan oluşmaktadır. Ailelerin yoksulluğu, çaresizliği, 
ihmal ve istismarı nedeniyle sokakta çalışan ve çalışmak zorunda bırakılan çocuklar 
yanında, ailesiyle bağlarını bütünüyle koparıp, sokakta yaşamaya başlayan çocuklar da 
vardır. (7) Bu çocuklar sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocuklar olarak gruplanabilir. 

Sokakta Yaşayan Çocuklar: Sokağı mesken tutan, günlük hayatlarının tamamını sokakta 
geçiren çocuklardır. Farklı kaynaklarda bu çocuklar, sokağın çocuğu, sokaktaki çocuk olarak da 
adlandırılmaktadır. Sokakta yaşayan çocukların aile veya yasal vasileriyle bağları kısmen veya 
tamamen kopmuştur ve bu çocuklar sokağın getirdiği risklere karşı tamamen korumasızdır. Anne-
babaları tarafından sokakta çalışıp aile geçimine destek vermeye zorlanan ve/veya istismar eden 
ailelerden gelen çocukların bazıları kurtuluşu sokaklarda aramaktadırlar. (2)  

Sokakta Çalışan Çocuklar: Aileler, çıkarcı kişiler veya gruplar tarafından sokakta 
çalıştırılarak, bu grupların geçimlerini temin etmede araç olarak kullanılan çocuklardır. Sokakta 
çalışan çocuklar ile sokakta yaşayan çocuklar bazen birbirlerine karıştırılsa da, bu iki grubu 
birbirinden ayıran temel özellik sokakta çalışan çocukların gece evine dönen çocuklar olmalarıdır. 
Bu çocukların çoğu gece evlerine dönmekle birlikte arada sırada sokakta da sabahlayabilirler. Kent 
sokaklarında rastlanan çocukların, bir bakışta, terk edilme ya da evden kaçma nedeniyle sokakta 
yaşayanlar mı oldukları, yoksa aile bütçesine katkıda bulunmak için gündüzleri çalışıp geceleri 
evlerine dönüp birlikteliklerini koruyan ailelerin çocukları mı olduklarını anlayabilmek zordur. 
Okula gidemeyen, gitse bile ev ödevlerini yapacak zamanı bulamayan sokakta çalışan çocukların 
birçoğu eğitim sisteminin dışında kalmaktadır. Sokakta çalışan çocuklarda aile ve arkadaş 
çevrelerinden kopma, sokakta yaşamaya geçme görülebilir. (2) 

8.2.1. Dünyada Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocukların Durumu 

Sokakta yaşayan çocukların sayısını belirlemek tüm dünyada güçlüklerle karşılaşılan bir 
konudur. Bu güçlüklere özellikle sokakta yaşayan çocukların devamlı hareket hâlinde olması ve 
sabit bir yaşam alanlarının olmaması yol açmaktadır. İstatistik elde etmeye elverişli okul, ev ve 
sosyal kurumlarda olmayan bu çocuklar ile ilgili yapılan bölgesel çalışmalar olsa da sokakta 
yaşayan çocuklarla ilgili rakamlar genellikle tahmine dayanmaktadır. (7)  

Seksenli yıllarda yapılan ilk çalışmalarda, dünyada 80-100 milyon sokak çocuğunun 
bulunduğu öne sürülmüştür. Sokak çocuklarının normal çocuk nüfusunun Mexico City’de             
% 9’unu, Bangladeş’te % 7’sini oluşturduğu bildirilmektedir. Güney Afrika ve Bulgaristan’da 
sokaktaki çocukların % 70’inin akşam evlerine döndüğü bu nedenle bu ülkelerde yaşayan net 
sokak çocuğu sayılarına ulaşılmasının güç olduğu belirtilmektedir. UNICEF'in değerlendirmesine 
göre tüm dünyada, ailesiyle bağlarını koparmış ve bir barınağa gereksinim duyan çocukların oranı 
yüzde 5 -10 arasındadır. (1) Bu çocukların Brezilya, Kolombiya, Meksika gibi Latin Amerika 
ülkelerinde ve Hindistan gibi kalabalık nüfusu olan Asya ülkelerinde yoğun olarak yaşadıkları 
düşünülmektedir. Afrika’da sokak çocukları sorunu daha yeni olmakla birlikte bu çocukların 
sayısının hızla arttığı görülmektedir. (20) İskandinav ülkeleri ise sokakta yaşayan/çalışan çocuklar 
açısından dünyada en az sayıların bildirildiği ülkelerdir. Gelişmiş ülkelerde sayının azalması 
sosyal kurumların katkısına bağlanabilir. 

Sokakta yaşayan/çalışan çocukların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde bunun 
ülkelere göre değişiklik gösterdiği anlaşılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 8 yaş gibi çok küçük 
yaştaki çocuklar bile sokakta yaşayabilirken, gelişmiş ülkelerde sokakta yaşayan çocukların 
genellikle 12 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. (21)  
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Dünyada sokakta yaşayan/çalışan çocukların yoğun olduğu ülkelerden Brezilya’da, bu 
çocukların aile özellikleri değerlendirildiğinde ailelerin % 75’inin göç ettiği, % 51’inin 
parçalanmış aile olduğu, babaların % 40’ının okuryazar olmadığı belirlenmiştir. Filipinler’de 
sokakta yaşayan/çalışan çocukların daha çok geniş, yoksul, şehirde yaşayan ve düşük eğitimli 
ailelerden geldikleri saptanmıştır. (7)  

8.2.2. Türkiye’de Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocukların Durum Saptaması 

Türkiye’de sokakta yaşayan/çalışan çocukların farklı isimlerle de olsa varlığı ve sorunlarının 
çözümüne ilişkin çabalar 1920'li yıllardan itibaren izlenmektedir. Savaş sonrası dönemde İstanbul 
sokaklarındaki yetimler görevlilerin dikkatini çekmiş ve acil önlemlerin alınmasına yol açmıştır. 
Evsiz çocuk grupları 1950'lerde yeniden ortaya çıkmaya başlamışsa da, sorunun görünür ve yaygın 
bir özellik kazanması, dolayısıyla da kamuoyu ve kitle iletişim araçlarının dikkatini çekmesi 
kırdan kente yoğun bir göçün yaşandığı 1960'lı yıllarda söz konusu olmuştur. 1990’lı yıllarda 
sokakta yaşayan/çalışan çocukların giderek daha görünür hale gelmesi ve medyanın yakın ilgisiyle 
büyük kentlerde konu gündeme taşınmıştır. (22)  

Bölgesel çalışmalar olsa da ülkemizde sokakta yaşayan/çalışan çocukların tam sayısı 
hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz bir veri bulunmamaktadır. Komisyon çalışması sırasında bazı 
illerden bu alana ilişkin özel veri istenmiştir, 2005 yılı ile olan karşılaştırması aşağıda 
sunulmuştur: 

• İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre, İstanbul’da 2005 yılında 204 sokakta 
yaşayan, 2.178 sokakta çalışan çocuk saptanmıştır. Ocak 2009-Haziran 2010 tarihleri arasında ise 
İstanbul’da sokakta yaşayan çocuk sayısı 996, sokakta çalıştırılan çocuk sayısı 2.127 olarak 
saptanmıştır.  

• Batman Valiliğinden alınan bilgiye göre, Batman’da 2005 yılında  sokakta yaşayan 
3 çocuk olduğu saptanırken,  Haziran 2010’da ilde sokakta yaşayan çocuk bulunmadığı 
belirtilmektedir. Batman genelinde sokakta çalışan çocuk sayısı değerlendirildiğinde ise 2005 
yılında 1.622 çocuk saptanmışken, Haziran 2010 itibarıyla 526 çocuğun sokakta çalıştığı 
belirlenmiştir   

• Diyarbakır İlinde hazırlanan eylem planı çerçevesinde 2006 yılı Aralık ayında 
sokakta yaşayan/çalışan çocukları belirlemeye yönelik yapılan alan taramasında toplam 3.302 
çocuğun sokakta çalıştığı ve sokakta yaşayan çocuk olmadığı tespit edilmiştir. Diyarbakır’da 
sokakta yaşayan/çalışan çocuk sayısını belirlemeye yönelik 2008 yılı Kasım ayı içerisinde tekrar 
yapılan alan taramasında sokakta çalışan çocuk sayısının 2.470’e düştüğü ve sokakta yaşayan 
çocuk olmadığı saptanmıştır. Valilik, bu sayının düşmesinde kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün 
önemli bir etken olduğunu belirtmiştir. (2) (23) 

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü 2005 yılı verilerine göre, ülke genelinde, 
çeşitli nedenlerle emniyet birimlerine gelen veya getirilen toplam 109.832 çocuğun 2.796’sı 
sokakta yaşama başlığı altında getirilen çocuklardır. 2009 yılı verilerine göre ise Çocuk Şube 
Müdürlüğü’ne toplam 147.904 çocuk getirilmiş olup, bu çocukların 479’u sokakta yaşama başlığı 
altındadır. Emniyet birimlerine 2005 yılında getirilen her 100 çocuktan yaklaşık 3’ü sokakta 
yaşama başlığı altında kaydedilmişken, 2009 yılında bu yüzde 1000 çocuktan 3’e düşmüştür.  
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Tablo 93. Kolluk Kuvvetlerine Getirilen Çocuklar Arasında Sokakta Yaşama ve Çalışma 
Yüzdeleri (2007-2008) 

Yıllar 
Kolluk 

Kuvvetleri 

Sokakta 
Yaşayan ve Çalışan 

Çocuk Sokakta Yaşayan Sokakta Çalışan 
Sayı %  Sayı %  Sayı %  

2007* 57.980 2.376 4,1 57 0,1 2.319 4,0 
2008 132.592 3.652 2,8 20 0,0 3.632 2,7 

Kaynak: TÜİK, Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar,  2007-2008 
*2007 yılına ait bilgiler Temmuz- Aralık dönemini kapsamaktadır. 

 
Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara göre 

Jandarma Genel Komutanlığı Bölgesinde daha az sayıda çocuk sokakta çalışmakta ya da 
yaşamaktadır.  

Tablo 94. Jandarma Genel Komutanlığı Bölgesinde Sokakta Çalışan Çocukların Yaşadıkları 
İllere ve Cinsiyetlerine Göre Sayısı (2007-2010) 

İller 

2007 2008 2009 2010* Toplam 
Genel 

Toplam Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

Aksaray         6 5     6 5 11 

Amasya 1               1   1 

Antalya     2 1 29 11 30 7 61 19 80 

Aydın           1       1 1 

Gümüşhane 1 1             1 1 2 

İstanbul         25   5   30   30 

İzmir         8 2     8 2 10 

Kırşehir     1 2 1       2 2 4 

Konya 1               1   1 

Malatya               2   2 2 

Toplam 3 1 3 3 69 19 35 9 110 32 142 

*12 Haziran 2010 tarihine kadar olan sayıdır. 
 
Jandarma Genel Komutanlığı Bölgesinde 2007-2010 yılları arasında toplam 110 erkek ve 32 

kız çocuğun sokakta çalıştığı tespit edilmiştir. 2009 yılında sokakta çalışan çocuk sayısında bir 
artış olduğu dikkati çekmektedir. En çok sokakta çalışan çocuk ihbarının Antalya ve daha sonra 
İstanbul olduğu görülmektedir. Bu jandarma bölgesinin kentsel kesimi de içermesinden 
kaynaklanabilir. 
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Tablo 95. Jandarma Genel Komutanlığı Bölgesinde Sokakta Çalışan Çocukların Yaşadıkları 
İllere ve Cinsiyetlerine Göre Sayısı (2007-2010) 

İli 
2007 2010* Genel Toplam 

Erkek Kız Erkek Erkek Kız Toplam 

Ankara 1     1   1 

Eskişehir 1     1   1 

İzmir   2     2 2 

Konya     2 2   2 

Toplam 2 2 2 4   6 

*12 Haziran 2010 tarihine kadar 
 
 
Jandarma Genel Komutanlığı Bölgesinde sokakta yaşayan çocuk yok denecek kadar azdır. 

2007 yılında sadece 4 çocuk ve 2010 yılında ise sadece 2 çocuğun sokakta yaşadığı tespit 
edilmiştir. Sokakta yaşayan çocukların dördü erkek ve ikisi kızdır.  

 
Çocukların Sokakta Yaptığı işler: 
 
Sokakta çalışan çocukların,  tartıcılık, cam silme, su, mendil, sakız ya da kalem gibi küçük 

eşyalar satma gibi işleri yaptıkları görülmektedir.   
Mersin’de çocukların sokakta yaptığı işlerin başında ayakkabı boyacılığının (% 47,8) 

geldiği, bunu sırasıyla çöp toplayıcılığı (% 30,3), simitçilik (% 5,1) ve tartıcılık (% 2,4) izlediği 
saptanmıştır. (9) 

Bugün kentlerde sokaklarda farklı çalışma alanları başlamıştır. Örneğin, çöpün giderilmesi 
ve yeniden dönüşümünü örgütleyen tüm faaliyetler kentlerde belediyelere ait bir hizmet alanıdır. 
Ev çöpünün alınması, zehirli ve zararlı atığın, tıbbi atıkların, yeşil atıkların, inşaat atıklarının, 
pazar ve sokak atıklarının ve sanayi atıklarının bertaraf edilmesi, çöpten kazanılabilir maddelerin 
ayrıştırılması vb. tüm işlemler çöpten gelir sağlayan bir sektör oluşturmuştur. Çöpün atıldığı ilk 
andan başlayarak geri dönüştürme, depolama ve kompose etme ve çöpü yok etme aşamalarında ve 
çöpün ekonomik yeniden kazanımında güney ülkelerindeki kentlerde vazgeçilmeyen ama 
görmezden gelinen  ve meslek onuru düşük bir grup olarak da çöpten geçinenleri ve çöp 
toplayıcıları yaratmıştır. (24) Türkiye’de toplayıcıların sayılarına dair istatistiki bir araştırma 
bulgusu olmamakla beraber yaklaşık 200 bin katı atık toplayıcısı olduğu tahmin edilmektedir. (25) 
Her yaş grubundan toplayıcıya rastlanmakla beraber yığılma, 24-44 yaş aralığındadır. Bununla 
birlikte 15-24 yaş aralığındaki gençlerinde sektörde sürekli çalıştıkları görülmüştür. 13-15 yaş 
aralığındaki çocuklar ise genellikle yazın geçici olarak toplayıcılık işine girmektedir. Toplayıcılar 
genellikle ilkokul mezunudur.  
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Ancak Türközü ve İskitlerdeki grup içinde lise mezunlarının da olduğu bunların üniversite 
sınavlarına hazırlandıkları görülmüştür. Görüşülen gençlerin bir kısmı ise okul ve toplayıcılığı bir 
süre birlikte yürüttüklerini fakat sonrasında öğretmen ve okul arkadaşlarının kendilerini sokakta 
toplayıcılık yaparken görmeleri nedeniyle utanarak okulu bıraktıklarını anlatmışlardır. (26) 

8.2.2.1. Türkiye’de Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri 

Yaş Grubu: 
Atauz (1997) tarafından sokakta yaşayan/çalışan çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada, 

çocukların yaş gruplarının Diyarbakır ilinde 11-13, Ankara ve Şanlıurfa illerinde ise 11-12 yaş 
grubunda yoğunlaştığı saptanmıştır. Mersin ilinde 2002 yılında sokakta yaşayan/çalışan çocukların 
yaş ortalaması 11,8±2,2 (5-18) olarak saptanmıştır. (9) 

Kolluk kuvvetlerine 2008 yılında gelen veya getirilen çocuklar içinde sokakta çalışan 
çocukların (n=3.632) çoğunluğunun 11 yaşın altında (% 44,2) olduğu, % 39,8’inin 12-14 yaş 
grubunda, % 12,6’sının 15-17 yaş grubunda olduğu belirlenmiştir. Sokakta yaşayan çocukların 
(n=20) ise çoğunluğunun (% 55) 12-14 yaş grubunda olduğu, % 20’sinin 11 yaş altında olduğu,    
% 20’sinin ise 15-17 yaş grubunda olduğu saptanmıştır. (27)  

Araştırmalardan elde edilen bulgulara bakıldığında ülkemizde sokakta çalışan çocukların 
çoğunluğu 14 yaş altında olup, sokakta yaşayanların sayısı az olduğu için yorum yapabilmek 
zordur.  

 
Cinsiyet: 
Cinsiyetlerine göre sokakta yaşayan/çalışan çocuklar değerlendirildiğinde, Mersin ilinde 

2002 yılında yapılan çalışmada çocukların % 97,8’inin erkek çocuğu olduğu saptanmıştır.  
Ülke genelinde 2005 yılı verilerine göre, sokakta yaşayan çocukların % 92-93’ünün erkek 

olduğu belirlenmiştir. (2) Kolluk kuvvetlerine (EGM ve JGK) 2008 yılında gelen veya getirilen 
çocuklar içinde sokakta çalışma nedeniyle gelen çocukların % 86’sı, sokakta yaşama nedeniyle 
gelen çocukların ise % 95’i erkektir.  

SHÇEK  2009 yılı verisine göre ise sokakta yaşadığı tespit edilen çocukların % 97,9’u, 
sokakta çalışan çocukların % 94’ü erkek çocuğu olarak saptanmıştır. Çalışmalar 
değerlendirildiğinde, Türkiye’de sokakta yaşayan/çalışan çocukların çoğunluğunun erkek çocuğu 
olduğu söylenebilir.  

 
Öğrenim Durumu: 
 
İstanbul İlinde SHÇEK Yel Değirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezinde kayıtlı sokakta 

yaşayan çocuklarla 2004 yılında yapılan bir çalışmada yer alan çocukların % 48’i ilkokul ara 
sınıftan terk, % 22’si ilkokul mezunu, % 20’si hiç okula gitmeyenlerden oluşmaktadır. Ayrıca bu 
çalışmada çocukların pek çoğunun okuma-yazma bilmediklerini belirtmiştir. (28) 

Mersin İlinde 2002 yılında yapılan bir çalışmada ise çalışmaya katılan çocukların                
% 88,2’sinin okuma yazma bilmediği, hiç okula gitmemiş çocukların örnekleminin % 11,8’i 
olduğu, çocukların % 78,1’inin  hâlen okula devam eden çocuklar olduğu saptanmıştır. (9) 
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Aile Yapısı ve Sosyal Etmenler: 
 
İstanbul İlinde SHÇEK Yel Değirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezinde kayıtlı sokakta 

yaşayan çocuklarla 2004 yılında yapılan bir çalışmada, çocukların büyük çoğunluğunun göçle 
gelen ve kente uyum sağlayamayan kırsal kökenli ailelerin çocukları olduğu saptanmıştır. Aynı 
çalışmada sokakta yaşayan çocukların annelerinin % 80’inin, babalarının ise % 75’inin hayatta 
oldukları, bu çocukların büyük çoğunluğunun kimsesiz olmadığı, aileleri ile ilişkilerinin zayıflamış 
olmasına karşın bu ilişkinin tamamen kopmadığı görülmüştür. (28) 

Çocuğun sokakta çalışma nedenlerinin başında göç ve çarpık kentleşme gelmektedir. 
Yoksulluk, işsizlik, düşük öğrenim düzeyi gibi nedenler aile ortamında sorunları 
arttırmakta, çocuğun okula devamının, eğitiminin değeri aile için azalmakta ve çocuktan aile 
ekonomisine katkı sağlaması beklenerek çocuk sokakta çalışmaya itilmektedir. Nedeni ne 
olursa olsun çalışma çocuğun okul yaşamını engellemektedir. 

Güvercin tarafından 2000 yılında Gaziantep’te sokak çocukları üzerine yapılan bir 
araştırmada ailelerin  % 78’inin çocuğun sağlayacağı gelire ihtiyacı olduğu, % 22’sinin ise bu 
gelire ihtiyacı olmadığı saptanmıştır. Yine aynı araştırma kapsamında, çocuk çalışmak istemezse 
zor kullanıp kullanmayacakları sorusu ailelere sorulduğunda % 58,5’inin “hayır”, % 41,5’inin 
“evet” dediği belirtilmiştir. Ayrıca, kazandığı parayı aileden habersiz harcayan çocuğun dayağı 
hak edip etmediği sorusu sorulduğunda cevap olarak yaklaşık % 50’sinin “evet” dediği 
belirtilmiştir. (29) 

Mersin ilinde 2004 yılında yapılan bir çalışmada, çocukların tamamının sokakta çalıştığı, 
bunların % 97,8’inin ailesinin bu durumdan haberdar olduğu ve % 50,9’unun evinde en az bir 
kişinin daha sokakta çalıştığı tespit edilmiştir. Bu çocukların % 83,2’sinin kazandığı paranın 
tamamını ailesine verdiğini belirtmiştir. Mersin’de sokakta yaşayan/çalışan çocukların % 64,5’i 
aile içinde şiddete maruz kaldığını belirtmişler, aile içinde istismarı en çok uygulayan kişi ise baba 
olarak saptanmıştır. (9) 

Sokakta yaşayan/çalışan çocukların ortaya çıkma nedenleri genel olarak değerlendirildiğinde 
ailenin yoksulluğu, işsizlik, kötü konutlarda yaşama, ana-babaların iş bulmak için uzak yerlere ya 
da başka kentlere gitmelerinin ailedeki gerilimi artırması ve bu durumun ailede parçalanmalara 
neden olması, kırsal kesimlerden kopup gelen kitlelerin şehirdeki gereksinimlerinin toplumsal 
kurumlarla karşılanamaması,  hızlı ve çarpık kentleşmenin aile yoksulluğunu kronik bir hale 
getirmesi, ailelerin ve çocukların eğitim, sağlık, ruh sağlığı hizmetlerinden etkili bir biçimde 
yararlanamaması sıralanabilir. (22) 

SHÇEK tarafından 2005 yılında yapılan bir araştırmada sokak geçmişi olan çocukların 
sokakta yaşamasına ya da çalışmasına yol açan nedenlerin başında ailenin ekonomik 
yoksunluğunun % 85,5 geldiği saptanmıştır. Diğer nedenler ailenin eğitimsizliği % 32,8; sokakta 
çalışmayı kültürel nedenlerle normal karşılaması % 26,2; çocuğu ihmal ve istismarı  % 25,7 olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca sokakta çalışan çocuklardan farklı olarak sokakta yaşayan çocukların sokağa 
itilmesinde ekonomik yoksulluğun payının % 60,4, ailenin ihmal ve istismarının payının % 55,2 
olduğu bulunmuştur (5). Mersin çalışmasında sokakta yaşayan/çalışan çocukların sokakta 
gecelemesinin en sık nedenleri aile bireyleriyle sürtüşme ve arkadaş ısrarı olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca bu çalışmada çocukların ailelerinin  % 99’unun 11,8±6,8 yıl önce Mersin’e göç ettiği 
saptanmıştır. (9) 
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Tüm sebepler incelendiğinde sokak çocuklarının çoğunun kimsesiz olmadığı, ancak içinde 
bulundukları aile bağlarının, bu çocukları ya sokaklarda çalışarak aile bütçesine yardımcı olmaya 
ya da evden kaçmaya yönelttiği görülmektedir. Bu çocuklar sokakların kimsesizleridir. Çünkü 
onlar, içinde yaşamak için uğraş verdikleri topluma yabancılaşmışlardır. (1) 

Gümüş’ün çalışmasında sokakta çalışmada en önemli etmen babanın geliri, işi ve çocukları 
ile olan ilgisi olup anneden daha önemli olduğu bulunmuştur. Baba, ailenin yapısı, işsizlik ve 
göçten çok daha önemli bir etmen olarak tanımlanmıştır.  Yoksulluk arttıkça aileler gençlere daha 
fazla sahip çıkılması gerektiğini vurgulamaktadır. (30) 

8.2.2.2. Çocukların Sokakta Yaşama ve Çalışma Nedenleri 

Çocukların sokakta yaşama ve çalışma nedenlerinde ailenin rolü önem taşımaktadır. 
Doğurganlığın Ekonomik Teorisi’ne göre çocuğun aileye üç faydası vardır.  

Birincisi çocuğun üretim aracı olmasıdır. Aile çocuğun çalışarak evin geçimine katkıda 
bulunmasını bekler.  

İkincisi, çocuğun sosyal güvenlik aracı olmasıdır. Aile çocuğu geleceğin sosyal güvencesi 
olarak görür.  

Üçüncüsü ise çocuğun zevk/doyum aracı olarak görülmesidir. Aile topluma yararlı bir birey 
kazandırmak, onunla öğünmek, çocuk sahibi olmanın doyumunu yaşamak ister. Çocuğu üretim ve 
sosyal güvenlik aracı olarak gören aileler genellikle gelir düzeyi ve öğrenim düzeyi düşük olan 
ailelerdir. Erkek çocuk tercihinde de bu faktörlerin önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. 
Çünkü erkek çocuk her tür ortamda çalıştırılabilir ve gelecekte ana-babaya sahip çıkabilir. Bu 
aileler, çok sayıda çocuğa sahip olma eğilimindedir ve çocuğunu okumaya değil, çalışmaya 
yöneltir. Çocuğu doyum aracı olarak gören aileler ise az sayıda iyi yetişmiş çocuklara sahip olmak 
isterler. Ailede gelir ve öğrenim düzeyi yükseldikçe, çocuğun psikolojik doyum aracı olma özelliği 
artar. (11) 

Çocuğun sosyalleşmesi, olumlu bir kişilik kazanması, ruh sağlığı ve ahlaki gelişimi aile 
ortamında şekillenir. Bu nedenle ailenin çocuk çalıştırılmasına, daha somut vermek gerekirse 
çocuğun sokakta çalıştırılmasına olan yaklaşımı önemlidir. Yoksulluk çocuk çalıştırılmasının ana 
nedeni gibi görülüyorsa da, çok yoksul olduğu hâlde çocuk çalıştırılması normunu benimsememiş 
ailelerin varlığı yoksulluğun tek neden olmadığını düşündürmektedir.  Bazı ailelerde çocuğun 
okula gitmeme pahasına ev dışında çalışıp para kazanarak geçim sorumluluğunu paylaşması doğal 
olarak kabul edilmektedir. (11) 

Hangi nedenle olursa olsun, çalışma yaşamına katılma, çocuğu eğitimden uzaklaştırmaktadır. 
Ülkemizde yapılan araştırmalar göstermektedir ki, çalışan çocuklar çoğu zaman okula devam 
edememekte, hem çalışıp hem okula giden çocuklar ise okulda yeteri kadar başarı gösteremeyerek 
zorunlu eğitimlerini yarıda bırakmaktadırlar. Çocukların okula devam edememesindeki temel 
etkenler, ailelerin yaşadığı yoksulluk ve çocuk çalıştırma normunun benimsenmiş olmasıdır. 
Bunun yanında, eğitimin içerik olarak tatmin edici olmaması, eğitimin maliyetinin ve 
ulaşılabilirliğinin zorluğu, eğitimli kesimin karşılaştığı yüksek işsizlik oranları ve ailelerin 
bilinçsizliği gibi unsurlar okula devamı azaltan diğer etkenler olmaktadır. Okulun fiziksel olarak 
uzaklığı, eğitim harcamaları, okul ve eğitim malzemelerinin yetersizliği, eğitim kalitesinin 
düşüklüğü ve çocukların ihtiyaçlarına duyarlı olmayan müfredat gibi olumsuz özellikler, çalışma 
gibi bir seçeneği olan çocuklar için okulun iticiliğini arttıran faktörler olmaktadır. (11) 
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Bazı çocuklar için çalışma, okula gitmeye alternatif olarak görüldüğünden (ki bu düşüncede 
ailenin önemli bir payı vardır), okulun kuralları, uzak oluşu, ders araçlarının yeterli olmayışı, 
sınıfın kalabalık oluşu gibi nedenler, devamsızlığın esas nedenini oluşturabilir. Çocuk az 
kazandığı, eve yeterince katkı veremediği durumlarda bile çalışmayı tercih edebilir. Hele çalışma 
bir işverenin varlığı dışında sokaklarda gerçekleşiyorsa, okuldaki düzen ve kurallardan bu şekilde 
kurtulmayı seçebilir. Eğitim sistemi, derslerin işleniş biçimi, öğrenci-öğretmen ilişkisi de bu 
konuda tetikleyici olabilir. (11) 

Eğitim yaşamından uzaklaşmak sadece çocuğun okuma-yazma ve aritmetik gibi bilgileri 
öğrenememesi anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda, gelecek çalışma yaşamı için gerekli 
donanımdan yoksun olması anlamını taşımaktadır. Ülkemizde çalışan çocuklarla ilgili olarak       
26 ilde 1.717 çalışan çocukla yapılan bir araştırmada çocukların yarıya yakını, ailesi yoksul olduğu 
için okulu terk ettiğini belirtmiştir. Bu çocuklar, gelecek ile ilgili beklentilerinden söz ederken 
sadece % 3,2’si okumak istediğini belirtmiştir. Bir başka ifadeyle çocuk, çalışma yaşamındaki 
gerçeklikle karşılaştığı anda, artık geri dönülmez bir sürecin parçası olduğunu görmekte ve o 
süreçte tutunmaya çalışmaktadır. (11) 

Okulun iticiliğinde öğretmenin aşırı otoritesi, ilgisiz davranması, ödül ve cezayı yerinde 
kullanmaması, öğrenciye sorumluluk vermemesi, arkadaşları arasında aşağılaması, tutarsız 
davranması, yeteneği üzerinde istekte bulunması, mahremiyete saygısızlık yapması, 
yargılaması, başka öğrencilerle karşılaştırması, izole etmesi veya aşırı koruması gibi 
davranışları rol oynamaktadır. Çalışan çocuk  sınıfta derslere gereken ilgiyi gösteremez,  
öğretmeni ve arkadaşları ile iletişim kurma yönünde sorunlar yaşar, kendini ifade edemez ve uyum 
sorunları yaşar.  Bu durumda sokakda, ‘yargılamadan kabul edilme’ olduğu için çekici hale gelir. 
Çocuklar aile ve okuldan itildikleri için sokağın çekiciliğine kapılmaktadır. Çalışarak yetişkinler 
dünyasına katılmak ve güç kazanmak çalışmanın veya sokağın çekiciliğini arttırabilir. Çocuklar, 
yetişkin olmadığına göre anlık kararlar vermeleri doğaldır.  Sokakta düzen ve kuralların olmayışı, 
arkadaşlar tarafından kabul görme, güven duyma ve aile ve okul baskısından uzak olma, sokağın 
diğer çekici özelliklerini oluşturmaktadır. (11) 

8.2.2.3. Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocukların Sorunları 

Sokakta yaşayan/çalışan çocukların karşı karşıya olduğu riskler ve tehlikeler, yapılan birçok 
araştırma, haber ve çocukların kendi açıklamalarına dayanılarak ortaya çıkarılmıştır. Karşı karşıya 
oldukları temel tehlikelerin; başta yaşama hakkı olmak üzere, ortadan kaybolma, kaçırılma, 
ticarete konu olma ve suç örgütleri tarafından öldürülmeyi içeren şiddet, madde bağımlılığı, 
hastalıklar, eğitimsizlik, suça zorlama, barınma sorunu, fuhuş, sosyal ve ekonomik yoksulluk 
olarak özetlenebilir. (31) Çocukluk dönemlerinde yaşlarına uygun olmayan, tehlike ve riskleri 
içeren bir yaşam içerisinde olmaları nedeniyle sokakta yaşayan/çalışan çocuklar risk altındaki 
çocuklar kategorisindedirler. Yaşına uygun bir yaşam sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Oyun 
çağındaki çocuğun oyun oynaması, okul çağındaki çocuğun okula gitmesi gerekirken, 
sokakta yaşayan/çalışan çocuklar yaşamlarını tehlikeli ve gelişimlerini engelleyen 
ortamlarda geçirmektedir.  

Sokakta yaşayan/çalışan çocukları bekleyen başlıca riskler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. (11)  
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• Bedensel gelişim riskleri-  Beslenme, barınma sorunları, kaza riski, hava koşullarının 
ve çalışılan alanın elverişsizliği, bazı yaşamsal risklere ve bedensel gelişim geriliğine neden 
olabilmektedir. 

• Zihinsel gelişim riskleri-  Öğrenmeye ve bilgi almaya en açık olan dönem, okul 
çağıdır. Eğitim, zihinsel gelişmenin temelini oluşturur. Eğitimden yoksun bırakılma, okuldan 
uzaklaşma, çocukların zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. 

• Sosyal gelişim riskleri- Yanlış arkadaş grupları ve sosyal modeller çocukların 
sosyalleşme süreçlerini olumsuz etkiler. Oyun oynamaya zaman ayıramama, kötü alışkanlıklar 
kazanma, sokağın önemli risklerindendir.  

• Psikolojik gelişim riskleri- Kimliğin oluşmasında ana-baba ve yakın çevrenin önemli 
bir etkisi vardır. Çalışılan ortam, çocuğun psikolojisini etkiler. Sosyalleşme çevresi yani sokak, 
davranış bozukluklarının oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Çocuğun onur ve saygı hakkı 
sokakta ihlal edilmektedir. 

• Ahlaki gelişim riskleri- Çocuğun içinde yaşadığı çevre, ona rol alma olanakları 
sağlayarak farklı görüş ve düşünceleri algılamasına yol açar. Bu çevrelerin adalet düzeyi ise 
çocuklara ödül, ceza, sorumluluk ve avantajlar dağıtmada eşitlik ilkesine ne ölçüde uyduğu ile 
belirlenir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunun sokaktaki arkadaşlar veya diğer kişiler tarafından 
belirlenmesi ve çevredeki kişilerin beklentisine uygun davranmanın “iyi olma” ile eş anlamlı 
tutulması, çocuğun ahlaki gelişimini olumsuz etkiler. 

Sokakta yaşayan/çalışan çocukları sağlık tehditleri şu şekilde sıralanabilir:  
• Şiddet (arkadaşları veya başkaları tarafından uygulanan şiddet),  
• Madde Bağımlılığı (tiner, bali, esrar, hap, alkol, sigara ve diğer uyuşturucular),  
• Suça Karıştırılma (hırsızlık, adam yaralama ve suç örgütlerine katılmaya zorlanma)  
• Cinsel istismar ve ticari cinsel sömürü aracı olarak kullanılma (tâciz, tecavüz, fuhuşa 

sürüklenme)  
• Sağlık sorunları (madde kullanımı ve olumsuz yaşam koşullarından kaynaklanan 

fiziksel ve ruhsal sorunlar)  olarak belirtilmektedir. (2) 
Ülkemizde Ögel ve arkadaşları (2001) liseye giden çocuklarda yaptıkları bir çalışmada hayat 

boyu yasa dışı bir madde kullanma oranının % 3,3 olduğunu bildirmektedir. Mersin çalışmasında 
ise % 6,6 çocuğun hayatı boyunca en az bir kez yasa dışı bir madde kullanımını denediği, yasa dışı 
madde deneme oranının 10 yaş altında % 2,7, 10-14 yaş arasında % 5,6 ve 14 yaş üzerinde % 20 
olduğu bulunmuştur. (9) 

Adana’da 2005 yılında “Sokaktan Geleceğe - Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Mesleki 
Beceri Kazandırma ve Sosyal Uyum Projesi”  kapsamında yapılan çalışmada, projeye başvuruda 
bulunan yaşları 12 ile 25 arasında değişen 55’i kadın, 174’ü erkek 229 gencin 54’ünün suç, 
uyuşturucu veya her ikisine birlikte karıştığı saptanmıştır. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar 
genellikle uyuşturucu kullanma ve suç mağduru ya da sanığı olma tehlikeleri ile karşı 
karşıyadırlar. (1) 
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8.2.2.4. Türkiye’de Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sorunun Çözümüne Yönelik 
Uygulamaları 

Ülkemizde sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik İstanbul'daki yürütülen ilk proje, 1990 
yılında aileleriyle bağları kopmaya yüz tutmuş ya da tamamen kopmuş çocuklara hizmet sunmayı 
amaçlayan sivil bir girişim olarak başlatılmıştır. Bazı illerde sivil girişimler zamanla dernek ya da 
vakıf biçiminde örgütlenmişlerdir. Gerek bağımsız projeler oluşturan, gerekse diğer resmi 
kurumlar ya da sivil girişimlerle işbirliği içinde çalışan yerel yönetimlerin projeleri öncü 
nitelikteki çalışmalardır. (22) 

8.2.2.4.1. SHÇEK’in Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklara Yönelik Uygulamaları 

Sokak çocukları ile ilgili çözüm üretme çalışmaları çerçevesinde 1997 yılında Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından sokak çocuklarının rehabilitasyonu ve topluma 
yeniden kazandırılmasına ilişkin yatılı ve gündüzlü sosyal hizmetin sunulduğu “Çocuk ve Gençlik 
Merkezleri” açılmıştır. Şubat 2010 itibarıyla 38 Çocuk ve Gençlik merkezi ve bu merkezlere bağlı 
6 gözlemevinde 8.756 kayıtlı sokakta yaşayan ve çalışan çocuğa hizmet verilmektedir. (32)  

Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik hizmet modelinin uygulanmasına ilişkin 
bakanlıklar arası işbirliği çalışmaları yapılmıştır. Sokakta yaşayan/çalışan çocukların rehabilite 
edilmek suretiyle sağlıklı birer birey olarak topluma katılmalarını sağlamak için, topluma dayalı 
modeller geliştirmek ve bu modelleri uygulamaya koymak kaçınılmaz bir gereklilik hâline 
gelmiştir. Sözü edilen sorunun çözümü, ancak kurumlar arası etkili işbirliğiyle mümkündür. 
Komite bir dizi toplantı yapmak suretiyle; sokak çocukları, kapkaç olayları ve uyuşturucu madde 
kullanımının önlenmesi konularında çalışmalar yapmış, bu konuların birlikte ele alınması 
amacıyla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu koordinatörlüğünde proje geliştirmelerini 
istemiştir. 

Bu çerçevede, SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir model geliştirilmiş,  
Bakanlara Kasım ve Aralık 2004 tarihlerinde takdim edilmiş ve uygulanabilir olduğu konusunda 
ortak bir fikir oluşmuştur. Bakanlıklar ve kurumlar arası etkili işbirliğine dayalı olarak 
gerçekleştirilecek bu uygulama, sorunun yoğun olduğu illerden başlanarak hayata geçirilmesi 
öngörülmüştür. “Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli” olarak adlandırılan 
söz konusu çalışma, sorunun yaşandığı tüm illere uygulanabilecek ölçektedir. 

SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara 
Yönelik Hizmet Modelinin”, ilk uygulama merkezî olarak seçilen İstanbul ili, modelin pratik bir 
değer kazanması ve yaygın uygulamaya geçilmesi noktasında büyük önem taşımaktadır. 

Bugüne kadar bu alanda gerçekleştirilememiş olan kurumlar arası işbirliğinin, etkili biçimde 
uygulamaya konacak olması, SHÇEK’in koordinasyonunda, diğer kurumların da bu hizmeti 
üstlenmede çok istekli davranmaları, “Sokakta Yaşayan Çocuklar” sorununun çözümü adına 
atılmış çok ciddi bir adımdır. Bu işbirliğiyle sağlanacak başarının, birçok sosyal sorunun çözümü 
için de,  model oluşturabileceği düşünülmektedir.  

Yeni hizmet modeli öncelikle sorunun yoğun olarak görüldüğü, İstanbul, İzmir, Ankara, 
Antalya, Diyarbakır, Adana, Mersin ve Bursa İllerinde uygulamaya başlanmıştır. Çalışmaların 
takibi ve değerlendirmesi için illerde değerlendirme toplantıları tüm sektörlerin katılımı ile 
yapılmıştır. Modelin ihtiyaç duyulan diğer illere de yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu 
hizmet modeli ile hizmetler standartlaştırılmış ve kurumların sorumluluk alanları belirlenerek, 
eşgüdüm sağlanmıştır. 
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Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli 

Sokakta yaşayan/çalışan çocuklarla ilgili çözüm üretme çalışmaları iki grupta toplanabilir. 
Birinci grupta sokakta çalışan/yaşayan çocuk olmamasına yönelik olarak yapılması gereken 
koruyucu-önleyici ve erken dönemde tespit çalışmaları yer alırken; ikinci grupta var olan sokak 
çocuklarına yönelik yapılması gereken koruma ve rehabilitasyon çalışmaları yer almaktadır. 

Hizmet Sunumunda İşbirliği Yapılacak Kurumlar 

Bu hizmet modeli kapsamında pek çok kurum ve kuruluşla işbirliği yapılmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı), Milli 
Eğitim Bakanlığı, SHÇEK ve Belediyeler ile personel dayanışması yapılmaktadır.  

Kurumlar arası işbirliğinde sokakta yaşayan/çalışan çocukların gereksinimlerine yönelik 
gereksinimlerin sağlanması için öneriler geliştirilmiştir. 

Yer sağlama belediyeler, valilik ve SHÇEK ile arazi ise belediye tarafından sağlanacaktır. 
Hizmet sunumunda belediye ve valilik mobil araçları sağlarken;  SHÇEK, belediyeler, 

valilik ve ilgili kurumlar tarafından ekipmanı karşılanacaktır. 

Koruyucu-Önleyici ve Erken Dönemde Tespit Çalişmalari 

Sokak çocukları sorunu niteliği gereği birçok kuruluşun ve disiplinin birlikte çalışmasını 
gerektirmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Çocuk Büro Amirlikleri ve Jandarma Komutanlığı Çocuk Koruma merkezi, Çocuk 
Koruma İşlem Astsubayı/Elemanı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, UNICEF ve ILO 
ülkemizde doğrudan veya dolaylı olarak sokak çocukları ile çalışmalarını yürüten kurum ve 
kuruluşlardır. 

Sokak çocuklarına SHÇEK Çocuk ve Gençlik Merkezleri aracılığıyla hizmet götürülmesine 
rağmen, sokakta yaşayan, sokakta çalışan, madde kullanan, ticari cinsel sömürüye maruz kalan kız 
çocukları gibi ihtiyaç gruplarına yönelik yeni bir hizmet modelinin gerekliliği zaman içerisinde 
saptanmıştır. Bu çocukların, örgün eğitim veya mesleki eğitime dâhil edilmeleri ve ailelerinin 
yanına veya kurum bakımına yönlendirilerek, eğitimini tamamlamış ya da iş sahibi gençler olarak 
rehabilitasyonlarının tamamlanması amacıyla, SHÇEK Genel Müdürlüğünce, yeni hizmet modeli 
25 Mart 2005 tarih ve 25.766 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

SHÇEK tarafından sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik hazırlanan koruyucu ve 
önleyici hizmet modeli aşağıda yer almaktadır. 
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Şekil 34. Koruyucu ve önleyici hizmet modeli şeması 
 

 

RİSK ALTINDAKİ 
AİLE VE ÇOCUK 

TOPLUM MERKEZLERİ 
Emniyet, Okul, Sağlık Ocakları, 

AÇSAP’lar, Din Görevlileri, Sivil 
Toplum Örgütleri, Üniversiteler

SOKAKTA 
ÇALIŞAN 
ÇOCUK 

KOORDİNASYON 
MERKEZİ 

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI 
ACİL MÜDAHALE VE 

REHABİLİTASYON MERKEZİ 

SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUK 
HİZMET MODELİ 

MOBİL EKİP SOKAK OFİSİ 
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• Toplum merkezi: Mobil ekipler tarafından tespit edilen sokakta çalıştırılan çocuk, 
öncelikle koordinasyon merkezî bilgilendirilerek, ikamet ettiği mahallede hizmet veren toplum 
merkezine yönlendirilir. Sokakta çalıştırılan çocuklar sorununun temel kaynağının aileler ve 
çocuğun yaşadığı koşullar olduğundan hareketle, toplum merkezinde görevli meslek elemanları 
tarafından çocuklarla, ailelerle ve öğretmenler ile toplantılar veya grup çalışmaları yoluyla 
bilinçlendirme, içgörüş kazandırma çalışmaları yürütülmektedir. Çocuğun bulunduğu bölgeden 
uzaklaşarak kentin merkezinde hizmet veren çocuk ve gençlik merkezlerinde faaliyetlere katılması 
yerine, çocuğun kendi ailesi ve çevresi içerisindeki koşullarını iyileştirerek, aile bağlarının 
kopmasını engelleyici çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

 
Toplum Merkezlerinin İşlevleri: 
• Ailelerle bağlantı kurarak, sosyal incelemelerini yapmak, 
• Aileleri, çocukların sokakta karşılaşabilecekleri tehlike ve riskler hakkında 

bilgilendirmek,  
• Ailelere, çocukları ile iletişimlerini güçlendirmeleri yönünde eğitim programları 

uygulanmasını sağlamak, 
• Ailenin ekonomik yoksunluk içerisinde bulunduğunun tespiti hâlinde, sosyal yardım 

hizmetlerinden yararlandırmak,  
• Ailelerin, İŞKUR kapsamındaki meslek edindirme kurslarına dâhil edilmelerini 

sağlamak, 
• Ailelerin sağlık (aile planlaması, aşı, çocuk sağlığı vb.) eğitim, hukuki işlemler ve 

ihtiyaç duydukları diğer konularda danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini gerçekleştirmek. 
• Çocukların sürekli devam ettikleri okulların idarecileri, öğretmenleri ve rehber 

öğretmenleri ile bağlantı kurularak, çocukların eğitim sistemi içerisinde tutulabilmeleri veya 
eğitim sistemine dâhil edilebilmeleri amacıyla gerekli çalışmaların yürütülmesi, (eğitim kitleri 
oluşturularak öğretmen ve psikolojik danışmanlara sokakta çalıştırılan çocukların özellikleri ve 
onlara karşı nasıl bir tutum geliştirilebileceği yönünde destek çalışmaları yapılması)  

• Çocukların başarı düzeylerinin düşük olduğu dersler için, il milli eğitim 
müdürlüklerince takviye eğitim programları yapılması yönünde işbirliği gerçekleştirmek,  

• Ailelerin okulla bağlantılarını güçlendirmek amacıyla veli-öğretmen görüşmelerine 
gerekli özenin gösterilmesi yönünde bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek, 

• Zorunlu eğitim çağı dışındaki çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi yönünde 
çalışmalar yürütmek. 

• Öğrenime devam edebilecek yaş grubu içerisinde bulunan fakat ailesinin ekonomik 
yoksunluk içerisinde bulunması nedeniyle öğrenimine devam edemeyen çocukları YİBO’lara 
yönlendirme çalışmalarını sürdürmek. 

Koruma Ve Rehabilitasyon Çalışmaları 

Çocuk ve Gençlik Merkezleri; eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, 
yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya 
sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden 
kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları olarak 
tanımlanmıştır. 
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SHÇEK Genel Müdürlüğü 1997 yılı itibarıyla 1 Çocuk ve Gençlik Merkeziyle (ÇOGEM) 
başlattığı hizmetlerini, 2009 Aralık ayı itibarıyla, 38 merkez ve bu merkezlere bağlı olarak hizmet 
veren 6 Gözlemevi ile sürdürmektedir. 

Tablo 96. Çocuk ve Gençlik Merkezleri 

Kuruluşun Türü Sayı Kapasite 

ÇOGEM (Yatılı) 8 233 
ÇOGEM (Gündüzlü) 27 - 
ÇOGEM (Yatılı – Gündüzlü) 3 61 
Toplam 38 294 
Gözlemevi (ilk adım istasyonu) 6 92 

Tablo 97. Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin İllere Göre Dağılımı ve Kapasiteleri (Haziran 
2010) Yıllar İtibarıyla Kuruluş Sayıları ve Hizmet Verilen Çocuk Sayıları 

Yıl Açılan Kuruluş Mevcut Kuruluş Sayısı 
Hizmet Verilen Çocuk 

Sayısı 

 
2002 

6 Merkez 
24 Merkez, 

1 Gözlemevi 
 

5.520 

 
2003 

12 Merkez 
2 Gözlemevi 

36 Merkez, 
3 Gözlemevi 

 
13.961 

 
2004 

4 Merkez 
1 Gözlemevi 

40 Merkez, 
4 Gözlemevi 

 
8.735 

 
2005 

4 Merkez 
2 Gözlemevi 

44 Merkez, 
6 Gözlemevi 

7.837 

 
2006 

2 Merkez 
4 Gözlemevi 

44 Merkez, 
8Gözlemevi 

9.114 

 
2007 

2 Gözlemevi 
43 Merkez, 

8 Gözlemevi 
8.947 

 
2008 

1 Merkez 
37 Merkez, 

5 Gözlemevi 
10.778 

 
2009 

2 Merkez, 
1 Gözlemevi 

38 Merkez, 
6 Gözlemevi 

8.756 

 
Ocak-Nisan 

2010 
 

38 Merkez, 
6 Gözlemevi 

7.669 
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Merkezler aracılığıyla 2009 yılı sonu itibarıyla sokakta yaşayan/çalıştırılan 1.266 kız, 7.490 
erkek olmak üzere toplam 8.756 çocuğa hizmet verilmiştir. Hizmet verilen çocuklardan 3.060’ı eğitim 
ve öğretim sistemi içerisinde desteklenmiş olup 762’si sokaktan ve iş yaşamından çekilerek eğitim-
öğretim sistemine kazandırılmış, sokakta çalıştırılma riski altında olan 797 çocuk eğitim-öğretim 
sistemine kazandırılmıştır. Bu dönemde 79 çocuğun madde bağımlılığı tedavisine yönlendirilerek 
tedavisi sağlanmıştır; 83 çocuk meslek edindirilerek korumalı işe yerleştirilmiştir. Çocuklardan 
939’unun ailesine sosyal yardım bağlanmıştır. 37 çocuk korunma altına alınarak yaşına ve cinsiyetine 
uygun kuruluşlara yerleştirilmiştir. Aile bağları zayıf olan 1.888 çocuk ailesine döndürülmüştür. 
4.570 çocuğun sosyo-kültürel etkinliklere katılım sağlamıştır. Ayrıca çocuğunu sokakta çalıştırmakta 
ısrar eden 740 aile hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve 151 aile ceza almıştır. 

Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların yanı sıra mağdur olan çocuklara yönelik olarak 
hizmetlerin sunumunda özel bir çalışma yaklaşımı ile uzmanlaşmış kurumlara gereksinim vardır. 
Koruma ve rehabilitasyon hizmetleri personel ve bütçe yetersizliği ile sektörler arası aktif 
işbirliğinin sağlanamamasından dolayı uzun bir süre çocuk ve gençlik merkezleri bünyesinde 
sunulmuş olup, bu durum, hizmetin işleyiş ve niteliğini olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle, aşağıda 
yer alan hizmet modelinde, her merkez, ihtiyaç gruplarından birisine hizmet verecek şekilde, bir 
sonraki hizmet ayağı belirlenmek suretiyle yapılandırılmıştır. 

Şekil 35. Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli 
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Şemada verilen sürecin gerçekleştirildiği hizmet birimlerinin işlevleri aşağıda 
özetlenmektedir. 

Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezî:  Sokak ofisinin sorumluluğu altında bulunan 
barınak ve mobil ekipler, bu birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu, aile görüşmelerini ve 
çocuğun aileye teslimini sağlayan merkezdir.  

Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezî İşlevleri: Mobil ekipler, sokak ofisleri ve 
barınaklardan, sokak çocukları koordinasyon merkezine yönlendirilen çocuklarla ilgili:  

• Bireysel dosyalar oluşturulur. 
• İstatistiksel veri toplanır ve bu veriler değerlendirilir. 
• Çocukların aileleri ile görüşmeleri sağlanır. 
• Uygunluğu tespit edilen çocukları ailelerine teslim edilir. 
• Toplum merkezleri ile koordineli çalışılır. 
• Gerek görülmesi hâlinde, aileler SHÇEK Genel Müdürlüğünün ayni nakdi yardımları 

ve valiliklerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanacak yardımlarla 
desteklenir. 

• Bünyesindeki mobil ekipleri, sokak ofislerini ve barınakları organize eder. 
• Gerekli hallerde, çocuğa acil sağlık hizmeti sunulur. 
• Sokak çocukları koordinasyon merkezî bünyesinde, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, 

çocuk gelişimci, önder çocuk, doktor, hemşire ve kolluk kuvvetleri görev yapmaktadır. 
• Görevli meslek elemanları 24 saat vardiya sistemi ile hizmet vermektedir.  

 
Mobil Ekip: Meslek elemanları, önder çocuk ve kolluk kuvvetlerinden oluşmakta olup, 

koordinasyon merkezine bağlı olarak, sokaktaki çocukların tespit edilmesi ve uygun kuruluşa 
yerleştirilmesinden sorumlu ekiplerdir. 

Mobil Ekip İşlevleri:   
• Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezine bağlı olarak çalışır. 
• Sokak çalışmaları ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukları tespit ederek ve sokakta 

yaşayan çocuğu, durumuna uygun bir merkeze teslim eder. 
• Sokakta yaşayan ve bir merkeze gitmeyi reddeden çocuklar, isteğine bakılmaksızın, 

yalnızca çocuğun korunması amacıyla, durumuna uygun bir merkeze teslim eder. 
• Sokakta tespit edilen tüm çocuklara ilişkin bilgileri, Koordinasyon Merkezine iletilir. 
• Merkez hizmetlerini reddeden çocuk, barınağa teslim edilir.   
• Ekipte, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, önder çocuk ve kolluk 

kuvveti görev yapmaktadır. 
• Ekipler, 3 vardiya hâlinde 24 saat, tam zamanlı olarak ve sürekli sokakta çalışmaktadır. 

  
Sokak Ofisleri: Şehir merkezlerinde, kolayca ulaşılabilecek yerlerde bulunan;  çocukların 

durumları ile vatandaşlar tarafından yapılan ihbarları değerlendiren ve mobil ekipleri yönlendiren 
birimlerdir. 

Sokak Ofisleri İşlevleri: 
• Koordinasyon merkezine bağlı olarak hizmet verilir.  
• Sokakta çalışan veya yaşayan çocukların yoğun olarak bulundukları bölgelerde ve gar, 

terminal gibi yerlerde kurulacak prefabrik ya da konteynırlarda hizmet sunulur. 
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• Sokakta çalışan ya da yaşayan tüm çocukların, güven ilişkisi kurularak, diğer 
hizmetlerden yaralanmaları amacıyla ikna çalışmalarını gerçekleştirir.  

• Halk tarafından, sokakta yaşayan ya da çalışan çocukların bildirildiği bir birim olarak 
hizmet verilmektedir. Bu ihbarları, gerekli müdahaleyi yapmaları amacıyla mobil ekiplere bildirir.  

• Çocukla yapılan görüşmeler neticesinde, çocuğun hangi birime havale edileceğini 
(barınak, ilkadım istasyonu) belirleyerek, ilgili birime teslimini sağlar. 

• Sokak ofislerinde sadece sosyal hizmet uzmanları görev yapmakta ve 24 saat vardiyalı 
hizmet olarak hizmet verilmektedir. 

 
Barınak: Madde bağımlısı olduğu hâlde, bırakma eğilimi göstermeyen çocukla, tedaviyi 

kabul eden çocuk arasında bir filtre fonksiyonu üstlenmektedir. Çocukları, tıbbi rehabilitasyon 
merkezine veya ilkadım istasyonuna yönlendirmek üzere ikna çalışmaları yapılmaktadır. Sadece 
ihtiyaç duyulan illerde oluşturulması öngörülmüştür 

Barınak İşlevleri:  
• Barınak, koordinasyon merkezine bağlı olarak çalışır. 
• Barınakta kalan çocuklara, reddettikleri, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon süreci hakkında 

bilgi verilmekte, çocukları bu hizmetlere yönlendirebilmek için ikna çalışmalarını gerçekleştirmek 
üzere, belirlenmiş bir süreyi barınakta geçirmeleri sağlanır.  

• Çocuklara ve gençlere, barınma, beslenme (akşam yemeği ve kahvaltı), gerekli 
hallerde acil sağlık hizmetleri (koordinasyon merkezinde bulunan doktor ve hemşire tarafından) 
sunulur. 

• Kalıcı olarak merkezlerde bulunmak istemeyen fakat, zaman zaman kapalı mekana 
duydukları ihtiyaç nedeniyle merkezlerden yararlanma eğilimi gösteren çocukların özellikle kış 
aylarında doğa koşullarından ve sokakta yaşayabileceği olası ihmal, istismar ve cinsel tâciz 
olaylarından korunmasını sağlanır. 

• Barınakta, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, önder çocuk ve kolluk 
kuvvetinin görev yapması planlanmıştır. 

 
İlkadım İstasyonu: İlkadım istasyonlarının kurulmasında erkek ve kızların kalacağı 

kurumlar ayrı olarak planlanır.  İlkadım istasyonunda, ortalama bir ay kalacağı öngörülen çocuğun, 
kalacağı süre değişkenlik gösterebilecektir. 

İlkadım İstasyonu İşlevleri  
• Mobil ekiplerce teslim edilen, kendiliğinden gelen, sokakta yaşayan, madde kullanan 

fakat bu alışkanlığından uzaklaşma kararı veren veya madde kullanmayan çocuk ve/veya 
gençlerin, öncelikle hijyen-öz bakım, beslenme, sağlık, giyim ve benzeri temel ihtiyaçları 
karşılanır.  

• Sisteme uyumlandırma yönünde gerekli çalışmaları yapılır.  
• Çocuğa, psikiyatrik destek sağlanmakta, çocukların aileleri var ise, çocuklarla aileleri 

arasında iletişimi sağlama yönünde çalışmalar yapılır. 
• Madde bağımlısı olan çocuk ve genç, tedaviye hazır hale geldiğinde, tıbbi 

rehabilitasyon merkezine teslim edilir. 
• Uyumlanan çocuk, sosyal rehabilitasyon merkezine yönlendirilir.  
• İlkadım istasyonunda, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, önder çocuk ve kolluk 

kuvvetinin görev yapması planlanmıştır. 
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ÇEMATEM ( Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim ve Destek Merkezî): Bu 
hizmet Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir. 

ÇEMATEM İşlevleri: İlk adım istasyonundan havale edilen, uçucu ve uyuşturucu madde 
kullanan çocukların, tıbbi tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hizmet verilmektedir. 

 
Tıbbi Rehabilitasyon Merkezî: Bu hizmet Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi 

öngörülmektedir. Ancak, hâlen ülkemizde yeterince kurulmamıştır. 
Tıbbi Rehabilitasyon Merkezî İşlevleri: Tıbbi tedavisi tamamlanmış olan çocukların, tıbbi 

rehabilitasyonlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla hizmet vermektedir. Buradaki çocukların 
kalış süresinin, çocukla çalışan hekim tarafından belirlenmesi tanımlanmıştır.  

 
Sosyal Rehabilitasyon Merkezî: Sosyal rehabilitasyon, ilkadım istasyonundan 

uyumlandırılarak doğrudan gönderilecek ya da tıbbi rehabilitasyon merkezlerinde tedavilerini 
tamamlamış çocukların, yönlendirileceği bir merkezdir. Sosyal Rehabilitasyon Merkezî, çocuğun, 
sağlıklı bir birey olarak sosyal yaşamla uyumlandırılacağı süreçlerden geçeceği bir kampüs 
şeklinde planlanmıştır. 

Sosyal Rehabilitasyon Merkezî İşlevleri  
• Sosyal, kişisel sorumluluk bilinci kazandırılır.  
• Kurallara uyma alışkanlığı kazandırılır. 
• Bünyesinde yer alan birimler aracılığı ile, çocuğu, meslek edindirmeye yönelik 

mesleki eğitime veya örgün eğitime hazırlar. 
• Merkezde, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikiyatrist, klinik psikolog, rehber 

öğretmen, çocuk gelişimci, önder çocuk ve kolluk kuvvetleri görev yapması planlanmaktadır. 
Yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal rehabilitasyon sürecini tamamlama aşamasına 

gelen çocuklar; ailelerine, SHÇEK kuruluşlarına, YİBO’ lara ve gençlik evlerine 
yönlendirilmektedir 

Tablo 98. Yeni Hizmet Modeli Kapsamında  İllerde Hizmet Vermeye Başlayan  Merkezler, 
İstasyonlar ve Barınaklar 

 
Açılan 

olanaklar Adana Ankara Antalya Bursa Diyarbakır İstanbul İzmir Mersin Toplam 

Koordinasyon 
Merkezî 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Mobil Ekip  2 4 2 1 3 3 2 2 19 
Sokak Ofisi - - 1 - - 1 - - 2 
Barınak  - - - - - 1 - - 1 
Kız İlk Adım 
İstasyonu  - - 1 - - 1 1 - 3 

Erkek İlk Adım 
İstasyonu  - 1 1 - 1 4 1 - 8 

ÇEMATEM - 1 1 - 1 1 1 - 5 
Tıbbi 
Rehabilitasyon 
Merkezî  

- - 1 1 - 1 1 - 4 

Sosyal 
Rehabilitasyon 
Merkezî 
(ÇOGEM)  

1 1 1 1 2 

 

5 3 

 
 

15 
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Hizmetin planlandığı dokuz ilde 19 mobil ekip oluşturulmuş, 15 ÇOGEM 4 tıbbi 
rehabilitasyon merkezî hizmete girmiştir. İllerde toplam 2 sokak ofisi, bir barınak, 3 kız ve 8 erkek 
ilk adım istasyonu açılmıştır. İllerin sekizinde koordinasyon kurulu olup, 5 ÇEMATEM hizmete 
katkı sunmaktadır.  

Yukarıda verilen şema ve açılan olanaklar çerçevesinde sokaktan eve ya da kuruma kadar 
izlenen süreci tanımlamaktadır. Şema kısaca özetlenecek olursa; 2005 yılında uygulamaya 
başlanan yeni hizmet modeli; öncelikle sokakta çalıştırılan, sokakta 24 saatini geçirip her türlü 
istismara açık olan, madde kullanan çocukların sokaktan çekilerek örgün eğitim ve mesleki 
eğitime yönlendirilmelerini, madde bağımlılığı tedavilerinin yapılmasını, barınma, beslenme, 
giyim, sağlık, eğitim vb. tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını, toplumla yeniden bütünleştirilmesini 
içeren çok sektörlü yaklaşımı içermektedir. Ayrıca çocukların sokakta çalıştırılmalarını ve 
yaşamalarını önleyici tedbirleri de kapsamaktadır. Çocuklar sokaktan (psikolog, sosyal çalışmacı, 
çocuk gelişimci, sosyolog ve öğretmen) meslek elemanlarından, önder çocuk ve kolluk 
kuvvetlerinden oluşan mobil ekipler veya kolluk aracılığı ile tespit edilmektedir. İlk adım 
istasyonunda mobil ekipler ve/veya akran grupları tarafından getirilen çocukların ilk görüşmeleri, 
sağlık taramaları, aile bağları olup olmadığı vb. konuları içeren çalışmalar yapılmaktadır. Tespit 
edilen çocuklardan madde  bağımlısı olanlar tedavilerinin yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığına 
bağlı tedavi merkezlerine yönlendirilmektedir. Aile bağları zayıf olan ve madde bağımlılığı 
tedavisini yaptırılan çocukların tedavi öncesi ve sonrası takibi yapılmakta ve sosyal 
rehabilitasyonu sağlanmaktadır. Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklara yönelik hizmet veren çocuk 
gençlik merkezlerinde çocukların her türlü giderleri (barınma, sağlık, gıda, giyim, eğitim, 
sosyokültürel ve sportif vb. giderler) karşılanmaktadır. Nüfusa kayıtlı olmayan sokaktaki çocuklar 
bu hizmetler kapsamında nüfusa kayıt işlemleri yapılmaktadır. Mevcut örnek uygulamaları ve 
uluslararası deneyimi temel alan Yeni Hizmet Modeli, ilgili çocukların belirlenebilmesi için mobil 
ekiplerin ve sokak ofislerin oluşturulmasını öngörmektedir. Böylece çocuklar gerektiğinde tıbbi 
veya sosyal rehabilitasyon merkezlerine de yönlendirilebilecektir. Bu süreçte her çocuk bir sosyal 
çalışmacı, psikolog veya çocuk gelişimci tarafından desteklenecektir. Mümkün olduğu her 
durumda sokaklarda yaşayan/çalıştırılan çocuklar aileleriyle yeniden bir araya getirilmekte, diğer 
durumlarda ise SHÇEK kurumlarına veya yatılı okullara yerleştirilmektedir. Bu illerde hizmet 
modelinde karşılaşılan eksikliklerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturularak uygulanması 
ülkemizde sokakta yaşayan/çalışan çocukların olmamasına ya da rehabilitasyonlarına yönelik 
önemli bir adımdır. 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 03.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte 
suça sürüklenen ve korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında verilen bakım, barınma ve danışma 
tedbirlerinin uygulanması görevi SHÇEK’e verilmiştir. Bakım tedbirinin çocuk yuvaları ve 
yetiştirme yurtlarında uygulanması zaman içinde birtakım sorunlara neden olmuş ve bu çocuklara 
yönelik sosyal rehabilitasyon hizmeti verebilecek kuruluşlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu kuruluşlar 
hizmete girene ve yasal zemin hazırlanıncaya kadar, tedbir kararlı çocuklar sokakta yaşayan ve 
çalıştırılan çocuklara yönelik hizmet veren çocuk ve gençlik merkezlerinde rehabilitasyon 
hizmetinden yararlandırılmış ve kendilerine bakım tedbirleri uygulanmıştır. Sokakta 
yaşayan/çalıştırılan çocukların, örgün eğitim veya mesleki eğitime dâhil edilmeleri ve durumlarına 
göre ailelerinin yanına veya kurum bakımına yönlendirilerek eğitimini tamamlamış ya da iş sahibi 
gençler olarak rehabilitasyonlarının tamamlanması amacıyla, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet 
Bakanının koordinasyonunda, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Adalet 
Bakanından oluşan bir komite kurulmuştur. Bakanlardan oluşan Komitenin talimatları ile SHÇEK 
Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde uygulanmak üzere basamaklandırılmış Yeni Hizmet 
Modeli hazırlanmış ve Başbakanlığın 2005/5 nolu Genelgesi, 25 Mart 2005 tarih ve 25766 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. 
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Şekil 36. İl Müdürlüğüne İhbar ve Acil Korunma Kararı Alınmasına İlişkin Durum 
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Şekil 36’nın devamı: 
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Şekil 37. İl Emniyet Müdürlüğü Başvuru ve Kurum Tarafından Bakım Altına Alınma Süreci 
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Şekil 37’nin devam: 
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Şekil 38. İl Müdürlüğüne Başvuru ve Kuruma Kabul 
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Şekil 38’in devamı: 
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8.2.2.4.2. Emniyet Genel Müdürlüğünün Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklara 
Yönelik Çalışmaları 

Emniyet Genel Müdürlüğünde yer alan Çocuk Şube Müdürlükleri de sokakta 
yaşayan/çalışan çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülen hizmetleri düzenlemektedir.   

Bu kapsamda yer alan çocuklar aynı zamanda korunma ihtiyacı içerisinde yer alan 
çocuklardır ve bu çocuklarla ilgili yapılan iş ve işlemler  aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde 
özetlenebilir: 

• Eğer çocuğun bulunduğu yer hem kısa hem de uzun vadedeki hayatına yönelik tehlike 
arz ediyorsa veya çocuk kendi sağlığı veya güvenliğini riske ve tehlikeye sokacak kişi ya da 
kişilerle birlikte oluyorsa, çocuğun bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması sağlanır veya çocuğun 
bulunduğu ortamda güvenliği sağlanır. 

• Bu kapsamdaki çocuklarda Çocuk Koruma Kanunu’nun 5’ inci maddesinde belirtilen 
tüm tedbirlerden, çocuğun durumuna göre olan tedbir uygulanır. İhtiyaç duyulan tedbir veya 
tedbirler Cumhuriyet Savcılığı veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerine 
bildirilir. 

• Çocuğun içinde bulunduğu şartlar dâhilinde; çok ivedi bir tedbir kararı alınmasına 
ihtiyaç duyulduğunun gözlemlenmesi durumunda, hiç zaman kaybetmeden, kolluk birimleri 
tarafından çocuğun yararına olan önlemler alınarak çocuğun güvenliği sağlanır ve en yakın zaman 
dilimi içerisinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun ilgili birimlerine teslim edilir. 

• Süreç içerisinde çocukla ilgili yapılan araştırma ve incelemeler dâhilinde, çocuğun 
birtakım olumsuz davranışlar içerisinde olduğu da görülebilir. Örnek olarak; eğitim çağında 
olmasına rağmen hiç okula gitmemiş ise herhangi bir uyuşturucu veya uçucu madde kullanıyorsa 
v.b. durumlarda, çocuğun diğer sorunlarının da giderilmesini sağlayacak ilgili kurumlara da bilgi 
verilir. 

8.2.2.4.3. Jandarma Genel Komutanlığının Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklara 
Yönelik Çalışmaları 

Jandarma Genel Komutanlığı hizmet bölgesinde sokakta yaşayan ya da çalışan bir çocuk 
olduğu zaman yapılanlar aşağıda sıralanmıştır:  

• Çocuk nerede olursa olsun, çalıştığı görüldüğünde yaptığı işten menedilir, 
• Durumdan Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek talimatı doğrultusunda çocuğun ailesi 

veya yasal temsilcisi tespit edilerek teslim edilir, 
• Çocuğun sokakta çalışmaması ile ilgili ailesine veya yasal temsilcisine tebligat yapılır, 

tekrarı ile karşılaşıldığında ise ailesine veya yasal temsilcisine yasal işlem uygulanır, 
• Çocuğun sokakta çalışmasına imkan sağlayanlar hakkında yasal işlem yapılır, 
• Sokakta çalışan çocuğun takip ve kontrolü yapılarak daha sonraki zamanlarda çalışıp 

çalışmadığı kontrol edilir, 
• Sokakta çalışan çocuğun eğitim kurumuna devam edip etmediği, devam etmiyorsa 

zorunlu öğrenim çağında olup olmadığı, zorunlu öğrenim çağında değilse yaptığı işin mevzuata 
uygun olup olmadığı araştırılır,  

• Sokakta yaşayan ve çalışan çocukla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak 
çalışılır. 
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8.2.2.4.4. Yerel Yönetimlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Sokakta Yaşayan ve 
Çalışan Çocuklara Yönelik Çalışmaları 

Ülkemizde pek çok belediyenin ve sivil toplum kuruluşunun sokakta yaşayan ve çalışan 
çocuklara yönelik hizmetleri bulunmaktadır. Belediyelerde kurulan merkezler ile okul ile ilgili 
sorunların çözümü, temel gereksinimlerinin karşılanması ve aileleri ile ilgili sorunlarını çözmek 
temel görevler arasındadır. genellikle bu merkezlerde sosyal etkinlikler, kültürel etkinlikler, 
çocukların öğretim  kurumlarına devam konusunda destek olma, sağlık hizmetleri, spor olanakları 
gibi pek çok farklı etkinlikler yapılmaktadır.  

Sivil toplum kuruluşları tarafından da benzer etkinlikler sürdürülmeye çalışılmaktadır.  

8.2.2.4.5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik 
Çalışmaları 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev tanımı içinde sokakta çalışan çocuklara 
yönelik özel olarak hizmet sunumu yer almamaktadır. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından çalışan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar sırasında sokakta çalışan 
çocuklarla da karşılaşılmaktadır. Sokakta çalışan bu çocukların ailelerine mesleki eğitim verilerek 
iş bulmaları ya da iş bulma olanaklarını oluşturarak çocukların çalışmalarının önlenmesi 
sağlanmaktadır. Bu çalışmalar sırasında saptanan çocuklar ise eğitime yönlendirilmektedir. Ancak, 
bu çalışmalar genellikle projeler kapsamında yürütülmektedir.  

8.2.3. TBMM’nin 22. Döneminde Kurulan Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle 
Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunda Belirtilen Sorunlar ve Çözüm 
Önerilerinin Değerlendirilmesi 

Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
tarafından sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik değerlendirme yapılmıştır; bu komisyon 
tarafından sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik önleyici, koruyucu ve rehabilitasyonuna 
yönelik sorunlar saptanmış ve öneriler geliştirilmiştir. 

Komisyonumuzca Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporundaki sorunlar ve çözüm önerileri incelenerek, bu çözüm önerilerinin Haziran 
2010 tarihine kadar gerçekleştirilme durumu izlenmiştir. Komisyon uzmanları tarafından derlenen 
bilgiler, Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporunda belirtilen sorunlar ve çözüm önerilerini takiben son durum başlığı altında her bir sorun 
ve çözüm önerisinden sonra verilmiştir.  

2005 yılında “Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu” raporunda, sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorunu sistem yaklaşımı içinde ele 
alınmış, sorun ve öneriler 3 ana başlık altında toplamıştır. Bunlar; 

• Değiştirici ve geliştirici boyut,  
• Koruyucu ve önleyici boyut,  
• Tedavi  edici ve rehabilitasyon boyutudur.  
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8.2.3.1. Değiştirici ve Geliştirici Boyut Alanında Sorunlar ve Öneriler 

Sorun 1:  
Ailede yaşanan işsizlik, ailelerin eğitimsizliği, bakabileceklerinden daha fazla sayıda çocuk 

sahibi olmaları, aile planlaması yöntemlerinin yeterince ve etkin bir biçimde kullanılmaması ve bu 
hizmetlere ulaşılamaması, iç göç ve buna bağlı uyum sorunları, gelir dağılımındaki adaletsizlik, 
yoksulluk, çocukların okul başarısızlığı, eğitimde yeterince okullaşamama, aile içi şiddet, çocuğun 
ailesi tarafından ihmal ve istismarı, aile parçalanması, sosyal güvenlik ağının tüm 
toplumu/bireyleri kapsamaması. 

Çözüm 1.1: 
Yoksulluğu, işsizliği giderici sosyal politikaların güçlendirilmesi ve istihdama yönelik 

ekonomik politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Son Durum:  
Uygulanan politikalar neticesinde, 2007-2008 döneminde yoksulluk oranı olarak da 

tanımlanan gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırı altında kalan nüfus 328 bin kişi azalarak yaklaşık 
11,9 milyon kişiye düşmüştür. Kentsel alanda 2007 yılında yüzde 10,36 olan gıda ve gıda dışı 
yoksulluk oranı 2008 yılında yüzde 9,38’e gerilemiştir. Satınalma gücü paritesine göre kişi başı 
günlük 1 doların altında tüketim harcaması yapan kişi bulunmamaktadır. Kişi başı günlük 2,15 ve 
4,3 doların altında tüketim harcaması yapan nüfus oranları da 2007 yılına göre 2008 yılında azalış 
göstermiştir. 2,15 doların altında günlük tüketim harcaması yapan kişi sayısı ise 26 bin azalarak 
2008 yılında 330 bin kişiye düşmüştür. Günlük tüketim harcaması 4,30 doların altında kalanların 
sayısı yaklaşık 1 milyon kişi azalarak yaklaşık 4,8 milyon kişiye gerilemiştir.  

 
Çözüm 1.2: 
Tüm toplumu kapsayacak şekilde sosyal güvenlik politikaları oluşturulmalıdır. 
Son Durum:  
16.6.2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’ üncü maddesinde sigortalı sayılanlar, 60’ ıncı maddesinde de 
genel sağlık sigortalısı sayılanlar belirlenmiştir. Türkiye’de 2008 yılında sosyal güvenlik 
kapsamında olan nüfus % 85,48’dir. Ayrıca, nüfusun % 13,05’i yeşil karta sahiptir.  

 
Çözüm 1.3: 
Aile ilişkilerini güçlendirici aileye yönelik eğitim programları düzenlenmelidir. 
Son Durum:  
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 7-19 Yaş Aile Eğitim Programı            

(8 oturum süren) yürütülmektedir. Bu programın amaçlarından biri aile içi riskleri azaltarak çocuk 
ve ergenlerimizin riskli davranışlar gösterme oranını azaltmak ve önlemektir. Bu programda anne 
babalara çocuğu ile daha sağlıklı ilişki kurmak için gerekli bilgileri öğretmek ve kullanması 
gereken becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. 2007 yılı Ağustos ayından bu yana bu programa 
24.339 ebeveyn katılmıştır. 

SHÇEK tarafından yapılan çeşitli eğitim programlarına toplam 263.185 kişi katılmıştır. Bu 
programların hepsi farklı yollardan aile yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.  
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Çözüm 1.4.  
Aile planlaması çalışmalarının önemi vatandaşlara anlatılmalı ve bu çalışmalar özellikle 

babayı hedef alan bir yaklaşımla uygulanmalı ve bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığının yanı sıra 
diğer ilgili kurum ve kuruluşların desteği alınmalıdır. 

Son Durum:  
Türkiye’de gebeliği önleyici yöntem kullanmı 1988-1998 yılları arasındaki 10 yıllık 

dönemde yüzde 63 civarında seyretmiştir. Bu dönemi izleyen 10 yılda ise hızla yükselerek 2003 
yılında yüzde 71’e, 2008’de ise yüzde 73’e ulaşmıştır. Modern yöntem kullanımı ise son 20 yıllık 
dönemde yüzde 31’den yüzde 46’ya yükselmiştir. 

Türkiye’de kadınların hemen hemen tamamı arasında (yaş gruplarında, yerleşim yerlerinde, 
eğitim düzeylerinde ve refah kategorilerinde) herhangi bir modern yöntemi bilmek yaygındır ve 
evli kadınların en az yüzde 98’i herhangi bir yöntem veya herhangi bir modern yöntemi 
duymuşlardır. 

Aile Planlaması Uygulama Eğitimleri:  
Aile planlaması hizmetlerinde ulaşılabilirliği ve niteliği artırmak, başka çocuk istemeyen 

veya bunu bir müddet ertelemek isteyen ailelere danışmanlık ve uygun modern etkili aile 
planlaması hizmeti vermek, özellikle düşük ve doğum sonrası dönemde danışmanlık aile 
planlaması hizmeti sunabilmek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2009 yılında 16 eğitim merkezî 
açılmıştır. 67 ilde toplam 165 Aile Planlaması Eğitim Merkezinde 2009 yılında 477 hekime rahim 
içi araç, menstrüel regülasyon eğitimi, 1.177 ebe ve hemşireye rahim içi araç uygulama eğitimleri 
verilerek sertifikalandırılmışlardır. Ayrıca, 4298 kişi Aile Planlaması Danışmanlık Modülü ile 
eğitilmiştir. 

Adı geçen eğitim merkezlerinde kursiyer yetiştirmek amacıyla toplam 22 hekim, 18 ebe ve 
hemşireye Eğitim Becerileri Kursu düzenlenmiş ve sertifikalandırılmışlardır.  

 
Çözüm 1.5.  
Çocukların eğitime devamları sağlanmalıdır. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranı 

yükseltilmelidir. 
Son Durum: 
2009-2010 Milli Eğitim İstatistiklerine göre 1998 yılından 2010 yılına kadar ilköğretim 

ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesinde kız çocuklarının okullaşma oranlarında gözle görülür 
bir artış gerçekleşmiştir. 1998-99 eğitim öğretim yılında kız çocukların okullaşma oranı 
ilköğretimde % 83,79 ortaöğretimde % 35,22 yüksek öğretimde % 9,67 iken 2009-2010 eğitim 
öğretim yılında ise ilköğretimde % 97,84, ortaöğretimde % 62,21 ve yüksek öğretimde ise (2008-
2009) % 27,92 ye yükselmiştir.  

 
Sorun 2:  
Kamu kurum ve kuruluşlarının sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorununu yetki dağılımı 

sebebiyle sahiplenememesi, bu soruna ilişkin, mevcut politikaların yetersiz, hizmetlerin dağınık, 
kurumlar arası eşgüdümün eksik olması, bürokratik engellerin aşılamaması, kaynakların yerinde 
kullanılamaması nedenleriyle ilgili Devlet Bakanlığının mevcut kurumsal yapısı içersinde sorunun 
çözümünde yetersiz kalması. 
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Çözüm 2:  
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorununun çözümü; yukarıda ifade edilen sorunların 

çözümü ile doğru orantılıdır. Bu sorunlar çözümlenmeden sokakta yaşayan/çalışan çocuklar 
sorununa çözüm getirilmesi mümkün görülmemektedir. Şu anki alınan tedbirler ve verilen 
hizmetlerle sorun kaynağında çözülememektedir. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorunu ve 
diğer sosyal sorunların çözümlenebilmesi için bütün sosyal hizmet kurumlarının (Aile ve Sosyal 
Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü) aynı yapı içerisine alınarak Devlet Bakanlığının 
icracı bir Hizmet Bakanlığına dönüştürülmesi öngörülmektedir. Bu yeni düzenleme ile birlikte 
ilgili tüm Bakanlıklarca “eşit sorumluluk alma bilinci” içerisinde uygun politikalar saptanıp hayata 
geçirilmelidir. İllerde Valinin başkanlığında ilgili kurumların, sivil toplum örgütlerinin, 
üniversitelerin, meslek odalarının ve belediyenin katılımını sağlayacak “Çocuk Koordinasyon 
Merkezleri” acilen oluşturulmalıdır. Bu merkezlerin bünyesinde sayılan kurum temsilcilerinden 
oluşan bir kurulla sosyal hizmet kuruluşları denetlenmelidir.  

Son Durum:  
Anayasa, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu açıkça, “çocuk 

ihmali ve istismarı” konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Bu çerçevede 2828 
sayılı SHÇEK Kanunu’nun 3’ üncü maddesinin (f) bendine eklenen 6’ ncı alt bent ve 1997 yılında 
çıkan 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklara 
hizmet vermek amacıyla Çocuk ve Gençlik Merkezleri hizmete açılmıştır. 

2010 yılı itibarıyla bütün sosyal hizmet kurumlarının (Aile ve Sosyal Araştırma Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü) aynı yapı içerisine alınarak Devlet Bakanlığının icracı bir Hizmet 
Bakanlığına dönüştürülmesi gerçekleştirilmemiştir. 

Merkezler aracılığıyla 2009 yılı sonu itibarıyla 38 merkez ve 6 gözlemevi ile sokakta 
yaşayan/çalıştırılan 1.266 kız, 7.490 erkek olmak üzere toplam 8.756 çocuğa hizmet verilmiştir.   

Hizmet modeli sorunun yoğun yaşandığı 8 ilde başlatılmış, günümüzde iyi uygulama örneği 
olarak değerlendirilmekte olup bütün illerimize yaygınlaştırılması hususunda çalışmalar devam 
etmektedir. 

Ancak kurumlar arası eşgüdüm ve iletişim eksikliği gerek merkezde gerekse yerel 
yönetimlerde hâlen devam etmektedir.  

 
Sorun 3:  
Mevcut sosyal hizmet politikalarının günümüzün sosyal sorunlarının çözümünde yetersiz 

kalması. 
Çözüm 3:  
İlgili tüm tarafların (Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, 

üniversiteler) katılımı ile yeni bir Ulusal Sosyal Hizmet Politikası oluşturulmalıdır. Bu politikada 
sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik stratejiler belirlenmeli ve 5 yıllık kalkınma planlarında 
yer almalıdır. SHÇEK koordinatörlüğünde ilgili tarafların katılımıyla Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ni, hayata geçirmek amacıyla hazırlanan “Ulusal Eylem Planı”nda konuyla ilgili olarak 
belirlenen stratejiler uygulamaya konulmalıdır. 
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Son Durum: 
“Ulusal Eylem Planı’’ büyük oranda uygulamaya konulmuştur. Başbakanlığın 2005/5 sayılı 

Yeni Hizmet Modeli Genelgesi,  25 Mart 2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. Hizmet Modeli öncelikle sorunun yoğun görüldüğü, 
İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Adana, Mersin ve Bursa illerinde uygulanmaktadır.  

Hizmet modelinin belirlenen İllerde uygulamaya geçilmesi için 16–17 Haziran 2005 
tarihinde İstanbul ilinde geniş katılımlı bir eşgüdüm toplantısı düzenlenmiştir. Sokakta Yaşayan ve 
Sokakta Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli Eşgüdüm Toplantısına, Devlet Bakanı ve 
İçişleri Bakanı katılmıştır. Bakanlıkların üst yöneticileri, belirlenen illerin üst yöneticileri, 
üniversitelerden, STK’lerden ve medyadan temsilciler katılmıştır. Bu toplantıda, ortak bir anlayış 
ve strateji geliştirilmiştir.  

21.12.2005 tarihinde Bakanlardan oluşan Komite Başbakanlıkta yapılan çalışmaları 
değerlendirmiş, yapılması gereken konular belirlenmiştir.   

2006 yılında UNICEF’in teknik desteği ile Yeni Hizmet Modelinin uygulandığı illerde, İl 
Değerlendirme Toplantıları düzenlenmiş ve illerin ilgili tüm sektörlerinin etkin katılımı ile  İl 
Eylem Planları oluşturulmuştur.   

2007 yılı Mayıs ayında ise Ankara’da Yeni Hizmet Modeli İzleme ve Değerlendirme Kurulu 
Üyeleri ile Yeni Hizmet Modeli kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve toplantı raporu 
Başbakanlığa sunulmuştur.   

2009 yılı Ekim ayında UNICEF’in teknik desteği ile modelin uygulandığı illerde, Yeni 
Hizmet Modeli ve İl Eylem Planları Değerlendirme Çalıştayları düzenlenmektedir. Ankara, İzmir 
ve Bursa ili çalıştayları gerçekleştirilmiş, 2010 yılı Mart ayı sonuna kadar da İstanbul, Antalya, 
Diyarbakır, Adana, Mersin İllerinde çalıştaylar düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda 
yürütülen çalışmalar uluslararası çalışmalarla da kıyaslanarak değerlendirilmekte ve 
raporlanmaktadır.  Kuruluşlarda verilen hizmetleri tanıtan, sokakta çalıştırılan ve/veya yaşayan 
çocukların özellikleri hakkında bilgilendiren, hizmetlere gönüllü katkı ve katılımların teşvik 
edilmesini amaçlayan el ilanları ve afişlerin basılarak dağıtımı yapılmaktadır. 

Gönüllü veya kamu kurumlarının sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklar konusunda yaptığı 
toplantılara katılım sağlanarak gerçekleştirilen çalışmaların tanıtımı yapılmaktadır. Merkezlerde 
gönüllü çalışmak isteyen üniversite öğrencileri aracılığı ile ihtiyacı olan çocuklara yönelik 
“eğitimde destek” çalışmaları sürdürülmekte, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülmektedir. 

Sokakta çalıştırılan çocuklardan mal ve hizmet alınmaması konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.  

 
Sorun 4:  
Bu alanda 24 saat hizmet vermekte olan kuruluşların, ciddi boyutlara varan personel sıkıntısı 

(örneğin SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı 42 Çocuk ve Gençlik Merkezinde sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog, çocuk eğiticisi, öğretmenden oluşan toplam 128 meslek elemanı görev 
yapmaktadır) yaşaması, mevcut meslek elemanlarının bazı illerde yığılması, bazı illerde ise 
hizmeti imkansız hale getirecek kadar az sayıda olması. 

Çözüm 4:  
Mevcut ve açılması önerilen kuruluşlar için acilen meslek elemanı (sosyal hizmet uzmanı, 

psikolog, çocuk eğiticisi, öğretmen) alımının yapılması gerekmektedir. Kısa vadede ihtiyacı 
karşılayabilmek için hizmet alımı yöntemi ile meslek elemanları sözleşmeli olarak istihdam 
edilmelidir. 
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Son Durum: 
2005 yılında 657 sayılı Kanun’a tabi 220 personel ve 44 personel hizmet alımı olmak üzere 

toplam 264 personel çocuk gençlik merkezlerinde çalışıyorken, 2010 yılı Haziran ayı itibarı ile 
657 sayılı Kanun’a tabi 262 personel ve 186 hizmet alımı olmak üzere toplam 448 personel çocuk 
gençlik merkezlerinde görev yapmaktadır. 

Haziran 2010 itibarı ile SHÇEK Genel Müdürlüğü Çocuk Gençlik merkezi bulunan illerdeki 
personel sayısı tabloda yer almaktadır. 

Tablo 99. SHÇEK Genel Müdürlüğü  Çocuk Gençlik Merkezi Bulunan İller ve Bu 
Merkezlerde Çalışan Personel Sayısı (Haziran 2010) 
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Adana 11   11 12 4 16 10 4 14 8 2 10 6 2 8 5 3 8 

Adıyaman 4   4 6   6 5   5 7 2 9 7 2 9 8 2 10 

Ankara 60 2 62 57 2 59 41 8 49 37 5 42 33 8 41 31 8 39 

Antalya 14   14 22   22 22 7 29 15 10 25 9 3 12 9 4 13 

Aydın 19   19 12 2 14 15 7 22 9 5 14 9 5 14 9 5 14 

Bursa 5   5 10   10 9   9 8 4 12 8 11 19 8 11 19 

Çorum 6 2 8 6 2 8 5 2 7 8 2 10 9 2 11 9 2 11 

Denizli 4   4 5   5 5   5 5   5 5   5 4   4 

Diyarbakır 21   21 23   23 28   28 25   25 26 7 33 26 11 37 

Edirne             1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 

Elâzığ       12 2 14 14 2 16 14 2 16 14 2 16 16 2 18 

Eskişehir 7   7 6   6 7 3 10 7 3 10 7 3 10 7 3 10 

Gaziantep                           10 10   10 10 

Mersin 9 5 14 12 5 17 13 9 22 12 5 17 11 9 20 11 9 20 

İstanbul 32 30 62 29 20 49 39 28 67 36 34 70 38 48 86 36 55 91 

İzmir 7   7 10   10 13 14 27 13 14 27 13 15 28 12 15 27 

Kayseri   2 2 10 4 14 10 5 15 10 5 15 8 5 13 7 5 12 

Kocaeli       4 2 6 9 6 15 11 6 17 11 6 17 12 6 18 

Konya 6 3 9 3 2 5 4 2 6 3 2 5 2 2 4 3 2 5 

Kütahya               2 2 7 2 9 9 2 11 9 2 11 
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Çözüm 4.2.  
Hâlen 2 adet olan (Hacettepe ve Başkent Üniversitesi) Sosyal Hizmetler Yüksekokulu sayısı 

arttırılmalıdır. 
Son Durum 
2010 yılında 11 üniversitede Sosyal Hizmetler Yüksekokulu bulunmaktadır. 2010 yılı 

itibarıyla yaklaşık toplam mezun olması beklenen sosyal çalışmacı sayısı tabloda yer almaktadır. 
 

2010 Yılı İtibarıyla Yaklaşık Toplam 
Mezun Sayısı 

7840 Hacettepe Üniversitesi 
40 Selçuk Üniversitesi 
180 Başkent Üniversitesi 
50 Adnan Menderes Üniversitesi 
30 Sakarya Üniversitesi 

Toplam 8140 
 
Çözüm 4.3.  
Meslek elemanlarının belirli il ve merkezlerde yığılmasının önlenmesi gerekmektedir 
Son Durum 
Atama yer değiştirme yönetmeliği, standart kadro uygulaması, TKY çalışmaları, 2010-2014 

stratejik planı  ile bu husustaki sorun asgariye indirilmiştir. 
 
 
 
 

Malatya 4   4 10   10 11   11 11 1 12 9 1 10 8 2 10 

Manisa       2   2 2   2 4 1 5 4   4 5   5 

Sakarya                               0 0 0 

Samsun 9   9 7 2 9 8 2 10 9 2 11 9 2 11 9 2 11 

Siirt       3   3 1 2 3 2 6 8 2 7 9 2 7 9 

Şanlıurfa 2   2 3 4 7 3 5 8 2   2 3 2 5 2 2 4 

Van                         1 2 3 1 3 4 

Karaman                                 5 5 

Batman       1   1 4   4 6   6 7   7 8 3 11 

Yalova       3   3 4   4 4 1 5 4 1 5 4 1 5 

Toplam 220 44 264 268 51 319 283 114 397 274 120 394 265 163 428 262 186 448 
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Tablo 100. Bazı Unvanların Yıllara Göre Açıktan-Naklen Kuruma Atanan Personel Sayıları 
(Merkez ve Taşra)  

Unvanlar 
(06.04.2010) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sosyal çalışmacı 148 126 14 3 86 1 

Psikolog 35 38 5 3 30   

Çocuk gelişimcisi 20 57 6   24   

Öğretmen 55 103 43 49 125 12 

Tabip 30 5 1 7 3   

Fizyoterapist 13 40 6 2 12   

Diyetisyen 12 22   1     

Hemşire 138 53 12 17 60 2 

Sosyolog     33 3 34 1 

Yurt yön. memuru   91 23 5 92 2 

Sağlık memuru   1 10 4 12   

Çocuk eğiticisi 70 11 31 9 47   

Bakıcı anne 14 155         

Toplam 535 702 184 103 525 18 

 
Çözüm 4.4. 
Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde ve Toplum Merkezlerinde personel ihtiyacını karşılamak 

üzere ek ders ücreti karşılığında meslek elemanı istihdamı sağlanmalıdır. 
Son Durum 
2010 yılı Haziran ayında 20 ek ders, 168 valilik tarafından sözleşmeli olmak üzere toplam 

188 personel istihdamı sağlanmıştır. 
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Tablo 101. Ek Ders Karşılığı Kurumca, Valilikler Tarafından Sözleşmeli/Diğer 
Kurumlardan Görevlendirilen Personel 

İl Adı 
Haziran 2010 

Ek Ders Sözleşme  Toplam 

Adana 3 1 4 

Adıyaman       
Ankara 1 2 3 

Antalya   4 4 

Aydın 3   3 
Batman   7 7 

Bursa 2 4 6 

Çorum 1   1 

Denizli       

Diyarbakır   2 2 
Edirne       

Elâzığ   11 11 
Eskişehir       

Gaziantep 2 5 7 

Mersin 2 5 7 

İstanbul   97 97 

İzmir   16 16 

Kayseri       
Kocaeli       

Konya       

Kütahya 1 1 2 

Malatya 2 3 5 

Manisa       
Sakarya       
Samsun       

Siirt 1 1 2 

Şanlıurfa 1   1 

Van   9 9 

Karaman 1   1 

Yalova       

Toplam 20 168 188 
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Sorun 5:  
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik hizmet veren personelin genelinde tükenmişlik 

durumunun yaşanması, personelin sık sık hizmet alanlarının değiştirilmesi, toplumda, çocuklarda 
ve personelde sorunun çözülemeyeceği yönünde bir kanaatin hâkim olması.  

Çözüm 5:  
5.1. Yapılan incelemelerde ülkemizde bu alanda iyi ve başarılı çalışma örnekleri bulunduğu 

ve bazı ülkelere bu uygulamaların model olarak sunulduğu tespit edilmiştir. Başarılı örneklerin ve 
yaşanmış umut öykülerinin toplumla paylaşılması gerekmektedir. 

5.2.  Bu alanda çalışan personelin “tükenmişlik duygusunu” aşmalarını sağlayıcı hizmet içi 
eğitim programları planlanmalı ve “sürekli eğitim modeli” çerçevesinde personel arası bilgi ve 
deneyim paylaşımı sağlanmalıdır.  

5.3. Personel eğitiminde uluslararası işbirliğine gidilerek deneyimler paylaşılmalıdır. 
Personele yönelik motivasyon, süpervizyon ve paylaşım sistemleri hayata geçirilmelidir  

5.4. Alanda çalışan ve çalışacak personele eğitimler verilmelidir. “Eğiticilerin Eğitimi 
Modeli” işlevsel hale getirilerek sahada ve sokakta meslek elemanlarıyla bire bir eğitim 
çalışmaları planlanmalıdır.  

Son Durum: 
Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde çalışan personele yönelik periyodik olarak hizmet içi 

eğitim programları düzenlenmektedir. Eğitim programında ayrıca daha sonraki eğitim planına 
hazırlık mahiyetinde personelden eğitimin konusu, eğiticilerin değerlendirmesi ve daha sonraki 
eğitim programında hangi konulara yer verilmesi istendiği ile ilgili talepleri alınmaktadır. İl 
bünyesinde ve kuruluş bünyesinde hizmet içi eğitimler düzenlendiği gibi SHÇEK tarafından yıllık 
eğitim planları çerçevesinde eğitimler düzenlenmektedir. 2008 yılı Ekim ayında ÇOGEM meslek 
elemanlarına yönelik 5 günlük hizmet içi eğitim verilmiştir. Hizmet içi eğitimlerde çalışılan alan 
ile ilgili konular, iletişim teknikleri ve becerileri, mevzuat, sorunlar ve çözüm önerileri konuları ele 
alınmaktadır. Hizmet içi eğitimlerin amaçlarından birisi de ÇOGEM personelinin motivasyonunu, 
sorunlarla baş etme becerilerini artırmaktır. 2010 yılı Mayıs ayında ÇOGEM idarecileri ve meslek 
elemanlarına yönelik hizmet içi eğitim verilmiştir. Hizmet içi eğitim UNİCEF işbirliği ile 
gerçekleştirilmiş olup ayrıca hizmet içi eğitimlerde çalıştaylar düzenleyerek meslek elemanlarının 
ve idarecilerimizin saha deneyimleri alınarak hizmetin etkinleştirilmesi ve revize edilmesi 
sağlanmaktadır.  

Toplum Merkezlerinde Çalışan Personele Yönelik Uygulanan Hizmet İçi Eğitim 
Programları:  

0-6 Yaş Benim Ailem Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi: 2005 -2007 yılları arasında     
83 meslek elemanına eğitici eğitimi verilmiştir.  

7-19 Yaş Aile Eğitim Programı: 2006-2010 yılları içerisinde 9 eğitici eğitimi 232 meslek 
elemanı ile gerçekleştirilmiştir.   

 Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP):1998 -2008 yılları ararsında yapılan          
6 eğitici eğitimi ile toplam 121 meslek elemanı eğitici eğitimi almıştır.  

Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP):1994 -2005 yılları arasında gerçekleştirilen 7 eğitici 
eğitimi ile toplam 78 meslek elemanına eğitim verilmiştir.  

Baba Destek Eğitim Programı (BADEP):2003 yılında gerçekleştirilen eğitici eğitimine       
23 meslek elemanı eğitime katılmıştır.  
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2005 yılında her biri 5 günlük toplam 126 kişiye aşağıda yer alan 4 konu başlığında eğitim 
verilmiştir.  Konu başlıkları; 

• “Aile, Evlilik Terapisi ve Toplumsal Cinsiyet” 
• “Vatandaşlık Hak ve Ödevleri” 
• “Aile İçindeki Cinsel Problemlere Yaklaşım HIV,AİDS, Cinsel Yolla Bulaşan 

Hastalıklar ve Gençlerin Uyuşturucu Bağımlılığından Korunması” 
• “Toplum Merkezlerinin Etkinliğinin Arttırılması Afete Hazırlık ve Afet Sonrası – 

Sosyal Hizmetler” 
2009 yılında Kadın Konukevi Müdürlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, 23 meslek 

elemanı ile gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 102. SHÇEK Eğitim Merkezî Başkanlığınca Organize ve Koordine Edilen Hizmet İçi 
Eğitim Programları 

 

Hizmet İçi Eğitim 
Programının Konusu 

Tarihi Hedef Grup 
Katılan 

Kişi Sayısı
Yeri 

Süresi 
(Gün) 

Çocuk ve Gençlik Merkezleri 
Hizmet İçi Eğitim 
Proğramı/Unicef ile ortaklaşa 

10-14 Aralık 2001 
Meslek Elemanları

50 Antalya 5 

Çocuk ve Gençlik merkezi 
Yöneticileri Hizmet İçi 
Eğitim Programı 

07-11 Nisan 2003 
Kuruluş 

Müdürleri, AÇHD 
Mes. Elem. 

29 Nevşehir 5 

Çocuk ve Gençlik 
Merkezlerinde Görevli 
Meslek ElemanlarınaYönelik 
Madde Kötüye 
Kullanımı,Madde Bağımlılığı 
ve Tedavisi 

02-06 Haziran 2003

SHU,PSK, 
Dr.,Öğrt., 

Çoc.  Geliş. 
59 

Antalya-
Kemer 

5 

Aile Danışma Merkezlerinde 
Görevli Meslek Elemanları 
Hizmet İçi Eğitim Programı 

22-26 Eylül 2003 
SHU,PSK.,  
Çoc.  Geliş. 33 Bursa 5 

Toplum Merkezlerinde 
Görevli Meslek Elemanlarına 
Yönelik Hizmet İçi Eğitim 
Programı 

16-20 Ağustos 2004

Sos.Hiz.Uz. 
Psikolog,Çoc. 
Gel.Öğrtmn. 

53 İstanbul 5 

Çocuk ve Gençlik 
Merkezlerinde Görevli 
Meslek Elemanlarına Yönelik 
Hizmet İçi Eğitim Programı 

27 Ekim-31 Ekim 
2008 

Sos.Çal-Psk- 
Fzt.-Çoc.Gel, 

Öğretmen 
37 

Antalya-
Kemer 

5 
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Sorun 6: 
Çocukların aileleri tarafından istismar (fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik) edilmesi. 
Çözüm 6: 
Sorumluluğu altında bulunan çocukları istismar eden ailelerin çocukları koruma altına 

alınırken; koruma kararı ile birlikte vesayetin/velayetin de aileden alınması istikametinde yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.  

Son Durum:  
Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

 
Sorun 7: 
Korunma kararı olup kurum bakımında olan çocukların işe yerleştirilmesi ile ilgili 3413 

sayılı Kanun’un aileler tarafından istismar edilmesi. 
Çözüm 7: 
3413 sayılı yasanın yeniden düzenlenerek; anne babası olmayan, ailesinin yanına dönmesi 

mümkün olmayan ve yüksekokul mezunu olan çocuklara öncelik verilmesi sağlanmalıdır.  
Son Durum: 
Kanuni düzenleme yapılması yönünde çalışmalar devam etmekte olup, konuya ilişkin olarak 

“3413 sayılı Kanun’dan yararlanacak gençler, Form-A belgesi” konulu genelge 18.05.2010 tarihli 
ve 8 sayı ile yayımlanmıştır. 

 
Sorun 8: 
Çocukların ailesinden habersiz, evinden kaçarak veya aile denetiminden uzak değişik ulaşım 

araçlarıyla şehirler arası seyahat etmeleri nedeniyle gittikleri yerlerde çeşitli risklerle karşılaşması. 
Çözüm  8: 
16 yaş ve altındaki çocukların ailesinin izni olmadan seyahat etmelerini kısıtlayan yasal 

düzenleme yapılmalıdır. Çocukların seyahat etmesi için ebeveyni veya vasisi tarafından bileti 
alınıp korumalı bir şekilde seyahati sağlanmalıdır. Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıkları bu konuda 
gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmalıdır. Ulaşım terminallerinde kolluk kuvvetlerinin 
denetimleri artırılmalıdır.  

Son Durum: 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 17.04.2000 tarihli ve 86 sayılı Genelgesi 

gereği; “ Taşımacılık yapan firma yetkilileri bu konuda uyarılacak ve şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı yapan otobüslerin, terminal giriş-çıkışlarında ve şehirlerarası yollarda 
denetlenmeleri esnasında 18 yaşının altında çalışan veya yalnız yolculuk eden çocuk tespit 
edilmesi hâlinde Çocuk Şube Müdürlüğü veya Büro Amirliği aracılığı ile çocuğun ailesine teslimi 
sağlanacaktır. 18 yaşından küçük çocukların seyahatleri için yalnız başlarına bilet talep etmeleri 
hâlinde ailesinin ev adresi ve telefonu alınacak, ailesi ile irtibata geçilerek çocuğunun 
seyahatinden haberinin olup olmadığı sorulacak, ailesinin seyahatleri onaylaması sonucu bilet 
satışı yapılması konusunda otobüs, uçak, tren, vs. seyahat acenteleri yetkililerinin uyarılacaktır. 
Çocuk, öğrenci olduğu için seyahat edeceğini söylüyor ve bunu öğrenci belgesi ile ispat 
edebiliyorsa ailesi ile irtibata geçilmesine gerek yoktur. “ 
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Sorun 9: 
Çocukların aile denetiminden ve korumasından uzak yalnız başlarına sokak, cadde, park ve 

eğlence merkezlerinde gece geç saatlere kadar dolaşmaları nedeniyle sokakta karşılaşabileceği 
risklere karşı korunmasız bırakılması. 

Çözüm 9:  
12 yaşın altındaki çocukların sokak, cadde, park ve eğlence merkezlerinde gece saat 

22.00’dan sonra yalnız dolaşmalarını kısıtlayan ve sorumluluğunu yerine getirmeyen aileler 
hakkında da cezai müeyyideler getiren yasal düzenleme yapılmalıdır. Söz konusu yasal 
düzenlemenin uygulanmasında İçişleri Bakanlığı ve SHÇEK görevlilerine bu konuda yetki 
verilmelidir. 

Son Durum: 
Bu alanda yapılan yasal düzenleme bulunmamaktadır. 
 
Sorun 10: 
Hexan ve toluen içeren yapıştırıcı veya tiner gibi boya çözücü olarak kullanılan kimyevi 

maddelerin çocuklar tarafından amacı dışında uyuşturucu olarak kullanılması.  
Çözüm 10:  
10.1. Hexan ve toluen içeren yapıştırıcı veya tiner gibi boya çözücü olarak kullanılan 

kimyevi maddelerin çocuklar tarafından amacı dışında uyuşturucu olarak kullanımını kısıtlayan 
düzenlemeler bazı illerde valilikler tarafından 5442 sayılı iller İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi 
uyarınca Güvenlik Kararı ile alınmıştır. Bu maddelerin amacı dışında çocuklar tarafından 
kullanımını ve çocuklara satışını yasaklayan yasal düzenleme yapılmalıdır.  

10.2. Bu maddelerin satışının kontrol edilmesi amacıyla pazar tezgâhlarında, işportada  
satışının yasaklanarak sadece lisanslı işyerlerinde belgeli ve bildirimli satışı yapılmalıdır.  

10.3.Çocuklara satış yapan işletmeler hakkında da cezai müeyyideler  getirilmelidir. 
10.4. Bu maddelerin içeriğine tiksinti verici koku veya mevcut kokunun çekiciliğinin 

azaltılması yönündeki çalışmalar üniversiteler, TÜBİTAK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
yapılarak bir standart oluşturulmalıdır.   

Son Durum: 
Yapılan yasal düzenlemeler sonucunda, “5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan 

Sağlığının Korunmasına Dair Kanun” 07/05/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun 
solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen ürünlerin 
kontrolünü sağlamak, özellikle çocukların erişimini ve kullanımını önleyerek onları bu maddelerin 
zararlı etkilerinden korumayı amaçlamaktadır. Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin, hangi amaçla 
olursa olsun, çocuklara satılamayacağı, verilemeyeceği öngörülmüştür. Bu Kanun kapsamına giren 
ürünlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılması yasaklanmış, eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinde ancak su bazlı yapıştırıcıların kullanılabileceği hükmü getirilmiş olup getirilen 
yasaklara uymayanların cezalandırılmasına ilişkin hükümler konulmuştur. 
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Sorun 11: 
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ile ilgili ortak veri tabanının oluşturulmamış olması ve 

kurumlarda konu ile ilgili birbirini doğrulamayan verilerin bulunması. 
Çözüm 11: 
SHÇEK bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsünün ortak kullanımını sağlayacak “Sokakta 
Yaşayan/Çalışan Çocuk Bilgi Ağı” acilen oluşturulmalıdır.  

Son Durum:  
“Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuk Bilgi Ağı” oluşturulamamıştır. 
 
Sorun 12: 
Çocuklarla ilgili yasal mevzuatın dağınık ve yetersiz olması. 
Çözüm 12: 
Çocuklarla ilgili yasal mevzuatı, Türkiye’nin imzalamış bulunduğu uluslararası sözleşme 

hükümlerini de kapsayacak şekilde tek bir yasada toplayan “Çocuk Koruma ve Ceza Yasası”nın 
(çocuk adalet sistemi) hazırlanması gerekmektedir. 

Son Durum: 
Çocuk adalet sistemi ile ilgili mevzuatın güncel ihtiyaçlar ile uyumlu hâle getirilmesine, 

korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında 
uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usul ve esaslarına ve çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve 
yetkilerine ilişkin hükümleri kapsayan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 15.07.2005 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

 
Sorun 13: 
Çocukların, aileleri ve/veya organize suç örgütlerince suça yönlendirilmesi. 
Çözüm 13: 
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “cezai muafiyet yaşı” 12 olarak 

belirlenmiştir. Çocukların, aileleri ve/veya organize suç örgütlerince suça yönlendirilmesi 
durumunda, cezalar caydırıcı hale getirilmelidir.  

Son Durum: 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda birtakım suçların ana-baba tarafından veya bir örgüt 

kapsamında işlenmesi durumunda ağırlaştırılarak cezaya hükmolunacağı öngörülmüştür. 
Ana-baba tarafından işlendiğinde ağırlaştırılan suçlar: Kasten öldürme, yaralama, cinsel 

saldırı, eziyet, çocukların cinsel istismarı, cinsel tâciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dilencilik 
suçlarıdır.    

Suç örgütü tarafından işlendiğinde ağırlaştırılan suçlar: Soykırım, insanlığa karşı suçlar, 
göçmen kaçakçılığı,organ veya doku ticareti, tehdit, nitelikli yağma, genel güvenliğin kasten 
tehlikeye sokulması,tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama suçlarıdır.    

 
Sorun 14:  
Suç isnadı ile haklarında tedbir kararı alınan çocukların korunmasına, bakımına ve 

rehabilitasyonuna yönelik Çocuk Koruma Merkezlerinin bulunmaması  
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Çözüm 14: 
2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 

Kanun’un 44’ üncü maddesinde “suç isnadı ile haklarında tedbir kararı alınan çocukların 
korunmasına, bakımına ve rehabilitasyonuna yönelik çocuk koruma merkezleri Adalet 
Bakanlığınca oluşturulur” hükmü yer almaktadır. Çocuk Koruma Merkezleri Adalet Bakanlığı 
tarafından ülke genelinde ivedilikle oluşturulmalıdır.  

Son Durum: 
2253 sayılı (yıl 1979) kanun ile oluşturulması görevi Adalet Bakanlığına verilen Çocuk 

Koruma Merkezleri Adalet Bakanlığınca oluşturulmamıştır. Bunun sonucunda 2005 yılında 
5395 sayılı Kanun ile söz konusu kuruluşların oluşturulması görevi SHÇEK’e verilmiştir. SHÇEK 
bünyesinde hizmet veren kuruluşlar aşağıda verilmiş olup kuruluşların sayıca artırılması için 
çalışmalar sürdürülmektedir. SHÇEK kapsamında yeni açılan 25 merkezde 632 çocuğun koruma 
altına alınabilme olanağı sağlanmıştır. 

Tablo 103. SHÇEK Bünyesinde Yeni Açılan Merkezler (2006-2010) 

No İli Kuruluşun Adı Yaş Gurubu Kapasite 
Açılış 
Yılı 

1 Adana 
M.Şükrü Tülay Koruma Bakım  ve Rehabilitasyon 

Merkezî 13-18 40 2007 

2 Adana Oğuz Kaan Köksal Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 13-18 Kız 30 2008 

3 Kayseri Ahmet Baldöktü Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 7-18 Kız 20 2007 

4 Kocaeli 
Koruma  Bakım  ve Rehabilitasyon Merk. 13-18 Erkek 30 2007 

5 Mardin Mardin Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 13-18 Yaş 10 2006 

6 İzmir 
Mehlika Ribnikar Koruma Bakım  ve Reh. Merkezî 13-18 Erkek 20 2006 

7 İzmir 
Buca Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 7-18 Kız 24 2007 

8 Şanlıurfa 
Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 13-18 Kız 20 2008 

9 Mersin 
Koruma  Bakım  ve Rehabilitasyon Merk. 13-18 Erkek 30 2007 

10 Antalya 
Aksu Sevgi Köyü 80.Yıl Koruma Bsrm 13-18 Erkek 27 2008 
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11 Van 
Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 13-18 Kız 30 2009 

12 Aydın 
Girne Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 13-18 Kız 8 2008 

13 İstanbul Bahçelievler 80.Yıl  Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 13-18 Kız 20 2008 

14 İstanbul Kemerburgaz Ağaçlı Koruma Bakım  ve 
Rehabilitasyon Merkezî Erkek-Kız 70 2008 

15 İstanbul 
Taksim Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 13-18 Kız 33 2008 

16 Ankara 
Atatürk Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 13-18 Kız 24 2008 

17 İstanbul Büyükçekmece Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezî 13-18 Kız 16 2009 

18 Antalya 
Umut Evi Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 13-18 Kız 20 2009 

19 Bursa 
Öztimurlar Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 13-18 Kız 20 2009 

20 Konya 
M.Çetinkaya Kız Yy Ek Hizmet Binası Bsrm 13-18 Kız 15 2009 

21 Mersin Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 
13-18 Kız 25 2009 

22 Elâzığ Harput Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 
13-18 Kız 30 2009 

23 Hatay Hatay Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 
7-18 Kız 30 2009 

24 Manisa Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 
13-18 Kız 20 2009 

25 Muğla Fethiye Bakım  ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezî 
13-18 Kız 20 2010 

 Toplam 632  
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Sorun 15:  
222 sayılı İlköğretim Kanunu’nun uygulanmasında aksaklıkların bulunması, çocuklarını 

okula göndermeyen, devamını sağlamayan ailelere yönelik rehberlik hizmetlerinin ve cezai 
müeyyidelerin yetersiz kalması, ilköğretime devam etmesi gereken çocukların izlenememesi. 

Çözüm 15:  
15.1. 222 sayılı İlköğretim Kanunu’nun 52’ nci maddesi, “aileleri çocuğunu okula 

göndermek ve devamını sağlamakla” yükümlü kılmakta ve çocuğunu okula göndermeyen aileler 
hakkında cezai yaptırım öngörmektedir. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ile ilgili yapılan 
çalışmalarda SHÇEK verilerine göre çocukların % 53’ünün ilköğretim ara sınıftan terk ve % 
11’inin hiç okula gitmediği belirlenmiştir. Çocukların okula devam ettiğinde sokakta 
olmayacakları varsayımından hareketle, çocukları okulda tutacak tedbirler ivedilikle alınmalıdır. 

Son Durum: 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 233/12 inci maddesinde “Aile hukukundan doğan bakım, 

eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü yer almaktadır. Bu madde uyarınca Türk Medeni 
Kanununun ikinci kitabında yer alan aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim veya destek 
olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen anne babanın cezalandırılacağı hükmü getirilmiştir. 
Örneğin çocuğunu imkanları varken ilköğretime göndermekte ağır kusur ve ihmal gösteren aile ile 
çocuklarının sokakta yaşamalarına müsaade eden ve bu konuda herhangi bir tedbir almayan ailenin 
cezalandırılması söz konusu olabilmektedir. 

15.2. Çocuğunu okula göndermeyen veya devamını sağlamayan aileler hakkında “İlköğretim 
Kanunu”nun öngördüğü hükümler uygulanmalıdır. Okula göndermeyerek çocuğunun eğitim 
hakkını elinden almada ısrar eden ailelerden velayetinin alınması yönünde gerekli yasal düzenleme 
yapılmalıdır.  

Son Durum: 
Bazı illerde çocuğunu okula göndermeyen veliler için öğrencinin okula gitmediği her gün 

için 15 TL ceza verildiğinin görülmesine rağmen genel olarak idareciler tarafından kanunun ilgili 
maddeleri uygulanmamıştır. 

15.3. Çocukların sokakta çalışmasını önlemek için risk altındaki ailelerin ikamet ettiği 
semtlerde derslik sayısı artırılarak tam zamanlı eğitime geçilmelidir.  

Son Durum: 
Risk altındaki ailelerin ikamet ettiği semtlerde genel olarak derslik sayıları artırılamamış ve 

tam zamanlı eğitime geçilememiştir. Ancak 2005 yılından sonra başlayan süreçte çocukları 
çalıştırmak için okula göndermeyen ailelere maddi destek sağlanarak çocukları geçim kaynağı 
olarak görmeleri engellenmeye çalışılmıştır. (Örn. YSÖP-Telafi Eğitimi)  

15.4. Ailelere rehberlik hizmetleri verilerek çocukların okullaşması ve devamı sağlanmalıdır.  
Son Durum: 
İlköğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ailelere rehberlik ve danışma 
hizmetleri verilmiş olup engelli çocukların özel rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilerek 
ilköğretime kayıtları sağlanmıştır. 

15.5. Risk altındaki çocukların okul dışı boş zamanlarını değerlendirmelerinde, Gençlik ve 
Spor Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılması ve daha fazla sayıda çocuğa 
ulaşılması hedeflenmelidir. 
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Son Durum: 
Milli Eğitim Bakanlığı  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 08 /01 / 2007 tarihinde 

çıkarılan 2007/4 nolu  Bilişim Teknolojisi Sınıflarının  Halka Açılması konulu Genelge ile 
bünyesinde bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okul müdürlükleri ile Bakanlığımız taşra teşkilatı 
birim yönetimleri okul ve kurumlarındaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer personel ile 
çevre halkının bilişim teknolojisi sınıflarından ve bu sınıflarda yer alan bilişim teknolojisi 
araçlarından amacına uygun, etkin, verimli, yaygın ve yoğun bir şekilde yararlanması sağlanmıştır. 
       

Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor Dairesi Başkanliği birimi tarafından yapılan yaz ve kış 
kamplarıyla çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri sağlanmaktadır.         

15.6.  Gençlik merkezleri aktivitelerine risk altında bulunan ailelerden katılacak çocuklar 
için katılım ücretsiz olmalıdır. 

Son Durum:  
Risk altında bulunan çocuklar yerel yönetimlerin açtığı gençlik merkezlerinde aktivitelerle 

desteklenmektedir. Bunların devamı ve yaygınlaştırılması faydalı olacaktır.  
15.7.  İlköğretime devam etmesi gereken çocukların izlenmesi için ülke genelinde çocuk 

izleme ve denetleme mekanizması MEB bünyesinde oluşturulmalıdır. 
Son Durum:  
Temmuz 2008’de Talim ve Terbiye Kurulunda çıkan yönerge ile İlköğretim Genel 

Müdürlüğü bünyesinde ülke genelinde YSÖP-Telafi Eğitimi ile izleme ve denetleme mekanizması 
MEB bünyesinde devam etmektedir. 

15.8.  Okul aile birlikleri çocukların okullaşması ve devamı konusunda harekete 
geçirilmelidir. Yoksul bölgelerdeki okul aile birlikleri güçlendirilmeli ve risk gruplarının 
bulunduğu bölgelerden “Kardeş Okul” seçilmelidir 

Son Durum: 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ailelere rehberlik hizmetleri kapsamında 1993-2003 

arasında toplam 230 bin, 2003'ten bugüne kadar da 700 bin aileye ulaşılmıştır. 2010 yılında 
başlatılan MEB, Avrupa Birliği (AB) ve UNICEF' in desteğiyle "Ailem Eğitimde, Geleceğim 
Güvende" sloganıyla "Aile Eğitimi Kampanyası ile ailelere eğitim konusunda destek vererek, 
çocukların çok yönlü gelişimlerini sağlamayı amaçlamakta, kampanya kapsamında öncelikli 12 
ildeki 0-18 yaş arasında çocuğu olan 75 bin dezavantajlı aileye ulaşılması hedeflenmektedir. Aile 
eğitiminde, "çocukla daha etkili iletişim kurma yolları, çocuğun zihinsel, bedensel, sosyal ve 
duygusal gelişim alanlarını tanımak ve desteklemek için yapılması gerekenler" konularında bilgi 
verilmektedir. 17 Haziran 2008 tarihinde 2008/ 48  nolu Kardeş Okul Projesi konulu genelge 
yayımlanmıştır. Bu uygulama devam etmektedir.. 

 
Sorun 16:  
Halk eğitim okuma–yazma belgesinin I. Kademe ve II. Kademe olmak üzere 5 yıllık eğitim 

sistemini kapsaması, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkartılmasından sonra eğitim sistemine dâhil 
olamamış sokakta yaşayan/çalışan çocukların I. Kademe ve II. Kademe eğitimlerinden sonra 
uzaktan eğitimde (Açık ilköğretim 6.7 ve 8. sınıfta) başarı sağlayamaması. 
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Çözüm 16:  
16.1. Eğitim sistemine dâhil olamamış çocukların 8 yıllık eğitimlerini tamamlamaları için 

Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde I. ve II. Kademe eğitimin yanı sıra 8 yılı kapsayacak şekilde 
bir kademe daha düzenlenmesi gerekmektedir. 

16.2. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklardan eğitim sistemine dâhil olamayanların sosyal ve 
psikolojik durumları göz önünde bulundurularak esnek eğitim programları geliştirilmelidir. 

16.3. Bu eğitim programları ise Çocuk ve Gençlik Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde, 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde verilmelidir.    

Son Durum: 
MEB tarafından gerçekleştirilen “Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP)” ile zorunlu 

eğitim çağı kapsamında olup çeşitli sebeplerle öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında 
yapamamış olan 10-14 yaş grubundaki çocukların eğitimlerini akranları ile birlikte devam 
edebilecekleri yeterlilikleri kazandırarak ilköğretime devamlarının sağlanması amaçlanmaktadır. 
Bu programa alınabilecek çocukların aşağıdaki şartları taşıması gerekir.  

• Yetiştirici sınıf uygulamaları 10-14 yaş gurubundaki çocukları kapsar. Bu yaş 
gurubunu 2008 yılının Eylül ayı sonuna kadar 10 yaşına girmiş 14 yaşını bitirmemiş çocuklar 
oluşturur. 

• Yetiştirici sınıf uygulamalarına; 10-14 yaş grubundaki okula hiç kayıt yaptırmamış, 
hâlen ilköğretime kayıtlı olup devamsız duruma düşmüş çocuklar ve öğrenciler alınır. 

• Çeşitli nedenlerle ilköğretime geç dâhil edilmiş ve sınıf tekrarı nedeni dışında 
yaşıtlarından en az üç sınıf geride olan öğrenciler alınır. 

•  Bu uygulamada öğrenci-aile direnci devam ettiğinden hâlen istenilen sonuca 
ulaşılamamıştır. 

Tablo 104. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) ile İlgili e-Okul Verileri (30 Eylül 
2008-28 Nisan 2010 Tarihleri Arası) 

 Kız Erkek Toplam 
Programa 

Katılan 
11154 6712 17866 

Tamamlayan - - 15450 
Tamamlamayan - - 2416 

 

Sınıf Seviyeleri 
Programa 

Katılan 
Programı 

Tamamlayan 
Programı Tamamlamayan 

1-3A 
(okula hiç gitmemiş) 

4165 3356 809 

1-3B 
(okula başlayıp bırakmış) 6368 5740 628 

4-5 5091 4356 735 
6-7 2242 1998 244 
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Sorun 17:  
2828 sayılı SHÇEK Kanunu’nun 4/e maddesi gereğince sivil toplum kuruluşlarının, yerel 

yönetimlerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının korunmaya muhtaç çocuklara götürülecek 
sosyal hizmetleri verememesi.   

Çözüm 17:  
Bu Kanun’un 4/e maddesinde gerekli değişiklikler yapılarak sivil toplum kuruluşlarının, 

yerel yönetimlerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sokakta yaşayan/çalışan çocuklara 
yönelik hizmet vermesi sağlanmalıdır. 

Son Durum: 
“Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun’’la yeni düzenleme yapılmıştır. ( Kanun Numarası:5378 ve  Kabul Tarihi: 
1/7/2005) 

MADDE 27.- 2828 sayılı Kanun’un 4’ üncü maddesinin (a) bendi değiştirilmiş ve  (e) bendi 
yürürlükten kaldırılmıştır.  

a) Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, Devletin denetim ve 
gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir 
bütünlük içinde yürütülür. Sunulacak bakım ve diğer hizmetlerin kapsamı ve bu hizmetleri verecek 
olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

9.2.3.2. Koruyucu ve Önleyici Boyut Alanında Sorunlar ve Öneriler 

Sorun 1: 
Risk altındaki çocuk ve ailelerin profilinin kesin olarak belirlenememesinin sorunun 

çözümünü zorlaştırması. 
Çözüm 1: 
Risk altında bulunan ailelerin profili; illere, ilçelere ve semtlere göre valiliklerce 

çıkartılmalıdır. 
Son Durum:  
Risk altında bulunan ailelerin; illere, ilçelere ve semtlere göre profilini gösteren sistematik 

bir kayıt bulunmamaktadır. 
 

Sorun 2: 
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ile ilgili olumsuz haberlere görsel ve yazılı medyada sıkça 

yer verilmesi, çocukların işlemediği suçların medya aracılığı ile bu çocuklara mal edilmesi, 
sokakta çalışmayı ve madde kullanımını ve suç işlemeyi özendirici yayınlar yapılması, genel 
olarak çocuğa zarar verici yayınların mevcut olması. 

Çözüm 2.1: 
Sokakta yaşamayı, çalışmayı veya uçucu madde kullanımını ve suç işlemeyi özendirici, 

olumsuz görsel yayınların RTÜK’ce, yazılı yayınların ise ilgili birimlerce daha etkin bir biçimde 
denetlenmesi gerekmektedir. 

Son Durum: 
RTÜK,  medya alanını,  3984 sayılı Kanun’un 4’ üncü maddesinde yer alan  “Yayın İlkeleri” 

ile,  Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’in 5’ inci maddesi 
hükümleri  ve Sınırötesi televizyon Sözleşmesi (Konvansiyonu) ile ülkemizin taraf olduğu  
uluslararası sözleşme hükümleri kapsamında  değerlendirmektedir. RTÜK, ülkemizde yayın 
yapmakta olan radyo ve televizyonların daha etkin denetimi için; 
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• SKAAS, Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemini kurmuştur. RTÜK, SKAAS 
sayesinde uydu, kablo, karasal ve İnternet ortamından aldığı TV ve radyo yayınlarını kaydetmekte, 
ses ve video dosyaları üzerinde etkili ve hızlı bir şekilde analizler yapabilmektedir. SKAAS, 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve RTÜK tarafından ulusal bir 
proje olarak gerçekleştirilmiştir. 

• İzleyici Temsilciliği: RTÜK; yayıncı kuruluşların öz denetim mekanizmalarını 
kurmalarının ve geliştirmelerinin çözümüne katkılar sağlayacağı düşüncesiyle ve ulusal televizyon 
kanallarının işbirliği ile, 29 Eylül 2006 tarihinde ulusal televizyon kanallarında “izleyici 
temsilciliği” uygulaması başlatmıştır. Söz konusu uygulama ile, televizyon izleyicilerinin 
televizyon kanalıyla ilgili görüşlerinin, tepkilerinin, şikâyetlerinin yayın kanalı yönetimi tarafından 
düzenli olarak takip edilmesi amaçlanmıştır.  

• RTÜK İletişim Merkezî: 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezî kanalıyla Radyo ve 
Televizyon Üst Kuruluna gelen  “izleyici önerileri, beğenileri ve şîkayetleri” periyodik olarak 
televizyon kanallarının “İzleyici Temsilcilerine” aktarılarak şîkayetlerin radyo ve televizyon 
kuruluşlarına iletilmesi sağlanmaktadır. Bu, otokontrolün ve öz denetimin sağlanmasında önemli 
bir araç olup  uygulamaya devam edilmektedir. Ayrıca; radyo ve televizyon yayınları hakkında 
vatandaşların görüşlerini almak ve daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak amacıyla kurulan ve 
''444 1 178'' RTÜK  İletişim Merkezine gelen her konudaki bildirim, şîkayet titizlikle 
değerlendirilmektedir. 

• Televizyon ve Çocuk: Radyo ve televizyon Üst Kurulu İnternet Web sitesinde  
“Televizyon ve Çocuk”  eklentisi yapılmış, anne ve babalar  bilgilendirilirken  çocukların neleri 
izleyip neleri öğrendiklerinin sürekli farkında olmalarını sağlamak, izledikleri programların 
üzerinde konuşabilmek, olumlu olumsuz yanlara dikkat çekebilmek çocuğumuzun davranışlarını 
biçimlendirmek için amaçlanmış olan bu bölümde ayrıca, olumsuz yayınlar için  çocuğa şîkayet 
fırsatı yaratılmıştır. Aynı eklentide anne ve babaların, çocuklarını İnternetin zararlı etkilerinden 
korumak için filtre programlarını bilgisayarlarına indirme kolaylıkları sağlanmıştır.     

 
Çözüm 2.2: 
Çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimine zarar verici ve suça özendirici dizi ve magazin 

programlarının çocukların izleyemeyeceği saatlerde yayımlanması sağlanmalıdır. 
Son Durum:  
3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un  4’ üncü 

maddesinde yer alan  “Yayın İlkeleri” ile  Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri 
Hakkında Yönetmelik’in 5’ inci maddesinde belirlenen    

• Cinsel duyguları sömürmeye yönelik, bireyleri cinsel meta olarak gösteren, insan 
bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgeyen, toplumsal yaşam alanı içinde sergilenemeyecek 
mahrem söz ve davranışlar içeren yayınlar yapılmamalıdır. 

• Tür ve içerik gereği cinselliğin yer aldığı yapımlar, gençlerin ve çocukların zihinsel, 
duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimini korumak amacıyla sesli/yazılı uyarılar yapılarak, saat 23.00 
ile 05.00 arasında yayınlanmalı, bu tür programların tanıtım duyurularında, cinselliğin teşhir 
edildiği bölümler kullanılmamalı ve bu duyurular saat 21.30'dan sonra yapılmalıdır.  

• Kadınlara, güçsüzlere ve küçüklere karşı her türlü ayrımcılık, fiziksel ve psikolojik 
şiddet teşvik edilmemelidir. Aile içi şiddet, dayak, cinsel tâciz, tecavüz gibi konuları 
meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı, toplumsal hayatta ve aile içinde bireyler arası eşitsizliği 
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onaylayan, kadının rıza, onay ve temsiliyet hakkı ve isteklerini yok sayan yayın yapılmamalıdır. 
Çocukların fiziksel, duygusal veya cinsel istismarı, ya da çocuk emeğinin sömürüsü 
özendirilmemelidir. Yayınlarda, insanların bedensel ve zihinsel engelleriyle ilgili duyarlılıkları 
dikkate alınmalı, engelli izleyicilerin yayınları izlemelerini sağlamak amacıyla (işaret dili, alt yazı 
vb.) gerekli düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Hayvanlara karşı şiddet içeren 
görüntüler hiçbir şekilde yayınlanmamalıdır.   

• Yayınlar şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte 
olmamalıdır. Şiddete karşı birey ve toplumu duyarsızlaştıran, insanları şiddet kullanmaya yönelten, 
özendiren yayın yapılmamalıdır. 

• Haber, haber program veya güncel programlarda şiddet unsuru taşıyan görüntüler 
flulaştırma ve benzeri tekniklerle, sadece olayın gerektirdiği ölçüde aşırıya kaçmadan 
kullanılmalıdır. Şiddet unsuru ağırlıklı dramatik yapımlar, çocuk ve gençlerin olumsuz 
etkilenmemeleri için, önceden sesli/yazılı uyarılarda bulunulması kaydıyla, ancak saat 23.00 ile 
05.00 arasında yayınlanmalı, bu tür programların tanıtım duyurularında şiddet içeren bölümler 
kullanılmamalı ve bu duyurular saat 21.30'dan sonra yapılmalıdır. 

• Suç örgütlerinin eylemlerini ve hedeflerini bu kişi veya örgütlere haksız çıkar 
sağlayacak şekilde ele alan veya örgütün korkutma, sindirme, yıldırma gücünü artıracak ya da 
baskı, tehdit ve korku yaratarak kendi otoritelerini oluşturmalarına yol açacak nitelikte yayın 
yapılmamalıdır.  

• Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden 
programlar, korunması gereken izleyici kitlenin seyredebileceği zaman ve saatlerde 
yayınlanmamalıdır. Yayınlarda ilgi çeken kişi veya karakterler, çocuk ve genç izleyicileri 
özendirerek, onların duygusal, ahlaki ve sosyal gelişmelerini olumsuz yönde etkileyebilecek 
biçimde gösterilmemelidir. Tür ve içerik gereği; cinsellik, şiddet ve olumsuz örnek alınabilecek 
davranışlar (kumar, alkol, uyuşturucu kullanımı, kötü dil, intihar vb.) içeren yayınlar, saat 23.00 ile 
05.00 arasında, farklı yaş grupları gözetilerek, sesli/yazılı uyarılar yapılmak suretiyle 
yayınlanmalıdır. Bu tür programların tanıtım duyurularında, şiddet, cinsellik vb. içeren bölümler 
kullanılmamalı ve bu duyurular saat 21.30’dan sonra yapılmalıdır. 

Söz konusu maddelerin uygulanmasına katkı sağlamak için, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) ile Televizyon Yayıncıları Derneğinin (TVYD) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar 
sonucunda hazırlanan ``Yayıncılık Etik İlkeleri`   taraflar arasında imzalanmış ve son madde de  
“Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen göstermek, izleyicilerin ve 
dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek”  olarak uygulamada yayıncılar 
tarafından teyit edilmiştir.   

 
Bütün bunlara rağmen yayıncıların izlenme ve reklam alma kaygısı Kanun 

maddelerinin ve birtakım soyut kavramların (cinselllik, ahlak, istismar vb.) yayın 
organlarınca farklı yorumlanmasına neden olmakta ve istenilen sonuca ulaşmayı 
engellemektedir. 

 
Çözüm 2.3: 
Yazılı ve görsel basın yayın araçları ile çocukların sokakta yaşamasının, çalışmasının 

risklerini ve madde kullanımının zararlarını anlatan çocuk programları uzman eğitimciler 
kontrolünde hazırlanarak yayımlanmalıdır. 
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Son Durum:  
RTÜK, Madde Bağımlılığına Karşı Ortak Mücadelede; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile 

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezî (TUBİM) ve Televizyon 
Yayıncıları Derneği (TVYD) birlikte madde bağımlılığına karşı ortak bir mücadele başlatmıştır. 
RTÜK ve TUBİM tarafından hazırlanan uyuşturucu kullanımının özendirilmesinin engellenmesini 
amaçlayan “Madde ve Madde Kullanımı ile Mücadelede Görsel-İşitsel Medyanın Rolü” konulu 
rehber kitapçık hazırlanmıştır.  

RTÜK ve TUBİM’in ortak çalışmaları kapsamında, akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu uzmanlarının katkılarıyla, ilk 
olarak, uyuşturucu kullanımının özendirilmesinin engellenmesi amacıyla medya kuruluşlarının 
uymaları gereken rehber ilkeler oluşturulmuştur. Madde ve Madde Kullanımı İle Mücadelede 
Görsel-İşitsel Medyanın Rolü adlı kitapçıkta bir araya getirilen ilkeler, aynı zamanda TUBİM’in 
Ulusal Uyuşturucu Strateji Belgesinin medya alanındaki uygulaması niteliğini taşımaktadır.  

Mücadelede güç birliğini, yapıcı ve bilgilendirici bilimsel yaklaşımı, farkındalığın 
arttırılmasını ve destekleyici çözümleri içeren bir yayın politikasının ana hatlarını oluşturmak 
amacıyla hazırlanan rehber ilkeler yirmi maddeden oluşmaktadır. Her ilke, aynı zamanda 
uygulamaya yönelik önlemler içermekte, yayınlarda yerine getirilmesi ve kaçınılması gereken 
hususlar ayrı ayrı belirtilmektedir.  

Bu bağlamda, programlarda olumsuz tutum, beklenti ya da akran isteklerine karşı gençlerin 
nasıl karşı koyabilecekleri ve direnebileceklerine ilişkin mesajlara yer verilmesi önerilmektedir. 
Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimleri ve korunmaları için başarılı, olumlu olaylar yaşamış 
çocukların, gençlerin ve anne-babaların programlarda ve haberlerde “özdeşim örnekleri” olarak 
sunulmasına öncelik verilmesi; RTÜK tarafından uygulamaya konulan korumalı saat düzenlemesi 
ve akıllı işaretler sisteminin tam olarak uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Bir başka önlem 
olarak; drama programlarının içine, veriliş biçimlerine dikkat edilerek, madde kullanımı ve 
bağımlılığını önlemeye yönelik örtülü iletiler yerleştirilmesi ve sigara, alkol ve madde 
kullanımının popüler kültürün ya da günlük yaşamın bir parçası olmadığına ilişkin iletilerin öne 
çıkarılması sağlanmaktadır.  

Bu kitapçıkta yer alan yol gösterici ilkeler, mücadelede güç birliğini, yapıcı ve bilgilendirici 
bilimsel yaklaşımı farkındalığın arttırılmasını ve destekleyici çözümleri içeren bir yayın 
politikasının ana hatlarını oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Toplumumuzun, özellikle çocuk ve 
gençlerimizin önündeki bu tehlikeye karşı yapılacak mücadelede devletimizin tüm kurumlarıyla 
birlikte yayın kuruluşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. 

Ayrıca 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 33’ 
üncü maddesi gereğince diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanmış sorunları, şiddet ve diğer 
içerikteki spot ve ikame programlar da bu kapsamda değerlendirilmeye devam edilmektedir.  

Basın yayın organlarının bu hususta daha etkin yer aldıkları gözlemlenmektedir. 
 
Çözüm 2.4: 
Aileleri bu konu hakkında bilinçlendirecek, eğitici-öğretici programlar görsel medya 

aracılığıyla yayımlanmalıdır. Bu eğitim programlarında yer alan spot ifadeler dizi senaryolarında 
kısa mesaj olarak yer almalıdır.    
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Son Durum:  
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,  (3984 /33 m sayılı) Yasa gereği program durdurma 

müeyyidesi uygulanan kuruluşlara ilgili programın yerine yayımlanmak üzere gönderilen 
“bilgilendirici, eğitici” programları kamu kurum ve kuruluşlarından sağlamaktadır. Dolayısıyla, 
kurum ve kuruluşlarca hazırlanmış /hazırlanacak şiddet ve bilinçlendirici diğer içerikteki  spot ve 
ikame  programlar da  bu kapsamda değerlendirilmiş ve değerlendirilmeye devam edilecektir. 
Ayrıca, RTÜK, bilinçlendirme kapsamında; 

• Medya okuryazarlığı: 2006/17 sayılı Başbakanlık genelgesi ve  “şiddet” kapsamında 
çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine karşı korunmaları amacıyla Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle medya okuryazarlığı projesi 
başlatılmıştır.  Bu proje ile ilk beş ilköğretim okulunda pilot olarak başlatılan medya okuryazarlığı 
dersinin 2007-2008 öğretim yılından itibaren Türkiye genelindeki 35 bin ilköğretim okulunda 
seçmeli ders olarak okutulması hedeflenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Medyanın kadın ve çocuğa 
yönelik “şiddetin” pekiştirilmesi ve ortadan kaldırılmasına ilişkin etkisini araştıran ve günümüzde 
büyük eksiklik olan araştırmaların yapılmasına devam edilecektir. 

• İlköğretim okullarının 6, 7 veya 8’ inci sınıflarında seçmeli olarak okutulan medya 
okuryazarlığı dersini öğrenciler istedikleri yıl tercih edip alabilmektedir.  Bu konuda hedef, 
Türkiye genelinde bütün çocuklara ulaşarak onlara medyada seçiciliği öğretmek ve bilinçli izleyici 
olmalarını sağlamaktır. 

• Akıllı İşaretler: Bilinçli izleyici oluşumuna katkı sağlayan,  anne ve babalara önemli 
bir  sorumluluk yükleyen, öncelikle okuma yazma bilmeyen anneleri de kapsayan, çocukları ve 
gençliği şiddet ve zararlı içerikten koruyacak bir başka proje olan, “akıllı işaretler” sistemi de 
uygulamaya konulmuştur. 

• Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Akıllı İşaretler, Uyarıcı Sembol Sistemi, 
Medya Okuryazarlığı Dersleri, Çocuklar İçin İnternet Güvenliği ve RTÜK Çocuk web sitesinden 
sonra çocuklara yönelik hizmetlerine yeni bir proje daha eklemiş, çocukları yaşadıkları doğal 
ortamlarında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya özendirmek amacıyla Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinden derlenmiş geleneksel çocuk oyunlarından oluşan bir tanıtım filmi hazırlatarak  
RTÜK Çocuk web sayfasına ve (www.rtuk.org.tr) adresindeki RTÜK web sitesine 
yerleştirmiştir. Söz konusu faaliyetler, kapsamı 2009 yılında da genişletilerek sürdürülecektir. 

• Eğitim: RTÜK Eğitim Dairesince planlanmakta ve verilmekte olan eğitim faaliyetleri, 
kapsamında kurum içinde  kurum personeline, kurum dışında ulusal, bölgesel ve yerel radyo ve 
televizyon kuruluşlarını bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenmekte olan  eğitim seminerleri 
aracılığı ile  bilgilendirme ve bilinçlendirme  faaliyetlerini gerçekleştirilmeye devam etmektedir.   

 
Çözüm 2.5: 
Çocukların sosyal ve ekonomik istismarını özendirici programlar engellenmeli ve bu 

istismarı önleyici eğitici yayınlar teşvik edilmelidir. 
 Son Durum:  
Uygulama ile ilgili bilgiler çocuk istismarı bölümünde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.  

 
Sorun 3: 
10-15 yaş aralığında yoğunlaşan sokakta yaşayan/çalışan çocukların eğitim başarısının düşük 

olması ve eğitim sisteminden kopması.   
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Çözüm 3: 
İlköğretim ve orta öğretimde rehberlik servisleri acilen yeterli hale getirilmelidir. Çocuk 

sayısına göre rehber öğretmen ve psikolojik danışman sayısı arttırılmalıdır. Risk durumundaki 
çocuk, genç ve aileler ile ilgili çalışmalar ilgili kuruluşlarca yapılmalıdır. Başarısız öğrenciler için, 
başarısız oldukları derslerle ilgili ücretsiz takviye eğitim programları düzenlenmelidir.   

 
Sorun 4: 
Sokakta yaşayan/çalışan çocukların ailelerinin kent yaşamına uyum sağlayamaması, eğitsel, 

sosyal ve ekonomik yönden güçsüz ailelerin kendi çocuklarını ihmal ve istismar etmesi, sokakta 
çalışmaya hatta suç işlemeye itmesi, bu çocuklara ve ailelerine yönelik hizmet veren toplum 
merkezleri ile aile danışma merkezlerinin sayısının yeterli olmaması ve bu merkezlerin uzman 
personel, araç-gereç açısından yetersiz olması.  

Çözüm 4: 
4.1. Bu ailelerin kentsel yaşama katılmalarına ve kente uyum sağlamalarına yardımcı olacak 

sosyal programlar “Toplum Merkezleri” ve/veya “Aile Danışma Merkezleri” aracığıyla 
uygulanmalıdır. 

Son Durum:  

Tablo 105. 2005- 2009 Yılları Arasında Aile-Kadın ve Toplum Hizmetlerine İlişkin Sayılar   

Yıllar 

Toplum Merkezleri Kadın Konukevleri 
Aile Danışma 

Merkezleri 

Kuruluş 
Sayısı 

Hizmet Alan 
Kişi Sayısı 

Kuruluş 
Sayısı 

Hizmet Alan Kişi Sayısı Kuruluş 
Sayısı 

Hizmet 
Alan 

Kişi Sayısı  Kadın Çocuk Toplam 

2005 63 75.751 15 637 418 1055 34 6.817 

2006 66 77.892 17 789 525 1314 38 14.076 

2007 74 99.022 23 1.551 997 2548 40 21.378 

2008 79 103.117 26 1.874 1298 3172 42 17.244 

2009 85 166.137 29 2.343 1323 3666 45 21.696 

 
4.2.Bu merkezler risk altındaki ailelerin ikamet ettiği gecekondu bölgelerinde 

yaygınlaştırılmalı ve uzman personel, araç-gereç açısından yeterli hale getirilmelidir.  
4.3. Bu çalışmalar yürütülürken, özellikle gecekondu bölgelerinde bulunan ilköğretim 

okulları eğitim-öğretim saatlerinin dışında ailelere yönelik çalışmalar için kullanılmalıdır. 
Okullardaki bilgisayar ve İnternet olanakları, çocukların ve ailelerin kullanımına sunulmalıdır. 

4.4. Mevcut İnternet kafeleri etkin bir biçimde denetlenmelidir.  
Son Durum: 
29.10.2003 tarihli ve 11837 sayılı Yönerge’nin 5 ve 6’ ncı maddesine göre  - Bilgi ve 

iletişim teknolojisi araçları, fiziki kapasitesi uygun olan okullarda, okul müdürünün teklifi ve il-
ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile kullanıma açılır ve bu Yönerge hükümlerine göre bilgi ve 
iletişim teknolojisi araçlarından; öğrenciler, öğretmenler, çevrede bulunan bakanlık kurum 
personeli, vatandaşlar yararlandırılır. Bu maddeler okullarda uygulanmaktadır.  
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04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 01.11.2007 tarihli 
ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Toplu Kullanım 
Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ile İnternet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla 
internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin 
esas ve usüller düzenlenmiştir. 

4.5. Çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı ve Belediyeler ile SHÇEK etkin bir işbirliği içerisine girmelidir.  

4.6. İl ve ilçe düzeyinde Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı 
“Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)” ve Sağlık Müdürlüklerine bağlı “Sağlık Ocakları”, 
“Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri” ile ortak programlar hazırlamalıdır. 

4.7.  Sokakta satış yapan veya dilenen çocuklar aileleri tarafından ihmal ve istismar 
edilmektedir. Bu nedenle çocuklardan alışveriş yapılmaması konusunda toplumu bilinçlendirici 
yayınlar yapılmalıdır.  

Son Durum:  
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde “0-6 Yaş 

Benim Ailem Programı”nın devamı niteliğinde hazırlanan “7-19 yaş Aile Eğitimi” nin hazırlık 
aşaması tamamlanmış, uygulamaya başlanacaktır.   

SHÇEK tarafından toplum merkezlerinde yetişkinlere yönelik bilgi bilinç artırıcı programlar, 
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı 
tarafından 1994 yılında proje olarak başlayan “0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini 
Destekleme Programı”(ÇPGD) sağlık personeli tarafından birinci basamakta hizmet vermektedir.   

Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 3 Ocak 2008 tarihinde 
imzalanan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve 
Uygulanacak Prosedürler Eğitimi” protokolü doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. Koordinatör 
birimler olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tespit edilmiştir. Birinci basamak sağlık kuruluşları ve acil servis çalışanlarına 
aile içi şiddeti tanıma ve yönlendirme becerisi kazandırılmaktadır. 

 
Sorun 5: 
Vatandaşların sokakta yaşayan/çalışan çocuklarla ilgili ihbarda bulunacağı bir mekanizmanın 

bulunmaması nedeniyle müdahale edememesi. 
Çözüm 5: 
SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan ALO 183  Sosyal Hizmet Hattı 

öncelikle riskli bölge ve illerde gerekli araç, gereç, donanım ve personel yeterliliği sağlanarak 
kolluk kuvvetlerinin desteği ile birlikte yerel bazda uygulanmalıdır. ALO 183 Sosyal Hizmet Hattı 
illerde oluşturulması önerilen Çocuk Koordinasyon Merkezleri bünyesinde bulunmalıdır. Bu 
amaçla ALO 155 hattından da yararlanılabilir. 

Son Durum: 
Şiddete uğrayan veya bu riski taşıyan ve desteğe gereksinimi olan kadınlara ve çocuklara 

yönelik psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak 
amacıyla kurulan Alo 183 Kadın, Aile, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı; ücretsiz 
arama yapılan bir telefon hattı olup ülkemizin her noktasından yapılan aramalara Genel 
Müdürlükçe Ankara ilinden kesintisiz hizmet verilmektedir.  
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Sorun 6: 
“Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin toplumda yeterince bilinmemesi ve duyarlılık artırıcı 

stratejilerin yetersiz olması. 
Çözüm 6: 
6.1. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 42’ nci maddesi “taraf devletler, sözleşme ilke ve 

hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde 
öğrenilmesini sağlamayı taahhüt eder” hükmünü içermektedir. Çocuk Hakları eğitiminin okul 
müfredatına alınması, çocukla ilgili çalışan hizmet elemanlarına hizmet içi eğitim olarak verilmesi, 
yetişkinlere yönelik programlarla ebeveynlere sunulması gerekmektedir. 

6.2. Çocuğun saygınlığını ve önemini ön plana çıkartan, çocuklara yönelik olumsuz 
tutumları değiştiren, çocuğa zarar verici kültürel değerlerin değişimini ve çocuğun toplumda bir 
birey olarak algılanmasını sağlayan kapsamlı, duyarlılık artırıcı stratejiler geliştirilmelidir. 

6.3. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki hükümlerin etkili biçimde uygulanması sağlanmalıdır 
Son Durum: 
Çocuk hakları ve demokrasi dersleri öğrencilere ilköğretim okulları 6.ve 7. sınıflarda sosyal 

bilgiler, 8.sınıflarda ise T.C. inkılap tarihi derslerinin içinde verilmektedir. 
 

Sorun 7: 
Hexan ve toluen içeren yapıştırıcı veya tiner gibi boya çözücü kimyevi maddelerin 

ilköğretim ve ortaöğretimde el işi ve resim derslerinde kullanılması.  
Çözüm 7: 
Bu maddelerin ilköğretim ve orta öğretimde el işi ve resim derslerinde kullanımı kısıtlanmalı 

ve bunların yerine su bazlı yapıştırıcıların kullanımı teşvik edilmelidir.  
Son Durum:  
Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 06/10/1995 tarih ve 95 sayılı Uçucu 

Maddeler ve Kırtasiye Malzemeleri Genelgesi’nin 3’ üncü maddesine göre; öğretmen ve 
öğrencilerimizin sağlıklarının korunması ve çocuklarda daha sonra madde bağımlılığına 
dönüşebilecek koklama alışkanlığının önlenmesi, amacıyla bütün eğitim kurumlarında;  

• İçinde çözücü olarak etilasetat ve ksilen (xylene) bulunan beyaz tahta kalemlerinin 
kullanılmaması,  

• Özellikle üzerinde yabancı dilde yazı bulunan ithal kalemleri (Board Marker) alırken 
içinde bu tür uçucu maddelerin bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi, çözücüsü alkol olanların 
tercih edilmesi,  

• Organik solvenlerle (Toluen vb.) yapılan kırtasiye tipi yapıştırıcıların kullanılmaması, 
bunun yerine su vasatta üretilen yapıştırıcıların kullanılması,  

• Yukarıda belirtilen malzemelerden başka, öğrencilerin okul içinde ve dışında kokulu 
silgi, kokulu kalemler vb. kırtasiye malzemelerini kullanmamaları konusunda öğretmenler 
tarafından uyarılmaları, takip ve kontrollerinin yapılması,  

• Öğrenci velilerinin, Okul Aile ve Sınıf-Aile Birliği toplantılarında bu konuda 
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

 
Sorun 8: 
Hexan ve toluen içeren yapıştırıcı veya tiner gibi boya çözücü kimyevi maddelerin yoğun 

olarak kullanıldığı iş atölyelerinde çalışan çocukların bulunması. 
Çözüm 8: 
Bağımlılık yapan bu maddelerin kullanıldığı iş atölyelerinde çocukların çalışmasının 182 

nolu ILO sözleşmesi çerçevesinde sonlandırılması, çalışma koşullarının hiç kimseye zarar 
vermeyecek şekilde düzenlenmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. 
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Sorun 9: 
Terör, işsizlik, yoksulluk ve benzeri nedenlerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 

iç göçün engellenememesi ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılığının azaltılamaması. 
Çözüm 9: 
Çocukları sokağa düşüren nedenlerden en önemlisi göç ve buna bağlı kentsel uyum 

problemidir. Komisyonumuzun illerde yaptıkları çalışmalarda sokakta yaşayan/çalışan çocukların 
yoğun olarak görüldüğü illerin göç alan metropol kentler olduğu tespit edilmiştir. Bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farklılığının azaltılması, göçün engellenmesi, işsizliğin azaltılması, 
istihdamın artması için Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesinin (GAP) bir an önce 
tamamlanması gerekmektedir. 

Son Durum:  
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren, Sosyal Destek 

Programı (SODES), istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk 
ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık 
vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır. SODES, 2008-2012 yılları arasında bölgesel 
kalkınma projelerinin büyük ölçüde tamamlanması amacıyla hazırlanan GAP Eylem Planının 
sosyal gelişmenin sağlanması bileşeni altında oluşturulmuş ve 2008 yılında GAP illerinde 
uygulamaya konulmuştur. 

8.2.3.3. Tedavi Edici ve Rehabilitasyon Boyut Alanında Sorunlar ve Öneriler 

Sorun 1: 
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara verilen hizmetlerde belirli bir standardın olmaması. 
Çözüm 1 : 
Sokakta yaşayan/çalışan ve madde kullanan çocukların hepsine aynı hizmet modeli 

sunulmaktadır. Çocukların evden kaçma, sokakta yaşama, sokakta çalışma, istismara maruz kalma, 
suç işleme, madde kullanma durumlarına göre hizmet birimlerinin ayrıştırılması ve uygulanacak 
hizmet modellerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu hizmetler ülke genelinde uygulanabilir 
projeler çerçevesinde standarda kavuşturulmalıdır. 

Son Durum: 
Başbakanlık Genelgesi ekinde yer alan SHÇEK Hizmet Modeli ile standarda 

kavuşturulmuştur. 
 

Sorun 2: 
Ülke genelinde sokakta yaşayan/çalışan çocuklara hizmet veren çocuk ve gençlik 

merkezlerinin uzman personel, araç, gereç, donanım ve sayıca yetersiz olması. 
Çözüm 2: 
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik hizmet veren çocuk ve gençlik merkezlerinin 

sorunun yoğun olarak yaşandığı illerde acilen yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. Soruna 
sadece sokakta yaşayan/çalışan çocukların yaygın olduğu metropol iller ölçeğinde değil, bu sosyal 
sorunu üreten ve büyük kentlere göç veren tüm bölgeler ölçeğinde bakılmalı ve acil tedbirler 
alınmalıdır. 
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Son Durum: 
SHÇEK Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin yaygınlaştırılmasını 

amaçlamış olup sosyal hizmet merkezleri ile “sosyal alan yapılanması”na geçilerek illerimizin göç 
alan ve göç veren yerleşim bölgelerinde SHRM’leri yapılandırmıştır.Bu amaç doğrultusunda 
hazırlanan 2010-2014 Stratejik Planda; örgütlenme biçimini "koruyucu ve önleyici çalışmaları 
artıracak şekilde" yenilemek ve koruyucu önleyici çalışmalar kapsamında hâlen sosyal hizmet 
desteği verilen bireye ve aileye ek olarak, her yıl en az +175.000 birey ve aileye hizmet vermek 
hedeflenmiştir.  

SHÇEK stratejik planınında alt hedefler: 
• Örgütlenme sisteminde "sosyal alan yapılanması" na geçmek 
• Koruyucu önleyici çalışmalarla ilgili standartları iyileştirmek 
• Ulusal, bölgesel ve il düzeyinde erken uyarı sistemi kurmak 
• Ailenin korunmasına yönelik her yıl 150.000 aileye ve bireye takip, rehberlik ve eğitim 

hizmetleri götürmek,  her yıl 3.000 çocuğu aile yanında desteklemek 
• Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak 
• Koruyucu önleyici çalışmalar kapsamında hâlen sosyal hizmet desteği verilen 

bireye/aileye ek olarak, her yıl en az 175.000 birey ve aileye hizmet vermek, Ailenin korunmasına 
yönelik her yıl 150.000 aileye/bireye takip, rehberlik ve eğitim hizmetleri götürmek.  Her yıl 3.000 
çocuğu aile yanında desteklemek şeklindedir.  

 
Sorun 3: 
Özel uzmanlık (ihtisas) gerektiren kuruluşların (cinsel istismara uğramış çocukların tedavisi, 

suça itilmiş çocukların rehabilitasyonu, madde bağımlılığı tedavisi gibi) azlığının ya da bazı 
alanlarda olmayışının sistemin etkili çalışmasının önünde engel oluşturması, özellikle kız 
çocuklarıyla engelli çocukların tedavi ve rehabilitasyonunu sağlayacak merkezlerin bulunmaması. 

Çözüm 3: 
Acilen bu kuruluşların açılışı için gerekli çalışmalar başlatılmalı ve ilgili tüm bakanlıkların 

“eşitler arası sorumluluk” anlayışı çerçevesinde hazırlanacak protokollerle söz konusu kuruluşlar 
açılmalıdır. 

Son Durum: 
Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde, çocuğa yönelik cinsel istismarla etkin mücadele 

kapsamında istismara uğrayan çocukların örselenmesini asgariye indirmek amacıyla Ankara’da bir 
proje uygulamasının yapılması kararlaştırılmıştır. Çok sektörlü çocuk izlem merkezlerinin 
oluşturulabilmesi için Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, SHÇEK, İçişleri Bakanlığı, MEB ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın katılımı ile oluşturulan çalışma grubu çalışmalarına başlamıştır. 

Madde bağımlısı çocuk ve ergenlere yönelik İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da “Çocuk ve 
Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkez” leri (ÇEMATEM)  hizmet vermektedir. 

 
Sorun 4: 
Sokakta yaşayan/çalışan çocukların bazılarının sokakta oldukları süre içerisinde organize suç 

örgütlerinin baskısı altında kalması ve suça itilme riski ile karşı karşıya olması.  
Çözüm 4: 
Bu çocukları suça iten kişilere veya organize suç örgütlerine verilecek olan cezalar 

ağırlaştırılmalıdır. 
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Son Durum 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda birtakım suçların ana-baba tarafından veya bir örgüt 

kapsamında işlenmesi durumunda ağırlaştırılarak cezaya hükmolunacağı öngörülmüştür. 
Ana-baba tarafından işlendiğinde ağırlaştırılan suçlar: Kasten öldürme, yaralama, cinsel 

saldırı, eziyet, çocukların cinsel istismarı, cinsel tâciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dilencilik 
suçlarıdır.    

Suç örgütü tarafından işlendiğinde ağırlaştırılan suçlar: Soykırım,  insanlığa karşı suçlar, 
göçmen kaçakçılığı, organ veya doku ticareti, tehdit, nitelikli yağma, genel güvenliğin kasten 
tehlikeye sokulması,tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, fuhuş, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama suçlarıdır.     

Sorun 5: 
Sokakta yaşayan/çalışan çocukların doğrudan aileye tesliminin sorunu çözememesi, 

çocukların ailesinden kaçarak tekrar sokaklara dönmesi. 
Çözüm 5: 
5.1. Çocuk ve ailesiyle yapılacak mesleki çalışmalar sonrasında çocuğun aile yanına 

döndürülmesi ya da uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna alınması gerekmektedir.  
5.2. Mesleki çalışmaların tamamlanmasına kadar geçecek süre içerisinde çocukların 

kalacakları “İlk Adım İstasyonları” yaygınlaştırılmalı ve mevcutların koşulları iyileştirilmelidir. 
Son Durum: 
SHÇEK koordinasyonunda yürütülen hizmet modelinde 6 gözlemevi (ilk adım istasyonu) 

hizmet vermektedir. Ancak mevcut hizmet birimleri hâlen yetersiz bulunmaktadır.   
Sorun 6: 
Sokakta yaşayan/çalışan çocukların aileleri ile birlikte yapılan rehabilitasyon çalışmalarının 

yetersiz olması.  
Çözüm 6: 
Nihai hedef çocuğu ailesinin yanında ve ailesi ile birlikte rehabilite etmek ve neticede iş ve 

meslek sahibi olmasını sağlamaktır. 
Son Durum: 
Çocuğu ailesinden koparmadan ailenin desteklenmesi çocuğun ve ailenin toplum 

merkezlerince verilecek hizmetlerden faydalandırılmaları sağlanmaktadır. Kadın, çocuk, gençlere 
vatandaşlık haklarından başlayarak insan haklarının ve çocuk hakları sözleşmesi kapsamında 
çocuk haklarının ve bu hakların nasıl kullanılacağının öğretilmesi, çeşitli konularda rehberlik 
yapılması, sosyal kültürel açıdan çok boyutlu ilgi alanlarının geliştirilerek halk katılımının 
sağlanması gerçekleştirilmektedir. SHÇEK tarafından ebeveynlik programları yürütülmektedir. 

Bu konuda yeterli sosyal çalışmacı istihdamı ve kurumsallaşma hâlen istenilen seviyede 
gerçekleşmemiştir. 

 
Sorun 7: 
Çocuk mahkemeleri ve çocuk ıslahevleri sayısının yetersiz olması.  
Çözüm 7: 
Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinin verilerine göre 2004 yılının ilk 10 ayı 

içerisinde 49.921 çocuk hakkında suç işlediği şüphesi ile işlem yapılmıştır. Suça yönelen çocuk 
sayısı göz önüne alındığında ülke genelindeki 3 çocuk ıslahevi ve 8 çocuk mahkemesi yetersiz 
kalmaktadır. Adalet Bakanlığınca, çocukların uluslararası normlarda yargılanması, korunması, 
bakımı ve rehabilitasyonu için çocuk mahkemeleri ve çocuk ıslahevleri sayısı ihtiyaca yönelik 
olarak ivedilikle artırılmalıdır. 



– 509 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Son Durum: 
18.06.2010 tarihi itibarıyla: 75 adet çocuk mahkemesi kurulu olup 61’i faaldir; 20 Çocuk 

Ağır Ceza Mahkemesi kurulu olup 11’i faaldir.   
Çocuk eğitimevlerinin sayısı ise 3 tanedir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanun ile çocuk ıslahevlerinin ismi çocuk eğitimevi olarak değiştirilmiştir. (13.12.2004 
tarihinde kabul edilerek 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 

Çocuk mahkemeleri ile çocuk eğitimevlerinin sayıca yetersizliği alarm vermektedir. 

Tablo 106. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanan ve Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan 
Çocuk Sayıları (2005-2010) 

Yıl 
Toplam 

Yargılanan 
Çocuk Sayısı 

Çocuk Mahkemelerinde 
Yargılanan Çocuk 

Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan 
Çocuk Sayısı 

Sayı Yüzde Tutuklu Hükümlü Toplam 
2005 158.917 32.182 20,2 1.478 71 1.549 
2006 141.102 67.445 44,8 2.041 74 2.115 
2007 111.278 43.824 39,4 2.530 157 2.687 
2008 110.237 42.696 38,7 2.546 200 2.746 
2009 ** ** - 2.393 286 2.689 
2010* ** ** - 2.195 268 2.413 

*Ocak-Haziran 2010 verileri 
** Veriler derleme aşamasındadır. 

 
Sorun 8:  
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklarla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, 

hizmetlerin sürdürülmesi konusunda finansman sıkıntısı yaşaması.  
Çözüm 8:  
Bu alandaki sivil toplum örgütlerine proje bazında destek sunulmalıdır. SHÇEK Genel 

Müdürlüğü bütçesine (2006 yılından itibaren) bu konuda harcama kalemi ilave edilmelidir.    
Son Durum: 
Maliye Bakanlığının uhdesinde olan bir husus olup bu yönde bir uygulama olmamıştır. 
 
Sorun 9: 
Sivil toplum örgütleri, il özel idareleri ve yerel yönetimlerce bu alanda yapılacak 

çalışmalarda proje bazındaki çalışmaların eksik olması, başarılı proje örneklerinin 
paylaşılamaması. 

Çözüm 9: 
Başarılı proje örnekleri SHÇEK bünyesinde bir havuzda toplanmalı, ilgilenen birimlere 

projeler ulaştırılmalı ve bilgi paylaşımı sağlanmalıdır. SHÇEK proje bankası oluşturmalıdır. 
Son Durum: 
SHÇEK bünyesinde bu süreçte uygulamaya konulan projelerden bazıları aşağıdadır: 
1. “Önce Çocuklar Türkiye’deki Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru 

Projesi”   
2. Önce Çocuklar” Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi 
3. Çocuk Koruma Sisteminde Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyonun Geliştirilmesi 

Projesi  
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4. Cinsel İstismara Maruz Kalmış Kız Çocukları İle Çalışan Meslek Elemanlarına 
Yönelik Deneyim Paylaşımı Programı     

5. Aileye Aile İçinde Yardım  
6. Aileye Dönüş Merkezî (Çocuk Evleri) 
7. Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik Projesi 
8. Mini Futbol Sahaları Projesi 
9. Milli Eğitim Bakanlığı ile İşbirliği Protokolü  
10. Kayıp Çocuklar Protokolü  
11. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşbirliği Protokolü 
12. Emekliyiz Gönüllüyüz Projesi   
13. Eğitim, Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinlikler ve Kamplar  
14. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile SHÇEK Genel Müdürlüğü arasında 

işbirliği protokolü 
15. Diyanet İşleri Başkanlığı ile  SHÇEK Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü 
16. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SHÇEK Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü 

 
Sorun 10:  
Madde kullanan çocukların bağımlılık tedavisi için ülke genelinde 7 adet olan 

UMATEM’lerin sayısının yetersiz olması, bu merkezlerin çoğunun da yeterli donanıma sahip 
olmaması.  

Çözüm 10:  
10.1. Uçucu madde bağımlısı çocukların madde bağımlılığı tedavisi için Sağlık Bakanlığı ve 

üniversite hastaneleri tarafından, “UMATEM” lerin sayısı bölgesel esaslar gözetilerek 
artırılmalıdır.  

Son Durum: 
1997 yılında Elâzığ, Samsun ve Manisa’da, 2000 yılında Adana ve Denizli’de, 2004 yılında 

Ankara’da, 2006 yılında İzmir’de, 2007 yılında Kayseri ve Diyarbakır’da madde bağımlılığı tedavi 
merkezleri açılmıştır. 2002 yılı itibarıyla Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul, Adana, Manisa, 
Elâzığ, Samsun ve Denizli illerinde toplam 6 olan AMATEM sayısı, 2009 yılı itibarıyla 11’e 
çıkarılmıştır. 2002 yılı itibarıyla Sağlık Bakanlığına ait yatak sayısı 207 iken, 2009 yılı itibarıyla 
332’ye ulaşmıştır. 

İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1995 
yılında ÇEMATEM (Çocuk-Ergen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezî)  hizmete 
açılmıştır. Ayrıca İzmir ve Diyarbakır’da da çocuk ve ergenlere yönelik özelleşmiş merkezler 
bulunmaktadır. Manisa ve Ankara’daki madde bağımlılığı tedavi merkezinde de çocuk ve ergenler 
için farklı bir bölüm ayrılmıştır. Diğer merkezlerde duruma göre klinik düzenlemeler yapılarak 
erişkin ve çocuklara tedavi uygulanmaktadır. İstanbul AMATEM bünyesinde, uçucu madde 
kullanan çocuklara yönelik olarak hizmet vermek üzere kurulan "Uçucu Madde Bağımlıları 
Araştırma ve Tedavi Merkezî" UMATEM bu konudaki faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Diyarbakır Devlet Hastanesi UMATEM kliniğinde ise aileleri ile birlikte başvuran 18 yaş 
altı çocuk ve ergen madde kullanıcılarına yatarak, erişkin yaş grubuna da ayaktan poliklinik 
hizmeti verilmektedir. 

Madde kullanımının küçük yaşlara doğru yaygınlaşma eğilimi sebebiyle bu merkezlerin 
sayısı hızla artırılmalı ve buralarda çalışacak uzman personel yetiştirilmelidir. 
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Sorun 11:  
Madde bağımlılığı konusunda tedavi olmak istemeyen ve sokakta yaşamayı tercih eden 

çocuklara yönelik kapalı tedavi ve sosyal rehabilitasyon merkezlerinin bulunmaması, yasal 
mevzuatta sokakta yaşayan çocuğun kurum bakımına ve madde bağımlılığı tedavisine alınmasının 
kendi isteğine bırakılması ve bu durumun sistemi olumsuz etkilemesi. 

Çözüm 11: 
Madde kullanan çocukların ve toplumun yüksek yararı düşünülerek madde bağımlılığı 

tedavisinin çocuğun kendi isteğine bağlı olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Bunun için gerekli 
yasal düzenleme yapılmalı ve kapalı tedavi merkezleri oluşturulmalıdır.  

Son durum: 
2005 yılında yürürlüğe giren “5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu” nda çocuğun fiziksel ve 

ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve 
rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına yönelik 
sağlık tedbirleri düzenlenmiştir. Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici 
Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in 16’ ncı maddesinde sağlık tedbiri yer 
almaktadır.  

 
Sorun 12: 
Mevcut yasalarda 18 yaşına kadar olan çocukların sosyal rehabilitasyonunun ve madde 

bağımlılığı tedavisinin devlet tarafından karşılanması ve 18 yaş üstünün bu kapsamın dışında 
bırakılması. 

Çözüm önerisi 18 yaş üstü ile igilidir. 
 
Sorun 13: 
Sokakta yaşayan ve kurum hizmetlerini kabul etmeyen çocuk ve gençlere yönelik gece 

barınaklarının bulunmaması. 
Çözüm 13: 
Sokakta yaşayan ve kurum hizmetlerini kabul etmeyen çocuk ve gençlere yönelik ihtiyaç 

görülen illerde gece barınakları oluşturularak sokakta hiç çocuk kalmaması sağlanmalıdır. 
Son Durum: 
SHÇEK koordinasyonunda yürütülen hizmet modelinin uygulandığı illerde ve kışın yoğun 

olduğu dönemlerde sokakta çocuk kalmaması için tedbirler alınmaktadır. 
 

Sorun 14: 
Sosyal rehabilitasyon sonrası ailesine döndürülen çocukları izleme ve değerlendirme 

süreçlerinin yetersiz olması. 
Çözüm 14: 
Sosyal rehabilitasyon sonrası ailesine döndürülen çocukların, izleme ve değerlendirme 

çalışmaları il sosyal hizmetler müdürlüklerinde oluşturulacak izleme ve değerlendirme 
birimlerince yapılmalıdır. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı (Emniyet, Jandarma), Sağlık Bakanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanlığının desteği alınmalıdır. 

Son Durum: 
Çocuk yuvalarında kayıtlı 7-12  yaş  60, yetiştirme yurtlarına kayıtlı 13-18 yaş  281  olmak 

üzere toplam 341 çocuğumuz  Milli Eğitim Bakanlığı yatılı bölge ilköğretim okullarında (YİBO) 
öğrenim görmektedir.  
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8.2.4. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklara İlişkin Devam Ettiği Tespit Edilen 
Sorunlar ve Öneriler 

Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların durum analizi ve Araştırma Komisyonu tarafından 
belirlenen sorunlar ve çözüm önerilerinin irdelenmesi sonucunda Komisyonumuzca hâlen sorunun 
devam ettiğine ilişkin bir sonuca varılmıştır. 

Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili elde edilen bilgiler özetlenecek olursa;   
• Sokak çocuklarının yaşları genellikle 15 yaş ve altındadır. 
• Sokak çocukları arasında erkek çocuklar daha fazladır. 
• Sokak çocuklarının çoğu okuma-yazma bilmemektedir. 
• Sokak çocuklarının aileleri genellikle düşük sosyoekonomik seviyededir. 
• Sokak çocukların aileleri sorun yaşayan ailelerdir (parçalanmış, tek ebeveynli aileler gibi).  
• Ailelerinden ayrılan çocukların fiziksel, cinsel ve ruhsal şiddet nedeniyle evden 

kaçtıklarına ilişkin bulgular vardır. 
Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların aile yapıları ve sosyal sınıfları düşünüldüğünde bazı 

risk etmenlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 
• Özellikle çok çocuklu ailelerde aile yoksulluğu devam etmekte ve çocuğun çalışmaya 

yönlendirilmesi engellenememektedir. 
• Küçük şehirlerden büyük şehirlere olan göç hızı azalmıştır, ancak şehirlerin kendi 

içinde çevreden merkeze göç hızı artmaktadır. Yerel yönetimlerin şehir planlamaları bu göçlere 
hazır değildir. Bu nedenle çocuğun göç kaynaklı mağduriyet riski devam etmektedir. 

• Sokakta satış yapan çocuklara toplumun merhamet duygularıyla yaklaşması çocukların 
sokaklarda çalışmasının engellenmesini zorlaştırmaktadır. 

• Medyada çalışan çocuk rollerinin yaygın kullanılması, çocukları bu yönde 
özendirmektedir. 

• Topluma ve ailelere yönelik eğitimler farklı kurumlarda farklı başlıklar altında 
yapılmakta ve zaman ve emek kaybına yol açmaktadır.  

• Çocukların okula devamlılığının takibi konusunda okul yönetimlerinin ve 
öğretmenlerin duyarlılığı daha çok gelişmelidir. 

• Çocuğun takip edildiği sistem, bir erken önleme mekanizması olarak geliştirilmelidir. 
• SHÇEK’in hâlen yetişmiş uzman istihdam edememesi, (özellikle üniversitelerin bu 

sahalarda çalışacak yeterli nitelik ve sayıda eleman yetiştirememesi nedeniyle) merkez ve taşra 
iletişim eksikiği, iyi niyetli gayretlere rağmen verdiği hizmetler hâlen istenilen seviyeye 
ulaşmamıştır. 

• Medya çocuğun dünyasında en büyük eğitim ve değişim aracı olarak yer almaya 
devam etmektedir. 

• Çocuk mahkemeleri ve çocuk ıslahevleri sayısı hâlen yetersizdir.  Çocuk 
mahkemelerinin sayısı 18.06.2010 tarihi itibarıyla: 75 adet çocuk mahkemesi kurulu olup 61’i 
faaldir; 20 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi kurulu olup 11’i faaldir.  Çocuk eğitimevlerinin sayısı ise 
3 tanedir. 

• Sosyal rehabilitasyon sonrası ailesine döndürülen çocukları izleme ve değerlendirme 
süreçleri hâlen yetersizdir. SHÇEK tarafından kuruma yerleştirilen çocukların tedbir kararları 
izlenmektedir. Ancak, sağlık, eğitim ve danışmanlık tedbirlerinin izlenmesinde sorunlar 
çıkabilmektedir.  
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• Türkiye’de risk altındaki çocuk ve ailelerin profilinin kesin olarak belirlenemesine 
ilişkin bir sistematik kayıt sistemi oluşturulamamıştır. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ile ilgili 
ortak veri tabanının oluşturulmamış olması ve kurumlarda konu ile ilgili birbirini doğrulamayan 
verilerin hâlen bulunamaması sorunun boyutlarının saptanmasını engellemektedir. Bu da verilen 
hizmetlerin başarısını değerlendirmesini güçleştirmektedir. Örneğin, 2005 yılından beri pek çok 
etkili faaliyet yapılmasına karşılık kayıt sistemi yetersiz olması hedef grubun ne kadarına ulaşıldığı 
konusunda yorum yapmayı güçleştirmektedir. 

 
Sonuç olarak, ülkemizde sokakta çalışan ve yaşayan çocuklar, mağdur çocuklar arasında 

önemli bir grubu oluşturmaktadır. 2005 yılında TBMM’ de kurulan araştırma komisyonu 
sonrasında bu alanda önemli ilerlemeler sağlanmıştır.  

Bunlardan başlıcaları  
 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesi,  
 SHÇEK’in yapısının güçlendirilme girişimleri ve yeni hizmet modeli,  
 Eğitime devam konusunda yapılan yeniliklerin  

bu alanda çocukların mağdur olmaması ve mağdur olma durumlarında korunmalarına 
ilişkin katkı sağlamıştır. 

  
Ancak, hâlen durumun saptanması ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır.  

 Kayıt sisteminin iyi işletilememesi,  
 Kurumlar arası koordinasyonun yetersiz olması,  
 Mağduriyeti önlemeye ilişkin müdahalelerin genel bir bakış içermemesi  

durum analizinin yapılmasını, verilen hizmetin değerlendirilmesini ve alınacak ek 
önlemlerin belirlenmesini güçleştirmektedir.  

 
Çocukların mağdur olmamasına ilişkin önerilerin ve mağdur olma durumunda yapılması 

gerekenlere ilişkin genel öneriler Komisyon Raporunun 10. Bölümünde yer almaktadır.  
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8.3. ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR 
 
Bu bölümde çalıştırılan çocuklar, Dünyada ve Türkiye’de durum, geçici ve mevsimlik tarım 

işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan uygulamalar, sorunlar ve 
öneriler yer almaktadır. 

Çocukların çalışma hayatında yer alması, çocukların çalışması değil, çalıştırılması şeklinde 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle çalışan çocuk ya da çocuk işçi tanımları uygun değildir. (1) 

Çocuk çalıştırılmasına tarihin her döneminde rastlanılmaktadır, ancak tarihin her döneminde 
çalıştırılma biçimleri o döneme özgü farklılıklar göstermektedir. Tarihin ilk dönemlerinde çocuk, 
anne ve babaya yardımcı olarak çalışma hayatında yer alırken yerleşik hayata geçişin ardından 
tarıma dayalı yaşam ve geçim biçimlerinin baskın olduğu devirlerde, aile ya da akraba işlerinde 
çalıştırılmışlardır.(1) 

Çocukların çalıştırılması tarihin her döneminde karşımıza çıkan bir olgu olmasına rağmen, 
“çocuk işçiliği” kavramı sanayileşme dönemi ile birlikte, “emek yoğun” işlerin artık makineler 
aracılığıyla kadın ve çocuklar tarafından yapılmaya başlamasıyla “çocuk çalışması”, “çocuk 
işgücü” adını almıştır. (1) 

Çocuk emeğinin üretim amaçlı kullanımını ifade eden çocuk istihdamı, bilgi çağı olarak 
adlandırılan günümüzde güncelliğini korumaktadır. Sorun yalnızca az gelişmiş ülkelere özgü bir 
nitelik taşımamakta, aynı zamanda sanayileşme sürecini tamamlamış Batı ekonomilerinde de 
görülebilmektedir. Ancak az gelişmiş ülkelerde daha fazla çocuk çalıştırılmaktadır. (1) 

Çocukların çalıştırılmalarının temelinde sanayileşmenin getirdiği sömürü biçimi, yasal 
düzenlemelerin yetersizliği, çocuk çalışmasının avantajları (küçük ellerle daha ince işler 
yapabilme, bedeni küçük olduğu için dar alanlara girebilme gibi) gibi konuları öne çıkaran 
görüşler yer almaktadır. Bu alandaki bir akım da ailenin gelir düzeyi, zorunlu eğitim süresi, ailede 
çocuğun çalışmasına verilen değer gibi görüşlerin temelde çocukların çalıştırılma nedenleri 
arasında olduğunu belirtmektedir. Burada çocuğa verilen değerin tanımında ekonomik, sosyal ya 
da psikolojik olabilir. Türkiye’de çocuğa verilen değerin % 77 ekonomik olduğu bulgusu 
vardır. (1) 

Çocukların çalıştırılma nedenlerinin araştırılmasında ailenin çocuğun gelirine 
gereksinimi olması, erken yaşta iş bulma garantisi olan meslek öğrenmesi, okumaktan 
hoşlanmaması ya da sokakta boş gezmemesi şeklinde bulunmaktadır. (1) 

Çocuklar sadece işyerlerinde çalıştırılmamakta, önemli bir grup çocuğun sokakta 
çalıştırıldığı bilinmektedir. Çocuklar, dünyanın her yerinde, farklı alanlarda gözle görülen/ 
görülmeyen, formal/formal olmayan, ev dışında/ev içinde ve kentsel/kırsal kesimde olmak üzere 
değişik işlerde çalışmaktadırlar. Özellikle kırsal kesimde tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan 
çocuklar günlük yaşantımızda çok fazla gündeme gelmeyen çalışan çocuklardır. Çocuklar para 
karşılığı ya da bir süreliğine kiralanarak gözle görülen/görülmeyen iş kollarında da 
çalışmaktadırlar. İkinci önemli grup ise aile içi çalışmadır.  Bu alanda çalışan çocukların önemli 
bir kısmını kız çocuklar oluşturmakta olup genellikle gözle görülmeyen işlerde çalışmaktadırlar. 
Bir başka önemli çalışan çocuk grubu ise yasal olmayan ve formal olmayan işyerlerindedir. Bu 
çocuklar halı dokumacılığı, madencilik ya da seks alanında çalışan çocuklardır. (2) 

Çocukların çalışmasının temel nedenleri, yoksulluk, eğitim düzeyinin düşük olması, 
göç, yetişkin aile bireylerinin işsizliği, geleneksel bakış açısı, meslek edinme, mevzuatın 
eksiklikleri ve etkin uygulanamaması, işverenlerin çocuk işgücüne olan talebi olarak ortaya 
çıkmaktadır. (3) 
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Tüm dünyada 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir 
ve bu konuya ilişkin etkinlikler düzenlenerek toplumun farkındalığı artırılmaya çalışılmaktadır.   

Özellikle tehlikeli işlerde çalışma başta olmak üzere, çalışma hayatı çocuğun zihinsel, 
bedensel, ruhsal ve genel olarak sosyal gelişimini etkilemektedir. Çalışan çocuklar çoğu zaman 
okula devam edememekte veya zorunlu eğitimlerini yarıda bırakmakta ve dolayısıyla, ileriki 
çalışma yaşamları için gerekli olan donanımdan yoksun kalmaktadır. Bu durum sadece çocuğun 
yetişkin olarak sürdüreceği daha sonraki yaşamını olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp ülkenin 
üretkenlik düzeyini de azaltmaktadır. (1)  

 
• Çocukların bilişsel, duygusal ve toplumsal yeteneklerini geliştirmek için öğretim 

olanaklarına ulaşmaları gerekmektedir. Ancak, çocukların çalıştırılmaları öğrenim olanaklarına 
ulaşmasını engellemektedir. Çocuğun çalışma süresi ve çalışma yaşamındaki yorgunlukları onların 
okul devamlarını ve başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir.  

• Bazen çalışma ortamının özellikleri çocuğun eğitime ilişkin sahip olduğu değeri 
azaltabilir (bu durum sokak çocukları arasında yaygın biçimde görülmektedir) 

• İşyerinde kötü davranışlara hedef olan çocuk, derslerine yoğunlaşamayacak ölçüde 
sarsıntıya uğrayabilir ya da ortalığı karıştırıcı yaramaz bir çocuk olarak öğretmenler tarafından 
dışlanabilir. 

• Çocukların çalışmalarının çocuklar üzerindeki en önemli etkisi büyüme ve gelişme 
üzerine olmaktadır. Çalışan çocukların normal büyüme ve gelişmelerinin yanı sıra ek olarak 
çalışmanın getirdiği enerji gereksinimleri de vardır. Yetersiz alınan enerji ve protein miktarı 
çocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkilemekte ve durdurabilmektedir. 

• Çocuğun çalışması çocuğun psikososyal gelişimini de etkilemektedir. Çocuğun 
psikososyal gelişimi için oyun oynaması, okula gitmesi, boş zamanlarda kendini geliştiren 
uğraşları olması ve kendi yaş grubu ile sosyal iletişimi gereklidir. Çocuklar çalıştıkları zaman bu 
yaşam tarzına ulaşamamaktadırlar. Çalışan çocuklarda görülen anksiyete ve depresyon başlıca 
psikososyal sorunlardır. Çalışan çocukların sık olarak ifade ettikleri yakınmalar ise sık baş ağrısı, 
yeme sorunları, sık ağlama, oyuna karşı isteksizlik, devamlı konstipasyon, yorgunluk, kabul 
görmeme, uyku sorunları ve genel mutsuzluk halleridir.  

• Uzun çalışma saatleri ve evi ile işyeri arasındaki uzaklık çocuğun evde kalma süresinin 
kısalması nedeniyle aile ile iletişimini engellemektedir.  

• Çocukların çalıştıkları alanlarda günlerinin önemli bir bölümünde yetişkinlerle beraber 
olmaları ve iş çevresi dışında sosyal yaşamlarının olmayışı çocukların sosyal gelişimlerini 
sınırlandırmaktadır.  

• Çalışan çocukların yüzey alanlarının geniş, cilt yapılarının ince ve solunum hızlarının 
yüksek olması nedeniyle aynı ortamda çalışan erişkinlere göre kimyasal maddelere maruz 
kalmaları daha yoğun olmaktadır. 

• Çalışan çocuklar çoğunlukla küçük ölçekli işletmelerde çalışmaktadırlar. Bu işletmeler 
genellikle üretim amacına uygun alt yapıdan yoksundur. Eski ve koruyucusuz makineler ve el 
aletleri kullanılmaktadır. Ayrıca iş makineleri, işyeri ortamı ve kullanılan koruyucular çocuklar 
için düzenlenmediği için çocukların kaza geçirme riski yüksektir. 

• Çalışma ortamında bulunan tozlar, kimyasal toksik ajanlar, çalışma ortamının 
ışıklandırması, ısınması, havalandırması, işyerindeki kalabalık ortam, işyeri nem oranı, kokusu, 
iyonize radyasyon varlığı, güvensiz ve hijyenik olmayan ortam çocukların sağlığını tehdit 
etmektedir.  
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• Çalışılan işyerinin durumuna göre çocuklarda solunum yolu hastalıkları, tüberküloz, 
bronşit, astım vb. gibi hastalıklar görülmektedir  

• Sokaklarda çalışan çocuklarda da büyüme ve gelişmelerinin yetersiz olmasının yanı 
sıra, sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı oluşmakta, cinsel tâciz ve istismara maruz 
kalmaktadırlar. 

• Kirlilikten ve hava koşullarından kaynaklanan cilt ve akciğer sorunları 
görülebilmektedir. 

• Üst solunum yolu enfeksiyonları görülmektedir. 
• Çöp toplama ve ayıklama işine yönelen çocuklar kurşun ve cıva gibi maddelerin 

etkilerine, ayrıca paraziter hastalıklara, enfeksiyonlara (akciğer, cilt vb), köpek ısırıklarına ya da 
cam kesiklerine maruz kalmaktadırlar. 

• Seks sömürüsünün içinde yer alan çocuklarda solunum yolu hastalıkları, cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar, HIV/AIDS, istenmeyen gebelikler ve uyuşturucu ilaç kullanımı 
görülmektedir. Ayrıca bu çocuklar ruhsal ve sosyal sorunlar da yaşamaktadırlar. 

• Tarım alanında çalışan çocukların geniş, hiyerarşik ve ataerkil ailelere sahip oldukları 
görülmektedir. Çocuk aile birlikte çalışmasına karşılık, ailenin hiyerarşik yapısı nedeniyle sahip 
olduğu rolde büyük bir değişim olmamaktadır. Çocukların aileleri ile birlikte çalışmak istememesi 
aileleri ile olan iletişimlerinin bozulmasına neden olabilmektedir.  

• Aşırı sıcak ve nemli ortamlarda çalışmaktan ileri gelen yorgunluk, böcek ısırmaları ve 
yine uzun süre eğilip çalışmaktan kaynaklanan sırt ağrıları gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

• Başta haşere ve yabani ot ilaçları olmak üzere kimyasal madde kullanımından 
kaynaklanan tehlikelerle karşı karşıyadırlar. 

• Plastikten yapma çadırlarda elektrik, su vb. alt yapı hizmetlerinden yoksun biçimde 
yaşamlarını sürdürmekte ve bu nedenle birçok sağlık problemleriyle karşılaşmaktadırlar. 

• Özellikle tarım sektöründe çalışan çocuklar eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır.  
• Çocukların sanatsal faaliyetlerde bulunmaları ailelerin çocuklardan beklentilerini 

yükseltebilir. Yüksek kariyer beklentisi çocukta zihinsel ve duygusal bir gerginlik oluşturabilir. 
• Özellikle medya alanında çalıştırılan çocukların sürekli övülmesi, çocuğun öğrenme ve 

çalışma motivasyonunu azaltabilir. Sürekli övgü çocuğu boyun eğmeye zorlayabilir. Bu da 
çocuğun karar verme becerisine engel olabilir. Çocuk oyuncular büyüdüklerinde küçüklük 
dönemlerinde gördükleri yoğun ilgiyi kaybederler. Bu durum depresyona ya da psikolojik 
sorunlara neden olabilir.  

• Ev işlerinde çalıştırılan çocukların yaşamlarından mutlu olmadıkları, psikosomatik 
yakınmaları olduğu, cinsel istismara maruz kaldıkları bilinmektedir.  

8.3.1. Dünyada Çocuk İşçiliğinin Durumu 

Çocuk işçiliği dünya gündeminde en üst sıralarda yer alması gereken ve ivedi çözüm 
bekleyen bir sorundur. Dünyada milyonlarca çocuk fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve kültürel 
gelişimlerine zarar veren ve uluslar arası yasalara, uluslar arası standartlara uygun olmayan 
koşullarda çalışmaktadır. 

Günümüzde çalışan çocukların sayısını kesin olarak söylemek mümkün olmasa da, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı 2010 
yılı raporunda yer alan 2008 yılı tahminlerine göre dünyada 5-17 yaş grubunda 305 milyon çocuk 
ekonomik faaliyette bulunmaktadır. Bu çocukların 215 milyonu çocuk işçi olarak tanımlanmakta 
ve bunların da 115 milyonu tehlikeli işlerde çalışmaktadır. (4)  
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Dünyada yaklaşık 450 milyon tarım işçisinin bulunduğu, tarım işçilerinin % 60’ından 
fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, en az % 80’nin sosyal güvencesinin bulunmadığı ve % 
70’inin tarlalarda çocuklarıyla birlikte çalıştıkları bildirilmektedir. Dünyada 18 yaş altı 150 milyon 
çocuğun tarım sektöründe çalıştığı ve bu sayının çalışan çocukların yaklaşık % 70’ini temsil ettiği 
tahmin edilmektedir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla özellikle güç koşullardaki çocukların 
korunması gündeme öncelikli bir konu olarak gelmiştir. Çocuklar İçin Dünya Zirvesi, Çocuk 
işçiliğinin Önlenmesi Uluslararası Programı (IPEC)’inde esin kaynağı olmuştur. 1992-1993 
yıllarından itibaren ise çocuk işçiliği konusunu, ILO ölçeğinde gözetilmesi gereken bir konu olarak 
belirlemiş ve "Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı"nı (International 
Programme on the Elimination of Child labour- IPEC) başlatmıştır. 1992’de başlayan ILO–IPEC 
(Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı) programı dünya genelinde büyük ilgi 
görmüş ve bu çerçevede çocuk işgücünün mevcut durumu ve yapısı çeşitli ülkelerde sorgulanmaya 
başlanmıştır.   

IPEC programı 1992 yılında Brezilya, Hindistan, Endonezya, Kenya, Tayland ve Türkiye'de 
başlatılmış, 1994 yılında Bangladeş, Nepal, Pakistan, Filipinler, Tanzanya, 1996-1997 yıllarında 
ise Kamboçya, Sri Lanka, Benin, Mısır, Madagaskar, Senegal, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Arjantin, Bolivya, Peru, Venezuella, 
Kolombiya ve Ekvator programa katılmıştır. Hâlihazırda 74 ülkede sürdürülen programa Afrika, 
Arap ülkeleri, Asya, Orta ve Doğu Avrupa'dan katılmak isteyen bazı ülkelerde de hazırlık 
çalışmaları yapılmaktadır. (4)  

Programa katılan ülkelerdeki çalışan çocukların korunması amacıyla gerçekleştirilen ulusal 
düzeydeki çalışmalar, kamu, gönüllü kuruluşlar ve ilgili taraflar (işçi sendikaları, iş müfettişleri, 
işveren örgütleri, eğiticiler, basın, aileler, çocuklar ve diğerleri) tarafından yürütülmektedir. ILO/ 
IPEC'in uzun vadeli asıl hedefi, çocuk işçiliğine son verilmesi, kısa ve orta vadeli hedefi ise 
çocukların korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesidir. Ancak, ülkelerin sosyoekonomik 
koşulları göz önüne alındığında kaynakların yetersizliği ve alt yapı eksikliği çocuk işçiliğinin çok 
kısa vadede sona erdirilmesinin zor olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun gerçekleşmesi pek çok 
ülkede sosyal ve ekonomik koşulların iyileşmesine bağlıdır. Bundan dolayı, IPEC önceliğini "en 
kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği” olarak belirlemiştir. IPEC stratejisi hükûmetlerin çocuk 
işçiliğiyle mücadeledeki politik istek ve kararlılıklarını; işçi, işveren ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği içinde en üst düzeye çıkarmasına katkıda bulunmak olarak özetlenebilir. (4)  

ILO tarafından 2006 yılında hazırlanan Global Eylem planında, çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerinin 2016 yılına kadar önlenmesi hedeflenmiştir. 

8.3.2. Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Durumu 

Çocuk işçiliği, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir 
sorundur. Çocuk işçiliği ülkelerin ekonomik, sosyal gelişmişliği ve eğitim düzeyleriyle doğrudan 
ilişkilidir. Çocuk işçiliği konusu hem çocuk sağlığı ve eğitimi hem de kayıt dışı istihdam açısından 
çalışma hayatının sorunlu alanlarından birisidir.  

Ülkemizde bazı kesimlerde çocuğun iş yapması, onun sorumluluk alması, olgunlaşması bir 
anlamda sosyalleşmesi açısından önemli görülmektedir. Hatta bazı durumlarda çocuğun işleri 
öğrenmesi son derece hayati önem taşımaktadır. Örneğin, kırsal kesimde çocukların tarımla ilgili 
işleri ya da ev işlerinin nasıl yapılacağını öğrenmesi önemlidir. 

Son 20-30 yıl içerisinde özellikle kentsel alandaki çocuk ve genç işgücünde gözle görülür 
artışlar olduğunu belgeleyen kanıtlara rastlanılmaktadır. (5)  
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Çocuk işçiliği konusu, yalnızca çok sayıda çocuğun yasa dışı çalışması nedeniyle değil, 
yaptıkları işlerin çoğu zaman sömürüye dayalı olması nedeniyle değerlendirilmesi gereken 
karmaşık bir sorundur. Çocuklar, toplumsal, politik, kültürel ve ekonomik nedenlerle 
çalıştırılmaktadır. (6) Bunun yanı sıra kent kesiminde çalışan çocuk ve gençlerin, büyük olasılıkla 
kırsal alanda özellikle tarım kesiminde çalışanlardan daha mağdur durumda oldukları 
düşünülmektedir. (5) 

Türkiye’de de çalıştırılan çocuklar ile yapılan çalışmalar çocukların fiziksel ve ruhsal 
sağlıklarının olumsuz olarak etkilendiğini göstermektedir. Örneğin, endüstrinin gelişmiş olduğu bir 
kentte iş sağlığı merkezinde yapılan bir çalışmada çocukların pek çoğunun düşük eğitim düzeyine 
sahip ve geniş ailelerde yaşadıkları görülmektedir. Çalışmaya başlama yaşı ortalama 14, 8 (SS 1,5) 
olup günde ortalama 11,3 (SS 1,3) çalışmaktadırlar.  Kızların ruhsal sağlık durumları erkeklere 
göre daha fazla etkilenmiş olduğu görülmüştür. Çalışan çocukların yoksulluk nedeniyle fiziksel ve 
ruhsal olarak sağlıklarının olumsuz olarak etkilendiği de bulgular arasındadır.  Çocukların uzun 
saatler boyunca çalışma ve dinlendirici herhangi bir etkinliğin olmaması çocukların ruhsal 
sağlıklarının bozulmasına neden olmaktadır. (7) 

8.3.2.1. Türkiye İstatistik Kurumu “Çocuk İşgücü Araştırması” 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, Türkiye’de çalışan çocuklarla ilgili veri tabanı 
oluşturmak, çalışan çocukların çalıştıkları sektörleri, çalışma koşullarını, sosyal, ekonomik, 
demografik özelliklerini ortaya koyabilmek ve çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak yapılan 
çalışmaların etkisini ölçebilmek amacıyla (Ekim 1994 - Ekim 1999 - Ekim, Kasım, Aralık 2006) 
Çocuk İşgücü Anketleri yapılmıştır. 1994, 1999 ve 2006 Çocuk İşgücü Anketleri Türkiye’deki 
çocuk işgücüne dair önemli bilgiler vermektedir. 

Tablo 107. Yıllara ve Yaş Gruplarına Göre Ekonomik İşlerde Çalışan Çocuklar (Bin) 
Yaş grubu ve 

cinsiyet 
Nüfus Ekonomik İşlerde Çalışanlar 

 1994 1999 2006 1994 % 1999 % 2006 %  
Toplam 14.968 15.822 16.264 2.270 15,2 1,630 10,3 958 5,9 

6-14 10.945 11.939 12.478 958 8,8 609 5,1 320 2,6 
15-17 4.023 3.883 3.786 1.312 32,6 1,021 26,3 638 16,9 
Erkek 7.628 8.022 8.192 1.372 18 954 11,9 632 7,7 
6-14 5.584 6.054 6.286 567 10,2 339 5,6 207 3,3 
15-17 2.044 1.968 1.906 805 39,4 615 31,3 425 22,3 
Kadın 7.340 7.800 8.072 898 12,2 675 8,7 326 4 
6-14 5.361 5.885 6.192 391 7,3 269 4,6 113 1,8 
15-17 1.979 1.915 1.880 507 25,6 406 21,2 213 11,3 

Kaynak: TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 
 
TÜİK 2006 Çocuk İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 6-17 yaş grubundaki toplam nüfus 

16 milyon 264 bindir. 6-17 yaş grubundaki çocuklar (6-14 yaş grubunda 12 milyon 478 bin, 15-17 
yaş grubunda 3 milyon 786 bin)  toplam kurumsal olmayan sivil nüfusun % 22,3’ünü 
oluşturmaktadır. 
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6-17 yaş grubunda 958 bin çocuk ekonomik işlerde çalışmaktadır. Bu çocukların; 320 bini 
(% 64,7 erkek, % 35,3 kız) 6-14 yaş grubunda ve 638 bini ( % 66,6 erkek, % 33,4 kız) 15-17 yaş 
grubundadır. Her iki yaş grubunda da çalışan çocukların çok büyük çoğunluğunu erkek çocuklar 
oluşturmaktadır.  

Şekil 39. Türkiye’de Çocukların Eğitim Kurumlarına Devam Etme ve Çalışma 
Durumlarının Dağılımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 
 
6-17 yaş grubundaki tüm çocukların 13 milyon 772 bini (% 84,7) okula devam ederken bu 

yaş grubunda 2 milyon 492 bini  (% 15,3) okula devam etmemektedir. 6-17 yaş grubundaki 
çocukların eğitim ve çalışma durumları daha alt detaylarda incelendiğinde 6-14 yaş grubunda yani 
zorunlu eğitim çağında olan ve okula devam eden çocuk sayısı; 11 milyon 533 bindir. Zorunlu 
eğitim çağında olan ancak okula devam etmeyen çocuk sayısı ise 945 bindir. (370 bin erkek, 576 
bin kız) (Şekil 39) 

Zorunlu eğitim yaş grubunda olan 6-14 yaş grubunda okula devam eden çocuklar (11 milyon 
533 bin) içerisinde ekonomik işlerde çalışan çocukların (196 bin) oranı % 1,7 iken bu yaş 
grubunda okula devam etmeyen çocuklar (945 bin) içerisinde ekonomik işlerde çalışan çocukların 
(124 bin) oranı % 13,2’dir. 15-17 yaş grubunda ise okula devam eden çocuklar (2 milyon 240 bin) 
içerisinde ekonomik işlerde çalışan çocukların (106 bin) oranı % 4,7 iken bu yaş grubunda okula 
devam etmeyen çocuklar (1 milyon 546 bin) içerisinde ekonomik işlerde çalışan çocukların (532 
bin) oranı % 34,4’dür. Bu durum okula devam durumu ile çocuk işçiliği arasındaki ilişkinin 
son derece önemli olduğunu göstermektedir. 

6-14 yaş grubunda yani zorunlu eğitim çağında olan ve okula devam edemeyen çocukların 
öğrenimine devam edememe nedenleri incelendiğinde;  
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• En yüksek oran % 30,4 ile yaşının uygun olmamasına dayanmaktadır. Okula başlama 
yaşının 6 olması nedeniyle bu kabul edilebilir bir gerekçe olmakla birlikte okul öncesi eğitimin 
önemini de ortaya çıkarmaktadır.  

• Bununla birlikte okul masraflarını karşılayamaması nedeniyle okula devam edemeyen 
çocukların oranı % 20,5 (194 bin) 

• Ailesinin okula gitmesine izin vermemesi nedeniyle okula devam edemeyen çocukların 
oranı % 13,9 (132 bin)’dur.  

• Çalıştığı için okula devam edemeyen çocukların oranı ise % 2,3’tür (yaklaşık 22 bin). 
Bu sayılar, ekonomik yoksulluğun çocuğun çalışması sebebiyle okula devamını engelleyen 

bir neden olduğunu ve ailelerin eğitimin önemine yeterince inanmadıklarını göstermektedir. Ailesi 
istemediği için okula devam edemeyen çocuklar kız ve erkek ayrımında ele alındığında kız 
çocuklarının aleyhine bir durum söz konusu olmaktadır. Ailesi istemediği için okula devam 
edemeyen erkek çocukların oranı % 4,1 iken (22 bin) bu oran kız çocuklarında % 20,9’a (110 bin) 
çıkmaktadır.  

Tablo 108. Yaş Gruplarına Göre Ekonomik İşlerde Çalışan Çocukların                             
Sektörel Dağılımı (Bin) 

Yaş 
Grubu 

Toplam Tarım Sanayi Ticaret Hizmet 

  Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Toplam 958 393 41,0 272 28,4 205 21,4 88 9,2 

6-14 320 183 57,2 51 15,9 65 20,3 21 6,6 

15-17 638 210 32,9 221 34,6 141 22,1 66 10,4 

Kaynak: TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 
 
6-17 yaş grubunda ekonomik işlerde çalışan çocukların sektörel dağılımı incelendiğinde en 

fazla çalışılan sektörün tarım olduğu görülmektedir. Çalışılan sektörler yaş gruplarına göre 
detaylandırıldığında 6-14 yaş grubundakilerin yine en çok tarım sektöründe (% 41,0), 15-17 yaş 
grubundaki çocukların ise en çok sanayi sektöründe çalıştıkları gözlenmektedir (% 34,6). 6-17 yaş 
grubunda, çalışan çocukların 420 bini (% 43,7) ücretsiz aile işçisi olarak, 513 bini (% 53,5) ücretli, 
maaşlı veya yevmiyeli olarak, 26 bini (% 2,7) ise kendi hesabına veya işveren olarak 
çalışmaktadır.  

Türkiye için tarım, hâlen ağırlığı olan bir sektördür. Türkiye’de 6-17 yaş nüfusun                 
% 5,9’unun istihdam edildiği ve 392.000’inin tarım sektöründe çalıştığı bildirilmektedir. (8)  
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Tablo 109. Fiili Çalışma Süresi ve Faaliyet Kollarına Göre Ekonomik İşlerde Çalışan 
Çocuklar (Bin) 

Fiili 
Çalışma Süresi 

Toplam Tarım Sanayi Ticaret Hizmet 

Toplam 958 393 272 205 88 

1-7 72 53 3 15 0 

8-15 106 65 9 24 7 

16-30 168 90 33 27 19 

31-39 51 33 7 6 4 

40-45 66 28 23 11 4 

46-54 130 15 77 26 12 

55 + 345 94 120 93 39 

Kaynak: TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 
 

6-17 yaş grubunda ekonomik işlerde çalışan çocukların yaklaşık % 36’sının (345 bin) 55 saat 
ve daha fazla daha fazla çalıştıkları görülmektedir. 55 saatten daha fazla çalışılan sektörlerin 
başında ise sanayi gelmektedir. 

Şekil 40. İşyeri Durumuna Göre Ekonomik Faaliyetlerde Çalışan Çocuklar 

Kaynak: TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 
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6-17 yaş grubunda ekonomik işlerde çalışan çocukların büyük çoğunluğunun yaklaşık          

% 53’ünün düzenli bir işyerinde çalıştıkları görülmektedir. Bunu sırasıyla tarla-bahçe (% 40), 
seyyar, sabit olmayan işyeri veya pazaryeri (% 6) ve ev (% 1) izlemektedir. 

Şekil 41. Yaş Grupları ve Çalışma Nedenlerine Göre Ekonomik Faaliyette Bulunan Çocuklar 

Kaynak: TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 
 
Ekonomik faaliyette bulunan çocukların çalışma nedenleri incelendiğinde her iki yaş 

grubunda da öncelikli neden olarak hanehalkı gelirine katkıda bulunmak gelmektedir. İkinci büyük 
neden ise hanehalkının ekonomik faaliyetlerine yardımcı olmaktır.  

6-14 yaş grubunda iş öğrenmek, meslek sahibi olmak için çalışanların oranı % 12, 8 iken, 
15-17 yaş grubunda bu oran % 19,7’dir. Sonuçlardan da görüldüğü üzere çocukların çalışma 
nedenlerinin başında ekonomik sorunlar yer almaktadır.  

Ancak çocukların büyük çoğunluğu ekonomik nedenlerden dolayı çalışırken aldıkları ücret 
ise oldukça düşüktür. 6-14 yaş grubunda çalışan çocukların ortalama kazançları aylık 162 TL’dir 
ve bu rakam asgari ücretin çok altındadır.  (2006 yılının aynı döneminde 16 yaşını doldurmayanlar 
için net asgari ücret 322,43 TL’dir) Çok düşük ücretlerle, vasıf gerektirmeyen işlerde çalışarak aile 
bütçesine katkı sağlamaya çalışan çocuklar, gelecek yaşantılarında çocuğunun getireceği aylık 
ortalama 162- TL’ye muhtaç bireylere dönüşmektedir. 
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Tablo 110. Hanehalkı Büyüklüğü ve Okula Devam Durumlarına Göre 6-17 Yaş Grubunda 
Ekonomik Faaliyetlerde Çalışan Çocuklar (Bin) 

Hanehalkı 
Büyüklüğü 

Genel 
Toplam 

Okula Devam Eden Okula Devam Etmeyen 

Toplam 
Ekonomik 

Faaliyetlerde Çalışan 
Toplam 

Ekonomik Faaliyetlerde 
Çalışan 

   Sayı Yüzde  Sayı Yüzde 

Toplam 16.264 13.773 303 2,20 2.491 656 26,33 

3 ve daha az 1.619 1.403 27 1,92 216 58 26,85 

4 4.633 4.195 83 1,98 438 116 26,48 

5 3.737 3.260 83 2,55 477 150 31,45 

6 2.385 1.999 43 2,15 386 107 27,72 

7 1.359 1.072 24 2,24 287 67 23,34 

8, + 2.531 1.844 43 2,33 687 158 23 

Kaynak: TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 
 
Okula devam eden ve ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların hanehalkı büyüklükleri 

incelendiğinde; 5 kişilik hanehalkı büyüklüğüne sahip çocukların ekonomik faaliyette bulunma 
oranı (% 2,55) daha fazla olduğu görülmektedir. Bunu % 2,33 oranıyla 8 ve daha fazla hanehalkı 
büyüklüğüne sahip çocuklar izlemektedir.  

Okula devam etmeyen ve ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların hanehalkı büyüklükleri 
incelendiğinde ise, ekonomik faaliyette bulunan çocukların yine 5 kişilik hanehalkı büyüklüğüne 
sahip (% 31,45) olduğu görülmektedir. Bunu % 27,72 ile 6 kişilik hanehalkı büyüklüğüne sahip 
çocuklar izlemektedir.  

Tablo 111. Hanehalkı Reisinin Eğitim Durumu, Okula Devam ve Çalışma Durumuna Göre 
Çocuklar (Bin) 

Hanehalkı Reisinin 
Eğitim Durumu 

Okula Devam Eden Okula Devam Etmeyen 

Toplam 
Ekonomik 

Faaliyetlerde 
Çalışan 

Toplam 
Ekonomik Faaliyetlerde 

Çalışan 

  Sayı Yüzde  Sayı Yüzde 

Toplam 13.773 303 2,20 2.491 656 26,33 

Okuma yazma bilmeyen 974 27 2,77 391 92 23,53 

Okuma yazma bilen fakat 
bir okul bitirmeyen 

814 23 2,83 299 80 26,76 

İlkokul mezunu 7.410 192 2,59 1.413 419 29,65 
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İlköğretim, ortaokul veya 
dengi meslek okulu 

2.686 46 1,71 281 56 19,93 

Genel lise ve dengi 
meslek okulu 

1.290 11 0,85 82 7 8,54 

Yüksek öğretim 597 2 0,34 28 3 10,71 

Kaynak: TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 
 
Babanın öğrenim durumu çocuğun okula devam etmesini ve çalışmasını etkilemektedir. 

Okula devam eden çocuklar, babaların öğrenim durumu fark etmeksizin çalışma yaşamına 
katılmamaktadırlar. Oysa, çocuk okula devam etmiyorsa çocuklar daha fazla çalıştırılmaktadırlar. 
Babanın öğrenim durumu çocuğun çalıştırılmasını ikinci derecede etkileyen bir etmen olmaktadır.  

TÜİK tarafından 1994, 1999 ve 2006 yıllarında yapılan Çocuk İşgücü Anketi sonuçları 
uygulama dönemleri itibarıyla karşılaştırıldığında, Ekim 1994’te 6-17 yaş grubundaki çocukların 
% 15,2’si, Ekim 1999’da % 10,3’ü ekonomik bir işte çalışmakta iken 2006 yılı IV. Döneminde 
(Ekim, Kasım, Aralık) gerçekleştirilen Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre bu oran % 5,9’a 
düşmüştür. 

8.3.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistikleri 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre,18 yaş altı tüm çocuklar Genel Sağlık Sigortası 
kapsamına alınmışlardır. (GSSK Md. 4, Md.60, Md. 67) 

Tablo 112. 18 Yaşın Altındaki Sigortalı Sayıları (2007-2008) 
Yaş 2007 2008 

Erkek Kadın  Toplam   Erkek Kadın  Toplam 
14 269 205 475 1.186 872 2.058 
15 667 506 1.173 3.767 2.180 5.947 
16 3.458 1.911 5.369 13.517 6.225 19.742 
17 14.161 5.984 20.145 31.961 12.291 44.252 
18 38.914 16.342 55.256 85.455 33.526 118.981 

TOPLAM 57.469 24.948 82.418 135.886 55.094 190.980 
Kaynak : SGK 2008 ve 2009 İstatistik Yıllığı 

 
Türkiye’de sigortalı olarak çalışan çocuk sayısı 2007 ve 2008 yılları araısnda artış 

göstermiştir. Bu artışın oranı % 131,72’dir. Ancak, bu artışın çocukların daha fazla çalışma 
hayatına katılmasından ziyade 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulamaya girmesinden önceki bir artış olduğu 
düşünülmektedir. Bu dönemde sigortalı olan çocukların iş yaşamında kalma sürelerinin eski 
yasaya göre olması ailelerin çocuklarını sigortalı yapmasına neden olabilir tartışması 
yürütülmektedir.  
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Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında çalışan çocukların iş kazalarına ilişkin veri de 
bulunmaktadır. Türkiye’de 2007 yılında 3.906 ve 2008 yılında 4.045 çocuk çalışan iş kazası 
geçirmiştir.  

Tablo 113. İş Kazaları Vakalarının Sigortalıların Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı  
Yaş Grupları 2007 2008 

 Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

-14 32 42 461 77 1.032 1.109 

15-17 405 3.04 3.445 415 2.521 2.936 

Toplam 437 3.46 3.906 492 3.553 4.045 

 
2007 yılında iş kazası geçiren çocukların % 11,12’si ve 2008 yılında % 12,16’sı kadın 

çalışandır. 2007 yılında iş kazası geçiren çocukların % 11,80’ni ve 2008 yılında % 27,41’i 14 
yaşından küçüktür. Bu sayının ileriki yıllarda değerlendirilmesi ve iş kazalarının çalışılan 
işkollarına göre izlenmesi gerekmektedir.  

2008 yılında iş kazası geçiren 15-17 yaş grubundaki çocuklardan dördü hayatını 
kaybetmiştir.  

8.3.3. Geçici ve Mevsimlik Tarım İşçileri 

Türkiye, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını 
sağlayacak önlemlerin ivedilikle alınmasını öngören 182 sayılı ILO Sözleşmesini 2001 yılında 
onaylamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sözleşme doğrultusunda işçi ve işveren 
kuruluşları ve hükûmet dışı kuruluşlarla birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini 
belirlemiştir. Buna göre ülkede çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini mevsimlik tarım işleri, küçük 
ve orta boy işletmelerde (KOBİ) tehlikeli koşullarda yapılan işler ve sokaklardaki işler 
oluşturmaktadır. (9) Kötü koşullarda çalışan çocuklar içinde son yıllarda oldukça fazla tartışılan 
gruplardan birisi de mevsimlik işçi çocukları ya da mevsimlik işçi olarak çalışan çocuklardır. 

Tarımda mevsimlik çocuk işçiliği önemli bir sorundur. Yasalara ve uluslararası sözleşmelere 
göre bu önlenmesi gereken bir işçilik biçimidir. Fakat, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar 
nedeniyle bu kaçınılmaz bir gerçektir. Bundan hareketle mevsimlik tarım işçiliğinde en azından 
çocuklar için çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik olarak; çalışma sürelerinin 
düzenlenmesi, uyku, oyun ve dinlenme sürelerinin artırılması, gerekirse ilave gıda ile yeterli ve 
dengeli beslenmelerinin sağlanması, eğitim olanaklarının arttırılması ve bunun zorunlu hale 
getirilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin, aşılarının yapılması ve çevresel hijyen koşullarının 
iyileştirilmesi için ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmaların yapılması önem 
taşımaktadır. (10) 

Kırsal alanda nüfus artışı ve ülkenin genel ekonomik durumuna bağlı olarak, tarımsal 
faaliyetlerde de önemli değişimler olmaktadır. Türkiye’de küçük işletmeciliğin yanı sıra kırsal 
alanda topraksız hane halklarının oranı da azımsanmayacak oranlardadır. Kırsal alanda yaşayan ve 
geçimi büyük ölçüde tarıma dayalı olan hane halklarının % 30,2’si topraksızdır. İşletmelerin 
giderek küçülmesi ve topraksızlık kırsal alanda yaşayan hane halklarının yeterli gelir elde etmesini 
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güçleştirmektedir. Bunlardan dolayı, mevsimlik işgücü arzının en önemli nedeni ve kaynağı; 
küçük işletmecilik ve topraksız çiftçi ailesinin oldukça fazla olmasıdır. Ayrıca, köyden kente göç 
etmiş fakat yetersiz bilgi, eğitim ve sermaye nedeniyle atıl kalan işgücü de mevsimlik tarımsal 
işgücünün önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. (10) 

Genellikle hane halkıyla birlikte veya kendi başına bir ücret karşılığında bir başkasının 
yanında çalışan çocukları kapsamaktadır. Bu çocuk işçiler çoğunlukla belirli bölgelerden başka 
yörelere mevsimlik olarak başta bitki çapalama, ot alma, hasat vb. bitkisel üretim işlerinde 
çalışmak üzere köyünden, kentinden ayrılarak 3-7 ay arasında çalışanlardan oluşmaktadır. Ulaşım, 
konaklama/barınma, beslenme, su ve sanitasyon, sağlık, eğitim vb. konularından en fazla etkilenen 
kesimdir. Bu kesime yönelik kayıt düzeni/sistemi bulunmadığından çeşitli araştırmalara göre farklı 
bölge ve üretim konularında aileleriyle birlikte 800 bin ile 1,2 milyon gezici ve geçici tarım işçisi 
olduğu ve bunların da en az % 35-40’nın “5-17 yaş grubu” “çocuk işçiler”den oluştuğu tahmin 
edilmektedir. (10) 

Mevsimlik göçebe tarım işçiliği, yaşam koşullarının uygunsuzluğu (sağlıksız barınaklar, 
temiz içme–kullanma suyunun olmayışı, yaşam alanında biriken atıklar, sağlıksız tuvalet, gıda 
yetersizliği vb.), işin niteliğine bağlı olarak maruz kaldıkları riskler (tarım ilacı, tozlar, güneş, 
gürültü, ısı etkisi) ve sağlık sorunları (kazalar ve yaralanmalar, böcek sokmaları, güneş çarpması 
vb) ile temel sağlık insan hakkı olan hizmetlere ( sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler) ulaşamama 
nedeniyle çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biridir. (8) 

Hanehalklarının yaşadığı imkansızlıklar yüzünden çocuklar yetersiz beslenme koşullarında 
bulunmaktadır. Araştırmada beslenme koşullarından dolayı, çocukların % 67,1’sinin “zayıf” 
gelişme grubunda olduğu belirlenmiştir. Yetersiz beslenme koşularının yanı sıra ağır çalışma 
ortamı ve uzun süreli çalışmalar da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişmelerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bunların dışında, çocukların devamlı aynı işi yapmaları ve oyun olanaklarının 
çok sınırlı olması yetersiz beslenme ile birleşince; kişilik gelişmesi, çeşitlilik ve yaratıcılığın 
olumsuz etkilenmesi, zihinsel gelişimin yavaşlaması ile psikososyal gelişimlerinin yetersizliği 
ortaya çıkmaktadır. (10) 

Göçebe tarım işçileri, yoksulluğun yanı sıra, temel eğitim ve yaşam boyu öğrenme 
olanaklarından yoksun kalmalarından dolayı sosyal dışlanmanın bütün boyutlarını yaşarlar. 
Çalışma dönemi nedeniyle eğitimini yarıda bırakan veya hiç başlamayan çocukların eğitim 
kurumlarına devamı gelecekleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bazen bir tercih olmakta, 
fakat çoğunlukla zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Türkiye’de temel eğitimin (8 yıl) zorunlu 
olmasına ve bu konuda yasal yaptırımlar bulunmasına rağmen, okula hiç başlamayan veya yarıda 
bırakan çocuklar bulunmaktadır. Nitekim araştırmada okur yazar olmayan yani okula gitmeyen 
çocuk oranı % 12,2 ve ilkokulu bile (5 nci sınıfa kadar) bitirmeden terk edenlerin oranı % 20,0 
çıkmıştır. Bunun giderilmesi fırsat eşitliğinin temel ilkesi ve bireyin en önemli sosyal hakkıdır. 
(10) 

Tarımda çocuk işçiliği hane halklarının ekonomik, sosyal ve kültürel konum ve tutumlarıyla 
yakından ilgilidir. Çocuğun sosyalleşme sürecinde başta hane halkı olmak üzere toplumsal 
kurumların işleyişinde yer alan değer ve normlar belirleyici olmaktadır. Çocuğun eğitimine karşı 
hane halkının tutumu ve okul sistemine anlam veren toplumsal değer ve normların çocuğa 
yaklaşımı çocuk işçiliğinin işgücü içindeki yerini belirlemektedir. Hane halkı, eğer çocuğa gelir 
getiren bir birey olarak değil de, eğitimini alan ve sosyalleşmesini gerçekleştirmek durumunda 
olan bir birey olarak bakarsa, bu durum çocuğun sağlıklı bir birey olarak aileye ve topluma 
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kazandırılmasına aracı olur. Burada hanehalklarının çocuk çalıştırılması konusundaki tutumlarının 
büyük ölçüde ekonomik yetersizliklerden kaynaklandığı bilinmektedir. Çünkü, yoksul hanehalkları 
çocukların gelirlerine gereksinim duymaktadır. Çocuk gelir aracı olarak görülürken, çalışma 
sırasında karşılaşabileceği riskleri göz ardı edilebilmektedir. Sorumluluk önemli ölçüde sık sık 
belirtildiği gibi, ilgili kurum ve kuruluşlara düşmektedir. Eğer, çocuklar için eğitim alt yapısı 
hazırlanırsa, temel beslenmelerine yardımcı olunursa ve konu hakkında hanehalkları 
bilgilendirilirse sorunun çözüm süreci hızlanabilecektir. Ayrıca, çocuklarını çalıştıran hanelere 
kendi işlerini kurabilmeleri için destek sağlanması veya ebeveynlere beceri kazandırma 
eğitimlerinin verilmesi de önem taşımaktadır. (10) 

Araştırma sırasında gözlemlenen önemli bir konu da, çocukların bir bölümünün henüz nüfus 
cüzdanlarının bile bulunmayışıdır. Bunun için, nüfus cüzdanı olmayan çocukların ve resmî nikâhı 
olmayan çiftlerin temel vatandaşlık haklarından yararlanabilmesi için, kayıtlarının hemen 
yapılması gerekmektedir. (10) 

Mevsimlik tarım işçiliğinde işçiler genel olarak tarla sahibiyle/işverenle muhatap olmazlar. 
Çünkü, işçi-tarla sahibi/işveren ilişkilerini tarım aracıları düzenlemektedir. Bu nedenle, tarla 
sahipleriyle/işverenlerle işçiler zorunlu koşullar oluşmadıkça bir araya gelmezler. Tarım aracıları 
çalışma koşulları, ücret durumları, barınma koşulları vb. konularda tarla sahipleriyle/işverenlerle 
doğrudan ilişkiye girer ve işçiler adına görüşmeler yaparlar. Tarla sahipleriyle/işverenler genelde 
bir an önce işlerinin bitmesini istemelerinden ve işçilerle de ilişki hâlinde bulunmamalarından 
dolayı tarım işçilerinin özellikle de çocukların sorunlarına karşı duyarsız kalabilmektedir. Tarla 
sahiplerinin/işverenlerin tarım işçilerinin sorunları hakkında genelde bilgi sahibi olmalarına karşın, 
sorunların çözümü için önlem aldıkları pek söylenemez. Nitekim, iş kazalarına karşı önlem alan, 
acil sağlık sorunlarına duyarlı olan ve uygun barınma yerleri temin eden tarla sahibi/işveren oranı 
oldukça düşüktür. Çalışan çocuklara yönelik önlem alan tarla sahibine/işverene ise 
rastlanılmamıştır. Aslında, çocuk işgücü çalıştırmak tarla sahipleri/işverenler açısından cazip de 
olabilmektedir. Her ne kadar tarla sahipleri/işverenler tarım aracıları yoluyla işçi bulsalar da, 
çocuk işçilere karşı herhangi bir itirazda bulunmamaktadır. Bunun başlıca nedenleri ise; çocukların 
sahip oldukları haklardan haberdar olmamaları ve tehlikeli, riskli işleri daha kolaylıkla kabul 
etmeleridir. (10) 

 
YENİ YOKSULLUĞUN YENİ AKTÖRLERİ: ÇUKUROVA’NIN ÖTEKİ 

ÇOCUKLARI 
Araştırmaya konu olan çocukların ailesi 1989-1992 yılları arasında Şırnak’a bağlı çeşitli 

köylerin güvenlik nedeniyle devlet güçleri tarafından boşaltılması sonucu Şırnak’ın Kumçatı 
beldesine yerleştirilmişlerdir. 

Çocuklar ve aileleri, naylondan ve sazdan yapılmış olan çadırlarda, kışın çamur, yazın ise 
kum ve sivrisinek içerisinde yaşamaktadırlar. Ortalama hanehalkı sayısı 9 kişidir. Kalabalık aileler 
olarak tek gözlü veya 2 gözlü çadırlarda yaşamaktadırlar.  Mutfak kimi zaman çadırın küçük bir 
bölümünden oluşmakta kimi zaman da ayrı bir çadır olarak kurulmaktadır. Çoğunlukla bu 
çadırlarda elektrik bulunmadığından buzdolabı da yoktur. Aileler temiz içme suyundan 
mahrumdur. Şebeke içme suyu hizmetinden yararlanamayan aileler sularını kuyulardan veya 
taşıma su tankerlerden temin etmektedirler. Her hangi bir altyapı sistemi olmadığı için tuvalet ve 
banyo olarak derme çatma sazlıklarla kapatılmış alanlar kullanılmaktadır. Hijyenik bir çevreden 
söz etmek mümkün değildir. 
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Kalabalık aileler olarak tek bir çadır da yaşıyor ve hiçbir alt yapı hizmetinden 
yararlanamıyor olmaktan kaynaklı pek çok sağlık sorunu yaşanmaktadır. Özellikle üst solunum 
yolları enfeksiyonu gibi bulaşıcı hastalıklar sıkça görülmektedir. Ayrıca çevre koşulları sağlıklı 
olmadığı ve sivrisinek çok olduğu için pek çok deri hastalığının yanı sıra özellikle çocuklarda ishal 
vakaları yaşanmaktadır. İdrar yolları enfeksiyonu ve sıtma da sıkça görülen hastalıklar arasındadır. 
Kötü yaşam koşullarının yanı sıra zorlu çalışma koşullarından dolayı da aileler ve çocuklar bel 
ağrısı, tansiyon düşmesi, baş dönmesi gibi rahatsızlıkların yanı sıra böcek-yılan sokması gibi 
durumlara maruz kalabilmektedirler.  

Çocuklar aileleriyle birlikte saat 06:30’da tarlada çalışmaya başlamaktadırlar. Saat dokuzda 
kahvaltı için yarım saat mola verip saat 12:00’de bir saat öğle yemeği arasının ardından saat 
17:30’a kadar çalışmaya devam etmektedirler. Çocuklar aileleri ile birlikte kavun, karpuz, domates 
seralarında kazma, çapalama, dikim işlerinde, ürün yetiştikten sonra da hasat işlerinde 
çalışmaktadırlar. Genellikle 10 yaşından itibaren tarlalarda çalışmaya başlayan çocuklar 
yetişkinlerle aynı yevmiyeyi almaktadırlar. Yevmiye günlük 13 TL ile 15 TL arasında 
değişmektedir. Verilen ücretler aylık olarak hesaplandığında işçiler asgari ücretin de altında bir 
ücretle uzun saatler boyunca çok yorucu işlerde çalışmaktadırlar. Ailelerin büyük çoğunluğunun 
aylık kişi başına geliri ortalama 115 TL ile 145 TL arasında değişmektedir. Kız çocuklar tarlada 
yaptıkları işler dışında aynı zamanda su taşıma, çadırı temizleme-düzenleme, bulaşık yıkama, 
kardeşlerine bakma, yemek yapma gibi ev işleriyle de uğraşmaktadırlar.  

Bilindiği üzere çocuk işçiliğinin en büyük nedeni ailelerin yoksul olmasıdır. Aileler 
geçimlerini sağlamakta güçlük çektikleri için çoğu zaman çocuklar da çalışmak zorunda 
kalmaktadırlar. Çalışan çocuklar çoğu zaman okula hiç gitmemekte, okula başlamış iseler de bir 
süre sonra okuldan ayrılmak durumunda kalmaktadırlar. Okula devam edenlerin büyük bir kısmı 
çalışmaya da devam ettikleri için okulda yeterince başarılı olamamakta ve ilköğretim sonrasında 
okula devam edip meslek sahibi olamamaktadırlar. 

Tuzla’daki çocukların eğitim durumu ve gelecekten beklentilerine dair elde edilen veriler bu 
tespitleri doğrular niteliktedir. Anket sonuçlarından elde edilen verilere göre çocukların % 40’a 
yakını hiç okula gitmemiştir. % 20 civarı okulu terk etmiştir. % 40’ı okula devam etmektedir. 
Okula düzenli devam eden 24 çocuktan sadece 4 tanesi çalışmazken geri kalan 20 çocuk hafta 
sonları çalışmaktadır. Pek çok çocuk 10 yaşından itibaren tarlalarda çalışabildiği için okulu yarım 
bırakmaktadır. 

Ankete konu olan 60 çocuktan hiç okumamış olan 24 çocuğun 21’i kızdır.  Çocuklar 
içerisinde ilköğretimi tamamlamış olan hiçbir kız çocuğu bulunmamaktadır. Yoksulluk hem kız 
hem erkek çocukların okumasına engel olan bir faktör olmasına rağmen geleneksel yapıdan 
kaynaklı olarak kızların okumasının gerekli olmadığına dair kanaat kız çocukların pek çoğunun hiç 
okula başlamamasına neden olmuştur. 

Anket sırasında çocuklara okurlarsa ne olmak istedikleri sorulduğunda % 42’si öğretmen,   
% 32’si ise doktor olmak istediğini söylemiştir. Ancak anket çalışmaları göstermiştir ki bu 
çocukların pek çoğu okula gitmemekte, gidenlerin bir kısmı okulu terk etmek durumunda 
kalmakta, ilköğretimi çok az sayıda çocuk tamamlamaktadır. Liseyi okuyan öğrenci hiç yoktur. Bu 
da çocukların bir meslek sahibi olma düşüncelerinin hayalden öteye geçemediğini göstermektedir. 
Bu noktadan hareketle çocuklara, gelecekte de tarlalarda mı çalışmaya devam edecekleri 
sorulduğunda çocukların büyük çoğunluğu başka şansları olmadığını, yapabilecekleri başka bir şey 
olmadığını belirtmişlerdir. Çocuklar aslında okumak istediklerini ama çalışmak zorunda 
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olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca yaptıkları işlerin çok ağır ve yorucu olduğunu, emeklerinin 
karşılığı olan ücreti alamadıklarını, ücretlerinin çok yetersiz olduğunu vurgulamışlardır. Çocuklara 
eğer okuyabilirlerse hayatlarının nasıl olacağını düşündükleri sorulmuştur. Çocuklar daha iyi bir 
hayatları olacağını, çadırlarda yaşamaktan kurtulacaklarını, tarlada çalışmak zorunda 
kalmayacaklarını, daha güzel yemekler yeyip daha güzel yerlerde yaşayacaklarını belirtmişlerdir. 
Çocuklara kardeşlerinin de kendileri gibi tarlada çalışmalarını isteyip istemedikleri sorulduğunda 
çocukların tamamı bu soruya hayır, istemem yanıtını vermişlerdir.  

 
Ayşegül Özbek, ODTÜ Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi 
Adana Karataş’ta En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliğinin Eğitim Yoluyla Sona Erdirilmesi Projesi 

 
Şanlıurfa’da durum: 
Mevsimlik göçebe tarım işçiliğinin en fazla olduğu illerden biri Şanlıurfa’dır. İl 

merkezindeki alt sosyoekonomik düzeyde toplam 33 mahallede 282.936 kişinin yaşadığı, bunların 
% 44’ünün (124.630) tarım işçisi olduğu saptanmıştır. Gezici tarım işçilerinin Şubat ayından 
başlamak üzere Türkiye’de 21 farklı ile tarım işçisi olarak gittikleri, Kasım’ın ilk haftasında da 
evlerine döndükleri ve yaklaşık 4 ay ikamet adreslerinde oturdukları saptanmıştır. (8)  

İl merkezinde 5-15 yaş grubu mevsimlik tarım işçisi çocuk sayısının yaklaşık 17 bin olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu aileler, düşük gelirli, düşük öğrenime sahip (annelerin % 11,5’i ilkokul 
mezunu), çok çocuklu (ortalama 5) ve kalabalık (ortalama 8,5) ailelerdir. Ailelerin % 81,2’sinin 
yeşil kartı, % 3,6’sının Bağ-Kur kaydı bulunurken, % 15,2’sinin herhangi bir sağlık güvencesi 
bulunmamaktadır. Mevsimlik tarım işçisi aileler çocukları ile birlikte mart ekim ayları arasında 
yaklaşık 21 farklı ilde tarım işlerinde çalışmak için göç etmektedirler. Her aile bir yıl içinde 
ortalama 3 farklı ile gitmektedir. Aileler, yaklaşık 7-8 ay yaşadıkları tarım alanlarında çadır ya da 
briket kulübelerde barınmaktadırlar.  

Şanlıurfa’da çocukların en önemli sorunları eğitimdir. Sürekli adreslerinde kısa süreli kalan 
ve göçebe çalışma yaşamları olan mevsimlik tarım işçisi çocukların % 52,9’u sekiz yıllık zorunlu 
öğretime rağmen, okula gidememekte ya da devam edememektedir. (8) 

 
Yaşama hakkını belirleyen planlı gebelik ve annenin gebeliğe hazır oluşudur. Göçebe tarım 

işçisi annelerin % 95’i 18 yaşın altında, yani çocuk yaşta evlenmekteler, çoğunluğu gebeliği 
boyunca sağlık hizmeti alamamakta, yaklaşık yarısının aşısı bulunmamakta ve evde/tarlada doğum 
yapmaktadırlar. Bu alanlarda temiz içme-kullanma suyu temininde güçlük, tuvaletin olmayışı, 
atıklar, güneş ve yüksek ısı, tozlar, böcek sokmaları, bilinçsiz tarım ilacı kullanımı önde gelen 
çevresel riskleri oluşturmaktadır. Tarım alanları kullanılan araç gereç ve yaşam koşullarına bağlı 
olarak çocuklar için tehlikeli alanlardır. Araştırmalarda, yetişkin işçilerin yaklaşık % 6’sı, 
çocukların ise % 12’sinin iş kazası geçirdiği belirtilmektedir. Tarlada geçen yaşama bağlı yılan, 
akrep (% 17) ve böcek sokmaları (% 65) sık karşılaşılan sağlık problemleridir. Çocuklar kendi 
fiziksel güçlerinin üstünde ve ergonomik olmayan araç gereçle çalışmaları nedeniyle kas iskelet 
sistemi ağrıları ve yaralanmaları ile karşılaşmaktadır. Gerek tarlalarda geçirilen zaman gerekse 
eldiven ve benzeri koruyucu olmadan yapılan toplama ve hasat işleri çocukların organik tozlar, 
toprak ve bitkilerle temasını arttırmakta alerjik ve kontak dermatitlere neden olmaktadır. Açık 
havada sürdürülen bu zorlu çalışma süreci içinde her üç kişiden biri güneş çarpması öyküsü 
vermektedir. Tarım alanlarındaki tehlikeli işlerden biri olan ilaçlama işleminden çocuklar çok daha 
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fazla etkilenmektedir. Uzun süreli tarım ilacına maruz kalmanın, kanser, zihinsel engel, kısırlık, 
kendiliğinden düşük, intihar gibi pek çok fiziksel, ruhsal ve nörolojik sağlık sorunlarına neden 
olduğu bildirilmektedir. Kötü yaşam koşulları, çocukların güvensiz içme ve kullanma suyu 
tüketmeleri, banyo, tuvalet donanımının yetersiz olması nedeniyle çocuklarda ishalli hastalık 
görülmektedir. Düzensiz yaşam, ulaşım sorunları ve çalışılan yerdeki sağlık kurumları hakkındaki 
bilgisizlik tedavi uyumunu zorlaştırarak özellikle tüberküloz gibi uzun süreli tedavi gerektiren 
hastalıklarda tedavi başarısızlıklarına neden olmaktadır. Beslenme bozukluğu % 45 dolayındadır. 
Çocukların % 16,9’u anemik, % 17,8’i psikomotor gelişimleri geri kalmış ve % 38,1’i ise kısa 
boylu kalmıştır. (11)  

Tarım işçisi aileler açısından, çocukların tarım alanlarına götürülmesi, çocuklarına bakacak 
kimsenin olmaması nedeniyle bir zorunluluk, yaşı büyük olanların tarla işlerinde, daha küçük yaşta 
olanların ise bulaşık, çamaşır ve kardeş bakımı gibi işlerde çalıştırılması olağan bir durum olarak 
görülmektedir. Başka bir deyişle göçebe tarım işçisi ailelerde her yaşta çocuk emeği tarım 
alanlarında kullanılmaktadır. Uluslararası ve ulusal yasalarda çocukların yaşama, sağlık, eğitim 
gibi temel hakları güvence altına alınmıştır. Bu anlamda zorunlu sekiz yıllık eğitimin yürütülmesi 
için politik kararlılık, kaynakların etkin kullanımı ve gerekli kaynak sağlanması zorunludur. (8)  

8.3.4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çalışmaları 

Çalışma yaşamını düzenlemek, çalışanların çalışma koşullarını iyileştirici önlemleri almak, 
bu konuda ki yasal düzenlemeleri hazırlamak ve denetlemek Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının asli görevlerindendir. Çalışanlar arasında çocuklar, kadınlar ve özürlüler öncelikli 
gruplardır.  

Türkiye, bugün dünyada en yaygın kabul gören insan hakları belgesi durumunda olan 
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi 1990 yılında; Uluslararası Çalışma 
Örgütünün temel sözleşmeleri olarak kabul edilen İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 
Sayılı Sözleşmeyi 1998 yılında ve En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 182 Sayılı Sözleşmeyi 2001 yılında onaylamıştır. Ayrıca, 
onaylanan uluslararası belgelerde yer alan hükümlerle paralellik sağlayacak düzenlemeler içeren 
4857 sayılı İş Kanunu 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

İş Kanununda çocuklara yönelik bu düzenlemelerin ana başlıkları; 
• Asgari çalışma yaşı,  
• Çalıştırma yasağı, 
• Çalışma süreleri,  
• İzin süreleri, 
• Çalışma yaşamında korunması,  
• İşe başlamadan önce almaları gereken sağlık raporu,  
• Çocukların ağır ve tehlikeli işler ile gece çalışmasını yasaklayan hükümler ve  cezai 

yaptırımlar şeklinde sıralanabilir. 
Çalışma Bakanlığının Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik (06.04.2004 ve 25425 sayılı)  4857 sayılı İş Kanunu’nun 71’ inci maddesi gereğince, 
18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını 
tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler,          
14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve 
çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları tanımlamaktadır.  
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Ülkemizde 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiye “genç işçi”,          
14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiye "çocuk işçi” 
tanımlaması getirilmiştir. Çocukların ve gençlerin çalıştırılabileceği işyerlerinin tanımı için hafif iş 
ve ağır ve tehlikeli iş tanımları yapılarak sınırlandırma getirilmiştir.  

Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, okula 
devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına 
katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri yapısı ve niteliği itibarıyla ve 
yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre “hafif işler” olarak kabul edilmektedir. Ağır ve 
tehlikeli işler ise 16.06.2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli 
İşler Yönetmeliğinde belirlenen işlerdir. 

Yönetmelik gereğince; çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince 
güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve 
yetenekleri dikkate alınması öngörülmektedir. İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, 
mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı 
olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı 
korunmalarını temin etmeleri gerektiği belirtilmektedir.  

Çocuk ve genç işçileri; çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen ve yüz kızartıcı 
suçlardan hüküm giymiş olan işveren veya işveren vekillerinin çalıştıramayacakları da 
Yönetmelikte yer aldığı şekilde aşağıda sunulmuştur:   

 
Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler 
1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç 

meyve, sebze, çiçek toplama işleri, 
2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri, 
3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, 
4. Büro hizmetlerine yardımcı işler, 
5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme 

hariç), 
6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak 

yapılan işler, 
7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, 
8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme 

hariç), 
9. Spor tesislerinde yardımcı işler, 
10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri. 
 
Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 
1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze 

suları imalatı işleri, 
2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri, 
3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri, 
4. Kasaplarda yardımcı işler, 
5. Çay işlemesi işleri, 
6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri, 
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7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler, 
8. Süpürge ve fırça imalatı işleri, 
9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer 

maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri, 
10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve paketleme 

işleri, 
11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler, 
12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri, 
13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler, 
14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri, 
15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri, 
16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın 

diğer hazır eşya imalatı işleri, 
17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet ve 

benzeri eşya imalatı işleri, 
18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve 

quarts tozu saçan işler hariç), 
19. El ilanı dağıtımı işleri, 
20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri 

ve silis ve quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç), 
21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin 

işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı 
maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç), 

22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve 
kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve 
aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri, 

23. Balıkhane işleri, 
24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler, 
25. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, 

istifleme ve benzeri işler, 
26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri, 
27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve 

vernik işleri hariç). 
 
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler 
1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69’ uncu maddesinde belirtilen gece dönemine rastlayan 

sürelerde yapılan işler, 
2. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya 

su altında çalışılacak işler, 
3. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmelik’inde 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasının 

yasaklandığı işler, 
4. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği kapsamındaki işler, 
5. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması 

Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işler, 
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6. Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işleri, 
7. Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile 

bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali 
bulunan her türlü işler, 

8. Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler, 
9. Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler ile sağlığa zararlı ve meslek 

hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işler, 
10. Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler, 
11. Müteharrik makineler kullanılarak yapılan işler, 
12. Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işler, 
13. Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler, 
14. Para taşıma ve tahsilat işleri, 
15. İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine olanak sağlamayan işler (eğitim 

amaçlı işler hariç), 
16. Meslek eğitim programı gereği staj nedeni ile yapılan çalışmalar hariç, güzellik 

salonlarında yapılan yüz, vücut bakımı ve estetiği, epilasyon ve masaj işleri, 
17. Açık bir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin 

üzerinde olan işler, 
18. Toksit, kanserojen, nesil takip eden genler zararlı veya doğmamış çocuğa zararlı veya 

herhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler, 
19. Eğitim, deney eksikliği güvenlik konusunda dikkat eksikliğine bağlı olarak gençlerin 

maruz kalabileceği kaçınılması veya fark edilmesi mümkün olmadığına inanılan iş kazası riski 
taşıyan işler. 

20.  

Tablo 114. Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge 

  
Kadınların 

Çalıştırılabilecekleri 
İşler 

16 yaşını Doldurmuş 
Fakat 18 Yaşını  
Bitirmemiş Genç 

İşçilerin 
Çalıştırılabilecekleri  

İşler 
Taş ve toprak sanayii ile ilgili işler   

3 

Toprağın  pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, 
tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri 
inşaat ve mimari  malzeme işleri. 

K Gİ 

4 
(Mülga ibare:R.G-7/3/2010-27514) (….)Fayans, 
porselen ve seramik imaline ait işler. 

K Gİ 

5 

Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme  fabrika ve 
imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların 
işlenmesine ait işler. 

K Gİ 

Ağaç ve bunlardan mamul eşya sanayii ile ilgili 
işler 
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0 

Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, 
kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc 
yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye 
işleri. 

K Gİ 

Kimya sanayi ile ilgili işler   

9 

Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve  
bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler 
(Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici 
solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı 
maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi 
işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç 
işçi çalıştırılamaz). 

K Gİ 

6 

Plastik maddelerin  şekillendirilmesi ve plastik eşya 
imali işleri.(pvc’nin imali ve pvc’den mamül 
eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz) 

K Gİ 

İplik,dokuma ve giyim sanayi     ile ilgili işler   

7 
Çırçır fabrikalarındaki işler. K Gİ 

Kağıt ve selüloz sanayii ile ilgili işler   

9 
Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. K Gİ 

0 
Selüloz üretimi işleri. K Gİ 

33 
Her türlü mürekkep (Mülga ibare:R.G-7/3/2010-
27514) (…) imali işleri. 

K Gİ 

  
Ayrıca 16.06.2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ile 18 yaşın altındaki tüm çocuklarımız sağlık sigortası kapsamına alınmış 
ve 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de Sağlık Uygulamaları Tebliği 
yayımlanmıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1990’lı yılların başından bu yana konuyla ilgili 
yoğun faaliyetler yürütmektedir. 1992 yılında ILO ile Türk Hükûmeti arasında imzalanan anlaşma 
sonrasında çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları, işçi-
işveren kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere 
Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde Çalışan Çocuklar Bölümü oluşturulmuştur. Bölüm bugün, 
çalışan çocuklar, özürlüler ve cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları da yürütmek üzere 
Dezavantajlı Gruplar Daire Başkanlığı adı altında yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  

Türkiye’de çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak yürütülen projeler ve sorunun 
çözümüne getirilen yeni yaklaşımlar çocuk işçiliği ile mücadele eden diğer ülkelere örnek 
olabilecek boyut ve çeşitliliktedir. Türkiye, 2006 yılı Haziran ayında Cenevre’de yapılan ve 189 
ülkenin Çalışma Bakanlarının katıldığı  ILO Genel Kurulunun özel oturumuna Çocuk işçiliği 
konusunda en iyi mücadele eden 3 ülkeden biri olarak seçilmiştir.  
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Ülkemizde yıllar içinde çalışan çocukların sayılarında önemli düşüş görülmesine karşın, ülke 
deneyimleri çocuk işçiliği ile etkin mücadelenin ancak ulusal bir program dâhilinde çok yönlü ve 
birbirleriyle uyumlu çalışmalarla olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçtan hareketle Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Uluslararası Çalışma Örgütü  ile işbirliği içinde, 182 
sayılı sözleşmede belirtilen doğrultuda, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla çocuk 
işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik  olarak “Çocuk İşçiliğinin 
Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” (ZBPPÇ) hazırlamıştır. Programa 
göre  öncelikli hedef gruplar; 

• Sokakta Çalışma,  
• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma,  
• Tarımda Aile İşleri Dışında, Ücret Karşılığı Gezici ve Geçici Tarım İşlerinde Çalışma 
olarak belirlenmiştir, 
Programın temel hedefi, çocukların çalışma yaşamına girmesinde temel nedenleri oluşturan 

yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitimin kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması, toplumsal 
bilinç ve duyarlılığın artırılması gibi geniş kapsamlı tedbirlerle çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerinin 10 yıllık bir zaman periyodu (2005-2015) içinde önlenmesidir, 

Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından ZBPPÇ’nin uygulanmasına destek vermek üzere 2005-
2008 yılları arasında uygulanan projeler şunlardır: 

 
1. Avrupa Birliği fonu kaynaklarından yararlanarak Uluslararası Çalışma Örgütü 

Türkiye Temsilciliği’nin teknik desteği ile 7 ilde (Çankırı-Kastamonu-Sinop-Ordu-Elâzığ-
Erzurum-Van) yürütülen “Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan 
Kaldırılması” projesi (2005-2007 ). 

 
Projenin amacı, en kötü biçimlerdeki işlerden çocukların çekilmesi ve risk altındaki 

çocukların bu tür işlerde çalıştırılmalarının önlenmesi için ulusal ve bölgesel kapasiteyi 
geliştirmek, hedef grupta yer alan çocuklara eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sağlamaktır. 

Proje kapsamında; 
• Alan araştırması yapılmıştır. Araştırma kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından örneklem seçilen, projeye dâhil 7 il, 94 ilçe, 103 belde ve 330 köyde toplam 99.356 
hane ile görüşme yapılmıştır. Bu araştırma ile, işgücünde yer alan 6-17 yaş grubundaki çocukların 
çalışma hayatı, eğitim, sağlık sorunları, çocuk işçiliğinin sebep ve sonuçları, sosyoekonomik, 
psikososyal ve eğitimsel karakteristiklerine ilişkin bilgiler derlenmiştir. 

• Proje sonu hedefi 1.500 çocuk olmasına rağmen; faaliyetler kapsamında 4.858 çalışan 
veya çalışma riski bulunan çocuğa ulaşılmıştır. 

• 4.362 çocuğa eğitim, beslenme, giyim ve hijyen malzemesi desteği sağlanmıştır. 
• Bu çocuklar ve ailelerine, ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilere “farkındalık yaratma” 

çalışmaları yapılmıştır. 
• Çalışıyor olmaları nedeniyle eğitime devam edemeyen 183 çocuk uygun eğitim 

programlarına yönlendirilmiştir. 
• Öğretmenlerin ve okul idarecilerinin çocuk işçiliği konusundaki farkındalıklarını 

artırmak ve projeye desteklerini sağlamak amacıyla çok sayıda öğretmene ve okul idarecisine 
eğitim verilmiştir. 
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• 20 yetişkin aile bireyine meslek eğitimi verilerek iş bulma imkanı sağlanmıştır. 180 
yetişkin aile bireyine mesleki eğitim sağlanmıştır. Ailelere verilen mesleki eğitimler ön büro, 
bilgisayarlı muhasebe, halıcılık, bilgisayar kursu vb. şeklindedir. 

• İlgili kesimlerde duyarlılık yaratma, sahiplenme ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi 
amacıyla il seminerleri düzenlenmiş, yerel ve ulusal medyada konu yer almış, çeşitli dokümanlar 
(takvim, broşür, afiş, vcd, vb) hazırlanarak ilgili tüm taraflara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

• Proje sonunda Ordu dışında 6 ilde valiliklerle yapılan protokolle İl Proje Koordinasyon 
Ofisleri faaliyetleri sürdürmeleri koşuluyla tüm donanımlarıyla devredilmiştir. 

 
2. ABD  Çalışma Bakanlığı-Uluslararası  Çalışma  Bürosu’nun mali desteğiyle Çalışan 

Çocuklar Bölümü ile Milli Eğitim Bakanlığı-İlköğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
IMPAQ firması tarafından yürütülen “Türkiye’de Eğitim Yoluyla Çocuk İşçiliğiyle Mücadele-
(Tarladan Okula)” projesi. (2004-2008) 

 
 “Türkiye’de Eğitim Yoluyla Çocuk İşçiliğiyle Mücadele-(Tarladan Okula)” projesi; Ankara, 

Şanlıurfa, Gaziantep, Elâzığ, Ağrı, Mardin illerinde 2004-2008 yılları arasında yürütülmüş,         
26 Eylül 2008 tarihinde sona ermiştir.  

Uygulamaya konulan proje ile;  mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan veya çalışma riski 
taşıyan 10.000 çocuğun çalışma hayatından alınarak uygun eğitim programlarına yönlendirilmesi, 
ailelerin istihdam imkanları ile sosyal yardım ve hizmetlere erişimlerinin artırılması, toplumda 
duyarlılık yaratma ve sahiplenmenin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Proje kapsamında, 8.365 çocuk tespit edilmiş ve bu çocuklardan 5.571’i proje 
hizmetlerinden (1.478 çocuk destek eğitimi, 1.270 çocuk hijyen paketi, 1.896 çocuk okul 
materyalleri, 927 çocuk kıyafet) yararlanmıştır. Ayrıca proje çıktılarından 118 aile bireyi mesleki 
kurslarla ilintilendirilmiş, 108 uygun yaştaki çocuk mesleki kurslarla ilintilendirilmiş, 4.224 aile 
ile görüşülerek bilgilenmeleri sağlanmış, 838 öğretmen ve yöneticiye bilgilendirme semineri 
düzenlenmiştir.  

 
3. ILO-IPEC Kapsamında “Çocuk İşçiliği Konusunda Ulusal Kapasitenin 

Geliştirilmesi Doğrudan Eylem  projesi” (2005-2007).  
Proje çıktılarından yararlanılarak, on sekiz yaşını doldurmamış çocukların, sinema, tiyatro, 

müzik, bale, dans gibi güzel sanatlar kapsamındaki işlerle sirk, radyo, televizyon, film çekimi, 
reklamcılık ve modellik gibi sanatsal faaliyetlerde çalıştırılmasına ilişkin yasal düzenleme 
yapılmasına ilişkin öneri geliştirilmiştir.  

ZBPPÇ’nin uygulanmasına destek vermek üzere farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 
uygulanan projeler: 

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 
ILO/IPEC kapsamında yürütülen “Ankara, İzmir ve Bursa İllerinde Mobilya Sektöründe Çocuk 
İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi” projesi.  

2. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından ILO/IPEC kapsamında 
yürütülen “Adana Karataş’ta Mevsimlik Gezici ve Geçici Tarım İşlerindeki En Kötü Biçimdeki 
Çocuk İşçiliğinin Eğitim Yoluyla Sona Erdirilmesi ” projesi.  

3. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
tarafından ILO/IPEC kapsamında yürütülen  “Hedeflenmiş On Üç İlde (Adana, Ankara, Antalya, 
Bursa, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa)  Sokakta Çalışan 
Çocukları Eğitime Yönlendirme” Projesi.  
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4. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu TÜRK-İŞ tarafından ILO/IPEC kapsamında yürütülen “Çocuk İşçiliğine Karşı 
Toplumsal İşbirliği “ projesi. 

5. HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından ILO/IPEC kapsamında 
Şanlıurfa’da yürütülen “Çocuk İşçilerin Ailelerine Mesleki Eğitim Sağlanması Suretiyle Çocuk 
İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması” Projesi. 

6. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ILO/IPEC kapsamında Gaziantep’te 
yürütülen “Çocuk İşçilerin Ailelerine Mesleki Eğitim Sağlanması Suretiyle Çocuk İşçiliğinin En 
Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması” Projesi. 

7. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ILO/IPEC kapsamında yürütülen 
“Modüler Çocuk İşgücü Anketi” 

8. Avrupa Birliği Finansıyla HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Konfederasyonlarının Yürütücü, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iştirakçi olduğu “Medya Örgütlenmesi Yoluyla Çocuk 
İşçiliğine Karşı Farkındalık Geliştirme Projesi”. 

8.3.4.1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2010 yılında Başlattığı Çalışmalar 

• Çalışma Genel Müdürlüğü Dezavantajlı Gruplar Daire Başkanlığı tarafından Çalışma 
Yaşamında Risk Gruplarına Yönelik Mesleki Beceri Kazandırma ve Duyarlılık Artırma Projesi 
uygulamaya konulmuştur. 

• İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından Ostim, Şaşmaz ve Sincan Sanayi 
bölgelerinde “Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi ve Genç İşçilerin Çalışma Koşullarının 
İyileştirilmesi” projesi, 

• İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığı tarafından ise, dokuma işkolundaki çocuk, genç ve 
kadınlara yönelik proje 

başlatılmıştır. 
İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin özellikle sanayiye 

dönük alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, disipline edilmesi ve 
işgücü piyasanın ihtiyaçları ile uyumlu, işverenlerin katılımına imkan veren bir hale getirilmesine 
yönelik bir sistemin ortaya konulması ile bu sistemde eğitilen işsizlerin tümüne staj, büyük 
çoğunluğuna istihdam imkanlarının sağlanması amacıyla 2010 Haziran ayında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı tarafından 
“Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi” imzalanmıştır. 

8.3.4.2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gezici ve Mevsimlik Tarım İşlerinde 
Çalışan Çocuklar ile İlgili Çalışmaları 

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin zor koşullarda çalıştıkları bilinen bir gerçektir. İşçiler, 
içinde bulundukları çalışma ve sosyal hayat koşulları ile eğitim düzeyleri ve örgütlenme gibi 
alanlarda asgari standartları elde edebilecek durumda değildirler. Bundan dolayı mevsimlik gezici 
tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik strateji ve eylem planı 
geliştirilmesinde; doğru ve yeterli verilerin tespiti, çözüm önerilerinin yerindeliği için son derece 
önemlidir. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin sorunları; eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, barınma, 
sosyal çevreyle ilişkiler, iş ve sosyal güvenlik vb. gibi çok boyutlu niteliktedir. Bu özelliği 
itibarıyla, çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından bütünsel yaklaşımdan uzak bir biçimde, kendi 
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görev alanlarına giren konularda mevzuat düzenlemeleri yapılması, sorunlara kökten ve bütüncül 
çözüm getirilmesini sağlayamamaktadır. Bu nedenle, uygulamada norm ve standardın 
oluşturulması, kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği sağlanması ve etkin ve verimli 
hizmet sunulması amacıyla 24.03.2010 tarihinde 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
yürürlüğe konulmuştur. 

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tüm tarafların katılımı ile bir eylem planı 
hazırlanmış, Başbakanlık genelgesinin ve eylem planının uygulanmasını takip ve koordinasyonun 
sağlanması amacıyla Bakanlık bünyesinde “Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu” 
oluşturulmuştur. 

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının iyileştirilmesi Stratejisi 
ve Eylem Planının amacı; ulaşım, barınma, eğitim,  sağlık, güvenlik, sosyal çevre ile ilişkiler, iş ve 
sosyal güvenlik koşulları vb. konular itibarıyla; 

• Ülkenin uzun vadeli nitelikli işgücünü karşılamak, 
• Mevsimlik gezici tarım işçilerini kayıt altına almak, 
• Mevsimlik gezici tarım işçilerinin, özellikle çocukları olmak üzere aile üyelerinin 

çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesidir. 
Hazırlanan “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının 

İyileştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı”nda amaca yönelik hedefler ve faaliyetler belirlenmiştir. 
Eylem planında yer alan eğitim ve sağlık tedbirlerine yönelik hedef ve faaliyetler özetle aşağıda 
verilmiştir. 

 
a. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin zorunlu eğitim çağında olan ancak eğitimden uzak 

kalan çocuklarının tamamının eğitim hizmetlerine ulaşması sağlanacaktır. 
 

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin zorunlu eğitim çağında olan çocuklarının eğitime devam 
oranları artırılacaktır. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocuklarının yeterli eğitim almaları 
amacıyla; 

• Yatılı Bölge Okullarına yönlendirilmeleri, 
• Taşımalı veya seyyar eğitim olanaklarından yararlandırılmaları, 
• Açık ilköğretim eğitimi sunulması (okul çağından çıkmış olanlara), 
• YSÖP (Yıl içerisinde sıkıştırılmış eğitim uygulanması), 
• Çocukların çalıştıkları yörede yaz okulu açılması vb. seçeneklerinden uygun olan 

hizmet sağlanacaktır. 
Okul çağının altındaki çocukların bakımının kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. 

Bu çocuklara yönelik sosyal destek hizmetleri yürütülecektir. 
Özel eğitim ihtiyacı bulunan işçiler ve aile üyelerinin tespit edilerek, eğitim olanaklarından 

ve “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden” yararlanabilmeleri sağlanacaktır. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yardım almaya hak kazanan mevsimlik 

gezici tarım işçi ailelerinin, çalışmak amacıyla yer değiştiren, ancak okula devam eden çocukları 
için şartlı nakit transferi (ŞNT/e-okul sistemine göre örgün ilk ve orta öğretime devam edenler) 
yardımları ve diğer eğitim yardımlarının devamı sağlanacaktır. 
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a. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin temel sağlık hizmetlerinden faydalanmaları 
sağlanacaktır. 

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yeterli ve düzenli sağlık hizmeti almaları amacıyla göç 
alan illerde hizmetlerin; 

• Öncelikle tam teşekküllü gezici sağlık araçlarıyla verilmesi olmak üzere, 
• Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarınca verilmesi, 
• Toplum sağlığı merkezlerince verilmesi, 
seçeneklerinden uygun olan hizmet sağlanacaktır.  
Sağlık birimlerince mevsimlik gezici tarım işçilerinin ortak yerleşim alanlarına yönelik; 
• Bulaşıcı ve kronik hastalıklar, 
• Muayene ve tedavi hizmetleri, 
• Çevre sağlığı (banyo, tuvalet vb. yerler), 
• Gebe ve bebek kontrolü, 
• Aşılama hizmetleri, 
• Beslenme yetersizliği ve iyot, demir, D vitamini vb. kullanımı, 
• Gıda güvenliği, 
• İçme ve kullanma suyu analizi, 
• Akılcı ilaç kullanımı, 
• Özürlü bakımı, 
• Ruh sağlığı vb. 
konularda sağlık hizmetlerinin sunulması gerçekleştirilecektir. Hizmet sunumu mevsimlik 

gezici tarım işçilerinin iş dönüş saatleri gözetilerek verilecektir. 
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi 

(METİP) çerçevesinde, Valiliklerce hazırlanacak projelerde yer alan eğitim, sağlık, alt yapı, 
barınma, sosyal çevre ile ilişkiler ve Başbakanlık genelgesinde belirtilen diğer hususların 
gerçekleştirilmesi için projelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ödenek tahsis 
edilmektedir.  

8.3.5. İşyerlerinde Uygun Olmayan Koşullarda ve İşlerde Çalıştırılan Çocukların 
Tespiti ve Yapılan İşlemler 

İş Kanunu’na göre, on beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on 
dört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki 
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde 
çalıştırılabilirler. Ancak, İş Kanunu çocukların çalıştırıldıkları tüm alanları kapsamamaktadır. 
Çocuklar daha çok tarımda, küçük işletmelerde ve kayıt dışı alanlarda çalışmaktadır. Bu nedenle 
çocuk işçiliği konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yanı sıra diğer ilgili kurumların da 
sorumluluğundadır. Örneğin İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalıştırılan çocuklar için İş 
Kanunu hükümleri uygulanırken, İş Kanunu kapsamına girmeyen işyerleri veya sokakta çalıştırılan 
çocuklar için Çocuk Koruma Kanunu, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.   

Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu 
ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve 
denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.  İş Teftiş Grup Başkanlıkları kendilerine ulaşan işçi 
şîkayetlerini izlemek, müfettişlere iletmek ve sonuçlandırılmasını sağlamakla ödevli ve 
görevlidirler. İş müfettişleri tarafından işyerlerine yönelik genel teftişler, kontrol teftişleri ve 
inceleme teftişleri yapılmaktadır. Yapılan teftişlerde, yasal mevzuatın dışında çocuk çalıştırdığı 
tespit edilen işyerlerine cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Çocuk çalışanların informal 
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sektörde çalıştırılmaları genellikle iş müfettişleri tarafından saptanmasının önünde bir engel 
teşkil etmektedir. 2009 yılında iş müfettişleri tarafından toplam 6.674 genel, 1.499 kontrol ve 
35.306 inceleme teftişi yapılmıştır. Müfettişler tarafından yapılan 56.095 teftişte 6.964 çocuğa 
rastlanmıştır 

İş müfettişleri tarafından işyerlerine yönelik teftişlerin dışında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine veya İş Teftiş Grup Başkanlıklarına vatandaşlarımız tarafından 
ihbar veya şîkayet dilekçeleri verilebilmektedir. Çocuk, kadın, özürlü ve eski hükümlülere yönelik 
şîkayet ve ihbarlar öncelikle incelenmektedir. İş müfettişleri tarafından işyerlerinde yapılan 
denetimlerin sonucunda İş Kanunu hükümlerine uyulmadığının tespiti durumunda gerekli işlemler 
(uyarı, para cezası, işyerinin kapatılması vb.) yapılmaktadır. 

Kayıt dışı veya sigortasız işçi çalıştıran yerler veya kişiler ALO 170 numaralı SGK iletişim 
merkezine bildirilebilmektedir. Ayrıca SGK müfettişleri ve kontrol memurları tarafından sosyal 
sigortalar mevzuatının uygulanmasına yönelik denetimler ve kontroller yapılmaktadır.  

Ayrıca vatandaşlarımız tarafından, uygun olmayan yerlerde ve koşullarda çocuk 
çalıştırıldığının görülmesi hâlinde Çalışma Bölge Müdürlüklerine, İş Teftiş Grup Başkanlıklarına 
usulüne uygun biçimde verilmiş bir dilekçe ile ihbarlar yapılabilmektedir. Yine güvenlik güçleri 
tarafından çocuğun uygun olmayan yer ve koşullarda çalıştırıldığı tespit edilirse Çalışma Bölge 
Müdürlüklerine bildirilmektedir. 

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi ilgili 
olarak 24.03.2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; Tüm tedbirler ve 
çalışmalar valiliklerin gözetim ve denetiminde icra edilecek, tedbirlerin doğru anlaşılması ve 
uygulanması için göç veren illerde işçiler ve aracılara, göç alan illerde ise işverenlere ve yöre 
halkına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları planlanacak, il düzeyinde 
alınacak tedbirler valiliklerce ilan edilecek, aykırı davrananlar hakkında idari ve cezai 
yaptırım uygulanması için gerekli işlemler geciktirilmeden yapılacaktır denilmektedir. 

 
Ayrıca, ulusal istihdam politikasının belirlenmesine yönelik olarak çalışmalar yapmak üzere 

“İstihdam Danışma Kurulu” oluşturularak çalışmalarına başlamıştır. Yürütülen çalışmaların ana 
başlıklarından birisi dezavantajlı grupların istihdamına yöneliktir. Çalışma Yaşamında Risk 
Gruplarına Yönelik Mesleki Beceri Kazandırma ve Duyarlılık Artırma Projesi uygulamaya 
konulmuştur.  

Kadın ve gençlerin istihdamının artırılabilmesi amacıyla, 18-29 yaş arası gençler ile 18 
yaşından büyük kadınların yeni işe alınarak istihdam edilmesi durumunda işverenler tarafından 
ödenmekte olan sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına yönelik düzenleme 
getirilmiştir. 

Türkiye’de yapılan çalışmalar, çocuk işçiliğine neden olan faktörlerin makroekonomik 
politikaların yanı sıra yoksulluk ve göç olduğunu göstermektedir. Çocuğun okula devam 
edememesi ve okul başarısızlığı da çocuğu çalışma yaşamına iten temel nedenler arasındadır. 
Ayrıca, ailede annenin statüsü, aile içi şiddet, parçalanmış aile yapısı da temel aile etmenleridir. 
Toplumda ve ailede var olan çocuğun çalışmasını kabul eden ve olumlu gören tutum ve değerler 
de bu sorunun kabulünü kolaylaştırmaktadır. 

8.3.6. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Çocuğun çalıştırılmasının da çocuk mağduriyetine sebep olduğu durumlardan en 
önemlilerinden biri olduğu düşünülüerek, mağdur olmamasına yönelik yorumlar komisyon 
raporunun sonuçlar bölümünde yer almaktadır.  
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Komisyonun çalışmaları sırasında çocukların mağdur olmamasına yönelik olarak pek çok 
kurum ve kuruluşun çalışmalarının olduğu, ancak bu çalışmaların arasında iletişim eksikliği 
yaşandığı düşünülmektedir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışan çocukların alanında yaptığı çalışmalarda 
saptanan temel sorun alanları aşağıda verilmiştir. 

• ILO’nun 182 Sayılı Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Acil Önlemler 
Sözleşmesine göre öncelikli gruplar arasında yer alan sokakta ve fuhuşta çalıştırılan çocuklar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev tanımı içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle 
yüksek riskli gruplara yönelik çalışmalar daha çok sivil toplum kuruluşları, SHÇEK, yerel 
yönetimler ile yürütülmektedir.   

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunu çocukların çalıştıkları tüm alanları kapsamamaktadır. 
Halbuki ülkemizde çocuklar çoğunlukla tarımda ve küçük işletmelerde çalışmaktadır.    

• Ülkemizde çocuk işçiliğinin mevcut durumunu ortaya koyan güncel istatistiki bilgiler 
mevcut değildir. Veriler, genellikle durum saptama amacıyla yapılmaktadır. Çocukların çalışma 
ortamlarında sağlık ve gelişim açısından izlenmesine yönelik veri toplama sistemi geliştirilmelidir. 
Bu alandaki en son veriler TÜİK’in 2006 Çocuk İşgücü Araştırmasına dayanmaktadır. Bu çalışma 
da il bazında bilgi vermemekte yalnızca kent-kır ayrımında bilgiler vermektedir. 

• Gençlerin İşte Korunmasına İlişkin 94/33 EEC sayılı Konsey Direktifinin                    
5. maddesinde; kültürel, sanatsal, sportif ve reklamcılık faaliyetlerinde çocukların istihdamı her 
olay için yetkili makamın vereceği izne bağlıdır denilmektedir. Ancak bu konuda henüz bir yasal 
düzenleme yapılmamıştır.   

• Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında; 
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesine Dair 
Başbakanlık Genelgesi’nin 2009 yılında çıkarılacağı belirtilmiş ancak henüz çıkarılamamıştır. (12) 

Bu alana özel öneriler ise aşağıda sunulmuştur:  
• İş Kanunu’nun istisnai hükümlerini içeren 4. maddesinde 50 ve daha az işçi çalıştırılan 

(50 dâhil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerin ve işletmeler kanun kapsamının dışında 
sayılmıştır. Bu istisnai hükmün çocuk ve genç işçiler için kaldırılması gerekmektedir. 

•  İş Kanunun 71. maddesinde çocukların asgari yaşı belirlenmiştir. Ancak, kültürel, 
sanatsal, sportif ve reklamcılık faaliyetlerinde çalışan çocuklar için asgari yaşın ve çalışma 
koşullarının belirlenmesi için yönetmelik hazırlanması gerekmektedir.  

• Çocuk işçiliğinin önlenmesi için zamana bağlı politika ve program çerçevesi 
güncellenerek Başbakanlık genelgesi ile duyurulmalı ve çalışmalar koordinasyon içerisinde 
yürütülmelidir.  

• Valiliklerde oluşturulmuş bulunan İl İstihdam Kurullarında çocuk işçiliğini önlemeye 
yönelik çalışmalar planlanmalı ve yapılan çalışmaların sonuçları takip edilmelidir. 

• Kurumlar çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarında mali güçlerini ve insan 
kaynaklarını işbirliği ve koordinasyon içerisinde kullanmalıdır. 

• Sanayi sitelerindeki sağlık ve güvenlik merkezleri yaygınlaştırılmalı ve buralar eğitim 
merkezleri gibi de kullanılabilmelidir. 

• İşçi ve işveren kesimlerinin duyarlılıkları artırılmalıdır. 
• Dönemsel olarak il düzeyinde bilgi sağlayacak çocuk işgücü araştırmaları yapılmalı ve 

veri tabanı oluşturulmalıdır. 
• Mesleki eğitimin kalitesi artırılması ve ulaşılabilirliği sağlanmalıdır. Mesleki eğitim 

verilen yerlere uzak mesafede ikamet edenlerin bu kurslara katılımını kolaylaştırmak amacıyla 
konaklama yerleri oluşturulmalıdır. 

• Çocukların eğitim dışında kalan zamanlarını değerlendirebilecekleri yerler 
oluşturulmalı ve çocuklar sportif faaliyetlere yönlendirilmelidir. 
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8.4. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR 

 
Bu bölümde suça sürüklenmenin nedenleri, suça sürüklenme ile karşılaşıldığında yapılan 

işlemler, Türkiye’de suça sürüklenen çocukların sosyodemografik özellikleri, Türkiye’de Adalet 
Bakanlığı istatistikleri, bu alanda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri olmak üzere beş ana 
bölüm yer almaktadır.  

8.4.1. Suça Sürüklenme ve Nedenleri 

Suçun çok sayıda tanımı vardır. Suçlu davranış çağdaş kriminolojide yasal, 
 siyasal, sosyolojik ve psikolojik bakış açılarına göre tanımlanır. Suç en genel ifadesi ile “ceza 
yasalarında yapılması ya da yapılmaması suç olarak ifade edilen davranışlar olarak 
tanımlanır. 

Sosyal bir varlık olan çocuk aile içinde doğar, toplumun gelenek, görenek, örf ve âdetlerini 
ve toplumda oynayacağı rollerin gereklerini sosyalizasyon süreci yoluyla öğrenir. Bu sürecin en 
önemli faktörü annedir. Çocuk ve genç toplumun kendisine verdiği rolleri yerine getirirken; çevre 
koşullarının etkisiyle suçlu davranış gösterebilir. Çocuğun suç işlemiş olması, ona bakmakla 
yükümlü erişkinlerin nelerin yanlış olduğunu öğretmemiş olmasından ya da aynı erişkinler 
tarafından yanlış yapmak üzere yönlendirilmiş olmasından kaynaklanır. Bu nedenle suçlu çocuk 
yoktur, suça yönlendirilmiş, sürüklenmiş çocuklar vardır. 

Suç ve şiddet sıklıkla birlikte kullanılan kelimelerdir. Her ikisinin kökeninde kalıtsal, 
biyolojik ve fizyolojik nedenler kadar, duygusal, toplumsal ve yakın çevre etkenleri de sorumlu 
tutulmaktadır. Suç, topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından kabul 
edilen ve belirlenen eylem olarak tanımlanmaktadır. Hukuksal olarak doğru kabul edilen tanımlar, 
bazı davranışlar sosyolojik olarak antisosyal olmasına karşılık kanunlarla çatışmamaktadır. Suça 
sürüklenmiş çocuklar, çok eski zamanlarda var olan ve günümüzde hâlen çözümlenememiş çocuk 
sorunlarından birisidir. Suça sürüklenen çocukların aşikâr olarak bir sorun olarak ortaya çıkışı 19. 
yüzyılda Sanayi Devrimi iledir; daha sonra bu çocukların korunmasına ilişkin sosyal düşünce 
yapısı gelişmiştir. Bu dönemden sonra suça sürüklenen çocukların korunmasına ilişkin modern 
görüşler gelişmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. (1) (2) 

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin çalışmalar genel olarak iki kavram üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi suçu önlemeye ilişkin erken tanı ve koruma ve ikincisi 
suçun ortaya çıktığı çocuklarda yapılan nedenlere yönelik çalışmalardır. (1) (2) 

Suç işleme çok farklı teoriler ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Pozitivist ekole göre “İnsan 
davranışları bireylerin kontrolleri dışındaki güçler tarafından kontrol edilmektedir. Kişinin sahip 
olduğu psikolojik, sosyal ve biyolojik faktörler suçlu davranışlara neden olmaktadır”. Bu 
yaklaşımda psikolojik ve biyolojik faktörler “antropolojik nedenler” ve çevre, nüfus, din, siyasal 
ve ekonomik yapı, eğitim düzeyi gibi faktörler “sosyolojik nedenler” olarak ayrılmaktadır. Klasik 
ekole göre “insanlar az bedelle çok kazanç elde etmek isterler, yaşamın gizlilikleri bakımından 
eşittirler.” Bu düşünceye göre 19. yüzyılda geliştirilen ceza sisteminin temel felsefesi “kişi suç 
işlediğinde cezalandırıldığı zaman haz duygusu azalır ve suç işlemekten vazgeçer” şeklinde 
düzenlenmiştir. (2) 
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Çocukların suça sürüklenmesinin açıklamasında da bazı teoriler savunulmaktadır. Kişinin 
toplumsallaşması yaşanılan toplumun norm ve değerleriyle bütünleşme ve onları öğrenme süreci 
olarak tanımlanmaktadır. Toplumsallaşma süreci kişi için oldukça farklı deneyimlerin yaşandığı 
bir dönemdir. Çocukluktan başlayan bir toplumsallaşma süreci yaşanmaktadır. Toplumsal uyum 
ise bireyin çevresindeki kişiler ile ortak çalışmalara katılabilmesi, yapıcı olması, sorumluluk 
üstlenmesi ve toplumun kurallarına uyabilmesidir. İşte bu süreç içinde kişi olumlu veya olumsuz 
davranışlar edinebilir. En hızlı öğrenme dönemlerinde (çocukluk ve ergenlik dönemlerinde) 
toplumsallaşma süreci içinde suç işlemeye yönelik davranışlar da öğrenilebilir. Bir diğer teori ise 
ergenlerin topluma karşı gelmeleri protesto etmeleri şeklindedir. Ancak burada protesto eden 
gençlerin alt sınıflara ait olması ve statü tartışması temelde yatan sorun olarak tanımlanmaktadır. 
(2) (3) (4)  

Toplumsallaşma sürecinde üç etki söz konusudur: Model alma, taklit ve sosyal 
pekiştirme. Çocuğun toplumlaşma sürecinde en çok beraber bulunduğu kurum ailedir. Ailenin bu 
konudaki etkisi çok önemlidir. Çocuk içinde büyüdüğü ailenin sosyal yapısından etkilenir. Ailenin 
birlik veya dağınık olması ya da anne-babadan birisinin ölümü çocuğun duygusal gelişimini son 
derece etkiler. Bu nedenle aile ve çocukların suça sürüklenmesini inceleyen çalışmalarda birçok 
aile tipine ilişkin bulguya rastlanmaktadır: Parçalanmış aile, çatışan aile, ihmalkar aile, suçluluk 
davranışı barındıran aile gibi. Ayrıca aile yapısı içinde olan olumsuz birçok alışkanlık ve davranış 
da çocukları suça sürükleyen nedenlerin başında gelmektedir. Ayrıca ailenin sosyoekonomik ve 
kültürel düzeyi, onun ilk sosyal deneyimlerini oluşturacak ve kişiliğinin gelişmesinde, ayrıca 
ebeveynin çocuğa sert ya da yumuşak tavırları, tutumları, ona değer verip vermemesi, ergenlik 
çağında ona yardımcı olup olmaması da kişiliğinin gelişmesinde son derece önemli rol 
oynayacaktır.  Yıkılmış ya da parçalanmış, geçimsizliğin, sürekli karı-koca kavgasının olduğu, 
ailelerden gelen çocuklar suça yönelebilir. Ayrıca babanın içki kullanması veya işsiz olması ve 
ailede suçlu bireylerin bulunması çocuğu suç işlemeye itebilir. Çünkü suçluluk öğrenilen bir 
davranıştır. Anne, baba, çocuk ilişkilerinde, yalnızca ebeveynlerin çocuğa yönelik tutumları 
değil, aynı zamanda ailede suç işlemiş kişilerin veya suça meyilli bireylerin bulunması da  
çocuğun suça itilmesinde oldukça etkilidir.  

Çocukların çevrelerinde aile ve sosyal ortamda bulunan risk etmenleri şu şekilde 
sıralanmaktadır: (1) (2) (3) (4) (6) 

• Alt ve orta sosyoekonomik düzeydeki aileler 
• Suç işleyen kişilerin yaşadığı bir bölgede yaşayan aileler 
• Göç bölgelerinde oturan aileler 
• Yoksul aileler 
• Çok çocuklu aileler 
• Aile içi aşırı disiplin olan aileler 
• Eğitim düzeyi düşük olan aileler 
• İlgi ve sevgi yetersizliği olan aileler 
• Tutarsız davranışları olan ebeveynler 
• Ebeveynlerin sorumluluklarının yerine getirmemesi 
• Parçalanmış aileler (boşanmış ya da ayrı yaşama) 
• Ailede suç işlemiş bireyler olması  
• Çocukların aileleri ile beraber yaşamıyor olmaları 
• Anne ve babada kişilik bozukluğu olması 
• Anne ve babanın sık sık kavga etmesi ve aralarındaki iletişim eksikliği 
• Ailede alkol ve madde kullanımı olması 
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• Çocuğa küçük yaşta taşıyabileceğinden daha fazla sorumluluk verilmesi 
• Birden fazla koruyucu aile değiştirme 
• Çocuğun istismar edilmesi 
• Kitle iletişim araçlarındaki şiddet içerikli programlar 
• Arkadaşlar arasında madde kullanımı 
• Arkadaşlar arasında suç işleme ve akran etkisi 
• Arkadaşların kumar oynaması 
• Suça sürüklenmesini kolaylaştıracak işlerde çalışan çocuklar 
Ayrıca, yapılan çalışmalar çocuklara ilişkin nedenler arasında en sık zekâ geriliği, DEHB ve 

davranış bozukluğunu işaret etmektedir. Eğitim sisteminden uzaklaşma, çevre koşullarının kötü 
olması, yaşanılan çevredeki suç oranları ve suça bakış açıları çocukların suça yönelme 
nedenlerinden bazılarıdır.  

Birçok gelişmekte olan ülkede çocukların suça sürüklenmesi sosyal bir sorun olarak 
tanımlanmaktadır. Hızlı ve çarpık kentleşme süreci ile sosyal çözülmeye ilişkin sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Sosyal yapıda çözülme çocukların suça sürüklenmesine neden olmaktadır. Olumsuz 
sosyal ortamda yaşayan çocuk, saldırgan davranışlara tanık olur ve maruz kalır. Kendini koruma, 
yaşadığı sürece uyum sağlayabilme, kendisine aile ve bulunduğu çevrede yer edinebilme çabaları 
suçla birlikte şiddeti getirir. Suça karışmamış çocuklarda şiddet davranışının karışanlara oranla daha 
az olması bu durumu göstermektedir. Özellikle ailede çocuğa şiddet uygulanması, aile içi ilişkilerin 
sağlıksız olması, ailede cezaevine girenlerin bulunması, aile içinde sürekli kavga olması gibi sebepler 
saldırganlık davranışlarını artırmaktadır. Araştırmalara göre cezaevine girip çıkmış çocuklar, 
cezaevine girmeyen çocuklara göre daha fazla saldırganlık göstermektedir. (Şekil 42) (5) 

Şekil 42. Sosyal Çözülme  
 

Yoksulluk 
• Gecekondu bölgelerinin tecrit 

edilmişliğinin gelişmesi 
• Sıradan (temel) fırsatlardan 

yoksun olmak 
• Irksal ve etnik ayrımcılık 

Sosyal Bozulma (Düzensizlik) 
• Okul, aile gibi sosyal 

kurumların bozulması 
• Genel toplumsal kontrolden 

yoksunluk 

 
 

 

Suçluluk Oranı:
• Yakın çevresindeki suçluluk 

davranışlarına eğilim gösterme 
• Suçluluk gelişimini 

içselleştirme, düzenli olarak 
geliştirme 

 Alternatif Yaşama Biçimi 
• Aynı cinsiyettekilerin çete ve 

grup oluşturması 
• Aile ve sosyal kurumların 

yerine akran grubunu 
oturtmak 

 
 

 

Kültürel Geçirgenlik 
• Yaşca büyük olan gençlerin 

kendi kural ve normlarını, genç 
kuşaklara iletmesi 

• Gecekondu kültürünün 
yaratılması 

 Suçluluk Kariyeri 
• Çocukluk dönemindeki 

suçluluk davranışları içinde 
gençlerin, yaşlarının 
ilerlemesi, evlenmeleri ve 
suçluluk yaşamlarının aynı 
kalması 
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Özet olarak çocuk suçluluğunun nedenleri üzerinde çalışma yapan araştırmalar, çocukların 
suç işlemesine neden olan pek çok unsur olabileceğini göstermektedir. Bu unsurlar aile, okul, 
toplum ve kişinin bireysel özellikleri olarak sınıflandırılabilir. (7) Genellemek istendiğinde ise 
çocuk suçluluğunun nedenlerini bireysel ve çevresel nedenler olarak ikiye ayırmak mümkündür. 
(8) Ancak bu unsurların tek başına suç işlemede etkili olabileceğini söylemek mümkün 
olmadığından başta çevresel şartlar olmak üzere, ekonomik veya kültürel etkenlerin zorlamasıyla 
da çocuk suça itilebilmektedir. Bu durumda Türkiye açısından bölgesel farklılıkların, 
sosyoekonomik veya kültürel nedenlerin, göç ve terör gibi olguların etkisi görülebilmektedir. 

8.4.2. Suça Sürüklenme ile Karşılaşıldığında Yapılan İşlemler  

Çocuk suçluluğu bazı kaynaklarda çocuğun sosyal uyumsuzluğunun bir ifadesi veya 
çocuktaki sapmış davranışların yasal müdahale gerektirecek duruma dönüşmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Çocuk suçluluğu, bazı ülkelerde 17 veya 18 olarak kabul edilen yasal yaş 
sınırındaki bir çocuk tarafından, devletin yetkisindeki alan içerisinde uygulanan ceza kanununun 
ihlali hâlinde söz konusu olur. (9)  

Çocuklar ve gençler toplumsal yaşamda bazı tehlikelere maruzdurlar. Bu tehlike, bazı 
hallerde çocuğu veya genci suça itebilir. Bu nedenle, genç bir insanın olumlu bir yönde 
gelişmesini teşvik etmek, onu çevreleyen olumsuz etmenleri ortadan kaldırmak ve en optimal 
yaşam koşullarını oluşturmak, Devletin temel görevlerindendir.  

Çocukların korunması görevi Türkiye'de, gerek uluslar arası sözleşmeler,  Anayasa ve 
kanunlarla devlete verilmiştir. Çocuğun yetiştirilmesinde önemli bir yeri olan ailenin, kamu 
düzenini bozucu, ekonomik ve fizyolojik tehlikelere karşı korunmasına yasalarca özen gösterildiği 
gibi çocuğun ailesine karşı korunması da Devlete görev olarak yüklenmiştir. Bu anlamda çocuk 
haklarının korunması ve çocuk suçluluğunun önlenmesine yönelik yapılan hukuki düzenlemeler 
başlıca önlemler arasında sayılabilir. Ancak çocukların korunmasına ilişkin yapılan hukuki 
düzenlemelerin tek başına sorunun çözümünde etkin olması mümkün olmadığından çeşitli kamu 
kurumları tarafından da koruyucu ve önleyici tedbirler alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

8.4.2.1. Hukukta Çocuk ve Ceza Yaklaşımı  

Türkiye’de 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve      
15 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile  çocuk 
kavramını yaşa bağlı olarak belirleyerek uluslararası hukuka uygun bir düzenleme getirilmiş 
böylelikle bu alanda çok önemli bir aşama kaydedilmiştir. Çocukların korunmasının toplumsal bir 
sorumluluk olduğu gerçeği kabul edilerek, çocuk haklarının korunmasında ileri bir uygulama 
başlatılmıştır. Yaşın kusur yeteneğine ve ceza sorumluluğuna etkisi bakımından 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve 5395 sayılı ÇKK’de ve bazı uluslararası belgelerde “çocuk kavramı” tanımlanmıştır. 

Anayasamızda çocuk tanımlanmamıştır; fakat bazı hükümlerde onsekiz yaşından 
bahsedildiği görülmektedir. Örneğin, 67/3’ üncü maddesinde on sekiz yaşını dolduran her Türk 
vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu; 68/1’ inci maddede parti 
üyesi olabilmek için on sekiz yaşının doldurulması gerektiği belirtilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun “Genel Hükümler “ bölümünün 6’ ncı maddesinde ceza kanunu açısından çocuk 
kavramı tanımlanmıştır. Buna göre çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi 
anlaşılmaktadır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3’ üncü maddesinde “çocuk” tanımı, 
daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişi olarak belirtilmiştir. 
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Bu kapsamda; 
• Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi 

ile kişisel güvenliği tehlikede olan,  ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu, 
• Suça sürüklenen çocuk: 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 

ifade eder. 
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 2’ nci maddesinde de “Bu sözleşme 

uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 
onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” denmiştir. 

5395 sayılı ÇKK’nin 3’ üncü maddesinde korunma ihtiyacı olan çocuk ile suça sürüklenen 
çocuğun birbirinden kesin çizgilere ayrılarak tanımlandığı görülmektedir. Kanun koyucu bedensel, 
zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişişel güvenliği tehlikede olan ihmal ve istismar 
edilen ya da suç mağduru olan çocuğu korunma ihtiyacı olan çocuk kavramına alırken hakkında 
soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da güvenlik tedbiri uygulanan çocuğu kapsam dışında 
bırakmıştır. Bu tanım suça sürüklenen çocuğun korunma ihtiyacı olmadığı anlamına 
gelmemektedir. Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği 
tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen çocuk suça sürüklenmiş olma iddiası ile mahkeme 
önüne gelmiş olsa bile bu özellikleri itibarıyla korunma ihtiyacı olan çocuk olarak kabul 
edilmelidir. 

8.4.2.2. Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğünün Etkileri 

On sekiz yaş altı çocuk olarak tanımlanmakla beraber TCK’ nin 31’ inci maddesi yaptırım 
süresinin belirlenmesi  açısından  konuyu üçe  ayırmıştır: 

• Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu 
yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik 
tedbirleri uygulanabilir. 

• Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını  doldurmamış 
olanların işlediği fiilin hukuki 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 fiili algılama ve bu 
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan on iki yıla; müebbet hapis 
cezasını gerektirdiği takdirde yedi yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer 
cezaların üçte ikisi indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası altı yıldan fazla olamaz. 

• Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on dört yıldan 
yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan on iki yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası 
sekiz yıldan fazla olamaz.   

TCK’ nin 50’ inci maddesi gereğince fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya 
altmış beş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, 
birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir. 
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İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezası TCK 51. maddesi uyarınca 
mahkemece ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler bakımından üç yıldır. 

Fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla 
haklarında TCK’ nin 58’ inci maddesi uyarınca tekerrür hükümleri uygulanmaz. 

Ülkelere göre ceza ehliyeti yaşının alt ve üst sınırları farklılık göstermektedir: 
• 7 yaşında başlatan ülkeler: Avusturalya (Tazmanya), Bangladeş, Kıbrıs Rum Kesimi, 

Gana, İrlanda,Ürdün, Kuveyt, Pakistan, Sudan ve Suriye 
• Ceza ehliyetini 8 yaşında başlatan ülkeler: Srilanka ve İskoçya,  
• Ceza ehliyetini 9 yaşında başlatan ülkeler: Irak  ve Filipinler 
• 10 yaşından başlatan ülkeler: Avustralya (Birçok eyaleti), Nepal, Yeni Zelanda, 

Nikaragua, İngiltere. 
• 12 yaşında başlatan ülkeler Kanada, Kore, Uganda.  
• 13 yaşında başlatan ülkeler: Cezayir, Çad, Fransa,Polonya, Tunus. 
• 14 yaşından başlatan ülkeler: Bulgaristan, Çin, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, 

Libya, Romanya, Rusya, Vietnam, Yugoslavya.  
• 15 yaşından başlatan ülkeler: Danimarka, Mısır, Finlandiya, Norveç, İzlanda, Peru, 

Sudan, İsveç. 
• 16 yaşında başlatan ülkeler: Arjantin, Azerbaycan, Bolivya, Şili, Küba, Portekiz, 

İspanya, Ukrayna. 
• 18 yaşından başlatan ülkeler ise: Belçika, Kolombiya, Panama ve Peru’dur. (10)  

8.4.2.3. Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkındaki Ceza Muhakemesi 

Çocuk Hakları Sözleşmesi: Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, çocuk ve çocuk hakları için yapılacak işlemleri taraf devletlerin görevi ve 
sorumluluğu hâline getirmiştir: ‘Tek tek her çocuk, içinde bulunduğu durumun geliştirilmesi, 
toplumun faal ve sorumlu bir üyesi hâline gelebilmesi için ayrılan kaynaklardan yararlanma 
hakkına sahiptir’.  

Çocuğun Üstün Yararı: Çocuk ceza hukukunun evrensel nitelikteki kurallarına göre; on 
sekiz yaşından küçük herkes, çocuktur; çocuğun yararı üstün sayılan bir değerdir; çocuğun 
üstün yarar ve esenliğinin gözetilmesi gerekir. Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım 
haklarının güvence altına alınması sağlanmalıdır.  

Temel İlkeler ve 2009 Yılında Durum: Çocuk hukukunda ayrımcılık yasağı vardır; çocuk ve 
ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tabi tutulmaması esastır. Çocuk ceza hukuku yaşa, suça 
ve cinsiyete dayalıdır; muhakeme aşamalarında çocuğun görüşünün de alınması gerekir. Bunun 
yanında hem çocuğun hem de ailesinin bilgilendirilmesi suretiyle, karar sürecine katılımları da 
sağlanmalıdır. Yargılama süresince adil, etkili ve süratli bir usul izlenmelidir. Gerek soruşturma 
gerekse kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmelidir. Bu temel 
ilkeler, Çocuk Koruma Kanunu’nun 4’ üncü maddesi ile, iç hukukumuza yansıtılmıştır. Çocuk 
Koruma Kanunu’na göre, çocuk mahkemelerinin sayısı 75’e (faal 61) yükselmiştir. Bunlar 
Türkiye’deki 81 ilden 33’ünde bulunmaktadır.  Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 7 ilde 
bulunmaktadır ve sayıları 20’ye (faal 11) çıkartılmıştır. 
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Çocuk Ceza Muhakemesinin Amacı: Çocuk ceza muhakemesinin amacı, küçüklerin haklarını 
korumak (Pekin Kuralları 2.3.a.; Havana Kuralları I.1.); bedensel ve ruhi sağlıklarını 
geliştirmektir. (Havana Kuralları 1.1.; Riyad Kuralları I.4.; Pekin Kuralları 2.3.a) Ancak bu 
yapılırken, toplumun suçun cezalandırılması yolundaki ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir 
(Pekin Kuralları 2.3.b.). 

Nitelikleri: Çocuk ceza muhakemesinin nitelikleri şunlardır: Çocuk hakkındaki muhakeme 
kurallarının fiilen ve hakkaniyete uygun olarak uygulanması sağlanmalıdır (Pekin Kuralları 2.3.c). 
Çocuk hakkında yapılan ceza muhakemesi, küçüklere özgü bir muhakeme usulü niteliğinde olmalı 
ve çocuğun menfaatini sağlayacak, onun anlayabileceği tarzda ve görüş açıklayabileceği bir 
ortamda yapılmalıdır (Pekin Kuralları 14.2). Türk hukukunda olduğu gibi, çocuk mahkemeleri 
oluşturulmalıdır. Bu mahkemelerin muhakemenin her aşamasında takdir yetkisi  kabul edilmelidir.  

Muhakeme Hukuku Kuralları: Yargılama makul sürede yapılmalı ve çocuğun “adil 
yargılanma hakkı” garanti altına alınmalıdır. Çocukların muhakemesinde şu ilkeler uygulanır: Adil 
yargılanma hakkı, yasayla kurulmuş yetkili ve bağımsız mahkeme önünde yargılanma hakkı, 
duruşmanın gizli yapılması, kanun önünde eşitlik, makul sürede yargılanma hakkı, suçsuzluk 
karinesi, susma hakkı, veli veya vasisinin ya da uygun bir yetişkinin hazır bulunmasını isteme 
hakkı, avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkı, tanıklara soru sorma hakkı, kanun yoluna 
veya üst makama başvurma hakkı sağlanmalıdır.  

Ceza Muhakemesinin Evreleri:  
Ceza muhakemesinin soruşturma evresi ve kovuşturma evresi olmak üzere iki evresi vardır. 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun iki evreli olarak sunduğu muhakeme şemasının ilk evresi 
“soruşturma evresi” olup, basit derecedeki “başlangıç şüphesi” ile başlar ve bu şüphenin ya 
“yeterli şüphe” derecesine gelmesi nedeniyle kamu davasının açılmasına veya yeterli düzeye 
ulaşamaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi aşamasına kadar devam eder. 
Bu evrede “uzlaşma” veya “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” de gündeme gelebilir. 

Çocuklar hakkındaki soruşturma, Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır. 
Cumhuriyet savcısı gerekli gördüğü hallerde yardımcı olmak üzere kolluğun çocuk birimini 
görevlendirebilir. Adli kolluk kendiliğinden adli araştırma işlemi yapamayacağı için, çocuk polisi 
Cumhuriyet savcısının emri olmadan işlem yapamaz. Jandarma bölgesinde ise bu işlemler aynı 
şekilde savcılık emri ile jandarma tarafından yürütülür.  

İkinci evre, “kovuşturma evresi”dir. Suça sürüklenen şüpheli çocuk hakkında “yeterli şüphe” 
varsa, genel hükümler uyarınca iddianame düzenlenir ve yetkili, görevli mahkemeye verilir (CMK 
170). Bu mahkeme tarafından iddianamenin kabulü kararı verilirse, kamu davası açılmış sayılır 
(CMK 175). Bunu “duruşma hazırlığı”, “duruşma” ve “duruşmadan sonuç çıkarma” bölümleri 
izler. Duruşmanın bitiminde “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verilebileceği gibi, 
hapis cezasının ertelenmesi veya mahkûmiyet kararı da verilebilir.  

Hükmün temyiz edilerek kanun yollarının tüketilmesinden sonra, sıra hükmün yerine 
getirilmesi ile infazına gelir. 

Sosyal İnceleme Raporu: Çocuğun sosyal çevresinin bilinmesi gerektiği için çocuk hakkında 
sosyal inceleme raporu (SİR) alınmalıdır. SİR çocuğun kişilik yapısını da ortaya koyan bir “uzman 
görüşü” olduğu için, tutuklama kararı verilmesi öncesinde de alınması gereklidir.   
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8.4.2.3.1. Çocuk Ceza Muhakemesinin Soruşturma Evresi  

Çocuklar Hakkında Yapılan Soruşturma İşlemlerindeki Bazı Özellikler: Soruşturma ve 
kovuşturma sürecinde, çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilir (ÇKK 4/1-g): 

Çocuklarla ilgili işlemler mümkün olduğu ölçüde sivil kıyafetli görevliler tarafından yerine 
getirilir (Yakalama Yönetmeliği 19/9). 

12–15 yaş grubu açısından, ‘işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin’ 
veya ‘davranışlarını yönlendirme yeteneğinin’ bulunup bulunmadığının araştırılması ve çocuklara 
özgü bir araştırma biçimi olan ‘sosyal inceleme raporu’ (ÇKK 35) ile ‘denetim planı ve denetim 
raporu’ (ÇKK 39) hazırlanır. 

Suça sürüklenen çocuk hakkındaki araştırma ve soruşturma, çocuk bürosunda görevli 
Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır (ÇKK 15/1). 

Suça sürüklenen çocuk on beş yaşın üzerinde ise, dava CMK’ nin 250/1’ inci maddesinde 
belirtilen ağır ceza mahkemelerinde görülür. 

Çocuk bir yetişkinle birlikte suç işlemişse, çocuk hakkındaki soruşturma ve kovuşturma ayrı 
yürütülür (ÇKK 17/1).  

Çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilebilir, gerekirse çocuk 
hakkındaki kovuşturmada durma kararı (CMK 223) verilir (ÇKK 17/2).  

Davaların birleştirilerek görülmesi “zorunlu” ise ve her iki mahkeme de uygun görürse, 
yargılamanın her aşamasında birleştirme kararı verilebilir. Birleştirilen davalar “genel 
mahkemede” görülür (ÇKK 17/3). 

Araştırma İşlemleri: İşlenen bir suç hakkındaki araştırmalar, fiile ve faile ilişkin 
araştırmalar olmak üzere ikiye ayrılır.  

• Fiile ilişkin araştırmalar. Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma, çocuk 
bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır (ÇKK 15/1).  

• Faile ilişkin araştırmalar. Türk Ceza Kanunu ikinci yaş grubuna giren (12 yaşını 
doldurmuş 15 yaşını doldurmamış) bir çocuğun “işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin” bulunup bulunmadığının 
saptanması için sosyal inceleme raporu alınması gerekir (ÇKK 35). Çocuğun bu yeteneği 
gelişmemişse, hakkında ceza muhakemesi yapılamaz. Fiili işlediği sabit olursa, tedbir 
uygulanabileceği için, “güvenlik tedbiri muhakemesi” yapılabilir. 

Koruyucu Tedbir Kararı Verilmesinin İstenmesi: Soruşturma evresinde Çocuk savcısı, 
gerekli ise, çocuk hâkiminden “koruyucu ve destekleyici tedbir” kararı vermesini isteyebilir (ÇKK 
15/3). “Koruyucu ve destekleyici tedbir” ile, ceza muhakemesi hukuku amacı ile başvurulan 
“koruma tedbirleri” arasında fark vardır: ikinciler delillerin kaybolmamasını ve iyi bir muhakeme 
yapılmasını sağlarken, birinciler çocuğun korunmasına ve desteklenmesine yöneliktir. 

Denetim Altına Alma Kararı Verilmesi. Hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı 
verilen (ÇKK 5, 7), kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı onanan (ÇKK 19/2), hükmün 
açıklanmasının ertelenmesi kararı verilen çocuğun, “denetim altına alınmasına” karar verilebilir 
(ÇKK 36). Denetim altına alınan çocuğa bir “denetim görevlisi” görevlendirilir (ÇKK 37).  
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Soruşturma Evresindeki “Delilleri Koruma Tedbirleri” 

“Koruma Tedbiri” Kavramı: Ceza muhakemesinin yapılabilmesi için, elde edilen 
delillerin korunarak duruşmaya kadar saklanması gerekir. Bu amaçla başvurulan tedbirlere, 
“koruma tedbiri” adı verilir. Koruma tedbirlerinin bir diğer görevi de, verilecek olan hükmün 
yerine getirilebilmesini sağlamaktır. “Koruyucu ve destekleyici tedbirler” suç öncesi “tehlikeyi 
önleme alanına” dâhil iken, “koruma tedbirleri” suç işlendikten sonra işlev yaparlar. “Güvenlik 
tedbirleri” ise, suç işlediği sabit olan fakat ceza sorumluluğu bulunmayan failler hakkında 
uygulanırlar. 

İletişimin Denetlenmesi: Kişilerin telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin 
denetlenmesi hukukumuzda suçun işlenmesinden önce, işlenmesini önleme amaçlı veya suçun 
işlenmesi şüphesi yani adli amaçlı yapılabilir. Suçun işlenmesinden önce yapılacak iletişimin 
denetlenmesi, CMK’ nin 250’ nci maddesi kapsamındaki suçlar için mümkün kılınmıştır: Bu 
suçlar üç kategoride toplanmıştır (PVSK Ek-7). Suç şüphesi dolayısıyla iletişimin denetlenmesi 
Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 135’ inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye gore iletişimin 
denetlenmesi hâkim kararıyla yapılacak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 
savcısının verdiği karar en geç yirmi dört saat içerisinde hâkim onayına sunulacaktır. İletişimin 
denetlenebilmesi için, başka türlü delil elde etme imkânının bulunmaması gerekir. İletişimin 
denetlenmesi CMK’nin 135/6’ ncı maddede düzenlenen listede yer alan suçlarda mümkündür. 
İletişimin denetlenmesi, şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin 
dinlenmesini, kayda alınması, tespitini ve sinyal bilgisinin değerlendirilmesini kapsar.  

Arama: Arama, suçun işlenmesinden önce, suçun işlenmesini önlemek üzere veya suçun 
işlenmesinden sonra suç failini veya suç delillerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırma 
işlemidir. Suçun işlenmesinden önce yapılan aramaya önleme araması; suçun işlenmesinden sonra 
ve suçun ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla yapılan aramaya ise adli arama denir. Arama, 
dışarıdan bakıldığında gözle görünmeyen kişi veya eşyanın ortaya çıkarılması için yapılır; gözle 
görünen alanda arama işlemine ihtiyaç yoktur.   

Önleme Araması: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 9’ uncu maddesinde 
düzenlenmiştir; kural olarak sulh ceza hâkimi, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise mülki 
amirin (vali veya kaymakam) emriyle kişilerin üstleri, özel kâğıtları ve eşyaları aranabilir. Suçun 
önlenmesi amacıyla yapılan bir arama olduğu için herkes bu aramaya tabidir ve şüphe gözetilerek 
arama yapılmaz. O anda bulunan herkesin bu aramaya tabi olması fiilen zorluk doğuruyorsa 
kolluk, objektif bir kriter kullanarak bu aramayı gerçekleştirebilir.  

Adli arama: Adli arama suç şüphesi üzerine yapılan aramadır (CMK 116-122). Yapılacak 
aramada yakalanması gereken bir kişinin bulunabileceği veya suç delilinin elde edileceği 
konusunda ‘umma’ derecesinde şüphe varsa arama işlemi uygulanabilir. Arama kararı sulh ceza 
hâkimi tarafından verilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı, ona 
ulaşılamayan hallerde ise kolluk amiri arama emri verebilir. Konut, işyeri veya kamuya açık 
olmayan kapalı alandaki aramaya hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 
savcısı karar verir, kolluk amiri bu alanda karar veremez. Arama kararında aramanın nedenini 
oluşturan fiil, aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi veya aranacak 
eşya, kararın geçerli olacağı süre, aramanın uygulanacağı zaman diliminin gösterilmesi gerekir. 
Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerin dışında konut, işyeri veya diğer kapalı 
yerlerde gece arama işlemi yapılamaz. Arama işlemi esnasında aramaya konu soruşturma veya 
kovuşturma dışında bir başka suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse bu 
delilin derhâl Cumhuriyet savcısına bildirilmek koşuluyla kullanılması hukukumuzda kabul 
edilmiştir. (CMK 138/1)  
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Arama Sırasında Çocuğa Yardım: Arama yapılırken ilgili, bu işlemlerde müdafiin hukuki 
yardımından istifade edebilir (CMK 120/3, 149/1,3); özellikle yakalamadan sonra gerek suça 
sürüklenmiş çocuğun üzerinde gerekse diğer yerlerde yapılan aramalarda müdafiden istifade 
edilmelidir (CMK 150/2). Soruşturmanın başladığı durumlarda sosyal çalışma görevlisinden 
istifade edilebilir (ÇKK 15/2). 

Muhafaza Altına Alma ve Elkoyma: Suç delili veya müsadereye tabi olduğu düşünülen 
eşya veya kazanç üzerindeki kullanım imkanının geçici olarak devlete geçmesi mümkündür (CMK 
123). Suç delili olan eşyaya örnek olarak sahte bir evrakın düzenlenmesi için oluşturulan sahte 
piyango bileti gösterilebilir. Müsadereye tabi eşyalardan kasıt, iyi niyetli üçüncü kişilere ait 
olmamak şartıyla kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya işlenmesine tahsis edilen ya da 
suçtan meydana gelen eşyalardır. Müsadereye tabi kazanç ise, suçun işlenmesi ile elde edilen veya 
suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların 
değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlardır. Ormandan 
kesilen kaçak ağaçlar müsadereye tabi eşyaya; uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir veya bu 
gelirle satın alınan hisse senetleri kazanç müsaderesine örnek gösterilebilir. Bazı eşyalar hem delil 
hem müsadereye tabi özellik taşıyabilirler, örneğin suçta kullanılan silah gibi. İstem üzerine ilgili 
kendi rızası ile verirse “muhafaza altına alma”; zorla alınırsa “elkoyma” gerçekleşir. Yürütülen 
soruşturma veya kovuşturma dışında bir delil tesadüfen elde edilirse bu delile de elkonularak 
Cumhuriyet savcısı bilgilendirilir (CMK 138/1). 

Elkoyma işlemi gözle görülen alanlar için doğrudan uygulanır; bunun dışındaki alanlar için 
bir arama kararının sonucunda uygulanır. Elkoyma kararını sulh ceza hâkimi verir, gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı, ona ulaşılamayan hallerde kolluk amiri tarafından 
elkoyma emri verilebilir. Ancak aramadan farklı olarak hâkimin dışındaki makamlar tarafından 
verilen emirler en geç yirmi dört saatte hâkim onayından geçirilir. Aksi takdirde elkoyma 
kendiliğinden kalkar.  

Zorla Getirme: Çocuklar için özgürlüğü kısıtlayıcı bu tedbire, son çare olarak 
başvurulmalıdır (ÇHS 37). Son çare olarak başvurulacak yakalama işlemi yerine hakkında 
soruşturma başlatılan kişi davet edilerek ifadesi alınmalı ve soruşturması yürütülmelidir (CMK 
145). Şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilmesinin koşullarının gerçekleşmiş olması 
veya yakalama emri düzenlenebilecek ise ya da çağrıldığı hâlde gelmemesi hallerinde, zorla 
getirme kararı düzenlenebilir (CMK 146). Tanık, bilirkişi, mağdur veya şikâyetçi için zorla 
getirme kararı verilebilmesi için, bunların yapılan çağrıya uymamaları gerekir (CMK 146/7). 

Yakalama Emri: Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan 
şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri 
düzenlenebilir. Yakalanmış iken kolluk görevlilerinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da 
tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları 
ve kolluk görevlileri de yakalama emri düzenleyebilirler. Kovuşturma evresinde ise kaçan sanık 
hakkında yakalama emri resen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme 
tarafından düzenlenir (CMK 98). 

Yakalama: Yakalama kişinin özgürlüğünün kısıtlanarak, onun fiilen denetim altına 
alınmasıdır. Amacı yönünden ikiye ayrılır: Önleme yakalamasında, tehlike (risk) altındaki bir 
çocuğun korunması amacı ile yakalanması mümkündür (İHAS 5.1.d; PVSK 1,2, 13.d; Çocuk 
Polisi Y.). Adli yakalama ise, işlediği iddia edilen suç şüphesine dayalı bir yakalamadır.  
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• 0-12 yaş grubundaki çocuklarda yakalama yasaktır: Fiili işlediği zaman on iki yaşını 
doldurmamış olanlar ile on beş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler, suç nedeniyle yakalanamaz 
ve hiçbir suretle suç tespitinde ‘kullanılamazlar’. Kimlik ve suç ‘tespiti’ amacıyla yakalama 
yapılabilirse de, kimlik tespitinden hemen sonra serbest bırakılırlar.  

• 12-15 yaş grubunda yakalama: Fiili işlediği zaman onbeş yaşını doldurmuş, ancak on 
sekiz yaşını doldurmamış olanlar suç sebebiyle yakalanabilirler (İHAS 5.1.d; ÇHS 37; CMK 90 – 
100; PVSK 13; Yakalama Yönetmeliği 19). Ancak, 15 yaşından küçükler hakkında üst sınırı 5 yılı 
aşmayan cezayı gerektiren suçlarda çocuklar hakkında tutuklama kararı verilemeyeceği (ÇKK 21) 
için, tutuklama amaçlı yakalama yapılamaz. Bununla birlikte, kimlik tespiti amacı ile yakalama 
mümkündür. Bu grup hakkında Cumhuriyet Savcısı, kimlik tespiti amacı dışında (KK 40; PVSK 
4A) gözaltına alma kararı veremez. Yakalama emri ise; ancak şüphelinin “kaçak” olması hâlinde 
düzenlenebilecektir. Bunun için kaçak sayılmasını gerektirecek davet işlemlerinin önceden 
yapılmış olması gerekir.  

Yakalama İşlemi: Suçüstü hâli ile suçüstünden dolayı izlenen kişinin kaçması veya 
kimliğini hemen belirleme olanağının bulunmaması durumunda, “herkesin” şüpheliyi geçici olarak 
yakalayıp kolluğa teslim etme yetkisi vardır. Şîkayete tabi suçlarda yakalama için şîkayetin varlığı 
gerekmesine karşın çocuğun suç mağduru olması durumunda şîkayet olmaksızın da herkesçe 
yakalama gerçekleştirilebilir (CMK 90/3). Kolluk yakaladığı kişilere, diğer şüphelilere uyguladığı 
gibi yakalama anında hak hatırlatması yapmalıdır (CMK 90/4); yakalama anında hatırlatılması 
gereken haklar; kendisine yüklenen suçu öğrenme hakkı, susma hakkı, yakınlarına haber verme 
hakkı, müdafiden istifade etme hakkı, yakalamaya karşı hâkim denetimine başvurma hakkıdır. 
Kolluk yakaladığı kişi üzerinde kaba bir üst araması gerçekleştirebilir (CMK 90/4). Yetişkinlere 
kelepçe takılabilmesine (CMK 93) karşın, çocuklara kelepçe veya benzeri aletler takılamaz; 
ancak zorunlu hallerde çocuğun kendisine veya başkasına zarar vermesini önleyecek 
tedbirler alınabilir (ÇKK 18). 

Savcıya Bildirme: Suça sürüklenmiş çocuk için yakınları ile müdafiye haber verilerek 
soruşturmalarının yürütülmesi için “hemen” (CMK 90/4) Cumhuriyet savcılığına bilgi verilir ve 
“derhâl” Cumhuriyet savcılığına sevk edilirler (Yakalama Yönetmeliği 19/2-b). 

Müdafi ve Yakınlar: Çocuklar için soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdafiden 
istifade edilmesi hukuki bir mecburiyettir (CMK 150/2). Kollukça yapılabilecek tek işlem 
müdafiin katılımıyla gerçekleştirilecek olan “kimlik tespiti” ile “sağlık kontrolüdür” (Yakalama 
Yönetmeliği 19/1). Diğer şüpheliler gibi, yakalama, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılması 
işlemine karşı kendisi, müdafi, eşi, kanuni temsilcisi, birinci veya ikinci derece kan hısımı derhâl 
serbest bırakılmayı sağlamak amacıyla hâkime başvurma hakkı vardır (İHAS 5/4; CMK 91/4).  

Gözaltına Alma: Gözaltı, soruşturmanın tamamlanması için gerçekleştirilir. Gözaltı, kişinin 
suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığı ile soruşturma işlemlerinin tamamlanması için 
zorunlu olması hâlinde başvurulur (CMK 91/2). Gözaltı emri gibi gözaltı süresinin uzatılması 
emirleri de Cumhuriyet savcısı tarafından verilir (CMK 90/1). Gözaltı süresi bireysel suçlarda 
işlemlerin tamamlanmasına kadar, en fazla yirmi dört saat, toplu suçlarda ise her defasında bir 
günü geçmemek üzere, Cumhuriyet savcısının emriyle uzatılmak üzere dört gündür. Oniki saate 
kadar olan yol süresi bu süreye eklenebilir (CMK 91/1, 91/3). Bu işlemlere karşı yakalamada 
olduğu gibi hâkime başvurulması mümkündür (CMK 90/4). Kural olarak çocukların gözaltında 
tutulmaması benimsenmiştir. Bu nedenle, yakalanan çocuk derhâl Cumhuriyet savcılığına sevk 
edilir (Yakalama Yönetmeliği 19/2-b). Buna karşın, işlemleri sonuçlandırılamadığı için gözaltında 
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tutulması gereken çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur. Kolluğun çocuk biriminin 
bulunmadığı yerlerde çocuklar, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulur (ÇKK 16, 
Yakalama Yönetmeliği 19/b-4). Çocuğun gözaltına alındığı ana-baba veya vasisine bildirilir 
(Yakalama Yönetmeliği 19/b-4). Şüpheli en geç belirtilen gözaltı sürelerinin sonunda hâkim önüne 
çıkarılmazsa serbest kalır. Cumhuriyet savcısı, şüpheli için tutuklama veya adli kontrol uygulaması 
talep ediyorsa sulh ceza hâkimine başvurmalıdır. Çocuğun nakli sırasında zincir, kelepçe ve 
benzeri aletler takılamaz; kaçmasını ve hayat ile beden bütünlüğü açısından tehlike yaratmasını 
engelleyecek “önlem” alınabilir (ÇKK 18, Yakalama Yönetmeliği 19/ 10). 

Adli Kontrol: Kanunumuz kişi özgürlüğünü kısıtlayan tutuklama adlı koruma tedbirinin 
zararlı neticelerini hafifletmek amacıyla tutuklanabilecek olan kişiler bakımından adli kontrol adlı 
bir yöntem geliştirmiştir. Buna göre şüpheli hakkında aşağıdaki yükümlülüklerden bir veya daha 
fazlasına hükmedilebilir: 

• Yurt dışına çıkamamak. 
• Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak. 
• Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına 

ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak. 
• Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, 

makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek. 
• Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak 

amacıyla, hastaneye yatmak dâhil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul 
etmek. 

Genel usulde CMK 109 ve 1102 uncu maddelerde düzenlenen “adli kontrol”, çocuk hukuku 
bakımından genişletilmiş ve ayrı bir yapıya kavuşturulmuştur. ÇKK2nin  20’ nci maddesindeki 
adli kontrol ceza süresine bakılmaksızın çocuğun işlediği iddia edilen bütün suçlarda 
uygulanabilecek şekilde düzenlenmiş ve bazı ek yükümlülüklere yer verilmiştir.  

Çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adli kontrol tedbiri olarak 
yukarıda sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya da birkaçına karar verilebilmektedir: 

• Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak. 
• Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek. 
• Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamaktır. 
Tutuklama: Tutuklama, suçu işlediği kesin mahkeme kararıyla belirlenmemesine rağmen, 

kaçma şüphesi ve delil karartma şüphesi gibi nedenler bulunan hallerde, suç işlediğinden kuvvetli 
bir şekilde şüphelenilen kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanması demektir (CMK 100). Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ne göre çocukların serbest yargılanmaları temel prensip olduğu için Türk hukukunda 
da 15 yaşını doldurmamış çocuklar için, üst sınırı beş yılı aşmayan suçlardan dolayı tutuklama 
kararı verilemez (ÇKK 21). 

Tutukluluk Durumu: Tutuklama kararlarının yerine getirilmesi İnfaz Kanunu’nda 
düzenlenmiştir. Çocuk ve gençler için müstakil tutukevleri kurulabilir (CGİK 111/3). Olanak 
bulunmayan hallerde kapalı ceza infaz kurumlarının tutuklulara ayrılan bölümlerinde 
büyükler, kadınlar, gençler, çocuklar olmak üzere ve suç türleri de gözetilerek ayrı yerlerde 
barındırma mecburiyeti vardır. Tutuklunun hakları arasında müdafi ile görüşme hakkı vardır 
(CGİK 114/5). Çocuk söz konusu olduğunda, ÇKK’ nin öngördüğü genel kurallar uyarınca sosyal 
çalışma görevlisi dâhil çocuğa yardım ve destek yapabilecek olan kişilerin yani veli, vasi, çocuğun 
bakımını üstlenen aile, kurum temsilcisinin duruşmada hazır bulunma yetkisinin ve (ÇKK 22), 
tutukevindeki çocuğu ziyaret etme hakkının olduğu da kabul edilmelidir. 
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Teşhis: Şüpheli veya sanığın ferd’en tespiti için yapılan bir işlem olup ‘kim’ veya ‘hangisi’ 
sorularına yanıt verir. Gecikmede sakınca veya kimliğin tespitine ilişkin sorun halleri dışında 
işlemin kovuşturma aşamasında yapılması benimsenmiştir (CMK 52/2). Mağdur veya tanık 
sıfatındaki kişiler daha çok teşhis eden, şüpheliler ise teşhise katılan sıfatıyla anılır (PVSK Ek-
6/9). Ancak, ikinci dönem küçükler bu işleme katılabilirler çünkü birinci dönem küçükler suç 
tespiti için kullanılamazlar (Yakalama Yönetmeliği 19/a-2). Soruşturma aşamasında bu işlem, 
çocuk için Cumhuriyet savcısı tarafından gerçekleştirilir. Teşhis edenin şüpheli veya sanık olması 
durumunda kişinin kendisi aleyhine de delil göstermesi söz konusu olduğundan teşhiste bulunacak 
olanın bu işlem için talep veya rızasının önceden alınması gerekir.  

Yer Gösterme: Şüpheli veya sanığın olay yerinde yaptığı suça ilişkin uygulamadır. Bu 
işlem aleyhe delil göstermek niteliği taşıdığı için mutlaka şüpheli veya sanığın rızası ya da talebi 
ile gerçekleştirilmesi gerekir. Cumhuriyet savcısının kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada 
bulunmuş şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırması benimsenmiştir (CMK 85). Diğer şüpheliler 
için Cumhuriyet savcısının emriyle yapılabilen bu işlem çocuklar yönünden sadece Cumhuriyet 
savcısı tarafından yapılır. Bu işlem esnasında müdafiden istifade edilmelidir (CMK 150). Sosyal 
çalışma görevlisi bu işlemde bulundurulabilir (ÇKK 15/2).  

Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması: Suça sürüklenen çocuk hakkında, suç 
delili elde etmek amacıyla iç beden muayenesi yapılmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
sulh ceza hâkimi tarafından karar verilir. Gecikmede sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı 
tarafından verilen emir, en geç yirmi dört saat içerisinde hâkime sunulur, onaylanmayan kararlar 
hükümsüz kalır, elde edilen deliller kullanılamaz. Bu işlemin kişinin sağlığına zarar verme 
tehlikesinin bulunmaması gerekir. Cinsel organlar örevlis veya anüs bölgesinde yapılan muayene 
de iç beden muayenesi sayılır. Bu işlem rızası olmadan gerçekleştirilemez (CMK 75). Müdafiden 
istifade edilmelidir (CMK 150/2). Sosyal çalışma görevlisinin çocuğun yanında bulunma imkanı 
vardır (ÇKK 15/2).  

Mağdurun Muayenesi: Mağdur çocukların beden muayenesi ve vücuttan örnek 
alınmasında ise, bu işlem için cerrahi bir müdahalede bulunmamak ve kişinin sağlığını tehlikeye 
düşürmemek koşuluyla Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından, gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde en geç yirmi dört saat içerisinde hâkim onayına sunulmak üzere 
Cumhuriyet savcısının emriyle gerçekleştirilebilir. Ancak mağdurun rızasının bulunması 
durumunda karar alınmasına ihtiyaç yoktur. Tanıklıktan çekinme sebepleriyle muayeneden veya 
örnek alınmasından kaçınma mümkün olabilir. Bu noktada mağdur çocuklar için kanuni temsilcisi 
karar verir. Ancak tanıklığın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması 
durumunda kararın çocuk tarafından verilmesi gerekir (CMK 76/4). Bu kural vücudun muayenesi 
veya örnek alınmasının rıza ile gerçekleştirilmesi hâlinde de uygulanmalıdır. Bu konuda verilen 
kararlara itiraz edilebilir (CMK 76/5).  

İfade Alma: İfade alma suça konu olay hakkında şüphelinin, yazıya geçirilmek üzere yazılı 
beyanına başvurulmasıdır (CMK 147). İfade alma işlemi cezalandırılabilme yeteneği olan ikinci 
dönem (12 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış) ve cezalandırılabilme yeteneğine 
bakılmaksızın) üçüncü dönem küçükler (15- 18 yaş arasında bulunan çocuklar için uygulanır. Adli 
kolluk suça sürüklenen çocuğun ifadesini alamaz: çocuğun ifadesi Cumhuriyet savcısı tarafından 
bizzat alınır (ÇKK 15/1). Cumhuriyet savcısı ifade alırken veya diğer işlemleri yaparken, çocuğun 
yanında “sosyal çalışma görevlisi” bulundurulabilir (ÇKK 15/2). Şüpheli veya sanığın 18 yaşını 
doldurmamış olması durumunda ifade alma sırasında müdafiin hazır bulunması da mecburidir 
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(CMK 150/2). Kendisinin yararına aykırı olduğu saptanmadığı veya kanuni bir engel bulunmadığı 
durumlarda ikinci dönem küçüklerin(12 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış) ana-babası veya 
vasisi ifade alınırken hazır bulunabilir (Yakalama Yönetmeliği 19/b–4) İfade mağdur çocuk için 
alınıyorsa zorunlu vekilden istifade edilmelidir (CMK 234/1/a-3). 

İfade Almada Müdafiin veya Vekilin Durumu: Bu işlem çocuk için mutlaka Cumhuriyet 
savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.  Müdafi de bu işlem açısından zorunludur. Eğer ifade alma 
mağdur veya şîkayetçi çocuk için gerçekleştiriliyorsa vekilden istifade edilmesi zorunludur. Hâkim 
veya mahkeme tarafından benzerlik arzeden işlemin adı sorgudur.  

Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbiri Kararı Verilmesi 

Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbiri: TCK’nin  56’ ncı maddesinde öngörülen ve ÇKK’nin 
11’ inci maddesinin yaptığı atıf ile, ÇKK 5 deki koruyucu ve destekleyici tedbirlerin, ‘çocuklara 
özgü güvenlik tedbiri’ kararı olarak alınması kabul edilmiş, ancak usulü kanunda ayrıca 
gösterilmemiştir. ÇKK’nin 11’ inci madde ‘çocuklara özgü güvenlik tedbiri’ kavramından aynı 
Kanun’un 5’ inci maddesinde ‘koruyucu ve destekleyici tedbir’ olarak gösterilmiş olan   tedbirlerin  
ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından çocuklara özgü güvenlik tedbirleri olarak 
anlaşılması gerektiğini  hükme bağlamıştır. 

Soruşturma Evresinin Sonunda Yapılan İşlemler ve Verilen Kararlar 

Ara Soruşturma: Genel usulde Cumhuriyet savcısının iddianame düzenleyebilmesi için, 
yeterli şüphe sebeplerinin varlığının saptanması gerekir (CMK 170). Ancak, düzenlenen 
iddianamenin mahkemeye verilmesi ile kamu davası açılmış sayılmamakta, mahkeme tarafından 
“iddianamenin kabulü kararı” verilmesi gerekmektedir (CMK 175/1). Düzenlenen iddianamenin 
mahkemeye verilmesi ile mahkemenin iddianamenin kabulü kararı vermesi sırasındaki aşamaya 
“ara soruşturma” denilmelidir.  

Önödeme: Türk Ceza Kanunu en basit suçlardan dolayı doğrudan dava açılmasını uygun 
bulmamış ve önödeme adlı bir kurum düzenlemiştir. Yanlız adli para cezasını gerektiren veya 
kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan suçlarda Cumhuriyet 
savcısının yapacağı tebliğden itibaren on gün içinde tayin ettiği adli para cezası ödenirse, kamu 
davası açmaz (TCK 75).   

Uzlaştırma: “Yeterli şüphe” varsa, savcı iddianame düzenleyebilir. Fakat CMK’nin 253 
üncü maddesinde sayılan suçlarda önce aranıyorsa şîkayet şartı gerçekleşmeli, bunun arkasından 
da Cumhuriyet savcısı tarafından mağdura ve faile uzlaşma teklif edilmelidir. Suça sürüklenen 
çocuğun suçu işlediği konusunda yeterli şüphe varsa uzlaşma yolu açılabilir. Çocuk suçlarındaki  
uzlaşmanın (ÇKK 25/1), genel usuldeki uzlaşma ile aynı olan (CMK 253) koşulları şunlardır: 
Suçun şîkayete bağlı olması veya kasten işlenen suçlarda cezanın alt sınırının iki yılı aşmayan 
hapis cezası (on beş yaşını doldurmayan çocuklar bakımından, üç yıl: ÇKK 24/2) olması veya 
suçun taksirle işlenen bir suç olması gerekir. Bu koşullar gerçekleşmişse, suça sürüklenen çocuk 
ile, suçun mağduru arasında genel hükümlere göre uzlaştırma usulünün uygulanması mecburidir 
(CMK 253). Uzlaştırma girişimi yapılmadan düzenlenen iddianamenin iadesi gerekir (CMK 174). 

Kamu davasının açılmasında “mecburilik” ve “takdirilik” sistemleri; Cumhuriyet 
savcısının takdir yetkisini kullanarak verdiği “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar”: 
Savcı, failin suçu işlediğini gösteren “yeterli şüphe” (CMK 170) varsa, iddianame düzenlemek 



– 559 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

mecburiyetindedir. Buna “kamu davasının mecburiliği prensibi” denilir. Fakat bazı hallerde de 
Cumhuriyet Savcısının dava açmak mecburiyeti yoktur. Mesela, suç şîkayete bağlı olup, şîkayet 
edilmemişse, önödeme veya uzlaşmaya tabi bir suç ise, cezayı kaldıran etkin pişmanlık suçlarında 
veya şahsi cezasızlık sebebinin varlığı hâlinde takdir yetkisini kullanarak “kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar” verebiliyorsa (CMK 171/1) veya kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
kararı verilebilen suçlardan (CMK 171/2) ise, Cumhuriyet savcısı kamu davası açmayabilir. Suça 
sürüklenen çocuk hakkında yapılan soruşturmada toplanan deliller “yeterli şüphe” ortaya koyarsa, 
çocuk savcısı iddianame düzenlemeyerek, “kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı” 
verebilir (ÇKK 19/1, CMK 171/2).  

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı: “Kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi kararının” hepsinin birlikte gerçekleşmesi gereken koşulları şunlardır (CMK 171/3): a) 
uzlaşma yolunun kapalı olması, b) suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şîkayete bağlı 
olması ve üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektirmesi, c) şüphelinin daha önce 
kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, d) kamu davasının açılmasının ertelenmesi hâlinde, 
şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatinin oluşması, e) kamu davası açılmasının 
ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması ve f) 
mağdurun veya kamunun uğradığı zararın; aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin 
suretiyle tamamen giderilmesi (ÇKK 19/1, CMK 171/3). 

• Kamu davası açılmasının ertelenmesinin süresi ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verilmesi: Ceza Muhakemesi Kanunu kamu davasının açımasının ertelenmesi süresi olarak, genel 
suçlarda “beş yıl” süre öngörmüştür. Çocuklar bakımından süre “üç yıl” olarak belirlenmiştir 
(ÇKK 19/1). Cumhuriyet savcısının daha az bir süre koymasının yolu kapalıdır. Şüpheli erteleme 
süresi içinde kasıtlı bir suç işlerse, ertelenmiş olan kamu davası açılır (CMK 171/4). 

• Zamanaşımı: Erteleme süresince dava zamanaşımı işlemez (CMK 171/4). 
• Kişisel verilerin kaydedilmesi: “Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararları”, 

bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Sistemdeki veriler gizlidir. Sadece soruşturma veya 
kovuşturma yapılması amacı ile kullanılabilrler ve kullanılabilmeleri için, Cumhuriyet savcısı, 
hâkim veya mahkeme tarafından istenilmiş olması gerekir (CMK 171/5). Bu ilkeye “kişisel 
verilerin amaca bağlılığı prensibi” denilir. Kişisel veriler belli bir amaç için toplanır, saklanır ve 
sadece bu amaç doğrultusunda kullanılabilir. Amaç değişikliği yapılması için kanuni bir 
düzenleme bulunması gerekir.  

Genel hükümlere göre “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verilmesi: Genel hükümlere 
göre, suça sürüklenen şüpheli çocuk hakkında yapılan soruşturma sonunda toplanan deliller, suçun 
işlendiği hususunda “yeterli şüphe” oluşturmuyorsa, genel hükümler uyarınca “kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar” (CMK 172) verilir.   

İyi hal nedeni ile kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi: Şüpheli erteleme süresi 
içinde kasıtlı bir suç işlemezse, ertelenmiş olan kamu davası açılmaz ve Cumhuriyet savcısı 
tarafından “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verilir (CMK 171/4). 

 “Ceza sorumluluğu bulunmadığı için” kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi: 
Çocuğun “işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin” bulununup bulunmadığının saptanması için alınan sosyal 
inceleme raporu (ÇKK 35) olumsuz netice verirse, Cumhuriyet savcısının 12-15 yaş aralığındaki 
çocuk hakkında ceza davası açmaması yerinde olur. Mahkeme ceza sorumluluğunu kendisi takdir 
ederse de (ÇKK 35/2), savcıya da takdir yetkisi tanınması gerektiği kanaatindeyiz. 
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Koruyucu ve destekleyici tedbir alınması: Çocuk için tehlike varsa, derhâl koruyucu ve 
destekleyici tedbir alınması gerekir (ÇKK 5, 7, 35/2). 

Dava açılmayan hallerde, uygulanmakta olan koruyucu tedbirin akıbeti: Toplum tarafından 
suça sürüklendiği için suç işleyen ve hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiş olan bir çocuk 
hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” verilirse, uygulanamakta olan tedbirin akıbeti 
ne olacaktır? Çocuk hukukunda “koruyucu ve destekleyici tedbirlerin” devam edebilmesi prensibi 
benimsenmiştir (CMK 7/6). Çocuk hâlen tehlike altındaysa, koruyucu ve destekleyici tedbir devam 
etmelidir. Genel usulde ise, şüpheli hakkında bir “koruma tedbiri” uygulanmakta ise, 
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilince, bunun sona ermesi gerekir. Uygulanan tedbir 
tutuklama gibi bir “koruma tedbiri” ise bu sona erecektir. (CMK 103/2). 

8.4.2.3.2. Kovuşturma Evresine Geçiş: Kamu Davasının Açılması 

Yeterli şüphe bulunan hâllerde iddianame düzenlenmesi: Suça sürüklenen şüpheli çocuk 
hakkında “yeterli şüphe” varsa, genel hükümler uyarınca iddianame düzenlenir ve yetkili, görevli 
mahkemeye verilir (CMK 170). Bu mahkeme tarafından iddianamenin kabulü kararı verilirse, 
kamu davası açılmış sayılır (CMK 175). 

Ertelenmiş olan kamu davasının açılması: Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı 
verilmişse, üç yıllık erteleme süresi içinde çocuk bir başka kasıtlı suç daha işler ve hapis cezasına 
mahkum edilirse, hakkında ertelenmiş olan kamu davası açılır, yani iddianamesi düzenlenir ve 
mahkemeye verilir. Mahkemenin iddianamenin kabulü kararı vermesi ile “kamu davası açılmış 
sayılır” (CMK 175/1). 

Duruşma hazırlığı: Suça sürüklenen çocuk hakkında düzenlenen iddianame mahkemesince 
kabul edilince (CMK 175), genel hükümler uyarınca duruşma hazırlığı başlar (CMK 175 vd). 

Duruşma: Çocuk hakkında yapılan bir duruşmadaki bazı özellikler şunlardır: Duruşmada 
çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını 
üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir (ÇKK 22/1). 

• Sorgu ve duruşmada yapılan diğer işlemler: Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu 
veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi 
bulundurabilir (ÇKK 22/2). 

• Sanık çocuğun duruşma salonundan çıkarılması: Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, 
yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun 
duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek görülmeyebilir (ÇKK 22/3). 

Gizlilik: Çocuk Koruma Kanunu’nda gizlilik konusunda açık bir madde bulunmamaktadır. 
Çocukların yargılama işlemleri hakkındaki hüküm CMK’nin 185’ inci maddesinde düzenlenmiştir. 
“Zorunlu kapalılık” başlığı ile 18 yaşını doldurmamış sanık çocukların duruşmalarının ve 
hükümde dâhil kapalı oturumda yapılacağı belirtilmiştir. Bu hüküm kovuşturma safhasındaki 
gizliliği düzenlemiştir. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin çocuklara özgü 
19’ uncu maddesinde ise ‘çocukların kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur’ denilerek, 
soruşturma safhasında da gizlilik kabul edilmiştir. Ancak ÇKK da ise 4’ üncü maddenin son  
fıkrasında, sadece kimliklerinin gizli tutulacağına yer verilmiştir. İHAS’nin 6’ ıncı maddesi 
çocuğun yararının gerektirdiği durumlarda duruşmaların gizli yapılmasını aleni yargılanma 
hakkının bir istisnası olarak öngörmektedir. Ayrıca Pekin Kurallarının (Çocuk Mahkemelerinin 
Yönetimi Hakkında BM Asgari Standart Kuralları) 8’ inci maddesi “küçüğün damgalanmasını 
önlemek amacıyla gizliliğe azami özenin gösterilmesini” öngörmektedir. 
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Yayın Yasağı: Onsekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının kimliklerini 
açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapılması yasaktır (Basın Kanunu 21). 
ÇKK da ise, basın yasağı da, gizlilik kuralı gibi düzenlenmiş değildir. Bu konuda CMK da da 
çocuklara özel bir hüküm yer almamaktadır. CMK’nin 183’ üncü madde adliye binaları içinde ve 
dışında adli işlemler sırasında sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletlerin 
kullanılmasını yasaklamaktadır.   

Hâkimin Takdir Yetkisi: Hâkimin takdir yetkisinin kapsamı uluslararası standartlara 
bağlanmıştır. Pekin kurallarının 6’ ncı maddesi bu konuyu düzenler. Muhakemenin her 
aşamasında, özellikle inceleme, soruşturma, kovuşturma ve tedbirlerin uygulanması sırasında 
hâkime takdir yetkisi tanınmıştır. Çocuk ceza adalet sistemi açısından etkili ve insanca bir 
uygulama yapılmasının temeli, hâkimin takdir yetkisidir. Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan bazı 
müesseselerde de hâkimin takdir yetkisi olduğu görülmektedir. Mesela tedbir kararı alınması 
(ÇKK 7,8), koruma kararı alınması (ÇKK 9,13), adli kontrol (ÇKK 20), hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması (ÇKK 23) ve sosyal inceleme yaptırılması (ÇKK 35) konularında hâkime takdir 
yetkisi tanındığı görülmektedir.  

Çocuklara Özgü Mahkemede Yargılama Yapılması: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin     
40’ ncı maddesinin 3’ üncü fıkrasında “kanunla ihtilaf hâlindeki çocuklar” hakkında özel usuller 
uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Çocuklar için yapılan çocuklara özgü muhakemelerde, 
yetişkinlerden farklı bir muhakeme usulü uygulanması ve farklı mahkemeler oluşturulması 
öngörülmüştür. Mahkemenin tek hâkimli veya heyet hâlinde olabileceği Pekin kurallarında (m. 14) 
yer almaktadır. Çocukların kendilerine özgü mahkemelerde yargılanma hakkı bulunduğu için, 
Çocuk Koruma Kanunu 25’ inci maddesi ile çocuklara özgü mahkemeler kurulmuştur. 
Anayas’anın 141’ inci maddesinin ikinci fıkrası küçüklere özgü yargılama usulüne ilişkin özel 
hükümler öngörmüş ve 37’ nci maddesinde de tabii hâkim ilkesi kabul edilmiştir.   

Duruşmadan Sonuç Çıkarılması ve Hüküm; Hükmün Açıklanmasının Geri 
Bırakılması ve Denetimli Serbestlik: Yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza iki yıl veya 
daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, çocuk veya yetişkin hakkında verilen hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir (CMK 231/5, ÇKK 23). Ancak hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasının bazı ek koşulları vardır; daha önceden kasıtlı bir suçtan 
mahkum olmamış bulunma, tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede kanaat oluşması ve 
mağdurun veya kamunun suçtan gördüğü zararın tamamen giderilmesi (CMK 231/6). Çocuk 
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirse, sanık üç yıl denetim süresine 
tabi tutulur (ÇKK 23). Bu süre yetişkinlerde beş yıldır (CMK 231/8) Denetim süresi boyunca 
zamanaşımı işlemez. Bu süre içinde çocuk tekrar suç işler veya denetimli serbestlik tedbirine 
aykırılık yaparsa, mahkeme hükmü açıklar. Belli koşullar altında yeni bir mahkûmiyet hükmü 
kurulması da mümkündür (CMK 231/11). 

Adli Sicil Kayıtları: Türk mahkemelerinin verdiği ve kesinleşen mahkûmiyet hükümleri 
adli sicile kaydedilir (2005-5352 Adli Sicil Kanunu m. 4/1). Kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları da kaydedilir (2005-5352 Adli 
Sicil Kanunu 6). On sekiz yaşından küçüklerle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma 
ve kovuşturma kapsamında değerlendirmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim ve 
mahkemelerce istenebilir (2005-5352 Adli Sicil Kanunu 10/3).   
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8.4.2.3.3. Cezanın İnfazı ve Denetimli Serbestlik 

Denetimli Serbestlik: Çocuklar hakkında verilecek tedbir ve kararların uygulanmasına, 
gerek soruşturma gerekse kovuşturma safhasında rastlanılmaktadır. 

Temel ilkeler: Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri sırasında insan onuruna 
saygı göstermek ve dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık temel ilkeler olarak korunmuştur (DSYMKKK 4). 

Şube müdürlüğü: Cumhuriyet savcılıklarına bağlı olarak şube müdürlükleri ve koruma 
kurulları denetimli serbestlik alanında görev yaparlar. 

• Soruşturma evresindeki görevler: Denetimli serbestlik mercilerinin soruşturma 
evresindeki görevleri; adli kontrol kararlarını yerine getirmek, Cumhuriyet savcılığının gerekli 
görmesi hâlinde şüpheli hakkında sosyal araştırma raporu düzenlemek, istek hâlinde şüpheliye 
veya suçtan zarar görmüş olan kişilere psikolojik danışmanlık yapmak olarak sayılmaktadır 
(DSYKKK 12). 

• Kovuşturma evresindeki görevler: Bu mercilerin kovuşturma evresindeki görevleri, 
sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamını sağlamak, sanık hakkında mahkeme veya 
hâkimin istemi üzerine topluma veya mağdura karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal 
araştırma raporu hazırlamak ve istek hâlinde psikolojik danışmanlık yapmaktır (DSYKKK 13). 

• Kovuşturma evresinden sonraki görevler: TCK 51/4’de belirtilen hapis cezasının 
ertelenmesine dayalı olarak, (c) bendinde belirtilen çocuk hükümlülerin bir meslek veya sanat 
edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna 
devam etmesi sağlanacaktır.  

• Salıverme sonrası görevler: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkkındaki 
Kanun’un 107/8’ inci maddesinde düzenlenmiş bulunan çocuk hükümlülerin, gerektiğinde 
barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi gerekir. 

Denetimli serbestlikle ilgili uygulamalar:  
Çocuklar hakkında adli kontrol işlemleri: Denetim, mahkeme kararındaki esas ve usullere 

göre, kollukla işbirliği içinde yürütülür. Yükümlülüğe uyulmadığı kolluk, kurum veya denetimli 
serbestlik ve yardım merkezince tespiti hâlinde cumhuriyet savcılığına bildirilir.   Çocuklar 
bakımından CMK 109’ uncu maddeye ek olarak genişletilmiş olan adli kontrol, tutuklama yerine 
geçen de bir uygulama olduğu için, çocuk yararına olarak değerlendirilmektedir. 

Uzlaşma: Ceza yargılaması içinde alternatif bir yöntem olarak kabul edilen uzlaşma bizim 
mevzuatımızda denetimli serbestlik ve yardım sisteminin görevleri arasında sayılmamıştır. Bu 
şekli ile batı sistemlerinde yer alan ‘arabuluculuk’ tan farklı bir kimlik taşımaktadır. ÇKK          
24’ üncü madde 2006 yılında yapılan değişiklikle CMK 253’ üncü maddedeki uzlaşma ile 
eşitlenmiş ve çocuk hukukuna özgü unsurlar kapsam dışına çıkarılmıştır.   

Adli Para Cezaları: Hükümlü çocuklar hakkında verilen adli para cezasının ödenmemesi 
hâlinde bu cezalar hapse çevrilemez (CGİK 106/4). 

Hapis Cezasının Ertelenmesi: TCK sadece iki yıl veya daha az süreli hapis cezasının 
ertelenmesini kabul etmiş, para cezalarının ertelenmesini kabul etmemiştir. Artık erteleme ceza 
sisteminde sadece hapis cezaları için söz konusudur (TCK 51). Fakat, fiili işlediği sırada on sekiz 
yaşını doldurmamış olan çocuklar veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üst sınırı 
üç yıl süreli hapis cezaları ertelenebilir (TCK 51/1). “erteleme” yeni sistemimizde “infaz edilmiş 
bir ceza” sayılmaktadır. Erteleme süresi aynı zamanda denetim süresidir. Bu denetim süresi içinde 
on sekiz yaşından küçük çocuk, TCK 51/4-c hükmüne göre, meslek veya sanat edinme amacıyla 
bir eğitim kurumuna gönderilebilir. Ancak, aynı madde uçucu ve uyuşturucu madde 
bağımlılığı gibi tedavi gerektiren durumlarda (TCK 191) çocuk için buna yönelik bir tedbir 
uygulamasına yer vermemiştir. Bu da bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir. 
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• Hapis cezasının ertelenmesi kararının kaldırılması: Çocuk veya yetişkin hakkında 
verilen cezanın ertelenmesi kararının kaldırılması TCK 51/7’ de düzenlenmiştir. Buna göre, 
hükümlü çocuk denetim süresi içinde kasıtlı yeni bir suç işler veya kendisine yüklenen 
yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar ederse, erteleme kararı kaldırılarak 
ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 
Kaldırma kararının temelinde yeni suç işleme olgusu veya yeni suçlar işleme tehlikesi yatmaktadır. 
Yükümlülüklere uymamanın “ısrarlı” bir şekilde yapılması da gereklidir. Israrlılıktan kasıt, en az 
daha evvel bir kere yükümlülüğe aykırı davrandıktan sonra, ikinci ve daha fazla kere yükümlülük 
ihlali yapılması ve daha sonra gerçekleşen bu ihlallerin süregeleceği konusunda bir izlenim 
doğması, failin böyle bir davranışa hazır olduğunun ortaya çıkması gereklidir. 

• Yeni suç işleme tehlikesi: Cezanın ertelenmesi kararının kaldırılması için, yükümlülüğe 
aykırı davranmadan somut olgularla ortaya çıkan bir yeniden suç işleme tehlikesi bulunmalıdır 
(TCK 51/7). Bu kuşku ve korkuyu destekleyen somut ve objektif şüphe sebeplerinin mevcudiyeti 
aranmalıdır. Somut bir olayda denetim altındaki çocuğun sabıkalı insanlarla buluşmakta olduğu 
tespit edilmişse, bu somut bir olgudur ve failin tekrar suç işlemek üzere olduğunu gösterir.  

• Erteleme kararının kaldırılmasının en son çare olması: Denetim altındaki çocuğun 
ikaz edilmesi açısından “daha hafif yöntemler” yeterli görülüyorsa, erteleme kararının kaldırılması 
yoluna başvurulmamalıdır. Çocuk ceza hukukunda “cezalandırma” en son başvurulacak olan 
yöntem olduğundan, ertelemeyi kaldırıp tekrar cezaya dönmede de bu kurala riayet edilmelidir. 

8.4.2.3.4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 

5395 sayılı ÇKK, sadece çocukları koruyucu hükümler içermektedir. Bu amacı 
gerçekleştirmek için de 5’ inci maddede  koruyucu ve destekleyici tedbirler getirilmiştir.Yani 
koruyucu ve destekleyici tedbirlerin amacı isminden de anlaşılabileceği gibi çocukları korumak ve 
desteklemektir. 

ÇKK’nin 11’ inci maddesindeki “Bu kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici 
tedbirler suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından çocuklara 
özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır.” şeklindeki atıf gereğince koruyucu ve destekleyici 
tedbirler çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak uygulanacağından  çocuklara özgü güvenlik 
tedbirinin amacınında  çocukları korumak olduğu düşünülebilir. Ancak unutmamak gerekirki  
koruyucu ve destekleyici tedbirler   güvenlik tedbiri olarak uygulandığında artık çocuk hakknıda 
bir yaptırım söz konusu olur. 

ÇKK’nin 11’ inci maddesinin atfı gereğince ÇKK’nin 5’ inci maddesinde belirtilen 
koruyucu ve destekleyici bu tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını 
sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak 
tedbirlerdir. 

• Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye, 

• Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş 
ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi 
bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine, 
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• Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle 
görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile 
hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine, 

• Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli 
geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların 
tedavilerinin yapılmasına,  

• Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan 
hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya, yönelik tedbirdir. 

Tedbirin kaldırılması veya değiştirilmesi: Kanunda yapılan bu düzenleme ile önemli bir 
yenilik gerçekleştirilmiştir. Hâkim daha önce verdiği kararı kendiliğinden kaldırabilmekte veya 
değiştirebilmektedir. Bu yeni kararını verirken, çocuğun gelişimini göz önünde tutacaktır (ÇKK 
7/5). Tedbiri kaldırma veya değiştirme yetkisi, ilk kararı verene aittir. Ancak acele hallerde bu 
hâkime bildirmek koşulu ile, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tedbirin sona ermesi. Çocuğun 18 yaşını doldurması ile, tedbir kendiliğinden sona erer. 
Ancak yetişkin olan bu kişinin rızası ile belli bir süre daha sürdürülebilir (ÇKK 7/6).  

Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesi: Tedbir, ceza dışında bir 
başka  yaptırım türü olarak ele alınmıştır.  Ancak, ÇKK’nin 11’ inci maddesi, daha öncede 
belirtiğimiz gibi, ‘çocuklara özgü güvenlik tedbiri’ deyimiyle, hukuki bir karar olarak 
nitelendirilen tedbirleri ceza sorumluluğu olan çocuklar açısından cezai bir tedbir olarak ele 
almıştır. Çocuk hakkında verilecek olan tedbir kararının öncesinde mahkeme veya hâkimin 
ya da soruşturma aşamasında savcının çocuk için uygun tedbir veya tedbirleri bulması 
gerekmektedir. Bunun içinde yasanın ‘sosyal inceleme raporu’ başlığı ile ÇKK’ de belirttiği 
aslında ‘sosyal araştırma raporu’ olması gereken ön araştırmanın yeri büyüktür. Bu nedenle de 
denetimli serbestlik müessesesi içinde sosyal araştırma raporunun ne şekilde ve nasıl hazırlanacağı 
detaylı olarak ele alınmalıdır. Denetimli Serbestlik Kanunu’nun 13’ üncü maddesinde “sosyal 
araştırma raporlarının” içeriği düzenlemiştir. Buna göre, bu raporlarda çocuğun suça 
yönelmesine etki edebilecek tüm faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. Amaç, kararı verecek 
olan mahkemeye çocuğu tam olarak tanıtabilmek olmalıdır.  

Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinin denetlenmesi: Hakkında 
tedbir kararı verilen çocuklar, ÇKK’nin 36 ve devamı maddeleri gereğince, denetim altına 
alınabilirler. Denetim, kararda belirtilen sürenin dolması veya çocuğun başka suçtan dolayı 
tutuklanması veya cezasının yerine getirilmesine başlanması ile sona erer (ÇKK 40). Cezaya 
alternatiflerin denetimi, denetimli serbestlik şube müdürlükleri tarafından yerine getirilirken, 
koruyucu ve destekleyici tedbirlerin denetimi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından yapılacaktır. 

8.4.2.4. Çocuk Koruma Kanununda Düzenlenen Koordinasyonun Amacı 

Çocuk Koruma Kanununda öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine 
getirilmesinde kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamaktır.    

Merkezî koordinasyon, Adalet Bakanlığı müsteşarının veya görevlendireceği bir 
müsteşar yardımcısının başkanlığında; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları, Sosyal Hizmetler 
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ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü 
ve Eğitim Dairesi Başkanının katılımı ile oluşur. Ayrıca ilgili özel veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının konulara ilişkin görüşleri alınabileceği gibi 
temsilcileri de toplantıya çağrılabilir. 

Merkezî koordinasyonun amacı; koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde 
kurumlar arasında bağlantı, uyum, düzen ve eşgüdümü sağlamaktır. Merkezî Koordinasyonun bu 
amacı sağlamak üzere görevleri: 

• Kanunda yazılı tedbirlere işlerlik kazandırmak ve uygulanmasını sağlamak üzere temel 
ilkeler ve ihtiyaçları belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve gerekli tedbirlerin alınması 
sağlamak 

• İl ve ilçelerden gelen teklifler ve konuyla ilgili istatistikler doğrultusunda kısa ve uzun 
vadeli politikalar geliştirmek 

• Yasal ve idari tedbirlere ilişkin teklifler hazırlamak. Kurumların hazırladıkları çalışma 
ve projeleri görüşerek karara bağlamak. 

İllerde koordinasyon vali veya vali yardımcısının başkanlığında, Cumhuriyet başsavcısı 
veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısı ile il emniyet 
müdürü, il jandarma komutanı, il milli eğitim müdürü, il sağlık müdürü, büyükşehir, il ve 
merkez ilçe belediye başkanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürü, 
olmadığı yerlerde Türkiye İş Kurumu il müdürü, gençlik ve spor il müdürü, sosyal hizmetler 
il müdürü, il özel idaresi müdürü ya da görevlendirecekleri yardımcıları veya vekilleri, 
denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube müdürü ve baro temsilcisi marifetiyle yerine 
getirilir. İstekleri hâlinde üniversiteler, Kanunda yazılı tedbir kararlarını almaya yetkili mahkeme 
hâkimleri ile davet edilen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de toplantıya katılabilirler. 

Aşağıdaki görevler illerde valiliklerce yerine getirilir; 
• Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin eşgüdüm hâlinde yerine getirilmesini sağlamak 

üzere Kanunda öngörülen tedbir ve hizmetlerin hızlı, etkili, amaca uygun ve verimli yürütülmesi,  
• Tedbir kararlarının yerine getirileceği kurumların yapısı ve özellikleri ile tedbir 

kararlarını uygulayacak kişilerin tespit edilerek mahkemelerin bilgilendirilmesi, 
Kanunun 6 ve 9’ uncu maddelerine göre, çocuğun ihbarı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumuna teslimi ile başlayan süreçte; çocuğun tedavisi ve sosyal inceleme raporu ile 
benzeri hizmetlerin yerine getirilmesi için mekan ve personel tahsisi dâhil olmak üzere gereken 
tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

8.4.2.4.1. Adalet Bakanlığının Görevleri 

• Her il merkezinde ve ayrıca, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde 
tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak 
çocuk mahkemelerini ve çocuk ağır ceza mahkemelerini kurmak (ÇKK madde 25)  

• İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde çocuk mahkemelerinin ve çocuk ağır ceza 
mahkemelerinin birden fazla dairesini oluşturmak (ÇKK madde 25)  

• Mahkemelerde görevlendirilecek hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma 
görevlilerine ve denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube müdürlüğünde görevli denetim 
görevlileri için adaylık dönemlerinde çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi 
gibi konularda verilecek eğitimin esaslarını belirlemek (ÇKK madde 32);  
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• Sosyal çalışma görevlilerine ve denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube 
müdürlüğünde görevli denetim görevlilerine eğitim vermek (ÇKK madde 32)  

• Mahkemelere, en az lisans öğrenimi görmüş olanlar arasından yeterli sayıda sosyal 
çalışma görevlisi atanmasını sağlamak (ÇKK madde 33)  

• ÇKK’de yazılı tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonunu sağlamak 
(ÇKK madde 45)  

• Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı, 
uyum, düzen sağlama ve eşgüdüm hâlinde; kanunda yazılı tedbirlere işlerlik kazandırmak ve 
uygulanmasını sağlamak üzere temel ilkeler ve ihtiyaçları belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara 
iletmek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlamak (Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen 
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik madde 19)   

• İl ve ilçelerden gelen teklifleri ve konuyla ilgili istatistikleri koordinasyon toplantısına 
sunmak ve bu doğrultuda kısa ve uzun vadeli politikalar geliştirmek, yasal ve idari tedbirlere 
ilişkin teklifler hazırlamak. (Yönetmelik madde 20)  

8.4.2.4.2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri 

• Eğitim tedbirinin yerine getirilmesini sağlamak (ÇKK madde 45)  
• Çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve Bakanlığın görev alanına giren diğer hususlarla 

ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan her türlü yardım ve 
destek taleplerini geciktirmeksizin yerine getirmek (ÇKK madde 45)  

• Tedbir kararları ile ilgili uygulama planı (çocuğun teslim edildiği ya da teslim alındığı 
tarihten itibaren en geç on gün içerisinde) ve periyodik olarak (en geç üçer aylık) değerlendirme 
raporu hazırlamak (Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik madde 18)   

• İl, ilçe ve merkezî koordinasyona katılmak (Yönetmelik madde 19)   
• Gerektiğinde koordinasyon toplantılarında alınan tavsiye niteliğinde kararları, genelge 

veya duyuru hâlinde teşkilatlarına bildirmek (Yönetmelik madde 19)   
• Hiç eğitim almamış veya zorunlu eğitimini yarıda bırakmış, zorunlu eğitim yaşını 

tamamlamış olup haklarında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocukların; eğitimlerini 
sürdürebilmeleri, kapasitelerini geliştirebilmeleri, iş ve meslek edinebilmeleri amacıyla gerekli 
önlemleri almak (Yönetmelik madde 13)  

• Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü, özel eğitime gereksinim duyan engelli çocuklar için eğitim tedbirinin 
uygulanmasına ilişkin ilde yapılan faaliyet ve programlar hakkında mahkeme veya çocuk hâkimi 
ile il ve ilçelerdeki koordinasyon makamlarına periyodik olarak bilgi vermek. (Yönetmelik 
madde 13)  

8.4.2.4.3. Sağlık Bakanlığının Görevleri 

• Sağlık tedbirlerinin yerine getirilmesini sağlamak (ÇKK madde 45)  
• Çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve Bakanlığın görev alanına giren diğer hususlarla 

ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan her türlü yardım ve 
destek taleplerini geciktirmeksizin yerine getirmek (ÇKK madde 45)  
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• İl, ilçe ve merkezî koordinasyona katılmak (Çocuk Koruma Kanununa Göre 
Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik 
madde 19)   

• Gerektiğinde koordinasyon toplantılarında alınan tavsiye niteliğinde kararları, genelge 
veya duyuru hâlinde teşkilatlarına bildirmek (Yönetmelik madde 19)   

• Sağlık kontrolü ve tedaviye ilişkin hizmetlerden doğan tüm giderleri karşılamak 
(Yönetmelik madde 14)   

• Bakım veya barınma tedbir kararı alınan ve ihmal veya istismara uğrayan, psiko-sosyal 
sorunları nedeniyle uyum sorunu yaşayanlar ile olumsuz yaşam deneyimlerini devam ettirmeleri 
nedeniyle rehabilitasyona ihtiyacı olduğu tespit edilen çocukların, bu amaçla kurulmuş 
merkezlerde rehabilitasyonlarını sağlamak (Yönetmelik madde 14)  

• Sağlık ve bakım tedbirinin birlikte uygulanacağı hallerde, öncelikle suça sürüklenen 
veya korunma ihtiyacı olan çocuklardan tedavisi gereken ağır ruhsal hastalığı veya madde 
bağımlılığı nedeniyle fiziksel sorunları olanların rehabilitasyonu için resmî veya özel sağlık 
kuruluşlarının kurulmasını sağlamak. (Yönetmelik madde 14) 

8.4.2.4.4. Milli Eğitim Bakanlığının Görevleri 

• Danışmanlık ve eğitim tedbirlerinin yerine getirilmesini sağlamak (ÇKK madde 45)  
• Çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve Bakanlığın görev alanına giren diğer hususlarla 

ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan her türlü yardım ve 
destek taleplerini geciktirmeksizin yerine getirmek (ÇKK madde 45)  

• İl, ilçe ve merkezî koordinasyona katılmak (Çocuk Koruma Kanununa Göre 
Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik 
madde 19)   

• Gerektiğinde koordinasyon toplantılarında alınan tavsiye niteliğinde kararları, genelge 
veya duyuru hâlinde teşkilatlarına bildirmek (Yönetmelik madde 19)   

• Hiç eğitim almamış veya zorunlu eğitimini yarıda bırakmış, zorunlu eğitim yaşını 
tamamlamış olup haklarında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocukların; eğitimlerini 
sürdürebilmeleri, kapasitelerini geliştirebilmeleri, iş ve meslek edinebilmeleri amacıyla gerekli 
önlemleri almak. (Yönetmelik madde 13)  

8.4.2.4.5. İçişleri Bakanlığının Görevleri 

• Çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve Bakanlığın görev alanına giren diğer hususlarla 
ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan her türlü yardım ve 
destek taleplerini geciktirmeksizin yerine getirmek (ÇKK madde 45) 

• İl, ilçe ve merkezî koordinasyona katılmak (Çocuk Koruma Kanununa Göre 
Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik 
madde 19)   

• Gerektiğinde koordinasyon toplantılarında alınan tavsiye niteliğinde kararları, genelge 
veya duyuru hâlinde teşkilatlarına bildirmek. (Yönetmelik madde 19)  
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8.4.2.4.6. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 
Görevleri 

• Danışmanlık, bakım, barınma tedbirlerinin yerine getirilmesini sağlamak (ÇKK madde 45)  
• Adli ve idari mercilerden, kolluk görevlilerinden, sağlık ve eğitim kuruluşlarından, 

sivil toplum kuruluşlarından gelecek bildirimleri almak (ÇKK madde 6)  
• Kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araştırmayı derhâl yapmak (ÇKK 

madde 6; Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik madde 5)  

• Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması gereken hâllerde çocuk hakkında 
Yönetmeliğin 21 inci maddesine uygun olarak sosyal inceleme raporu hazırlamak, talep yazısı 
ekinde mahkemeye veya çocuk hâkimine sunmak ve raporunun bir örneğini soruşturmayı yapan 
Cumhuriyet savcılığına göndermek (Yönetmelik madde 5)  

• Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı uygulanmasını çocuk 
mahkemesinden istemek (ÇKK madde 7)  

• Tedbirin kaldırılmasını, süresinin uzatılmasını veya değiştirilmesini çocuk hâkiminden 
talep etmek (ÇKK madde 8)  

• Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında 
acil korunma kararı almak için beklemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin 
varlığı hâlinde, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğu derhâl Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim eden kolluktan çocuğu teslim almak (ÇKK madde 31).  

• Kendisine intikal eden olaylarda gerekli önlemleri derhâl alarak çocuğu, resmî veya 
özel kuruluşlara yerleştirmek (ÇKK madde 10)  

• Kolluk tarafından getirilen çocukların derhâl teslim alınabilmesi için gerekli önlemleri 
almak (Yönetmelik madde 16).  

• Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuğu, 
bakım ve gözetim altına almak; acil korunma kararının alınması için çocuğun Kuruma geldiği 
tarihten itibaren en geç beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat etmek (ÇKK madde 9),  

• Acil koruma kararının süresi içerisinde (en fazla otuz gün) çocuk hakkında sosyal 
inceleme yaparak, tedbir kararı alınması gerekip gerekmediği hakkındaki görüşü ve sağlanacak 
hizmetleri hâkime bildirmek, gerektiğinde koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesini talep 
etmek (ÇKK madde 9).  

• Sosyal çalışma görevlilerine çalışmaları sırasında yardımcı olmak ve çocuk hakkında 
istenen bilgileri vermek (ÇKK madde 34)  

• Haklarında bakım veya barınmaya ilişkin tedbir kararı alınan ve tedbirin uygulanacağı 
kurum veya kuruluşa teslim edilen çocukların, izinsiz olarak kurum veya kuruluştan ayrılmaları 
durumunda tutanak tutarak, durumu, en seri iletişim araçları ile kolluk birimine bildirmek, 
mahkeme veya çocuk hâkimine de bilgi vermek (Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen 
Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik madde 22)   

• İllerde koordinasyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek (Yönetmelik madde 20)   
• Tedbir kararları ile ilgili uygulama planı (çocuğun teslim edildiği ya da teslim alındığı 

tarihten itibaren en geç on gün içerisinde) ve periyodik olarak (en geç üçer aylık) değerlendirme 
raporu hazırlamak (Yönetmelik madde 18)   

• İl, ilçe ve merkezî koordinasyona katılmak (Yönetmelik madde 19)   
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• Bakım veya barınma tedbir kararı alınan ve ihmal veya istismara uğrayan, psiko-sosyal 
sorunları nedeniyle uyum sorunu yaşayanlar ile olumsuz yaşam deneyimlerini devam ettirmeleri 
nedeniyle rehabilitasyona ihtiyacı olduğu tespit edilen çocukların, bu amaçla kurulmuş 
merkezlerde rehabilitasyonlarını sağlamak (Yönetmelik madde 14)   

• Danışmanlık hizmeti verecek uzman kişilerin uygulayacakları meslekî çalışmalar ve 
programlara ilişkin standartlar, uygulama esasları ve değerlendirme ölçütleri tedbiri yerine 
getirecek kurumlar tarafından belirlemek, uygulama usul ve esaslarını oluşturarak birer örneğini il 
ve ilçe koordinasyon makamları ile merkezî koordinasyonun sekretarya hizmetlerini yürüten 
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek (Yönetmelik madde 12)  

• Danışmanlık tedbirini uygulayacak uzmanları alanları da belirtilmek suretiyle tedbiri 
yerine getirmekle sorumlu kurumların taşra birimleri tarafından, il ve ilçelerdeki koordinasyon 
makamlarına, mahkeme veya çocuk hâkimlerine bildirmek (Yönetmelik madde 12)  

• İl ve ilçe sosyal hizmet müdürlükleri, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında basın 
ve yayın organları ile benzeri iletişim araçlarında çıkan haberleri ve her türlü duyumu ihbar kabul 
ederek ayrıca bir resmî duyuru gelmesini beklemeden harekete geçerek bunları araştırmakla 
yükümlüdür (Yönetmelik madde 6) .  

• İl ve ilçe sosyal hizmet müdürlükleri, çevrelerinde korunma ihtiyacı olan Kurum 
hizmetinden yararlanamayan çocukları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunur (Yönetmelik madde 6).  

• Yapılan inceleme sonucu, müracaatçının gereksinim ve aciliyet durumu göz önünde 
bulundurularak, Kurumun vermiş olduğu hizmet modellerine ya da ilgili kurumlara yönlendirme 
yapmak (Yönetmelik madde 6)   

• Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararlarının denetimini yapmak (ÇKK 37)  

8.4.3. Türkiye’de Suça Sürüklenen Çocukların Sosyodemografik Özellikleri  

Bu bölümde temel olarak 2 araştırmanın sonuçları verilmiştir. 
İçli tarafından yapılan Çocuk, Suç ve Sokak başlıklı araştırmada Ankara ve İstanbul’da çocuk 

şube müdürlüklerine ve çocuk şubelerine başvuran çocuklara, SHÇEK kurumlarına ceza ve tevkif 
kurumlarına ve belediyenin kurumlarına ulaşılmıştır. Bu çalışma kapsamında toplam 1.526 sokakta 
çalışan ve suça sürüklenen çocuk ile görüşme yapılmıştır. Çocukların % 50,6’sına Ankara’da ve     
% 49,4’üne İstanbul’da ulaşılmıştır. Çocukların bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. (10)  

Çocukların;  
• % 87,5’i erkek ve % 12,3’ü kızdır. 
• % 66,3’ü 16-19 yaşlarında, % 27,9’u 12-15 yaşlarında % 4,7’si 11 yaş ve altında ve   

% 1,1’i 19 yaşın üzerindedir. 
• % 23,2’si okur yazar değil ya da sadece okur yazar, % 12,7’si ilkokul öğrencisi,         

% 18,0’ı ilkokul mezunu, % 22,5’i ortaokul mezunu, % 18,2’si lise öğrencisi ve % 3,5’i lise 
mezunudur. 

• % 87,0’ı okulu sevmektedir. 
• % 41,9’u okula düzensiz gitmektedir. 
• % 81,5’i okumak istemektedir. 
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• Okula gitmeyenler arasında çocukların % 27,7’si ailesi istemediği için, % 26,2’si 
ekonomik nedenlerle ve % 30,5’i kendisi istemediği için okula gitmediğini belirtmiştir.  

• % 26,6’sının ailesi beraber yaşamamaktadır ve % 77,9’unun öz anne ve babası resmî 
nikâhlıdır. 

• Annelerinin % 30,1’i okur yazar değil ve % 9,2’si okur yazardır. Babalarının ise        
% 7,5’i okur yazar değil ve % 13,1’i okur yazardır. 

• Babaların % 60,5’i düzenli çalışmakta; annelerin % 78,5’i ev hanımıdır. 
• % 38’i bir başka yerden Ankara ve İstanbul’a göç geldiklerini belirtmişlerdir. Göç 

gelenlerin % 46,8’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dandır. 
• % 17,4’i bu araştırmaya kadar herhangi bir yerde gelir getiren bir işte çalışmışlardır. 
• Çalışan çocukların % 68,8’i işyerinde ve % 18,4’ü sokakta çalışmaktadır. Çalışmayı   

% 69’u kendi istediği, diğer çocukların yakınları tarafından teşvik edildiği öğrenilmiştir. 
Çocukların çalışmaları % 67,2 aileleri tarafından onaylanmaktadır. 

• % 52’si sokakta geceyi geçirme deneyimi vardır. Sokakta geceleme nedenlerinin ilk     
2 sırasında % 39 eve gitmek istemediği ve % 32,7’si gezdiği/eğlendiği için gelmektedir.  

• % 71,1’i sigara ve % 24,9’u uyuşturucu madde kullanmaktadır. 
•  Çocukların % 35,4’ü daha önce cinsel ilişkiye girmiştir. İlk cinsel deneyimlerini        

% 57,1’i arkadaşları ile; % 33,8’i tanımadığı biriyle yaşamıştır. Çocukların % 11,1’inin hâlen 
cinsel ilişkisi olan biri vardır.  

• Çocukların % 9,8’i zorla cinsel ilişkide bulunmuş ya da tâcize uğramıştır. Bu istismarı 
yapanların % 55,4’ü tanımadığı biri, % 21,6’sı arkadaşı ve % 5,4’ü aileden biridir. 

• Çocukların % 21,7’si daha önce ceza almıştır. Ceza alanların % 60,9’u hapis cezası,   
% 10,3’ü para cezası ve % 2,1’i hem para hem hapis cezası almıştır.  

• İlk defa tutuklandığı ya da hüküm giydiği suçta yaş dağılımı; % 61,4’ü 15-17 
yaşlarında, % 16,2’si 12-14 yaşlarındadır. İlk suç nedeni % 37,2 ile gasp, dolandırıcılık, 
yankesicilik, kapkaç iken % 15,4’ü adam öldürme, yaralama ve darptır. İlk suçun % 70,9’u 
sokakta ve % 5’i evdedir. İlk suç nedeni % 27,4 ile paradır.  

• Son işlenen suç için % 49,4’ü teşvik ya da yardım aldığını; çevresindekilerin % 13,8’i 
kayıtsız kaldığını ve % 13,8’inin ailesinin hak verdiği öğrenilmiştir. Komşuların ve yakınların     
% 20,5’i kayıtsız kalırken % 16,3’ü hak vermiştir. Ailelerin % 87’si suçtan uzak tutmaya 
çalışırken % 11,8’i bu konuda destek vermemiştir. 

• Çocukların % 31,6’sı hastaneye gidecek kadar şiddete maruz kaldığını belirtmiştir.  
• Çocukların % 8,1’inin ailesinde sokakta yaşayan olup; % 47,7’sinin arkadaşları 

arasında tutuklanan ve hapse giren vardır. 
• Çocukların % 77,3’ü evden kaçmıştır. İlk evden kaçış nedeni % 53,2 ile ailevi 

problemler ve % 21,5 ile arkadaş etkisidir. İlk defa evden kaçtığında % 45,6’sı 13-16 yaş 
grubunda, % 35,6’sı 9-12 yaş grubundadır. Çocukların % 11,5’i ise evden 5-8 yaşları arasında 
kaçmıştır. Evden kaçan çocukların % 35,8’i 18 günden fazla evden ayrı kalmış ve % 91,3’ü eve 
geri dönmüştür. Çocukların % 51,1’i kendi isteği ile, % 29,1’i ailesinin isteği ile ve % 15,3’ü polis 
zoruyla eve geri dönmüştür. 

İkinci çalışma ise dünyada ve Türkiye’de şiddet ve şiddete bağlı sorunların hızla ilerlemesi 
ve bu kapsamda, şiddet olaylarının çocuk ve gençleri de içine alan bir problem hâline gelmesi 
sebebiyle, TBMM bünyesinde kurulan “Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile 
Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/337,343,356,357)” çalışmaları kapsamında, 
ceza ve infaz kurumlarında da yürütülen araştırmanın sonuçlarıdır. (11) 
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Türkiye’de bulunan (1) kapalı çocuk ve gençlik ceza infaz kurumları ile (2) kapalı ceza infaz 
kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerinde ve (3) çocuk eğitim evlerinde çalışmanın başlandığı 
tarihte toplam 2.115 çocuğun bulunduğu saptanmıştır. Bu çalışma Adana, Antalya, Ankara, 
İstanbul, Elâzığ, İzmir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Aydın, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, 
Kocaeli, Mersin, Samsun, Trabzon illerindeki toplam 21 kurumda yapılmış olup; bu kurumlarda 
bulunan, 13-18 yaş arası, tutuklu ve hükümlü 1.545 çocuk çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada 
verilerin 15.2.2007-9.3.2007 tarihleri arasında toplanması gereği ile çalışmada öncelik, çalışma 
başlangıcı itibarı ile (15.2.2007) en az 15 çocuk bulunan kurumlara verilmiştir. Türkiye genelinde, 
toplam 19 ilde, 21 ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlü çocuk ve gençlere yönelik 
yapılan çalışmada toplam 1.545 çocuk ve gence ulaşılmış ve anket uygulanabilmiştir.     

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklarda yapılan bu çalışmanın 
sonuçları, suça itilmiş çocuk ve gençlerin şiddete karşı birincil korunmasına (şiddetin daha ortaya 
çıkmadan önlenmesine) yönelik önemli veriler sağlamıştır. Çalışmaya katılan çocuklar esas olarak 
ilköğretim mezunu veya daha düşük öğrenim düzeyinde (% 70.6), genel olarak çekirdek tipi        
(% 72,3), beş veya daha fazla çocuklu (% 53,9), orta veya daha düşük düzeyde sosyoekonomik 
duruma sahip (% 76), anne ve baba eğitim düzeyi düşük ailelerden geldikleri, yarıya yakını 
doğdukları bölgeden en az bir kez göç ettikleri ve % 60’ının ilk ve/veya ortaöğrenime devam 
ettikleri okullarını en az bir kez değiştirmiş oldukları saptanmıştır. Cezaevine girmeden önceki 
dönemde her beş kişiden birinin öğrenci olduğu, her iki çocuktan birinin herhangi bir işte çalıştığı 
ve çalışan gruptaki her üç çocuktan birinin yaptığı işi kendisi için “ağır” bulduğu saptanmıştır. 
Şiddet ve suça “karışma” açısından riski yüksek bu gruplara şiddete yönelik planlama ve 
uygulamalarda özel ilgi gösterilmesi ve müdahale programlarında bu gruplara öncelik verilmesi 
önemlidir. Benzer şekilde, çalışan çocuklara yönelik özel önlemlerin alınması, çocuk işçiliğinin 
azaltılması ve denetlenmesi ve çocukların okula devam etmelerinin desteklenmesi sağlanmalıdır.  

Çalışma grubunda, suça itilmiş çocukların sosyal çevrelerinde hırsızlık benzeri suçların çok 
olduğu (% 38,4), sarhoş oluncaya kadar içki içmenin özendirildiği (% 15,7), esrar kullanımının 
olağan karşılandığı (% 29,4) saptanmıştır. Her ne kadar suça itilmemiş çocukların sosyal 
çevreleri ile bir karşılaştırma yapmak bu çalışmada mümkün olmamış ise de, bu bulgular 
“bozuk” ve “kötü” sosyal çevrenin suç ile ilişkili olabileceği konusundaki bilgilerimizi 
destekler niteliktedir. İlerde yapılacak çalışmalarda sosyal çevrenin şiddet ve suça itilmedeki 
etkileri detaylı olarak incelenmelidir.   

Çalışmaya katılan çocuklar, gerek “cezaevine girmelerine neden olan suçu işlemelerinin 
önlenmesinde”, gerekse “toplumda şiddetin önlenmesinde” devlet büyükleri, yöneticiler, okulda ve 
diğer mekânlarda örnek alınan kişilerin “doğru” davranışlarının önemli olduğunu (% 30,2) 
söylemişlerdir. Kızlar arasında daha belirgin olmak üzere çocuklar, arkadaşlarının davranışları, 
televizyon/film kahramanları gibi olma isteğinin kendi davranışlarını etkilediğini (erkeklerde       
% 17, kızlarda % 30) belirtmişlerdir. Şiddet olaylarına karışanların, çoğu kez akranlarının 
zorbalığına uğrayan çocuklar olduğunu ve kendi uyguladıkları şiddetin de, önemli ölçüde, bu tür 
bir zorbalığa misilleme olarak yapıldığını vurgulayan çalışmalar literatürde de bulunmaktadır. Bu 
anlamda, aileler çocuklarının seçtiği arkadaşları tanımalı, çocukları ile olan ilişkilerinden 
haberdar olmalı, uygun görmedikleri ilişkiler konusundaki görüşlerini çocukları ile 
paylaşmalı, arkadaşlık kavramının sağlıklı bir şekilde tekrar yapılanmasına yardım 
etmelidirler. Zor durumla karşılaşıldığında çocuk ve gençlerin bunu en sık paylaştıkları kişiler 
arasında “arkadaşlar” ikinci sırada yer almıştır. Bu bağlamda, ailelerin çocuklarının arkadaşlarını 
tanımaları, çocukların kendileri ile paylaşmaktan çekindikleri sorunlarından haberdar olmaları 
konusunda da yardımcı olabilir. Son olarak, devlet adamları, yöneticiler ve öğretmenler başta 
olmak üzere gençler için rol modeli olan kişilerin şiddet içeren davranışlardan kaçınmaları önem 
taşıyacaktır. 
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Görüşülen çocuklarda, cezaevine girmeden önceki son 3 ayda hem fiziksel şiddet ile 
karşılaşma (erkeklerde % 68,9 ve kızlarda % 71,4) hem de fiziksel şiddet uygulama 
(erkeklerde % 69,7 ve kızlarda % 54,9) düzeyi yüksek bulunmuştur. Erkeklerin % 36,4 ve 
kızların % 28’i cezaevine girmeden önce hiçbir kavgaya karışmadığını belirtirken, çocuk ve 
gençler arasında şiddet algısının düşük olmasının bu yüzdelerin az belirtilmiş olmasına neden 
olabileceği unutulmamalıdır. Aynı grupta, erkek ve kızların yarıdan fazlasının ilk kavgaya karışma 
yaşının 10 yaşından düşük olduğu saptanmış olup, erken yaşta şiddete “karışmış” olmanın ileri 
yaşlarda şiddet davranışları sıklığını arttıracağı ön bilgisi ile örtüşmektedir. 

Çalışma bulguları toplumda çocuk ve gençleri şiddete karşı birincil koruma; yani, şiddetin 
daha ortaya çıkmadan önlenmesine yönelik, çok sayıda önemli ipuçları sunmaktadır:  

 Şiddete karşı birincil korumada toplumlarda hangi grupların şiddet ve suça “karışma” 
açısından yüksek riskli olduğunun saptanması, bu gruplara daha fazla ilgi gösterilmesi ve 
müdahale programlarının planlanmasında bu gruplara öncelik verilebilmesi açısından önemlidir.  

 Çalışmaya katılan çocukların genel olarak çekirdek tipi, çok çocuklu, orta düzeyde 
sosyoekonomik duruma sahip, anne ve baba eğitim düzeyi düşük ailelerden geldikleri, yarıya 
yakının doğdukları bölgeden en az bir kez göç ettikleri ve % 60’ının ilk ve/veya ortaöğrenime 
devam ettikleri okulları en az bir kez değiştirmiş oldukları saptanmıştır. Cezaevine girmeden 
önceki dönemde her beş kişiden birinin öğrenci olduğu, her iki çocuktan birinin herhangi bir 
işte çalıştığı ve çalışan gruptaki her üç çocuktan birinin yaptığı işi kendisi için “ağır” 
bulduğu saptanmıştır. Bu bulgulardan yola çıkarak, çalışan çocuklara yönelik özel önlemlerin 
alınması; bu kapsamda, çocuk işçiliğinin azaltılması ve denetlenmesi ve çocukların okula devam 
etmelerinin desteklenerek, okula devamlarında sürekliliğin sağlanması önemlidir.    

 Çalışma grubunda, suça itilmiş çocukların sosyal çevrelerinde hırsızlık benzeri suçların 
çok olduğu, sarhoş oluncaya kadar içki içmenin özendirildiği, esrar kullanımının olağan 
karşılandığı saptanmıştır. Her ne kadar suça itilmemiş çocukların sosyal çevreleri ile bir 
karşılaştırma yapmak bu çalışmada olası olmamış ise de, bu bulgular “bozuk” ve “kötü” sosyal 
çevrenin suç ile ilişkili olabileceği konusundaki bilgilerimizi destekler niteliktedir. İleride 
yapılacak çalışmalarda sosyal çevrenin şiddet ve suça itilmedeki etkileri detaylı olarak 
incelenmelidir.   

 Çalışmaya katılan çocuklar, gerek “cezaevine girmelerine neden olan suçu 
işlemelerinin önlenmesinde”, gerekse “toplumda şiddetin önlenmesinde” devlet büyükleri, 
yöneticiler, okulda ve diğer mekanlarda örnek kişilerin “doğru” davranışlarının önemli 
olduğunu; kızlar arasında daha belirgin olmak üzere çocuklar arkadaşlarının davranışları, 
televizyon/film kahramanları gibi olma isteğinin kendi davranışlarını etkilediğini 
belirtmişlerdir. Şiddet olaylarına karışanların, çoğu kez, akranlarının zorbalığına uğrayan 
çocuklar olduğu ve kendi uyguladıkları şiddetin de, önemli ölçüde, bu tür bir zorbalığa misilleme 
olarak yapıldığını vurgulayan çalışmalar literatürde de bulunmaktadır.  

Bu anlamda, aileler çocuklarının seçtiği arkadaşları tanımalı, çocukları ile olan ilişkilerinden 
haberdar olmalı, uygun görmedikleri ilişkiler konusundaki görüşlerini çocukları ile paylaşmalı, 
arkadaşlık kavramının sağlıklı bir şekilde tekrar yapılanmasına yardım etmelidirler. Zor durumla 
karşılaşıldığında bunun en sık paylaşıldığı kişiler arasında “arkadaşlar” çalışmada ikinci sırada yer 
almıştır. Bu bağlamda, ailelerin çocuklarının arkadaşlarını tanımaları, çocukların kendileri ile 
paylaşmaktan çekindikleri sorunlarından haberdar olmaları konusunda da yardımcı olabilir. Son 
olarak, devlet adamları, yöneticileri ve öğretmenler başta olmak üzere gençler için rol modeli olan 
kişilerin şiddet içeren davranışlardan kaçınmaları, bu tür davranışları yapanları onaylamamaları 
önem taşıyacaktır. 
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 Çocukların şiddetten (olmadan önce veya olduktan sonra) korunmasında en önemli 
konulardan biri çocuk ve gençlerin “tanık oldukları”, “başlarına gelen” ya da “uyguladıkları” 
durumun “şiddet” olduğunu algılamaları gelmektedir. Çalışmaya katılanlar arasında farklı şiddet 
davranışlarını “şiddet” olarak algılama, özellikle duygusal şiddet davranışları için düşük 
bulunmuştur. Toplumlarda şiddet algısının düşük olması, bireylerin olayı kabullenmesine ve 
kanıksamasına yol açarak, zaman içerisinde toplumlarda bu tür davranışların giderek artmasına 
neden olmaktadır. Bu sorunun engellenmesinde hedef gruplarda, “farkındalığın artırılması” na 
yönelik eğitici programların geliştirilip uygulanması, şiddet içeren ve istenmeyen davranışların 
kınanması ve istendik davranışların desteklenmesi yoluyla, çocuk ve gençler arasındaki şiddetin 
azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

8.4.4. Türkiye’de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Adalet Bakanlığı İstatistikleri 

Türkiyede çocuk suçluluğu ile ilgili yayımlanmış istatistikler incelendiğinde üç dönemden 
söz edilebilir. Birinci dönem 1981-1985 yıllarını kapsamaktadır. 1982-1985 yılları arasında 
hükümlü çocuk sayısında artış gözlemlenmektedir. Ikinci dönem 1986-1990 yıllarını 
kapsamaktadır. Bu dönemde hükümlü çocuk sayısında önemli oranda düşüş vardır. Bu dönemin 
verileri incelenirken Ankara, Istanbul, İzmir ve Trabzon İlleri Adalet Bakanlığı istatistiklerine 
göre, 1991- 1995 yıllarını kapsayan üçüncü dönemde hükümlü çocuk sayısında artış 
gözlemlenmektedir.  

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Ceza  
Mahkemelerine açılan davalarda yargılanan çocukların 100.000 çocuk nüfusundaki çocuk sanık 
sayısı oranlarının yıllara göre dağılımı (1994 -2008 yılları için) şöyledir: 

Tablo 115. Ceza Mahkemelerine Açılan Davalarda Yargılanan Çocukların 100.000 Çocuk 
Nüfusundaki Sanık Sayısı Oranlarının Yıllara ve Mahkeme Türüne Göre Dağılımı (1994-2008) 
  100.000 Çocuk Nüfusundaki Sanık Sayısı 

Yıllar 

CMK 
250.m. İle 
Gör. Ağır 
Ceza Mah. 

Çocuk 
Mah. 

Çocuk 
Ağır 
Ceza 
Mah. 

Ağır 
Ceza 
Mah. 

Asliye 
Ceza 
Mah. 

Sulh 
Ceza 
Mah. 

İcra 
Ceza 
Mah. 

Trafik 
Mah. 

Fikri ve 
Sınai 
Hak. 
Ceza 
Mah. 

Ceza 
Mah. 

Geneli 

1994 8 63  - 35 343 226 0 0  - 675 
1995 5 56  - 32 324 231 0 0  - 650 
1996 5 54  - 32 358 252 0 0  - 702 
1997 3 58  - 32 395 345 0 6  - 838 
1998 4 60  - 37 410 445 0 4  - 960 
1999 4 59  - 35 344 436 1 3  - 883 
2000 2 57  - 26 355 426 0 2  - 869 
2001 4 61  - 34 354 392 0 2  - 847 
2002 3 69  - 46 424 432 0 2  - 981 
2003 5 278  - 49 413 448 0 4  - 1.197 
2004 1 440  - 57 380 429 0 2 1 1.310 
2005 1 310 365 50 488 316 0 0 0 1.530 
2006 5 747 130 58 433 190 0 0 0 1.563 
2007 12 600 56 66 512 278 0 0 0 1.523 
2008 13 567 78 66 511 229 0 0 0 1.463 
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Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre Türkiye’de 100.000 çocuk üzerinde yapılan araştırma 

sonucu yargılanan çocuk sayısında yıllara göre artış olmuştur. Yaklaşık 15 yılda yargılanan çocuk 
sayısı iki kat artmıştır. Bu artışın özellikle 2000’li yıllardan sonra hızlandığı 2006 yılında en üst 
seviyeye çıktığı daha sonra düşmeye başladığı görülmektedir. 

Şekil 43. 100.000 Çocuk Nüfusundaki Sanık Sayısı Oranlarının Yıllara                                
Göre Dağılımı (1994-2008) 

 

Tablo 116. Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalarda Haklarında Güvenlik 
Tedbiri Uygulanmasına Hükmedilen Sanıkların Mahkeme Türüne Göre Dağılımı 

(1/1/2006-31/12/2006) 

Mahkeme Türü 

Yaş ve Cinsiyete Göre (Gerçek Kişi) Sanık Sayısı 
12-15 
Yaş 

16-18 Yaş 
18 ve Üzeri 

Yaş 
Toplam Sanık 

E K E K E K E K TOPLAM

CMK 250. M. İLE GÖR. AĞIR C. 0 0 12 177 3457 193 3469 370 3839

ÇOCUK 3 3 76 3 0 0 79 6 85

ÇOCUK AĞIR CEZA 3 0 35 1 0 0 38 1 39

AĞIR CEZA 44 4 362 23 20679 828 21085 855 21940

ASLİYE CEZA 209 28 892 92 23786 1005 24887 1125 26012
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SULH CEZA 40 6 323 50 8063 593 8426 649 9075

TRAFİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İCRA CEZA 0 0 0 0 6214 738 6214 738 6952

FİKRİ VE S.HAKLAR CEZA 0 0 0 0 83 9 83 9 92

Toplam 
29
9

4
1 1700 346 62282 3366 64281 3753 68034

(1/1/2007-31/12/2007) 

Mahkeme Türü 

Yaş ve Cinsiyete Göre (Gerçek Kişi) Sanık Sayısı 

12-15 Yaş 16-18 Yaş 
18 ve Üzeri 

Yaş 
Toplam Sanık 

E K E K E K E K TOPLAM 

CMK 250. M. İLE GÖR. AĞIR C. 0 0 13 2 2079 123 2092 125 2217

ÇOCUK 139 34 250 34 0 0 389 68 457

ÇOCUK AĞIR CEZA 7 3 95 2 0 0 102 5 107

AĞIR CEZA 26 0 269 25 16278 592 1653 617 17190

ASLİYE CEZA 173 7 651 51 31775 2020 3259 2078 34677

SULH CEZA 105 15 357 30 13283 755 13745 800 14545

TRAFİK 0 0 0 0 5 1 5 1 6

İCRA CEZA 0 0 0 0 191 5 191 5 196

FİKRİ VE S.HAKLAR CEZA 0 0 0 0 425 6 425 6 431

Toplam 450 59 1635 144 64036 3502 66121 3705 69826

(1/1/2008-31/12/2008) 

Mahkeme Türü 

Yaş ve Cinsiyete Göre (Gerçek Kişi) Sanık Sayısı 

12-15 Yaş 16-18 Yaş 
18 ve Üzeri 

Yaş 
Toplam Sanık 

E K E K E K E K Toplam

CMK 250. M. İLE GÖR. AĞIR C. 16 1 154 23 3113 526 3283 550 3833

ÇOCUK 2443 243 9116 582 0 0 11559 825 12384

ÇOCUK AĞIR CEZA 264 10 543 26 0 0 807 36 843

AĞIR CEZA 99 8 266 20 21536 935 21901 963 22864

ASLİYE CEZA 1703 107 2284 702 60593 6074 64580 6883 71463

SULH CEZA 235 51 1063 351 34614 3008 35912 3410 39322

TRAFİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İCRA CEZA 0 0 0 0 8 8 8 8 16

FİKRİ VE S.HAKLAR CEZA 0 0 0 0 3361 58 3361 58 3419

TOPLAM 4760 420 13426 1704 123225 10609 141411 12733 154144
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Türkiye’de 2006 yılında toplam sanık içinde;  
 % 3,5’i (2.386) 12-18 yaş altında olup,  
 bu yüzde 2007 yılı için % 3,2 (2.288) ve  
 2008 yılı için % 13,1 (20.320) dir. Toplam sanık içindeki yüzdenin 2008 yılı içinde 

arttığı görülmektedir. 2006 yılındaki çocuk sanıkların % 5,1’i çocuk ve çocuk ağır ceza 
mahkemelerinde yargılanmış iken; bu yüzde 2007 yılında % 14,6 ve % 65,1’dir.  

Tablo 117. Ceza Mahkemelerine Açılan Davalardaki Çocuk Sanıkların Mahkeme Türüne, 
Yaş Gruplarına ve Yıllara Göre Dağılımı 

(1994-2008) 

2008 Yılı 
 
 

100.000 
Çocuk 

Mahkeme Türü 
12-15 Yaş 16-18 Yaş Toplam 

Nüfusun
daki 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam %  
Sanık 
Sayısı 

CMK 250.MAD. İLE
GÖREVLİ AĞIR 
CEZA MAH. 

46 6 52 823 73 896 869 79 948 0,9 13 

ÇOCUK 
MAHKEMELERİ 

11868 1451 13319 26777 2600 29377 38645 4051 42696 38,7 567 

ÇOCUK AĞIR 
CEZA 
MAHKEMELERİ 

2094 150 2244 3477 184 3661 5571 334 5905 5,4 78 

AĞIR CEZA 
MAHKEMELERİ 

1205 83 1288 3436 232 3668 4641 315 4956 4,5 66 

ASLİYE CEZA 
MAHKEMELERİ 

11366 1171 12537 23307 2652 25959 34673 3823 38496 34,9 511 

SULH CEZA 
MAHKEMELERİ 

3536 597 4133 11085 2011 13096 14621 2608 17229 15,6 229 

İCRA CEZA 
MAHKEMELERİ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 

TRAFİK 
MAHKEMELERİ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 

FİKRİ VE SINAİ 
HAK.CEZA MAH.

0 0 0 7 0 7 7 0 7 0,0 0 

Toplam 30115 3458 33573 68912 7752 76664 99027 11210 110237 100 1463 

 
Ceza mahkemelerince 2008 yılında açılan davalardaki çocuk sanık sayısı 110.237 olup           

% 89,9’u erkektir. Açılan davaların % 38,7’si çocuk mahkemelerinde % 5,4’ü ise çocuk ağır ceza 
mahkemelerinde görüşülmüştür. 100.000 çocukta sanık sayısı değerlendirildiğinde en fazla çocuk 
mahkemelerinde ve ikinci olarak da asliye ceza mahkemelerinde sanıklık oranının yüksek olduğu 
görülmektedir.  
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Şekil 44. Ceza Mahkemelerinde Açılan Davalarda Yargılanan Çocukların                 
Mahkemelerine Dağılımı (2008) 

 

Tablo 118. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri İş Yükünün Yıllara                                
Göre Dağılımı (1988-2008) 

Yıllar 

Gelen İş 
Yıl 

İçinde 
Çıkan 
İş 

Bir 
Sonraki 

Yıla 
Devreden 

İş 

Çıkanın 
Gelene 
Oranı 
(% ) 

M* 
Geçen 
Yıldan 
Devren 
Gelen 

Yıl 
İçinde 
Açılan 

Bozu- 
larak 
Gelen 

Toplam
Gelen 

1988 71 3720 5 3796 2162 1634 57,0 104 

1989 1634 3709 15 5358 3179 2179 59,3 199 

1990 2179 3121 20 5320 2813 2507 52,9 283 

1991 2507 4031 9 6547 3524 3023 53,8 263 

1992 3023 4578 17 7618 4147 3471 54,4 267 

1993 3471 3975 34 7480 3390 4090 45,3 368 

1994 4090 4680 36 8806 3895 4911 44,2 376 

1995 4911 4389 49 9349 4024 5325 43,0 435 

1996 5325 4365 44 9734 3952 5782 40,6 478 

1997 5782 4561 68 10411 3964 6447 38,1 512 

1998 6447 4693 55 11195 4359 6836 38,9 525 

1999 6836 4568 40 11444 3434 8010 30,0 665 

2000 8010 4708 29 12747 3496 9251 27,4 755 
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2001 9251 5206 170 14627 8331 6296 57,0 408 

2002 6296 5371 80 11747 3770 7977 32,1 557 

2003 7977 21576 38 29591 5243 24348 17,7 433 

2004 24348 35448 66 59862 24579 35283 41,1 357 

2005 35283 52767 771 88821 46047 42774 51,8 282 

2006 42774 60125 1501 104400 46999 57401 45,0 332 

2007 57401 33263 1055 91719 40148 51571 43,8 527 

2008 51571 32906 755 85232 44796 40436 52,6 422 

 
M* : Ortalama yargılama süresi (Gün) 

Şekil 45. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Çıkan Davaların Gelen Davalara 
Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı (1988-2008) 

Çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çıkan davaların yıllara göre değişimi incelendiğinde 
1988 yılında 3.796 olan toplam gelen iş sayısının sonuçlandırma yüzdesi % 57,0’dır. Daha sonraki 
yıllarda iş sayısının giderek arttığı ve 1997 yılında toplam 10.411’e çıktığı ve bu yılda gelen işe 
göre tamamlanma yüzdesi % 38,1 olduğu görülmektedir. 2003 yılında yıl içinde gelen iş sayısının 
çok arttığı ve daha sonraki yıllarda çok yüksek sayılarda gelen iş olduğu görülmektedir. Bu dönem 
içinde çıkan işe göre gelen işin tamamlanmasına ilişkin en düşük yüzde % 17,7 ile 2003 yılındadır. 
Daha sonraki yıllarda tamamlanma yüzdesi % 50’lerin üstüne çıkmasına karşılık gelen dosyanın 
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çok sayıda olması nedeniyle yığılımlı bir artış olmaktadır. Çocuk ve çocuk ağır ceza 
mahkemelerinde davaların tamamlanma yüzdesinin 1988-2000 yılları arasında devamlı bir azalma 
trendi gösterirken; 2001 yılından itibaren  düzensiz bir kaç yıldan sonra yükselme eğilimi 
başlamıştır. Ancak 1988 ile 2008 yıllarının oranlarının benzer olduğu görülmektedir.  
 

Tablo 119. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri İş Yükünün Mahkemelere ve Yıllara 
Göre Dağılımı (1998-2008) 

Y
ıll

ar
 Mahkemenin 

Yeri 

GELEN İŞ 
Yıl 

İçinde 
Çıkan 
İş 

Çıkanın 
Gelene 
Oranı 
(%) 

Bir 
Sonraki 

Yıla 
Devreden 

İş 

M* 
Geçen 
Yıldan 
Devren 
Gelen 

Yıl 
İçinde
Açılan

Bozu-
larak 
Gelen

Toplam
Gelen 

20
08

 

ADANA 1994 1981 27 4002 1590 39,7 2412 441 

ANKARA 4330 2198 112 6640 3179 47,9 3461 511 

AYDIN 226 412 0 638 478 74,9 160 156 

BAKIRKÖY 8240 3390 85 11715 6317 53,9 5398 501 

BALIKESİR 552 744 0 1296 794 61,3 502 247 

BATMAN 62 274 0 336 257 76,5 79 96 

BERGAMA 137 268 0 405 255 63,0 150 198 

BEYOĞLU 1976 681 10 2667 1073 40,2 1594 729 

BURSA 2238 1306 24 3568 1894 53,1 1674 437 

DENİZLİ 595 685 32 1312 751 57,2 561 283 

DİYARBAKIR 1894 1476 40 3410 1123 32,9 2287 570 

EDİRNE 193 410 3 606 360 59,4 246 204 

ELÂZIĞ 281 398 3 682 586 85,9 96 138 

ERZURUM 179 491 1 671 449 66,9 222 153 

ESKİŞEHİR 0 315 0 315 24 7,6 291 309 

EYÜP 1384 551 2 1937 1014 52,3 923 530 

GAZİANTEP 0 555 0 555 20 3,6 535 335 

GAZİOSMANPAŞA 595 568 0 1163 663 57,0 500 320 

İSKENDERUN 120 367 0 487 267 54,8 220 193 

İSTANBUL 6643 1954 38 8635 3648 42,2 4987 742 

İZMİR 7834 4321 188 12343 8572 69,4 3771 319 

KADIKÖY 1544 462 26 2032 1225 60,3 807 494 

KARTAL 2461 1267 25 3753 1722 45,9 2031 537 

KAYSERİ 0 406 0 406 17 4,2 389 331 
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KOCAELİ 1789 491 60 2340 1068 45,6 1272 681 

KONYA 0 553 0 553 9 1,6 544 348 

MALATYA 162 515 10 687 483 70,3 204 131 

MERSİN 1549 921 11 2481 1495 60,3 986 376 

ORDU 124 172 0 296 98 33,1 198 429 

OSMANİYE 199 303 1 503 285 56,7 218 255 

SAKARYA 286 304 3 593 466 78,6 127 192 

SAMSUN 756 716 6 1478 619 41,9 859 434 

SİNCAN 231 340 2 573 379 66,1 194 212 

SİVAS 329 603 0 932 649 69,6 283 176 

SÖKE 96 149 2 247 160 64,8 87 212 

ŞANLIURFA 434 668 2 1104 646 58,5 458 244 

TEKİRDAĞ 365 568 1 934 580 62,1 354 225 

TRABZON 146 198 10 354 178 50,3 176 300 

ÜSKÜDAR 1627 925 31 2583 1403 54,3 1180 428 

Toplam 51571 32906 755 85232 44796 52,6 40436 422 
 
 
Tabloda 2008 yılında çocuk mahkemelerine gelen iş ve yıl içinde çıkan iş sayıları ve oranı 

görülmektedir. Toplam olarak 2008 yılında 51.571 iş gelmiş olup yıl içinde 32.906 iş eklenmiş, 
755 iş bozularak gelmiştir. 2008 yılı için toplam sayı 85.232’dir. Yıl içinde tamamlanan iş 44.796 
yani % 52,6’dır. Bir yıl sonraya ise işlerin yaklaşık yarısı kalmaktadır. 2008 yılından 2009 yılına 
40.436 iş devredilmiştir. Ortalama yargı süresi ise 422 gündür.  2008 yılından devreden iş yüzdesi 
çocuk mahkelemelerine göre % 1,6 ile % 78,6 arasında değişmektedir.  

Çocuk mahkemelerinde yargılanma süresi oldukça uzundur. Ortalama yargılama süresi 400 
günün üzerinde olup 11 ilde bu sürenin üzerinde yargılama süresi, 3 ilde Türkiye ortalamasında 
yargılama süresi ve 25 ilde ise daha kısa bir yargılama süresi söz konusudur. Yargılama süresi 
Türkiye ortalamasından daha uzun olan çocuk mahkelerinin önemli bir kısmı İstanbul’da 
yer almaktadır. En kısa yargılama süresi olan iller arasında Batman, Malatya, Elâzığ, 
Erzurum ve Aydın yer almaktadır. 
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Şekil 46. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerine Gelen Çıkan ve Devreden Davaların 
Yıllara Göre Dağılımı (1988-2008) 

 
Tablo 120. 2008 Yılında Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan 

Davaların  Açılış Yıllarına Göre Dağılımı 

 

2008 Yılında Karara Bağlanan Davaların Açılış 
Yılları Toplam Çıkan 

Dava 2004 ve 
Öncesi 

2005 2006 2007 2008 

Dava Sayısı 1804 5341 11416 14318 11917 44796 
%  4,0 11,9 25,5 32,0 26,6 100 

 
2008 yılında karara bağlanan davaların açılış yılları değerlendirildiğinde yaklaşık her          

25 davadan birinin 2004 yılı ve öncesinin; 10 davadan birinin 2005 yılının; her dört davadan 
birinin 2006 yılının; her 3 davadan birinin 2007 yılının ve her dört davadan birinin 2008 yılının 
davası olduğu görülmektedir. Bu tablo davaların uzun yıllar boyunca sürdüğünü ve kararın 
çok geç çıktığını göstermektedir. 
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Şekil 47. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Ortalama Yargılama Süresinin 
Yıllara Göre Dağılımı (1988-2008) 

 

 
1988 yılından itibaren ortalama yargılama süresinin giderek arttığı ve 2000 yılında en 

yüksek seviyeye çıktığı görülmektedir. Ortalama yargılama süresi 2000 yılında 700 günün üzerine 
çıkmakta, son yıllarda ise yaklaşık bir yıl sürmektedir. 
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Şekil 48. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Açılan Davaların                                 
Suç Türüne Göre Dağılımı (2008) 

 
 
 
2008 yılında çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların % 46,3’ü 

malvarlığına ilişkin suçlar iken % 21,0’ı vücut dokunulmazlığına karşı suçlar nedeniyle açılmıştır. 
Diğer suçların payı daha az olup;  

 kamu sağlığına karşı suçlar % 7,9;  
 hürriyete karşı suçlar % 6,4;  
 ateşli silah ve bıçaklara karşı suçlar % 3,0;  
 cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar % 2,4;  
 fikir ve sanat eserleri kanunu % 2,2 ve  
 şerefe karşı suçlar % 2,1’dir. 
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Tablo 121. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sonuçlanan Davalardaki Sanıkların 
Karar Türüne ve Yıllara Göre Oransal (%) Dağılımı (1994-2008) 

 

Yıllar 

Karar Türü %  

Mahkûmiyet %  Beraat %  Diğer(*) %  Toplam 

1994 3243 62,2 888 17,0 1083 20,8 5214 
1995 3460 63,6 946 17,4 1035 19,0 5441 
1996 3117 57,9 955 17,7 1314 24,4 5386 
1997 3061 61,4 774 15,5 1151 23,1 4986 
1998 2944 53,5 813 14,8 1743 31,7 5500 
1999 2142 53,3 422 10,5 1455 36,2 4019 
2000 2637 52,9 527 10,6 1821 36,5 4985 
2001 1684 18,2 490 5,3 7099 76,6 9273 
2002 2029 44,2 762 16,6 1803 39,2 4594 
2003 3305 51,3 1197 18,6 1935 30,1 6437 
2004 8031 23,8 3314 9,8 22375 66,4 33720 
2005 18859 33,9 2437 4,4 34340 61,7 55636 
2006 5155 8,3 5707 9,2 51299 82,5 62161 
2007 12377 24,2 8137 15,9 30691 59,9 51205 
2008 15058 25,9 9414 16,2 33621 57,9 58093 

 
 
Yıllar içinde açılan davalarda mahkûmiyet oranlarında azalma meydana gelmiştir. 

Mahkûmiyetin azalması diğer kararların artmasına neden olmuştur. Bu da Çocuk Koruma Kanunu 
gereğince korunma kararlarının alınması nedeniyledir. Çocukların ceza ile değil topluma 
kaynaştırma yaklaşımının bir göstergesi olarak kabul edilen bir karar dağılımı görülmektedir. 
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Şekil 49. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sonuçlanan Davalardaki Sanıkların 
Karar Türüne ve Yıllara Göre Oransal (% ) Dağılımı (1994-2008) 

 

Tablo 122. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sonuçlanan Davalardaki Sanıkların 
Karar Türüne ve Mahkemelerine Göre Dağılımı (1/1/2008-31/12/2008) 

Mahkemenin 
Yeri 

Karar Türü (%) 

Mahkûmiyet %  Beraat %  Diğer(*) %  Toplam 

ADANA 618 29,4 348 16,6 1.136 54 2.102 
ANKARA 967 24,5 609 15,4 2.373 60,1 3.949 
AYDIN 96 20,1 103 21,5 279 58,4 478 
BAKIRKÖY 2209 25,9 1170 13,7 5137 60,3 8.516 
BALIKESİR 14 1,3 75 6,9 998 91,8 1.087 
BATMAN 35 12,3 9 3,2 241 84,6 285 
BERGAMA 39 11,1 87 24,7 226 64,2 352 
BEYOĞLU 307 22,1 459 33,1 622 44,8 1.388 
BURSA 776 32,8 431 18,2 1161 49 2.368 
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DENİZLİ 321 35,9 118 13,2 456 50,9 895 
DİYARBAKIR 358 22,4 265 16,6 978 61,1 1.601 
EDİRNE 142 31 74 16,2 242 52,8 458 
ELÂZIĞ 238 30 181 22,8 374 47,2 793 
ERZURUM 177 32,8 79 14,7 283 52,5 539 
ESKİŞEHİR 2 5,4 5 13,5 30 81,1 37 
EYÜP 31 2,7 279 24,2 842 73,1 1.152 
GAZİANTEP 5 20 3 12 17 68 25 
GAZİOSMANPAŞA 341 31,3 53 4,9 694 63,8 1.088 
İSKENDERUN 71 20,4 36 10,3 241 69,3 348 
İSTANBUL 646 13,9 834 17,9 3.170 68,2 4.650 
İZMİR 3602 32,7 1559 14,2 5.843 53,1 11.004 
KADIKÖY 523 39,6 318 24,1 480 36,3 1.321 
KARTAL 646 28,1 476 20,7 1.179 51,2 2.301 
KAYSERİ 1 5,9 3 17,6 13 76,5 17 
KOCAELİ 346 22,4 169 10,9 1.030 66,7 1.545 
KONYA 0 0 1 8,3 11 91,7 12 
MALATYA 223 35 64 10 350 54,9 637 
MERSİN 628 36,9 337 19,8 737 43,3 1.702 
ORDU 2 1,4 20 14 121 84,6 143 
OSMANİYE 149 38,4 45 11,6 194 50 388 
SAKARYA 271 35,4 82 10,7 412 53,9 765 
SAMSUN 148 21,3 169 24,3 378 54,4 695 
SİNCAN 83 15,5 59 11 393 73,5 535 
SİVAS 136 17,1 311 39,1 348 43,8 795 
SÖKE 78 32,1 31 12,8 134 55,1 243 
ŞANLIURFA 117 11,5 61 6 835 82,4 1.013 
TEKİRDAĞ 16 1,8 130 14,3 760 83,9 906 
TRABZON 65 20,4 56 17,6 197 61,9 318 
ÜSKÜDAR 631 38,4 305 18,6 706 43 1.642 

Toplam 15058 25,9 9414 16,2 33.621 57,9 58.093 
Not: Diğer kararlardaki sanık sayısı; yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, özel yasalar 

gereğince davanın ertelenmesi, düşme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ceza verilmesine 
yer olmadığı, davanın reddi, TCK 32/1 gereğince verilen kararları ve TCK’nin 75’ inci maddesi 
uyarınca davanın ortadan kaldırılmasını kapsamaktadır. 
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İllerde bulunan çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinin verdikleri mahkûmiyet, beraat ve 
diğer kararların yüzdelerinin farklı olduğu görülmektedir. Her ne kadar illere göre mahkemedeki 
dava sayısı farklılaşsa da ildeki çocuk nüfusu ve ilin sosyal yapısına bağlı olarak dava sayısı 
artabilmektedir; diğer taraftan bu durum illere göre suç tiplerinin de farklı olduğunu 
göstermektedir.   

Tablo 123. Asliye Hukuk ve Aile Mahkemelerinde Çocuk Koruma ile İlgili Karara Bağlanan 
Davaların Yıllara Göre Dağılımı  (2006-2008) 

Yıllar 

Zaman-
aşımı ve 

Hak Düş. 
Süre Y

et
ki

si
zl

ik
 

G
ör

ev
si

zl
ik

 

Sü
bu

t 
B

ul
m

ad
ığ
ın

 
da

n 
Feragat 

Tam 
Kabul 

Kısmen 
Kabul-
Kısmen 

Ret 

Sulh 
Olma 

Diğer Toplam 

2006   165 58 205 14 2.926 7   179 3.554 

2007   145 36 189 10 2.318 81 1 166 2.946 

2008 3 391 66 310 17 3.796 20 44 137 4.784 
 
Asliye hukuk ve aile mahkemelerince çocuk koruma ile ilgili karara bağlanan davaların 2008 

yılında en yüksek sayıya çıktığı, alınan kararların da önemli bir kısmının onandığı görülmektedir. 
(% 82; % 78 ve % 79) 

Şekil 50. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Verilen Mahkûmiyet Kararlarının 
Niteliği ve Sanık Sayısına Göre Oransal (%) Dağılımı 
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 Verilen kararın uygulanması sürecinde farklı kararlar alınabilmektedir.  
 Hapis cezası verilen sanık oranı % 22,3 olup,  
 hapis cezası ertelenen sanık yüzdesi % 5,5’dir.  
 Hapis cezası paraya çevrilen sanık oranı % 24,8 ve  
 tedbire çevrilen sanık oranı ise % 24,8’dir.  
 Hem hapis hem de adli para cezası ödeyen sanık oranı ise % 7,7’dir.  

Sonuç olarak sanıkların yaklaşık üçte biri hapis cezası alırken diğerlerine ilişkin karar para 
cezası ya da tedbir kararı şeklinde değişmektedir. 

Şekil 51. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Verilen Mahkûmiyet Kararlarının 
Niteliği ve Sanık Sayısının Yıllara Göre Dağılımı (1994-2008) 

 
Yıllar içinde çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerince verilen cezaların oranlarında 

farklılaşma olmuştur. 1994-2008 yılları arasında tüm sanıkların içinde adli para cezası ve hapis 
cezaları artarken hapis cezası tedbire çevrilme ve ertelenme oranlarında relatif bir düşme vardır. 
Ancak, bu değerlendirme sırasında mutlak sayıların kullanılmadığı göz önünde tutulmalıdır. Bu 
şekilde yıllara göre sanıkların dava sonuçlarının yüzde üzerinden değerlendirilmesi verilmiştir. 
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Şekil 52. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sonuçlanan Davalardaki Sanıkların 
Karar Türüne Göre Oransal (%) Dağılımı (2008) 

 
Çocuk ve çocuk ceza mahkemelerince davaları değerlendirilen sanıkların % 25,9’una 

mahkûmiyet cezası, sanıkların % 57,9’una ise başka bir ceza verilmiştir. Bu diğer ceza içinde adli 
para cezası, tedbir kararı ve erteleme vardır. 

Tablo 124. İllere Göre Verilen Cezalar ve Türleri 

Mahkeme Yeri 
Hapis 
Cezası 

Adli Para 
Cezası 

Hapis 
ve Adli 
Para 

Cezası 

Hapis 
Cezası 
Paraya 

Çevrilen 

Hapis 
Cezası 

Tedbire 
Çevrilen 

Hapis 
Cezası 

Ertelenen 
Toplam 

ADANA 21,4 29,3 0,5 42,1 0 6,8 618 
ANKARA 27,1 27,3 15 11,6 9,3 9,7 967 
AYDIN 11,5 33,3 12,5 10,4 24 8,3 96 
BAKIRKÖY 31,1 28,5 3,9 21,4 9,5 5,6 2.209 
BALIKESİR 35,7 64,3 0 0 0 0 14 
BATMAN 22,9 17,1 28,6 0 22,9 8,6 35 
BERGAMA 0 41 0 59 0 0 39 
BEYOĞLU 25,1 25,1 4,2 21,5 16 8,1 307 
BURSA 22,2 27,6 7,1 22,6 15,2 5,4 776 
DENİZLİ 6,2 39,9 0 49,2 0,6 4 321 
DİYARBAKIR 52,5 18,2 9,2 10,3 5,6 4,2 358 
EDİRNE 10,6 69,7 3,5 4,2 1,4 10,6 142 
ELÂZIĞ 32,4 9,2 0 21,4 30,7 6,3 238 
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ERZURUM 18,6 14,7 14,7 20,9 22 9 177 
ESKİŞEHİR 50 0 0 0 0 50 2 
EYÜP 6,5 19,4 3,2 19,4 0 51,6 31 
GAZİANTEP 20 40,0 0 0 0 40 5 
GAZİOSMAN-
PAŞA 

100 0 0 0 0 0 341 

İSKENDERUN 4,2 14,1 1,4 4,2 40,8 35,2 71 
İSTANBUL 32,5 16,3 2,8 35 8,7 4,8 646 
İZMİR 15,6 31,6 15,6 22,7 10,6 3,9 3.602 
KADIKÖY 7,8 29,8 1,5 60,6 0 0,2 523 
KARTAL 7,4 11,9 3,3 24 48,1 5,3 646 
KAYSERİ 0 100 0 0 0 0 1 
KOCAELİ 21,4 1,7 1,2 28,6 45,4 1,7 346 
MALATYA 11,7 30,9 9,4 9,4 37,7 0,9 223 
MERSİN 17,2 25,2 11,1 32,8 13,7 0 628 
ORDU 0 0 50 0 50 0 2 
OSMANİYE 10,7 10,7 2,7 58,4 6 11,4 149 
SAKARYA 17,3 5,2 5,9 10,3 47,6 13,7 271 
SAMSUN 1,4 91,9 0 6,8 0 0 148 
SİNCAN 4,8 50,6 0 28,9 10,8 4,8 83 
SİVAS 2,9 89 4,4 0 1,5 2,2 136 
SÖKE 11,5 29,5 0 10,3 44,9 3,8 78 
ŞANLIURFA 21,4 19,7 0,9 35 8,5 14,5 117 
TEKİRDAĞ 0 56,3 0 6,3 18,8 18,8 16 
TRABZON 1,5 6,2 0 84,6 7,7 0 65 
ÜSKÜDAR 22,5 13,2 5,7 34,9 11,3 12,5 631 

Toplam 22,3 26,4 7,7 24,8 13,4 5,5 15.058 
 
 
Mahkemelere göre davaları sonlandırma kararları farklıdır; ancak yerleşim 

birimlerinde yaşayan toplumun yapısı, çocuk nüfusu ve suça karışma şekilleri farklı olduğu 
için bu oranların değişik olma ihtimali söz konusudur. 
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Şekil 53. Haklarında Hapis Cezası Kararı Verilen Çocuk Sanıkların Mahkemelere          
Göre Dağılımı (2008) 

Hapis cezası verilen çocukların yargılandıkları mahkemelerin farklı olduğu görülmektedir. 
Hapis cezalarının % 36,4’ü çocuk mahkemeleri, % 23,9’u asliye ceza mahkemeleri, % 17,8’i 
çocuk ağır ceza mahkemeleri ve % 16,5’i ağır ceza mahkemelerinden verilmiştir. Bu 
mahkemelerde bakılan dava sayısı değerlendirmeden yapılan bu analize göre yaklaşık her 2 hapis 
cezasından biri çocuk mahkemeleri tarafından verilmiştir. 

Şekil 54. Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Sonuçlanan Davaların Sanıkları 
Hakkında Verilen Kararların Suç Türüne Göre Oransal (%) Dağılımı (2008) 
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Tablo 125. 2009 Yılında Kurumlara Göre Hâlen Tedbir Kararı Uygulanan Çocuk Sayısı 

SN Tedbir 
Türleri 

Tedbir Kararlarını Uygulayan Kurumlar 

Toplam 

2008 Yılı Uygulanmakta (Devam Eden) Olan 
Tedbir Kararları Sayısı 

SHÇEK Yerel 
Yönetimler 

Çalışma 
Bak.Böl. Müd. 

veya İşkur 

Milli Eğitim 
Müdürlükleri

Sağlık 
Müdürlükleri 

1 Bakım 1.960     1.960 

2 Barınma 195   2  197 

3 Danışmanlık 826   267 1 1.094 

4 Eğitim 64 12 434 480  990 

5 Sağlık 27    226 253 

Genel Toplam 3.072 12 434 749 227 4.494 

Not: 2009 Yılından Önceki Yıllarda Tedbir Kararı Verilip 2009 Yılı İçerisinde Devam Edenler İle 2009 
Yılı İçerisinde Tedbir Kararı Verilip Hâlen Daha Devam Edenleri Kapsar 

 
2009 yılında toplam 4.494 çocuğa tedbir kararı uygulanmaktadır.  

 Bu tedbir kararlarının % 43,6’sı bakım,  
 % 24,3’ü ise danışmanlık tedbiridir.  
 Eğitim (% 22)  
 barınma (% 4,3),  
 sağlık (% 5,6) ve diğer tedbir kararlarıdır.   

Bu tedbir kararlarının % 68,3’ü SHÇEK tarafından uygulanmaktadır. 

Tablo 126. 2008 Yılında Kurumlara Göre Uygulanan Tedbir Kararları 

Tedbir 
Türleri 

Tedbir Kararlarını Uygulayan Kurumlar 

Toplam 

2008 Yılı Uygulanıp-Tamamlanan Tedbir Kararları Sayısı- 

Kolluğun 
Çocuk 
Birimi 

SHÇEK
Yerel 

Yönetimler 

Çalışma 
Bak.Böl. 

Müd. Veya 
İşkur 

Milli 
Eğitim 
Müdür-
lükleri 

Sağlık 
Müdürlükleri 

1 Aileye Teslim 
Kararı 

2.144 500 2    2.646 

2 Bakım 179 967     1.146 

3 Barınma 45 72   20  137 

4 Danışmanlık 81 505   140 1 727 

5 Eğitim 31 17 6 1.538 431  2.023 

6 Sağlık 17 11   19 288 335 

Genel Toplam 2.497 2.072 8 1.538 610 289 7.014 

Not: 2009 Yılından Önceki Yıllarda Tedbir Kararı Verilip 2009 Yılı İçerisinde Tamamlanan 
Tedbir Kararları İle - 2009 Yılı İçerisinde Tedbir Kararı Verilip Aynı Yıl Tamamlanan Tedbir 
Kararlarını Kapsar 



– 593 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

2008 yılında toplam 7.014 çocuğa tedbir kararı uygulanmış ve tamamlanmıştır. Bu tedbir 
kararlarının  

 % 37,7’si aileye teslim kararı,  
 % 28,8’i eğitim tedbiridir  
 bakım (% 16,3),  
 danışmanlık (% 10,3),   
 sağlık (% 4,8) ve   
 barınma (% 1,9) dır.   

Bu tedbir kararlarının % 35’i kolluk birimleri ve % 29,5’i SHÇEK tarafından uygulanmıştır. 
Tedbirlerin % 21,9’u Çalışma Bakanlığı temsilcilikleri, % 8,6’sı MEB ve % 4,1’i ise Sağlık 
Müdürlükleri tarafından uygulanmıştır. 

Tablo 127. 2008 Yılında Kurumlara Göre Uygulanmayan Tedbir Kararları 

SN 
Tedbir 

Türleri 

Tedbir Kararlarını Uygulayan Kurumlar 

Toplam 

2008 Yılı Uygulanamayan Tedbir Kararları Sayısı 

Kolluğun 
Çocuk 
Birimi 

SHÇEK
Yerel 

Yönetimler

Çalışma 
Bak.Böl. 

Müd. veya 
İşkur 

Milli Eğitim 
Müdürlükleri

Sağlık 
Müdürlükleri 

1 
Aileye 

Teslim Kararı 
569 252     821 

2 Bakım  104     104 

3 Barınma  40     40 

4 Danışmanlık  308 8  102  418 

5 Eğitim    722 139  861 

6 Sağlık      119 119 

Genel Toplam 569 704 8 722 241 119 2.363 

Açıklama: Verilen tedbir kararlarının uygulanamayışının sebepleri; bu tablonun ekinde, her 
bir tedbir yönünden ayrı bir şekilde maddeler hâlinde yazılmak suretiyle gönderilecektir. 

 
2008 yılında 2363 tedbir kararı uygulanmamıştır. Uygulanmayan tedbir kararları sırasıyla  

 % 36,3’ü eğitim,  
 % 34,7’si aileye teslin kararı,  
 % 17,7’si danışmanlık,  
 % 5’i sağlık,  
 % 4,4’ü bakım ve  
 % 1,7’si barınmadır.  

Tedbir kararını uygulayamayan kurumlar ise sırasıyla Çalışma Bakanlığı Bölge Md/İŞKUR 
(% 30,5), SHÇEK (% 29,8), kolluk kuvvetleri (% 24,1), Milli Eğitim Müdürlükleri (% 10,2) ve 
Sağlık Müdürlükleri (% 5,0) dir. Yerel yönetimler tarafından 8 tedbir kararı uygulanmamıştır. 
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8.4.5. Çocukların Suça Sürüklenmesi ve Suça Sürüklenen Çocukların Korunmasına 
İlişkin Yapılan İşlemler Sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Çocukluk döneminde işlenen suçların dağılımı erişkinlere göre farklıdır. Çocuk suçlarının 
arasında hırsızlık, evden kaçma, mala zarar verme, saldırganlık, madde kullanımı, cinayet, grup 
hâlinde işlenen suçlar yer almaktadır. (12) (13) Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar bakımından 
karşılaşılan en yoğun suç türü mala karşı suçlar olup bunlar arasında da hırsızlık suçları ön plana 
çıkmaktadır. Çocukların içinde bulundukları sosyal ve kültürel çevrenin yaklaşımları ile ekonomik 
yoksunlukları onları suça sürüklemektedir. Tüketim toplumunun yarattığı özendirmeler karşısında 
korumasız ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan çocuk, bu yönlendirmeler sonucunda 
oluşturduğu ihtiyaçlarını gidermek için suça başvurabilmektedir. (14) Bundan sonra kasten 
yaralama suçları çocuk suçluluğunda ikinci sırayı almaktadır. Yaygın şiddet kültürü çocuklarımızı 
da içine almaktadır. Evde, okulda, sokakta, işyerinde, medyada şiddeti gören, şiddete maruz kalan 
çocuk şiddeti öğrenmekte ve bir süre sonra maruz kaldığı şiddetin uygulayıcısı durumuna 
gelebilmektedir. Yağma, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs ile cinsel istismar suçları gibi ağır 
cezalık suçlar, çocuklar bakımından sayısal bir ağırlık ifade etmese de niteliksel ağırlıkları 
nedeniyle dikkate alınması gereken suçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. (14) Nitekim Türkiye'de 
de çocuklar tarafından işlenen suçların büyük bir kısmı (adam öldürme, kız ve kadın kaçırma, 
hırsızlık, gasp v.s. suçlar) o bölgelerdeki toplumsal değerlerin ve ekonomik koşulların etkisi 
altında işlenen suçlardır. Suça sürüklenmemeye ilişkin önlemler raporun sonuç ve öneriler 
kısmında ele alınmıştır.  

Bu bölümde ağırlıklı olarak suça sürüklenen çocuğun yakalanması hâlinde korunmaya 
alınana kadar yapılan işlemler sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri yer alacaktır. 

Çocukların suça sürüklenmemesi için  
Sorun 1: Çocuklarla ilgili yapılacak iş ve işlemlerde kolluk birimlerinin 

yapılandırılması  
Çözüm1: Çocuk birimleri (emniyet ve jandarma) araç, gereç ve personel bakımından 

ihtiyaca uygun biçimde yapılandırılmalıdır. Ayrıca jandarma bünyesinde çocuklarla ilgili iş ve 
işlemlerde ikiz görevlendirme yerine çocuk ihtisas birimleri kurulmalıdır. Bu görevliler, 
üniformalı değil sivil giyimli olmalıdır.  

Adli ifade alınması sırasında önemli olan, ifadeyi alan görevlinin çocuğu örselemeden 
ifadeyi almasıdır. Çocukla temas edecek ve bu kapsamda çalışma yapacak kişilerin bu konuda 
eğitilmesi gerekir. Çocukla görüşme yapan, ifade alan personel, görüşme teknikleri ve ifade alma 
sürecinde yaşanabilecek güçlükler konusunda yeterli bilgiye  sahip olmalıdır. 

 Kolluk kuvvetlerinin bir diğer yaşadığı sorun ise çocuğun yaşının bilinmediği durumdur. 
Bu durumda çocuğun yargı öncesi soruşturma süresi uzamaktadır. Bu nedenle kolluk kuvvetlerinin 
bu süreci daha kısa sürede sonlandırabilmesi için çocuğun kimliğinin tespiti ile ilgili kurumların 
iletişiminin hızlandırılması gerekmektedir. 

Sorun 2: Mahkemede her çocuk için sosyal inceleme raporunun (SİR) alınma 
zorunluluğunun olmaması, adalet sisteminde sosyal çalışma görevlilerinin sayısal yetersizliği. 

Çözüm 2: Sosyal inceleme raporu çocuk mahkemelerinin temel faaliyetlerinden birisidir.  
Suça sürüklenen çocukların toplumla bütünleşmesini amaç edinen bütün adalet sistemlerinde SİR 
olmadan çocuk hakkında karar verilemeyeceği kabul edilmektedir.Sosyal inceleme raporları hem 
soruşturma hemde kovuşturma için zorunlu hale getirilmelidir. Çocuk Koruma Kanunu’nun       
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35’ inci maddesinde sosyal inceleme talebi, yaptırılması ve değerlendirilmesi düzenlenmiştir. Yine 
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in      
20’ nci maddesinde sosyal inceleme talebi, yaptırılması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar 
belirlenmiştir. 

Çocuk Koruma Kanunu çıktıktan sonra adalet sisteminde yer alan sosyal çalışma 
görevlilerinin sayısı hızla arttırılmıştır. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan ve faaliyette bulunan aile mahkemelerinde 
10.06.2010 tarihi itibarıyla 99 psikolog, 100 pedagog ve 94 sosyal çalışmacı, 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyette olan çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinde 
ise 50 psikolog, 35 pedagog ve 40 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 149 psikolog, 135 pedagog 
ve 134 sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Ayrıca  sosyal çalışma görevlilerine ihtiyaç duyulan 
yerler tespit edilerek ihtiyaca  göre alım konusunda planlama yapılmaktadır.  

 
Sorun 3: Soruşturma aşamasında sosyal inceleme yapılmamakta veya yapılamamakta 

ve çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcılıkları koruyucu ve destekleyici tedbir kararı 
talep etme yoluna başvurmamaktadır. 

Çözüm 3: Çocuk Koruma Kanunu’nun 34’ üncü ve 35’ inci maddelerinin uygulanabilmesi 
için Cumhuriyet savcılıkları nezdinde de sosyal çalışma görevlisi görevlendirilmelidir. Bu aynı 
zamanda 30 uncu maddede yazılı çocuk bürosunun rolünü yerine getirmesi bakımından da 
önemlidir. Sosyal inceleme raporları hem soruşturma hem de kovuşturma için zorunlu hale 
getirilmeli, bunun için Kanunda değişiklik yapılmalıdır (md. 35). 

 
Sorun 4: Baronun zorunlu müdafilik hizmetlerinin avukatların kişisel duyarlılığı ile 

sınırlı olması 
Çözüm 4: Çocuk müdafilerinin soruşturma ve kovuşturma işlemlerini takip etme konusunda 

daha hassas davranmaları ve yargılama faaliyetine katkı vermeleri, çocuğu topluma ve ailesine 
karşı koruyan bir sistemin oluşturulmasına katkı sağlayacak, hak kayıplarını engelleyecektir. 
Çocuk müdafilerinin soruşturma ve kovuşturma işlemlerini takip etme konusunda daha hassas 
davranmaları ve yargılama faaliyetine katkı vermeleri sağlanmalıdır. 

Çocuk müdafiiliği, ceza davasında savunma sınırından çıkarılmalı ve çocuğu topluma ve 
ailesine karşı koruyan bir müessese olarak geliştirilmelidir. Zorunlu müdafilik hizmeti veren 
avukatların bu hizmetin gereğini layıkıyla yerine getirmesi ve hak kayıplarına neden olmaması 
gerekmektedir.Çocuklara atanan avukatların müdafiilik ve vekillik görevini iyi bir şekilde 
yapıp yapmadıklarının takibi sağlanmalı, bu konuda yeterlilik gösteremeyen veya bu görevi 
yaparken istekli davranmayanlar hakkında baro disiplin sürecinin etkin kullanılması 
gerekir.  

 
Sorun 5: Mahkemede çocuk hakkında karar verilinceye kadar, çocuğun korunma 

tedbirinin alınması sürecinde kurumlar arası koordinasyonda yaşanan güçlükler 
Çözüm 5: SHÇEK’in mahkeme kararı dışında herhangi bir resmî yazı istemesi söz konusu 

olmasa da, personel ve alt yapı açısından yaşadığı yetersizlikler nedeniyle sorunlar 
yaşanabilmektedir. Özellikle mesai saatleri dışında ilde çocuğun kabul edilebileceği durumuna 
ilişkin kuruluş olmadığı hallerde kolluğun çocuğu tesliminde sorunlar yaşadığına ilişkin tespitler 
vardır. 
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Bu durumda ortaya çıkan aksaklıklar yerel düzeyde kurumsal ya da mahalli çözümler ile 
aşılmaya çalışılmaktadır. Kolluk ve SHÇEK ilişkisinin korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen 
çocuklar temelinde tekrar gözden geçirilmesi ve bu iki kurumun çocuk koruma sisteminin temel 
ayakları olduğu gerçeğinden yola çıkarak aralarındaki eşgüdümün artırılması gerekmektedir. 
SHÇEK'in acil koruma ve barınma birimlerinin personel ve alt yapı açısından yetersizlikleri 
giderilmelidir. 

 
Sorun 6: Adalet sisteminde yargılama ve temyiz sürecinin uzun olması. 
Çözüm 6: 2006 yılında 5560 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle, kamu davasının 

açılmasının ertelenmesi ile uzlaşma kapsamı ve koşulları sınırlandırılmıştır. Bu durum bu 
müesseselerin çocuklar hakkında uygulamasını daha da güçleştirmiştir. Çocuk Koruma 
Kanunu’nda kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve uzlaşma kurumu çocuklara özgü olarak 
ayrıca düzenlenmelidir. Bu düzenlemeler yapılırken zararın giderilmesi şartı kaldırılmalıdır. 
Çünkü çocuklar zaten ekonomik sorunlar nedeniyle suç işlemektedir. Kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi kararlarının yaygın bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır.  

 
Sorun 7: Suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanan hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararlarının verilmesi ve uygulanması aşamasındaki sorunlar 
Çözüm 7: Suça sürüklenen çocuklar hakkında da uygulanan hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararlarında müessesenin uygulanma şartlarından olan suçun işlenmesiyle mağdurun 
veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle 
tamamen giderilmesi şartının yumuşatılması, bu kararlar verilirken öngörülen denetim 
mekanizmalarının iyi işletilmesi, denetim süresi içerisinde denetimli serbestlik tedbiri olarak 
hükmedilebilen yükümlülüklerin uygulanma ve başarılı olma kapasitelerinin artırılması, bu 
anlamda denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlüklerinin kapasite ve 
etkinliklerinin artırılması gerekir. 

 
Sorun 8: Çocukların tutuklanmasına ilişkin sorunlar. 
Çözüm 8: Tutuklama en son düşünülmesi ve başka tedbirlerin işe yaramayacağının 

anlaşılması hâlinde uygulanması gereken bir tedbir olmalıdır. Bu tedbir gerektiğinde ve dikkatli 
uygulanmadığında cezaevine giren çocukların ıslah olmadan daha fazla suç işlemeye meyilli 
insanlar olarak dışarı çıkmaları sözkonusu olmaktadır. Bu anlamda çocukların işlediği suçlardan 
dolayı tutuklama tedbirinin zorlaştırılması,  5395 sayılı ÇKK’ nin 21’ nci maddesinde öngörülen 
tutuklama yasağının çerçevesinin genişletilmesi gerekir. Maddedeki 15 yaş sınırı, denetimli 
serbestlik hükümlerinin daha titiz bir şekilde uygulanması koşuluyla 18 yaşına çıkarılması, 15 yaşa 
kadar olan çocukların tutuklama yasağının üst sınırının  on yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren 
fiiller olarak düzenlenmesi gerekir.      

 
Sorun 9: Çocuklarla yetişkinlerin birlikte suç işledikleri hallerde çocuklarla ilgili 

davaların yetişkinlerle ilgili davalarla birleştirilerek yetişkin mahkemelerinde görülmesi. 
Çözüm 9: 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun çocuklarla ilgili davaların yetişkin 

mahkemelerinde birleştirilmesini öngören 17’ nci maddesinin değiştirilerek çocukların büyüklerle 
birlikte yargılanmalarının önüne geçilmelidir. 
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Sorun 10: Tutuklama kararlarının genel yetkili mahkemelerce verilmesi.  
Çözüm 10: Tutuklama bir koruma tedbiri olduğu için, koruma tedbirlerinin değiştirilebilme 

özelliği de dikkate alındığında, tutuklama taleplerini incelemekle görevli mahkeme, çocuk 
mahkemesi olmalıdır. Bu amaçla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun tutuklama kararı 
başlıklı 101’ inci maddesi değiştirilerek çocuklar hakkındaki tutuklama kararlarının çocuk 
mahkemeleri tarafından verilmesi gerektiği konusunda düzenleme yapılmalıdır. 

 
Sorun 11: Kanunun, tutuklamaya alternatif olarak öngördüğü adli kontrol, yaygın 

olarak uygulanamamaktadır.  
Çözüm 11: Tutuklamaya alternatif olarak getirilen adli kontrolün çocuklar bakımından daha 

fazla uygulanmasını sağlamak gerekmektedir. Tutuklamanın yerine geçecek tedbirlerin 
kapsamının genişletilmesi amacıyla Çocuk Koruma Kanunu’nun 20’ nci maddesinin değiştirilmesi 
gerekmektedir. ÇOCUĞUN TUTUKLANMASI DURUMUNDA, CEZA İNFAZ KURUMU 
YERİNE ÇOCUĞUN EĞİTİMİNİN DE İZLENECEĞİ BİRİMLER KURULARAK BU TÜR 
KURUMLARA KONULMASI YOLUNA GİDİLMELİDİR. 

 
Sorun 12: Koruyucu ve destekleyici tedbirler yaygın ve etkili biçimde 

kullanılmamaktadır.  
Çözüm 12: Mahkeme kararlarında koruyucu ve destekleyici tedbirler ile güvenlik tedbirleri 

ayırımı açıkça belirtilmektedir. Suç ile bağlantılı olmayan çocuğun korunma ihtiyacı sebebiyle 
tedbire hükmedilecekse, bu inceleme ceza davası içinde yapılmayıp dosya tefrik edilerek koruyucu 
ve destekleyici tedbir kararı ayrı dosya üzerinden vermelidir. Ayrıca, tedbirlerin özel sisteme kaydı 
bakımından da buna gerek duyulmaktadır. Kararlarda tedbirlerden beklenen sonuçlar açıkça ve 
ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Çocuk mahkemelerinin tedbir kararlarının ülke genelinde takibini 
sağlayacak bir kayıt sistemi kurulmalıdır. Tedbir kararlarının soruşturma aşamasında Cumhuriyet 
savcısı tarafından da görülmesi gerekmektedir. Bu nedenle kayıt sistemi bunu da sağlayacak 
şekilde düzenlenmelidir.  

 
Sorun 13: Suça sürüklenen çocukların suça sürüklenmelerinde ailelerinin ihmalinin 

bulunması durumunda velayet sorunu 
Çözüm 13:  Suça sürüklenen çocukların suça sürüklenmelerinde  ana-babanın ağır ihmalinin 

bulunması durumunda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 348’ inci maddesinde öngörülen 
“velayetin kaldırılması” başlıklı hükmün değiştirilmesi ve uygulanabilirliğini sağlayacak 
düzenleme yapılması gerekir.  

 
Sorun 14: Güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesinde sıkıntılar yaşanmakta ve 

çocuklar kurumlardan izinsiz ayrılmaktadır 
Çözüm 14: Bakım tedbiri kararı alınarak kuruluşlara gönderilen çocukların önemli 

bölümünün kuruluş bakımını reddederek kuruluşlardan izinsiz ayrıldıkları, çocuklar ve ailelerin 
yapılan çalışmalarda gerekli işbirliğine yanaşmadıkları, bu nedenle mesleki çalışmalar yoluyla 
tutum ve davranış değişiklikleri yaratılamadığı ve tedbirden istenilen düzeyde yarar sağlanmadığı 
görülmektedir. 

Tedbiri uygulamakla görevli kurumlar ise bu sorumluluğu tek başına üstlenmek durumunda 
bırakılmaktadır. Danışmanlık, eğitim, bakım, barınma ve sağlık tedbirleri çocuk ve ailesi başta 
olmak üzere çocuğun sosyal çevresinde yer alan tüm unsurların belirlenen hedeflere yönelik rol ve 
sorumluluk almaları ile gerçekleşebilecek tedbirlerdir. 
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Tedbiri uygulamakla yükümlü kurumların yukarıda sıralanan unsurlar olmaksızın 
faaliyetlerini gerçekleştirmeleri mümkün olamamaktadır. 

Suça sürüklenen çocuklara yönelik bakım tedbirinin uygulanması temel ihtiyaçların 
karşılanması ile sınırlı olmayıp bir rehabilitasyon sürecini içerir. 

Rehabilitasyon süreci ise çocuk ve ailenin görüşü de dikkate alınarak belirlenen hedeflere 
ulaşmak için zamanlanmış faaliyetlerden oluşan bir programdır. 

Oluşturulan program, pek çok kurumun yanı sıra çocuk ve ailenin üstleneceği aktivite ve 
sorumlulukları içermektedir. 

Çocukların daha iyi korunması ve rehabilite edilebilmesi bakımından Çocuk Koruma 
Kanunu’nun 5’ inci maddesinde belirlenen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin suç işleyen 
çocuklar bakımından yeterli olmadığından bu tedbirlere ilave olarak suç işleyen çocuklara özgü 
yeni güvenlik tedbirleri belirlenmeli, bu tedbirlerin içerisinde kademeli bir yaklaşımı öngören kısa 
süreli alıkoymalar yer almalı ya da Türk Medeni  Kanunu’nun 339’ uncu maddesindeki veliye 
tanınan yetkiler SHÇEK kurumuna verilmelidir. Ayrıca kurumun bu yetkisini kolluk kuvvetleri 
aracılığı ile kullanması sağlanmalıdır 

Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin muhakemesi ile ilgili özel düzenlemeler yapılmalıdır.  
Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin ne şekilde infaz edileceği ilgili kurumların ve 

görevlilerin sorumlulukları, tedbirlere uymama hâlinde uygulanacak esas ve usullerin neler olduğu 
bu tedbirlerin ne kadar süre ile verileceği, tedbirlerin süresinin uzatılmasına ilişkin usul ve 
esasların neler olduğu kanunla açık bir şekilde düzenlenmelidir. 

Bu kararların yerine getirilmesinde karşılaşılan en büyük engellerden bir tanesi velilerin 
direnmeleri ve bu direnmelere karşı uygulanacak müeyyidelerin olmayışıdır. Velilerin 
yükümlülüklerinin tedbir kararlarında belirlenmesi bu kararlara aykırı davranmaları hâlinde 
caydırıcı müeyyidenin öngörülmesinin sağlanması gerekmektedir. 

 
Sorun 15: Verilen tedbir kararlarının uygulanmasında  yaşanan  kurumlar arası 

sorunlar 
Çözüm 15: Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının, eşgüdüm 

içinde uygulanabilmesi için hizmetin tek bir çatı altında toplandığı çok kurumlu ve çok disiplinli 
merkezlerin oluşturulması gerekmektedir.  

Her bir kurum kendi işini daha iyi yapabilmek için bir diğeri ile birlikte çalışması gerektiğini 
bilmeli ve bunu sağlayacak yöntemlere sahip olmalıdır. Çocuğun bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal 
ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olduğu durumlarda, çocuğun bakım, tedavi,  
sosyal rehabilitasyon, eğitim gibi ihtiyaçlarının tek bir yerden karşılanmasına yani çok disiplinli 
merkezlere gereksinim duyulmaktadır. 

Her ilin veya ilçenin bir bilgi toplama ve değerlendirme yöntemi kullanarak çocuklara 
yönelik hizmetler ve ihtiyaçları değerlendirme raporu ve stratejik plan hazırlamaları sağlanmalıdır. 

İl koordinasyonlarını oluşturan kurum ve kuruluşların çocuk koordinasyonu konusundaki 
görev tanımları ve sorumlulukları belirlenmelidir. Bu sorumluluklara uymayanlar hakkında kararın 
icra sorumluluğu mülki amirlerde bulunduğundan,  kurula katılmayan veya katılıp da görevini 
gereği gibi yapmayan hiyerarşisindeki (5442 sayılı Kanun’un 4/1’ inci maddesindeki kamu 
görevlileri) kamu görevlilerine disiplin işlemi yapması, diğerlerinde ise gereği yapılmak üzere 
yetkili mercilerden talepte bulunması gerekmektedir. 
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Sorun 16: Verilen tedbir kararlarının izlenmesinde yaşanan sorunlar 
Çözüm 16: Denetimli serbestlik hizmetlerinde olduğu gibi, denetim hizmetlerinde de belirli 

bir standardın sağlanması, bu çalışmanın kurumsallaşması ve çalışanların uzmanlaşması için 
denetim hizmetlerinden sorumlu bir birimin bulunması gerekmektedir. Denetimli serbestlik 
şubeleri ve tedbirlerini uygulamaktan sorumlu kurumlar, bu konuda bilgilendirilmelidir. Hâkim 
denetim görevlisinden beklentilerini kararında belirtmelidir. Mahkeme kararlarında koruyucu ve 
destekleyici tedbirler ile güvenlik tedbirleri ayrımı açıkça belirtilmelidir.  

 
Sorun 17: Sağlık tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin sorunlar. 
Çözüm 17: Suça sürüklenen çocuklar için  yüksek güvenlikli  sağlık kurumları ile madde 

bağımlılığı tedavi merkezlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yeterli sayı ve donanımda  tesis 
edilmesi, bu kuruluşlara yeterli uzman personel tahsisinin yapılması, sağlık tedbiri kararının 
verildiği durumlarda resmî taşıt ve personel görevlendirme, refakat ve muayenenin sağlanması ile 
il dışı sevkler gibi konulardaki sıkıntıların giderilmesi gerekir.   

 
Sorun 18: SHÇEK bünyesindeki koruma bakım ve rehabilitasyon merkezleri sayı, 

personel ve fiziki alt yapı açısından yetersizdir. 
Çözüm 18: SHÇEK bünyesindeki koruma bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yeterli 

sayı, personel ve yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır 
Koruma, bakım ve rehabilitasyon merkezleri; psikososyal programlar uygulayan, çocuğun 

24 saatini dolduracak programlara sahip olan ve kurumun müdüründen müstahdemine kadar 
herkesin davranış değişikliği sürecine yönelik çalışabileceği uzmanlığa sahip kurumlar olmalıdır 

 
Sorun 19: Danışmanlık tedbiri kararlarını  uygulayacak yeterli sayıda ve uzmanlıkta 

danışmanın eksikliği.  
Çözüm 19: Belediye ve özel idareleri sorumluluk bölgelerine göre, Çocuk Koruma 

Kanunu’nda öngörülen danışmanlık hizmetlerini “4734 sayılı Kanun’a göre hizmet satın almak 
suretiyle” yapabileceklerinden, gerekli meclis ve encümen kararlarını almaları, bu kamu 
hizmetinin sunulmasını etkin hale getirecektir. Bu konudaki ayrıntılı açıklama, bu raporun kurum 
analizi bölümünün belediye ve özel idareler bölümünde yapılmıştır. 

Danışmanlık ve barınma tedbirlerinin uygulanmasında yerel yönetimler, aktif rol alarak 
çocuklara yönelik koruma merkezleri ve sosyal hizmet kuruluşlarını içeren eylem planları 
oluşturmalıdır. 

Danışmanlık tedbirlerini uygulayacak meslek elemanlarının kullanabileceği tebliğdeki usul 
ve esaslara uygun eğitim programlarının geliştirilmesi gerekir. 

Danışmanlık tedbirlerini uygulayacak personelin eğitimi, tedbirlerin uygulanmasına 
yardımcı olacaktır. 

 
Sorun 20: Eğitim tedbirinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar 
Çözüm 20: Zorunlu eğitim çağı dışına çıkan ve ilköğretim mezunu olmayan çocuklar ile 

uzun süre eğitimine ara veren çocukların eğitime devamlarını sağlamak üzere yeni programlar 
oluşturulmalıdır. 

Zorunlu eğitim çağı dışına çıkan ve ilköğretim mezunu olmayan çocukların meslek eğitimi 
almalarını önleyen mevzuat değiştirilmelidir. 



– 600 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Sorun 21: Merkezî Koordinasyonun  işleyişinde sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Adalet Bakanlığının çocuk koruma sistemindeki asli yeri adli mekanizmaların bulunduğu 

yerdir. Bu alanda çözümlenmesi gereken pek çok sorun bulunmakta iken Adalet Bakanlığını çok 
kurumlu ve kapsamlı bir sistem olan çocuk koruma mekanizmasının koordinasyonundan merkezî 
düzeyde sorumlu tutmak doğru bir yaklaşım olarak görünmemektedir. SHÇEK, çocuk koruma 
sisteminin asli unsuru olmakla birlikte, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve güvenlik hizmetleri de 
bu sistemin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu hizmetler icracı Bakanlıklarca yürütülürken, sosyal 
hizmetlerin Devlet Bakanlığına bağlı olması, sistem içerisindeki gücünü zayıflatmaktadır. Öte 
yandan SHÇEK’in sadece çocuk koruma hizmetlerinden sorumlu olmadığı yaşlılar, engelliler, vb 
gibi toplumun birçok kesimine hizmet verdiği, buna bağlı olarak da  ciddi kaynak (insan 
kaynakları dâhil) sıkıntısı olduğu ve Çocuk koruma sistemi konusundaki rol ve sorumluluğunu tam 
olarak yerine getiremediği dikkate alınmalıdır. 

 Çözüm 21: Çocuk başlığı altında yapılan çalışmaların sekretarya hizmetlerinin 
farklı bakanlıklar altında yürütülmesi alanda karışıklıklara neden olmaktadır. Ulusal çocuk 
politikalarının ve koruma tedbirlerinin tek ve icracı bir yapı altında takip edilmesi 
düzenlenmelidir. 

 
Sorun 22: İl Koordinasyonlarının işleyişindeki yetersizlikler 
a) Koordinasyon toplantılarına yönetmelikte belirtilen yetkililerin katılmaması  
Komisyon toplantılarında bu koordinasyonla ilgili bilgi veren uzmanlar, özellikle toplantıya 

müdürlerin bizzat katılmayıp yerine yardımcılarının veya vekillerinin katıldığını belirtmişlerdir. 
Bu toplantılarda alınan kararlar yardımcı veya vekillerince doğrudan yerine getirilememekte, 
ayrıca ilgili il müdürünün bu konuda talimatına gerek duyulmaktadır. Bu ise, eşgüdümü 
hedefleyen il koordinasyonlarının kararlarının uygulanmasını zorlaştırmakta ve etkinliğini 
azaltmaktadır.  

Bu amaçla Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik'in 20. maddesinde unvan olarak sayılan “il idare 
şube müdürlerinin toplantıya bizzat ya da görevlendirecekleri yardımcı veya vekillerinden” 
bölümünden “veya vekilleri” ibaresi çıkartılmalıdır. Bu yapıldığı takdirde aşağıdaki koşullar 
sağlanabilecektir. 

Tedbirlerde koordinasyonun tam anlamıyla geçekleştirilebilmesi için il koordinasyonlarına 
yönetmelikte belirtilen kişilerin katılması valiliklerce sağlanmalıdır. 

İl koordinasyonlarında alınan kararların uygulanmaması, kararı uygulamayan veya 
uygulatmayan devlet memuru için disiplin cezasını gerektirmektedir. Bu işlemleri, yönetmeliğin 
20. maddesine göre valilikler yapmalı ve kurul kararlarının etkin şekilde uygulanmasını 
sağlamalıdırlar. Aksi durumda valiliklerin sorumluluğu söz konusudur.  

Valiliklerin bu konuda denetimine ait hususların Mülkiye Teftiş Kurulu valilik-kaymakamlık 
teftiş rehberlerinde ve değerlendirme yazanaklarında yer alması hâlinde, konu daha sıkı takip 
edilmiş olacaktır. 

b) SHÇEK’ in sekretarya görevini yerine getirmesinde yaşanan sıkıntılar  
SHÇEK il müdürlüklerinin kurum kapasitelerinin artırılması için özellikle sekreteryada 

görevli memurların hizmetiçi eğitime tabi tutulması gerekmektedir. SHÇEK il müdürlüğü ile il 
idare şube müdürlükleri arasında sekreterya iş ve işlemlerinin yapılması ve işbirliğinin 
oluşturulmasında valiliklerin gerekli hassasiyetleri ve farkındalıkları sağlanmalıdır. 
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c) İllerde personel ve alt yapı eksiklikleri 
İllerde personel ve kaynak eksikliği konusunda planlama yapılmalı, gönüllü vatandaşlar ile 

emekli olmuş meslek mensuplarından 4734 sayılı Kanuna göre “hizmet satın alınması” suretiyle 
tekrar hizmet sağlanmalıdır. Ayrıca, SHÇEK personelinin özlük haklarının diğer kamu 
çalışanlarına göre düşük olması da, hizmet kalite ve standardını düşürdüğünden, bu durumun 
düzeltilerek kurumun cazip hale getirilmesine öncelik verilmelidir. Tüm sistem içerisinde sosyal 
çalışma görevlisi ihtiyacı belirlendikten sonra, personel eksiğini giderecek personel istihdamına 
gidilmeli,  yeterli sayıda personel yetişmesini sağlamak için YÖK ile görüşülmelidir. Bunun için 
sosyal çalışmacılar bakımından hizmetin türüne göre hem nicelik hem de nitelik açısından 
standartların belirlenmesi gerekmektedir. 

İl koordinasyonlarının etkili çalışabilmesi için Çocuk Koruma Kanunu’nda da yazılı 
tedbirlerin uygulanmalarına destek sağlayacak bütçenin yerel yönetimler ile sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıfları tarafından karşılanmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

Tedbirlerin uygulanmasına sivil toplum kuruluşlarının katılmaları ve bu kuruluşların 
hizmetlerini bir bedel karşılığında ancak, kâr gütmeme esasına göre vermeleri sağlanmalıdır.  

Aynı durum araç, mekân gibi kaynak eksiklikleri için de geçerlidir. 
 
d) İl koordinasyonlarının etkin çalışmaması 
Valilikler bünyesinde, ilin tedbir kararları ile ilgili ihtiyaçlarını belirleme ve planlamadan 

sorumlu çocuk bürosunun oluşturulması sağlanmalıdır.  
Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulamasıyla görevli kurumların, olanak ve ihtiyaçlarını 

belirlemek üzere, bir ihtiyaç analizi yapılarak bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik eylem planı 
hazırlanmalıdır 

İlçelerde eksik bulunan kurumlarla ilgili sorunun çözümü için; personel sayı ve kalitesi 
uygun olan kaymakamlıklarda, 5442 sayılı Kanun’un 31/f maddesinde “Kaymakam, ilçede 
teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi 
bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin 
yapılması mecburidir” denilmektedir.  Eksik olan ilçe idare şube başkanlıklarına bu yolla bir 
çözüm bulunabilir. 

Müdürlüğün sekretarya kadrosunu güçlü tutması ve eğitimini yeterli seviyede sürdürmesi 
koordinasyon çalışmalarına ciddi şekilde katkı sağlayacaktır. 
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8.5. ÜSTÜN ZEKÂLI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR 

Bu bölümde farklı bir mağdur olan çocuk grubu değerlendirilmektedir. Mağdur çocuk 
denildiğinde genellikle çeşitli nedenlerle haklarına ulaşamayan çocuklar gelmektedir. Oysa farklı 
koşullarda da mağdur olma söz konusu olabilmektedir. Üstün yetenekli çocuklar bu farklı 
gruplardan birini oluşturmaktadır. Üstün yetenekli çocukların bakımı, eğitimi ve koruması ile ilgili 
yaklaşım ve hizmetlerin de farklı olmasına gerek bulunmaktadır. Bu nedenle Komisyon tarafından 
üstün yetenekli çocuklara ilişkin de bir değerlendirme yapılması uygun görülmüştür. Bu konu çok 
fazla irdelenen konu olmadığı için Komisyon raporunda konu kapsamlı olarak yer almaktadır. 

8.5.1. Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Tanımları 

Eğitimin temel işlevi bireysel potansiyele işlerlik kazandırmak üzere bireyin yeteneklerini 
geliştirmektir. Bu durum, eğitim süreçlerinin bireylerin özel durumlarına göre düzenlenmesini 
gerektirmektedir. Eğitimde sosyal adalet, eşitlik kavramı ve anlayışı, süreçlerdeki tüm bireylerin 
bireysel ilgi, kapasite ve yetenek potansiyeli oranında eğitimden yararlanabilmelerini sağlayacak 
önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. (25). 

Her ne kadar eğitimde ortalama standartlar, bireylere ortak özellikler kazandırma ve eğitim 
hizmetlerinin yaygınlaştırma amacı gütse de; son yıllarda hızla gelişen dünyada, her bireyin 
kapasite ve performansını en üst düzeye çıkarabilmesi için yetenek seviyelerine dayalı eğitim 
programları hazırlanmaya ve uygulanmaya çalışılmaktadır.  

Türkiye’de Anayasal bir hak olarak görülen eğitimde fırsat eşitliği yasalarla teminat altına 
alınmıştır. Bu noktada özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere sağlanan ayrıcalıkların Anayasa’nın 
eşitlik ilkesine aykırı düşüp düşmediği bir tartışma konusu olmuştur. Aslında biyolojik, psikolojik 
ve sosyal sorunları veya başka bir ifadeyle belirlenmiş eğitim standartlarını aşan konumları 
nedeniyle özel ilgi ve ayrıcalığa ihtiyaç duyan bireylerin durumları Anayasa’nın öngördüğü fırsat 
eşitliğini bozmamaktadır. Çünkü gerek sonradan kazanılan edinimler -sosyal statü gibi-  gerekse 
doğuştan sahip olunan fiziksel ve biyolojik farklılıklar gerçek hayatta mutlak eşitliğin 
sağlanmasının çok zor olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda eşitsizlik doğal bir hal iken eşitlik 
ise ancak insanların yaptıkları şeyler sonucu gerçekleşir. Dolayısıyla herkesin kendi ayakları 
üzerinde yaşaması gerektiği düşüncesinin yayıldığı toplumsal düzen, aslında eşitliğe aykırı 
olacaktır (26).  

 
Bu nedenle demokratik bir toplumda kamusal eşitliği sağlamak herkese aynı şeyi vermek 

değil, insanların farklı düzeyde ve yönde olan gereksinimlerini karşılayarak toplumun ortak bir 
paydada buluşmasını sağlamak demektir. (10) 

 
Bireylere öznel sorunları ve farklılıkları nedeniyle gereksinim duydukları eğitim 

olanaklarının rutinin dışına çıkarak farklı yöntemlerle sağlanması eğitimde imkân ve fırsat 
eşitliğini bozmamaktadır. Çünkü herkese eğitim alma olanağını sağlamak ve bu haktan kimseyi 
mahrum kılmamak eğitimde fırsat eşitliğini oluştururken, bireylerin özel durumlarına ve 
ihtiyaçlarına uygun eğitimi almalarını temin etmek ise eğitimde imkân eşitliğini oluşturmaktadır. 
Bu yaklaşım doğrultusunda nitelikli kamusal eğitim politikaları geliştirmek demokrasinin gereği 
olduğu gibi sosyal devlet ilkesinin de bir zorunluluğudur. Zaten sosyal devletin amacı bireylerin 
sosyoekonomik ve kültürel tabanda tam olarak eşitliğini sağlamak değil, eşitsizliğin birey ve 
toplum yaşamında neden olduğu dengesizliği gidermektir (27). 
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Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocuk 

Günümüzde üstün zekâ ve üstün yetenek kavramları üzerine farklı tanımlar yapılmıştır. 
Ataman’a (28) göre üstün zekâlıların tanımında üç kesişim noktası yer almaktadır:  

• Yüksek görev anlayışı kendini ele aldığı konuyu tamamlamaya adama, yani güdülenme 
ve güdülemede üst düzeyde olma,  

• Bir sorunun doğurabileceği sonuçları görebilme yeteneği,  
• Yaratıcılık ve üstün zihinsel kapasite.  
Üstün yetenekli çocuklar ise yandaşlarından en az iki yaş daha üst anlıksal yeteneklere sahip 

olan ve resim, müzik, plastik sanatlar, fen vb. alanlardan bir ya da ikisinde olağanüstü performans 
gösterenlerdir. Bu iki grup dışında anlıksal gelişimleri akranlarından en az dört yıl ileride olan 
çocuklar da vardır, bu çocuklara da dâhiler denir.  

Normal zekâ bölümü 90-100 arasında tanımlanırken, üstün zekâlılar, geçerli ve 
güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 130 ve daha yukarı zekâ bölümü (ZB) sağlayan; 
kendi yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir kümenin % 98’inden üstün olanlara verilen addır. 
Üstün yetenekliler, zekâ bölümü sürekli olarak 120 ve daha yukarı olup da güzel sanatlar, 
matematik ve teknik gibi alanlarda yaşıtlarından belirgin ölçüde üstün olanlara verilen 
addır (29). 

Maryland Raporu’nda üstün yetenek aşağıdaki alanların birinde ya da birkaçında yüksek 
performans ve başarı gösterme şeklinde tanımlanmıştır. Bunlar; genel zihinsel yetenek, özel 
akademik yetenek, yaratıcı ya da üretici düşünce yeteneği, liderlik yeteneği, görsel ve gösteri 
sanatlarında yetenek ve psikomotor yeteneğidir (30) . 

Morelock’a (31) göre üstün yeteneklilik, normal standartlardan nitelik ve nicelik olarak 
farklı içsel deneyimler ortaya koyan ve ileri becerileri içeren uyumsuz (asenkronik) gelişimdir. 

Tuttle ve diğerleri (1988), üstün zekâ ve üstün yetenek kavramı “üstün yetenek “başlığı 
altında toplama yoluna giderken bazıları bunların iki ayrı kavram olduğu ve kesinlikle aynı başlık 
altında toplanamayacağı görüşünü savunmaktadırlar. Günümüzde bilim ve teknik alanında 
yeterliliğe “üstün zekâ”, güzel sanatlar alanında yetenekliliğe ise “üstün yetenek” 
tanımlaması yapılmaktadır.  

Ülkemizde ise 1991 yılında toplanan I. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Konseyi, Üstün 
Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri Komisyonu Raporu’nda, “üstün zekâ ve üstün yetenek 
kavramlarını üstün yetenek başlığı altında toplamış ve tanımı şu şekilde yapmıştır : “Üstün 
yetenekliler genel ve/veya özel yetenekleri açısından yaşıtlarına göre yüksek performans 
gösterdiği konunun uzmanları tarafından belirlenmiş kişilerdir. “ 

8.5.2. Üstün Yeteneklilerin Eğitiminin Gerekliliği 

Eğitimin temel işlevi bireysel yeteneğe işlerlik kazandırarak sahip olunan yeteneği veya 
yeteneklerin gelişmesini sağlamaktır. Bu durumda zaman zaman bireye göre özel uygulamalar 
yapılmasını gerektirir. Ancak eğitimde sahip olunan ortak standartlar nedeniyle bireylere ortak 
özellikler kazandırma ihtiyacı ve eğitim hizmetlerinin topluma yaygınlaştırılması isteği büyük 
gruplarla öğretim uygulamalarına ortam sağlamaktadır. Bu durumda bireysel yeteneklere göre 
ortaya çıkan özel ihtiyaçlar karşılanmamaktadır. (18) 
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Bir potansiyel olarak seçkin ve stratejik değer ifade eden üstün yetenekli bireylerin 
değerlendirilmesi o ülkeye ve geniş olarak bütün insanlığa yararlar sağlayacaktır. 
Değerlendirilmemesi hâlinde ise bu potansiyelin psikolojik ve kişilik bozuklukları olan sorunlu bir 
kesim hâline dönüşmesi muhtemeldir. 

Devlet açısından üstün yeteneklilerin eğitiminin özel bir yere sahip olması 
gerekmektedir. Zira eğitim-devlet ilişkisi bağlamında üstünlerin eğitimi diğerlerine nazaran 
daha stratejik ve fonksiyonel bir konuma sahiptir. Bununla birlikte ülkenin gelişme potansiyeli 
açısından kıt bir beşerî kaynak olan üstünler, devlet açısından eğitimi zor ve o derece önemli bir 
demografik alanı oluştururlar. Bu eğitimin olabildiğince kusursuz ve itinalı yapılması bir devlet 
sorumluluğu olarak görülmelidir. Türkiye’nin bu elit potansiyele kusursuz bir eğitim 
verebilmesinin çok sayıda değeri ortaya çıkaracağı kuşkusuzdur. Bunun için de öncelikle ülkenin 
kaynaklarını belirlemek sonra da bu insan kaynakları uzun vadeli sonuçlar için tüm boyutları ile 
nasıl el alınacağının ve eğitileceğinin planlamasını yapmak olacaktır. (21) 

Üstün yetenekli çocukların değerlendirilmesinin önemi farklı açılardan ele alınabilir. Bunlar;  
• Sosyolojik önem: Her toplumda ortalama % 2 yi oluşturan üstün zekâlı çocukların 

eğitilmesi ve üretken hale getirilmesi o toplumun geleceğe yönelebilmesi açısından önemlidir. 
• Psikolojik önem: Bir toplumda üstün yeteneklilerin eğitilmesi ve değerlendirilmesi, 

tatmin ve güven düzeyi yüksek üstün yetenekli bireyler yetiştirme açısından önemlidir. Ayrıca, 
üstün yeteneklilerin oluşturduğu ve yönlendirdiği genel motivasyon, toplumdaki diğer bireylere 
yansımaktadır. 

• Pedagojik önem: Yüksek zihin potansiyeline sahip öğrencileri tespit etmek ve 
eğitimlerini gerçekleştirmek güçtür. Bu nedenle özel ihtimam göstermek gerekmektedir.  

• İktisadi önem: Kalkınma olgusunun sadece ekonomik boyutuyla anlaşılamayacağı ve 
yalnızca fiziki üretim araçlarına yatırım yapmakla gerçekleşemeyeceği bilinen bir husustur. 
Bununla birlikte nitelikli insan gücünün geliştirilmesi için yapılacak yatırımların sosyal ve yapısal 
değişmeyi hızlandırıcı ve üretimi arttırıcı etkilerinin de varlığı bilinmektedir. Üstün yeteneklilerin 
eğitimi pahalı ve uzun vadeli bir eğitimdir ancak elit eğitimini yapamayan bir ülkenin gerçek 
anlamda kalkınması mümkün değildir.  

• Stratejik önem: Üstün yeteneklilerin tespit edilmesi ve ülke adına istifade edilmesi bir 
stratejik durum olup kendilerinden çok o ülkede yaşayan bütün bireylerin yararınadır.  

• Bilimsel ve teknolojik önem: Gelişmiş ülkelerden bilgi ve teknoloji transfer 
edildiğinde sadece bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenmiş olur. Bu durum asla gelişme 
anlamına gelmez. Bu yüzden yaratıcı bireylerin belirlenmesi ve yerleştirilmesinin yanında mutlaka 
donatılması ve tatmini bir zorunluluk olarak görünmektedir.  

Üstün yetenekli çocuklar, özel eğitim alanında en fazla göz ardı edilen ve eğitim 
olanaklarından yeterince yararlanamayan gruptur. Toplumu oluşturan bireyler, özellikle uygar, 
gelişmiş bir toplumun engelli bireylerine uygun olan eğitimi sağlaması gerektiği konusunda 
hemfikir olarak önlemlerin alınmasında ilgililere gerekli olumlu baskıyı yaparak bunun 
sağlanmasına çalışırken, konu üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar olunca yeterli tepkiyi 
gösterememektedirler. Bunun en önemli nedenleri arasında bu çocuklara ilişkin ön yargıların 
yattığı gözlemlenmektedir. Bu ön yargılara; çocukların zaten üstün olduğu, her ortamda kendilerini 
geliştirebileceği, bu çocuklara artı eğitim verilirse bir seçkinler sınıfı yaratılabileceği bunun da 
beraberinde sorunlar getirebileceği, zaten seçerek öğrenci alan orta öğretim kurumlarının bu 
çocuklara yönelik olduğu, bunun dışında artı bir özel eğitim vermenin gereksizliği, üstün 
yeteneklilerle, özel eğitimin ilgilenmemesi gerektiği düşünceleri örnek verilebilir. (28) 
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Üstün yetenekli çocukların yeteneklerini tanımlamakta ana babalar ve öğretmenler zaman 
zaman yanılgıya düşmektedirler. Kimi zaman bu farklılıklar anormallik görüntüsü olarak da 
yorumlanabilmektedir. Zihinsel gelişimi, akranlarına göre, iki zekâ yaşı ileri olan bir çocuğa 
gelişigüzel seçilmiş yüz çocuk arasından birinde rastlanırken, daha yukarı zihin düzeyi olan 
örneğin, Einstein düzeyinde bir çocuk için bir milyon çocuk taramak gerekmektedir. Bu nedenle 
bunlardan birinin eğitim kapsamı dışında kalması hem ülke hem de insanlık için bir kayıp 
olacaktır. Sıralanan bu nedenlerden dolayı üstün veya özel yetenekli çocukların özel eğitim 
kapsamı içine alınarak özel programlar ve özel yetişmiş personel tarafından eğitilmesi 
gerekmektedir. (2) 

Üstün yetenekli olmak demek bir bakıma toplumdaki diğer insanlardan daha önce, 
daha çok ve daha hızlı öğrenmenin yanı sıra daha geniş düşünmek anlamına gelmektedir. Bu 
bir ayrıcalık olarak kabul edilmektedir; ancak bu ayrıcalık üstün zekâlı olan kişi için bir ayrıcalık 
olmaktan ziyade topluma has bir avantajdır. Toplumda karar vericiler ve hizmet sunanlar bunun 
değerlendirmesini yaparak üstün zekâlılara gereken değeri vermelidirler. Üstün zekâlı kişilerin 
kendi ülkelerinde yeterli olanak bulamaması gelişmiş ülkeler tarafından değerlendirilmesine neden 
olmaktadır. Gelişmiş toplumlar gelişmişliklerini kendi ülkelerindeki beyin gücünün 
kullanılmasının yanı sıra gelişmekte olan ülkelerden olan beyin göçü ile 
hızlandırmaktadırlar. Ülkenin gelişme potansiyeline önemli katkısı olabilecek olan üstün 
zekâlıların ve yeteneklilerin eğitimleri son derece önemli ve ciddi bir konudur ülkenin eğitimine 
yön verenler, üstün yeteneklilerin eğitimi ile de özel olarak ilgilenmelidirler. (21) 

Avrupa Konseyi’nin 7 Ekim 1994 tarihli Parlamenterler toplantısında Konsey, üstün 
yetenekli çocuğa özel eğitim verme gerekliliği ve önemini ortaya koyarak önlemlerin bir an önce 
alınması gerektiğini, ayrıca  eğitimin insan haklarından biri olduğunu ve mümkün olduğu 
kadarıyla her ferdin eğitiminin esas olduğunu vurgulamaktadır. (24) 

Avrupa Konseyi’nin bu konuda ki tavsiyeleri; 
1. Eğitim sistemindeki pratik amaçları ortaya çıkartarak biçimlendirme gerekliliği varsa 

bunun için çocukların çoğunluğunun eğitimine imkân verilmelidir. Böylelikle özellikle ihtiyaç 
duyulan çocuklar sürekli var olacak ve beraberinde bu çocukların eğitimi için gerekli olan özel 
tedbirler alınmasını getirecektir. 

2. Üstün yetenekli çocukların tatbik edilen eğitimden faydalanması şart olmalıdır. Bu 
çocukların gerek kendilerinin gerekse toplumlarının sağlamlığı için yetenekleri geliştirilmeli ve 
tüm imkânlardan faydalanılmalıdır.  

3. Özellikle üstün yetenekli çocuklardan oluşan gruplara eğitici materyaller 
kullandırılmalıdır. 

 
Toplumun en değerli ve sınırlı kaynağı olan üstün yetenekli bireylerin mümkünse birini bile 

yitirmeden en sağlıklı ve verimli bir biçimde yetiştirilmesi için gerekli olan ortam ve olanakların 
sağlanması gerekmektedir. Yukarıda ifade edilen insani nedenlerden dolayı ayrıca da gelişmiş 
toplumlar arasına girme çabasında olan Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünden 
faydalanılması açısından, üstün yetenekli bireylerin eğitiminin en olumlu yatırımlardan biri olarak 
sayılması gerekmektedir. (24) 
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8.5.3. Dünyada Üstün Yeteneklilerin Eğitim Uygulamaları 

8.5.3.1. AB Ülkelerinde Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi 

AB eğitim politikasında eğitimin temel haklar içinde yer aldığı vurgulanmış ve bu nedenle 
her ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda uygun eğitim politikalarını geliştirerek genç insanları hayata 
hazırlayacak fırsatlar sunma sorumlulukları bulunduğu belirtilmiştir. 

Fakat genel eğitimin pratik özellikleri nedeniyle çocukların çoğunluğu için yeterli düzeyde 
eğitim olanakları sağlanırken, özel ihtiyaçları bakımından ayrı ilgi ve düzenlemeye gerek duyulan 
çocukların ihmal edilme riskleri bulunmaktadır. AB Konseyi özel eğitime ihtiyaç duyan bu 
insanlara gerekli desteğin sağlanmasının azınlık haklarını da gözeten yaygın sosyal sorumluluk 
anlayışının gereği olduğunu vurgulayan bir tavsiye kararı almıştır.  Bu bağlamda özel eğitim 
gerektiren  çocukların durumu “exceptional children” başlığı altında toplanarak gerekli 
düzenlemelerin yapılması yoluna gidilmiştir. (13)  

Çerçeve bir kavram olan “exceptional children” fiziksel ve bilişsel engelli çocukları 
içerdiği gibi sahip oldukları yetenek ve öğrenim becerileri nedeniyle genel çoğunluktan 
ayrılan “üstün yetenekli çocukları” da içermektedir. AB resmî belgelerinde bu çerçeve kavram 
içinde yer alan üstün yetenekli çocukları tanımlamak için “gifted” ve/veya “talented” kavramları 
kullanılmaktadır (Şekil 55). 

Şekil  55. AB Üye Ülkelerde Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Kullanılan Kavramlar 

Kaynak (Eurydce,2006;8) 
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Bu bağlamda kurulan ajanslardan biri olan “The Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA)”, AB’nin eğitim alanındaki politikalarının yürütülmesinden 
sorumludur. Fakat bu ajansın yürüttüğü programlar içinde üstün yetenekli çocukların eğitimine 
yönelik ayrı bir başlık ya da program bulunmazken diğer alt programlar içinde üstün yetenekli 
çocukların eğitimine yönelik atıflar bulunmaktadır.  Ayrıca üstün yetenekli çocukların eğitimiyle 
ilgili özel bir girişim ve uluslararası bir organizasyon olan “Europan Councill For High Ability 
(ECHA), Avrupa Konseyi tarafından bir sivil toplum kuruluşu (NGO) olarak tanınmakta ve 
desteklenmektedir.   

Bunun dışında AB’de üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili uygulamalar üye ülkelerin 
tasarruf alanında bulunmakta ve ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

AB’ye üye ülkelerden sekizinde “gifted” ya da “talented” tanımlaması yasal 
düzenlemelerde yer almaktadır. Bu ülkeler: Slovenya, Romanya, Polonya, Macaristan, 
İspanya, Almanya, İsviçre ve Avusturya’dır. 

8.5.3.1.1. Almanya 

Yasal Düzenlemeler: Almanya’da eğitim 16 federal devletin sorumluluğu altında 
yürütülmektedir. Ulusal eğitim politikası her eyaletin eğitim ve kültür bakanının katılımında bir 
konferans düzenlenerek belirlenir. Bunun dışındaki düzenlemeler eyalet düzeyinde gerçekleştirilir. 
Bu düzenlemeler içinde kavram; birçok alanda yetenek sergileyen ve IQ seviyesi 130’un üzerinde 
olan çocuklar olarak tanımlanmıştır. 

Tanılama Süreci ve Uygulamalar: Üstün yetenekli çocuklar ailelerinin talepleri, 
öğretmenlerin hatta çocukların kendilerini aday göstermeleri üzerine değerlendirmeye 
alınmaktadırlar. Değerlendirme sürecinde okul öncesi ve genel eğitimin başlangıç aşamasındaki 
öğrencilerin bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimleri dikkate alınmaktadır.  Okul yönetimleri bu 
konuda kendi bünyelerinde bulundurdukları rehber öğretmen ya da uzman psikologların 
raporlarını öncelikli olarak dikkate almaktadırlar. Üstün yetenek ya da başarı gösteren öğrencilere 
sınıf atlama olanağı tanınırken sıklıkla olmamakla birlikte IQ testlerinden de yararlanılmaktadır. 

Almanya’da üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili uygulamaların çoğu özel yatılı 
okullar tarafından gerçekleştirilmektedir. Günümüzde Almanya’da 8 ayrı tipte yaklaşık 300 
kadar yatılı okul bulunmaktadır. 

Bu okullar içinde özel bir yeri olan Bağımsız Waldorf Okulları ile Elit Spor okulları üstün 
yetenekli gençlerin eğitiminde dikkat çekici yönlere sahiptirler. Waldorf okulları uluslararası 
akrediteye sahiptir. Bu okullar devlet ve özel bağışlarla finanse edilirler aileler ise gelirlerine 
uygun bir ücret öderler (Waldorf, 2008). Avrupa’da 632, tüm dünyada ise toplam 881 Waldorf 
okulu bulunmaktadır. Ülkemizde İstanbul Erkek Lisesinde Waldorf uygulamalarının yapıldığı özel 
sınıflar bulunmaktadır. 

Bu okullar her çocuğun bilişsel gelişimine uygun bireysel eğitim desteği alması gereği 
düşüncesinden yola çıkılarak kurulmuştur.  Eğitim, çocukların bilişsel, sanatsal ve beceriye dayalı 
yeteneklerine göre ilerlemekte ve normalde 12 yıl sürmektedir. Bu süre içinde sanatsal, bilimsel ve 
teknik derslere büyük önem verilmektedir.  Okullar öğretmenler ve ailelerden oluşan bir kurul 
tarafından yönetilir.  Sınıf öğretmenleri genel konuları içeren dersleri öğretmekle sorumludurlar.  
Bunlar sabah derslerinin ilk iki saatinde 3-4 hafta süren bloklar hâlinde verilir. Öğrenciler daha 
sonra yeteneklerine göre dil, matematik ve doğal bilimler gibi tematik dersler almaya başlarlar.  
Bu okullarda geleneksel derecelendirme ya da not sistemi yerine öğrencinin özel gayret ve 
yeteneklerini ve gelişim sürecini ayrıntılı olarak tanımlayan karakter raporları kullanılır. 
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Elit Spor Okulları ise bilimsel eğitim ve spor eğitiminin birlikte verildiği okullardır. Ulusal 
Olimpiyat Komitesi, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Alman Spor Federasyonu’nun temsilcilerinin 
oluşturduğu bir çalışma gurubu tarafından yönlendirilirler. Bu okullar devlet, kilise ve özel 
girişimciler tarafından desteklenmektedir (Boarding School, 2008). 

Öğretmen ve Uzman Eğitimleri: Almanya’da sadece birkaç eyalette üstün yetenekli 
çocuklara yönelik eğitimler öğretmen ve uzmanlar için zorunlu kılınmaktadır.  Bunların dışında 
ECHA ve Münster Üniversitesi tarafından sağlanan “The International Center for The  Study of 
Giftedness” (ICBF) programları öğretmenlere önerilmektedir (ICBF, 2009). 

Bazı üniversitelerde ise bu konuda doktora düzeyinde çalışmalar yapılmaktadır. Rostoc, 
Marburg, Munich, Münster, Hannover, Erfurt, Tübingen ve Ulm gibi bazı şehirlerde 
üniversitelerle işbirliği içinde olan özel kuruluşlar, “Tanılama (diagnostics), Destek Tedbirleri, 
Çevre Analizleri ve Yaratıcılık”, başlıkları altında araştırmalar yürütmekte ve okul projelerini 
desteklemektedirler. 

8.5.3.1.2. Avusturya 

Yasal Düzenlemeler: Avusturya eğitim mevzuatında 1990 yılından beri üstün yetenekli 
çocuklara açıkça yer verilerek eğitim politikasının bir parçası hâline getirilmiştir.  

Tanılama Süreci ve Uygulamalar: Avusturya’da son on yıldır üstün yetenekli çocukların 
seçimi ve eğitime entegrasyonu için özel koşullar geliştirilmiştir.  Tanılama sürecinde yetenekli 
çocuklar, psikologlar, öğretmenler ve bilim adamları tarafından uygulanan standardize 
testlerle seçilirler ve bu süreçte aileler tarafından verilen bilgilerden de yararlanılır. Bu 
öğrenciler başlangıçta normal sınıflar içinde tutulurlar ve öğrencilere özel ilgi gösterilir. Bu özel 
ilgi zenginleştirilmiş eğitim programları ve ödevler şeklindedir. Ayrıca dil, matematik, bilim, 
müzik ve spor alanlarında özel eğitim programlarına tabi tutulurlar. Viyana’da ki 60 okulda serbest 
öğrenim “free learning” adı altında özel öğretim teknikleri uygulanmakta ve üstün yetenekli 
çocukların eğitimi bu kapsamda değerlendirilmektedir. Avusturya’da sınıf atlama uygulaması bir 
dizi testten sonra öğrencinin isteğine bağlı olarak yapılmaktadır. Ayrıca bölgesel, ulusal ve 
uluslararası yarışmalara katılarak öğrencilerin kendilerini göstermelerine olanak sağlanmaktadır. 
Avusturya 2004 yılında orta Avrupa’da üstün yetenekli çocuklar için hazırlanan “Arşimet” 
programına katılmıştır. 

Bazı okullar üstün yetenekli olarak gördükleri öğrencileri olağan eğitim verilen okullardan 
ayırmaya karar vermişler ve özel sınıflar açmışlardır. Bunlardan biri “Sir Karl Popper” okuludur 
(Schmid, 2005, 86). Bu okulda dil eğitimi ve sosyal bilimler alanında üstün yetenekli çocuklar 
eğitim görmektedir. Yedi ya da sekiz yaşında üstün yetenekli olduğu düşünülen ve çeşitlendirilmiş 
standart testlerle bu durumu doğrulanan çocuklar bu okullara alınmaktadır. Okula alınan çocuklara 
iki farklı program önerilmektedir. Bu programlar arasında daha fazla sosyal bilimleri içeren dil 
eğitimine yönelik program (Gymnasium), daha fazla fen bilimlerini içeren dil eğitimine yönelik 
program (Realgymnasium) dır. “Schumpeter-Handelsakademie” adı verilen okullarda ise iş 
hayatında başarılı olabilecek çocuklar yetiştirilmektedir (Handels Akademie, 2009). 

Öğretmen ve Uzman Eğitimleri: Avusturya’da üstün yetenekli çocukların eğitimi yasal 
düzenlemeler içinde resmen yer almasına karşın ancak birkaç eğitim fakültesinde bu konu 
müfredat içine alınmıştır. Üniversite seviyesinde ise konferans, seminer ve kongreler sıklıkla 
düzenlenmektedir. Birçok öğretmen akademisinde ise üstün yetenekli çocukların eğitimi konusu 
seçmeli ders olarak yer almaktadır. Ayrıca öğretmen adayları mezuniyet sonrası ECHA (European 
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Council for High Ability) programlarından yararlanabilmektedir. Avusturya Eğitim Bakanlığının 
verilerine göre 2005 yılına kadar 600 öğretmen bu kursu bitirerek diploma almıştır. 
Hükûmetin hedefi her okulda üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda özel eğitim 
almış en az bir uzman bulundurmak şeklindedir. (33). 

8.5.3.1.3. İsviçre 

Yasal Düzenlemeler: İsviçre’de eğitim sistemi yerel olarak düzenlenmiştir. 26 kantondan 
oluşan ülkede her kanton eğitim konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yapmakta özerktir. Bu 
nedenle kantonlar arasında sadece mevzuat açısından değil uygulama konusunda da farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu kantonlar içinde özellikle Almanca konuşan 19 kanton üstün yetenekli 
çocukların eğitimine yönelik düzenlenmiş olan eğitim ağına dâhil olmuşlardır. 

Tanılama Süreci ve Uygulamalar: İsviçre’de üstün yetenekli çocuklar ya öğretmenleri 
tarafından ya da ebeveynleri tarafından aday gösterilmektedir. Sınıf atlama ya da üst derecelerle 
aynı sınıfları paylaşma konusunda sağlanacak olan ayrıcalıklar için gerektiğinde okul psikologları 
tarafından öngörülen psikolojik testler yapılmaktadır. İsviçre’de kantonların çoğunda okula erken 
başlama ve 1, 2 ve 3’ncü sınıflarda sınıf atlama olanağı bulunur. Üstün yetenekli çocuklarla ilgili 
düzenlemelerin bulunduğu kantonlarda ortak nitelikteki özel koşullar genellikle erken yaşta 
eğitime başlama ve sınıf atlayabilme olanağı şeklindedir. Yaygın eğitim sistemi içinde üstün 
yetenekli çocuklar belirli konularda üst derecelerle aynı sınıfı paylaşabilmektedirler. Bu çocuklar 
için sağlanan başka bir olanak ise zenginleştirilerek çeşitlendirilmiş aktiviteler için diğer okullarla 
ve tek kişilik eğitim odaları olarak tanımlanan schoolhouse’larla işbirliği sağlanmasıdır.  

Öğretmen ve Uzman Eğitimleri: Üstün yetenekli çocuklara eğitim verecek uzmanların 
eğitimi pedagoji üniversiteleri (pedegogical university) tarafından organize edilmektedir. Ayrıca 
tüm öğretmenlerin yetiştirildiği eğitim fakültelerinde “üstün yetenekli çocuklar” konusu programın 
bir parçasını oluşturmaktadır. Bunların ötesinde seminerler ve doktora sonrası araştırma 
projeleriyle üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda uzmanlaşma sağlanmaktadır. Bu 
programları tamamlayanlara Zürih Pedagoji Üniversitesi tarafından “Europan Council for High 
Ability” (ECHA) (Avrupa Üstün Yetenekliler Konseyi) diploması verilmektedir. 

8.5.3.1.4. İspanya 

Yasal düzenlemeler: İspanya eğitim mevzuatında üstün yetenekli çocukların eğitimi açık 
bir biçimde söz edilmektedir. İspanya’da 1995 yılında çıkartılan bir kararnamede özel eğitim 
gerektiren çocukların yanı sıra üstün yetenekli çocuklara dikkat çekilerek kurumsal yapılanma ve 
kaynak tahsisi yapılmıştır. Bundan önce 1990 yılında çıkartılan İspanya okul yasasında  (Ley de 
Ordenacion General del Sistema Educativo, Madde 36), üstün yetenekli çocukların eğitimine 
yönelik tanımlama kriterlerini, tanımlama sürecini ve özel eğitim ihtiyaçlarını içeren bir kılavuz 
yer almıştır (32). 

Tanılama Süreci ve Uygulamalar: İspanyada her öğrenci için bireysel yeteneklerini ortaya 
çıkaracak bir tanılama süreci yasal bir gereklilik olmasına karşın üstün yetenekli çocuklar 
hakkında özel bir standart bulunmamaktadır. Üstün yetenekli çocuklar zorunlu eğitim sırasında 
tanılanırlar ve psikopedogojik testlerden geçirilerek özel bir eğitime tabi tutulurlar. Gerektiğinde 
sınıf atlatılarak öğrencinin öğrenim yeteneklerine uygun bir program takip edilir. Devlet 
okullarında üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik özel uygulamalar oldukça nadir görülür. 
Fakat bu konuda gittikçe artan bir ilginin olduğu söylenebilir. Bunun dışında üstün yetenekli 
çocukların eğitimi genellikle özel eğitim kurumlarının ilgi alanı içindedir. 
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Bazı okullarda Johns Hopkins Üniversitesi Yetenekli Gençler Merkezî (Center For Talented 
Youth-CTY) tarafından uluslararası çapta yapılan testler önerilmektedir.  Bu bağlamda söz konusu 
merkeze bağlı olarak 2005 yılında Navvara Üniversitesi himayesinde İspanya CTY kurulmuş ve  
7-10 ile 10-12’nci sınıf öğrencilerine isteğe bağlı olarak SCAT (School and College Ability Test) 
testleri uygulanmaktadır. Bu program kapsamında üstün yetenek testlerine katılmak isteyen         
13 yaşından küçük çocuklar sözel ve sayısal testlere tabi tutulmakta ve belirlenen puanı alanlar 
programa kabul edilmektedir. Test sonunda öğrencilerin yeteneklerine uygun eğitim programları 
önerilmektedir (CTY Spain, 2009).  

Öğretmen ve Uzman Eğitimleri 
1995 yılında yayımlanan 696 sayılı kararnamenin üstün yetenekli çocukların eğitimi adlı 

bölümünde, bu alanda görev yapacak öğretmenlerin eğitiminden söz edilmiştir. 2002 yılında 
yapılan yeni bir düzenlemede ise Eğitim Bakanlığının bu alanda çalışmak isteyen öğretmenleri 
cesaretlendireceği ve gerekli eğitimi almalarını sağlayacağı belirtilmiştir. Buna karşın temel 
öğretim için öğretmen yetiştiren 57 okulun sadece 6’sında (% 10) üstün yetenekli çocukların 
eğitimine yönelik özel kurslar bulunmaktadır ve bunların sadece 3 tanesinde eğitim ve öğretim 
zorunludur. İspanya AB üyesi olduğu için ECHA programından yararlanabilmektedir. 

8.5.3.1.5. Macaristan 

Yasal Düzenlemeler: Macaristan’da üstün yetenekli çocukların eğitimi uzun bir geleneğe 
dayanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra politikacılar, öğretmenler ve uzmanlar bu alanda 
özel dikkat sarf etmeye başlamışlardır. Bu özel ilginin sonucu üstün yetenekli çocukların eğitimi 
ile ilgili önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Macaristan yasa ve yönetmeliklerinde üstün yetenekli 
çocuklardan açıkça bahsedilmektedir. (TMA, 2006). 

Tanılama Süreci ve Uygulamalar: Macaristan’da üstün yetenekli öğrencileri tanılamak için 
birkaç şart bulunmaktadır.  Bunların başında okul içindeki başarılar ve öğretmenlerin önerileri 
gelmektedir. Ayrıca ebeveynlerin gözetiminde bazı psikolojik testler de uygulanmaktadır.  Bu 
testlerde ağırlıklı olarak hafıza ve problem çözebilme yetenekleri ortaya çıkartılmaya 
çalışılmaktadır. Macaristan’da üstün yetenekli çocuklara yönelik uygulamaların en dikkat çekici 
yönü sanatsal yeteneklere yönelik okulların ve eğitimin daha ağırlıklı olmasıdır. 

Macaristan’da 1980 yılından önce üstün yetenekli öğrenciler için özel fakülteler, atölyeler ve 
özel sınıflar kurulmuştur.  Günümüzde bunların sayısı daha da artmıştır. Macaristan’da 
hızlandırılmış eğitim yaygın olmamakla birlikte başarılı öğrenciler için sınıf atlama ve üst 
sınıflarla ortak eğitim alma olanağı bulunmaktadır.  Ayrıca 1990 yılında Budapeşte’de bir dahi 
okulu açılmıştır. Bu okulda sanat müzik ve diğer bilimsel dallarında üstün yeteneklere sahip 
çocuklara üst sınıflardan ders alma ya da sınıf atlama olanağı sağlanmakta ve özel eğitim 
verilmektedir. 

Ayrıca birçok okulda sabah derslerinin uzantısı olarak öğleden sonra eğitimleri 
düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde amaç öğrencilerin programının gereklerini mümkün olan en üst 
düzeyde gerçekleştirerek matematik, ana dil, yabancı dil, fen, edebiyat, görsel sanatlar, müzik, 
spor, halk dansları ve klasik danslar, ahşap işlemeciliği, dokuma, tekstil, boyama gibi alanlarda 
programının üzerinde aktiviteler gerçekleştirmektir.  

Bunların yanında özel yetenek alanlarına yönelik birçok okul bulunmaktadır.   Bunlardan 
biri olan temel sanat okulu müzik alanında oldukça başarılı çalışmalar yapmaktadır. Diğer sanat 
dallarına yönelikde oldukça çok sayıda okul bulunmaktadır. Budapeşte’de 1995 yılından beri üstün 
yetenekli çocuklar için 10 günlük yaz kampı düzenlenmektedir. 
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Öğretmen ve Uzman Eğitimleri: Macaristan’da 1997 yılında çıkartılan bir yönetmelikte 
öğretmenlerin eğitim programları düzenlenmiştir.  Bu program içinde yer alan alanlardan biri de 
üstün yetenekli çocukların eğitimine yöneliktir.  Bu eğitimde yer alan konu başlıkları şunlardır: 
Tanılama, üstün yeteneklilik ve yaş ilişkisi, üstün yetenek ve yaratıcılık, üstün yetenekliler için 
eğitim programları, okul ve aile işbirliği, üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmenlerin rolü, 
eğitimde özel alanlar, üstün yeteneklilerin eğitiminde uluslararası boyutlar. 

Öğretmen adayları üniversite seviyesinde genellikle bu başlıklar altında dersler 
almaktadırlar. Debrecen Üniversitesi 1997-98 yıllarından itibaren dört yarıyıllık “üstün yetenekli 
çocukların eğitimine yönelik öğretmenlik programı” düzenlemektedir. Genellikle mezuniyet 
sonrası verilen bu eğitim 600 saati aşmaktadır. Ayrıca Macar öğretmenler ECHA eğitimine 
katılabilmekte ve diploma almaktadırlar. 2005 yılına kadar 400 öğretmen bu programı bitirmiştir. 
Bunların dışında ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar düzenlenmektedir. Macaristan 1998-
2001 yılları arasında İngiltere, Almanya ve Hollanda’nın katıldığı Comenius-HOBE programına 
dahil olmuştur. Bu programın amacı Avrupa’da üstün yetenekli çocukların eğitimini geliştirmektir. 
Bir sonraki Comenius programı Almanya, İspanya, Romanya ve Macaristan’ın katılımıyla 
2002’den beri sürmektedir (33). 

8.5.3.1.6. Romanya 

Yasal Düzenlemeler: Romanya’nın 1995’ten günümüze eğitimle ilgili yasalarında birkaç 
başlık altında üstün yetenekli çocukların eğitimine açıkça yer verilmiştir. Söz konusu eğitim 
kanunları 1998 ve 1999 yılında güncellenmiştir. Üstün yetenekli çocuklara yönelik düzenlemeler 
incelendiğinde kavramın dar anlamda ele alındığı ve okul yaşamında oldukça yüksek başarı 
gösteren öğrencilerle sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Romanya’da üstün yeteneklilik 
ulusal ve uluslararası alanda akademik başarı şeklinde algılanmaktadır (33). 

1998-1999 yılında yapılan düzenlemelerle ulusal program temel program ve okul programı 
şeklinde iki bölüme ayrılmıştır. Böylelikle eğitime bir desantralizasyon ve esneklik kazandırılarak 
öğrencilerin ihtiyaçları olan eğitimi almalarında bir seçenek sağlanmaya çalışılmıştır. 

Tanılama Süreci ve Uygulamalar: Eğitimle ilgili kanun ve yönetmeliklerde üstün yetenekli 
çocuklara sağlanan tek ve en büyük ayrıcalık okula erken yaşta kayıt ve sınıf atlama olanağıdır.  
Ayrıca üstün başarı gösteren bu öğrencilere yönelik ek müfredat olanağıyla eğitimlerinin 
zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle uluslararası olimpiyatlara katılacak okullar ya da 
öğrenciler için okulların sivil toplum kuruluşları ve şirketlerle işbirliği yapmalarına izin 
verilmiştir. Bilimsel içerikli olimpiyatlara katılım ise uzun bir gelenek hâlini almıştır. 

Üstün yetenekli çocuklara sağlanan olanaklar genellikle okul dışı fakat müfredata dayalı 
aktivitelerden oluşmaktadır. Devlet okullarının yanı sıra özel eğitim kurumlarının yaygın olmasına 
karşın bu okulların ücretleri ortalama gelire sahip bir aileyi zorlayacak durumdadır. Ayrıca 
öğretmen maaşlarının ortalama gelir seviyesinden düşük olması bu alanda girişimciliği önemli 
oranda etkilemektedir. Bu nedenle üstün yetenekli çocukların eğitiminin geleceği daha çok özel 
girişimcilere ve bağışlara bağlıdır. Tüm bu güç tabloya karşın 2001 yılında “Üstün performans 
gösteren harika gençler merkezî” (Centre de Excelenta Pentru Tineri Capabili de Performanta - 
CETCP) kurularak ilgili öğretmen ve öğrencilerin olimpiyatlara yönelik eğitilmesi amaçlanmıştır. 
Bu merkezler ülkenin en büyük dokuz ilinde açılmış ve genellikle fizik, matematik, kimya, 
biyoloji ve iletişim alanlarına yoğunlaşmıştır (CETCP, 2009). Bu merkezlerde 13-18 yaş arası 
gençlere hafta sonu 2-4 saat arası özel kurslar verilmektedir. 2003 yılında düzenlenen uluslararası 
olimpiyatlarda dereceye giren öğrencilerin % 90’ı bu merkezlerde yetişmiştir. 
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Bunun dışında 1992 yılında “Romanya yetenekli gençler için psikolojik destek ve eğitim 
birliği” adında bir merkez açılmıştır. Bu merkezin amacı üstün yetenekli çocukların eğitimi 
konusunda araştırmalar yapmak ve kamu politikaları önermektir (Ro-Talent, 2009) 

Öğretmen ve Uzman Eğitimleri: Romanya’da sadece birkaç üniversitede üstün yetenekli 
çocukların eğitimiyle ilgili uzman ve öğretmen eğitim programı bulunmaktadır.  Genelde bu 
eğitimler öğretmen fakültelerinde üçüncü yıl içinde psikopedagojik modül içinde yer almaktadır.  
Bunun dışında Ro-Talent ile işbirliği hâlinde seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.  Lasi 
Üniversitesinde ilkokul öğretmenleri yetiştiren program içinde ikinci ve üçüncü akademik yılda 
üstün yetenekli çocuklarla ilgili zorunlu bir ders bulunmaktadır. Ayrıca bazı üniversitelerin 
psikoloji ve eğitim bilimleri fakültelerinde bu yönde doktora düzeyinde araştırmalar yapılmaktadır. 

8.5.3.1.7. Slovenya 

Yasal Düzenlemeler: Slovenya eğitim kanunlarında tüm öğrencilerin yeteneklerinin 
geliştirilmesi genel bir amaç olarak hedeflenirken birinci kademe okul yönetmeliği ile üstün 
yetenekli çocuklar özel eğitim görmesi gereken çocuklar kapsamı içine alınmıştır.  Bu yönetmelik, 
okullara eğitim ve öğretim yöntemlerini üstün yetenekli çocuklara göre uygunlaştırıp ek derslerle 
onları desteklemeleri sorumluluğunu da getirmektedir.  Ayrıca lise seviyesinde yetenekli 
çocukların genel müfredatın yanında -müzik okulları gibi -uygun okullarla paralel eğitim 
yürütmelerine olanak sağlamaktadır. Yine okul organizasyonu ve mali yasasının 67’nci 
maddesi özel eğitim ihtiyacı duyan öğrenciler için kişiselleştirilmiş program 
uygulanabilmesine olanak tanımaktadır. 

2001 yılının Kasım ayından itibaren 9 yıllık birinci kademe okullarında yeni bir döneme 
girilmiş ve eğitim sisteminde yapılan bazı düzenlemelerle birlikte üstün yetenekli çocuklar için ek 
dersler düzenlenmesi ve üniversitelerle işbirliği içinde olunması kabul edilmiştir. 

Tanılama Süreci ve Uygulamalar: Sloven okullarında üstün yetenekli çocuklar için erken 
okula başlama, sınıf atlama, değişik konularda ek dersler alma, ilgi alanlarına yönelik proje ve 
çalışmalara katılma, zenginleştirilmiş grup çalışmaları, kişisel öğretim, spor ve sanat alanlarında 
ulusal yarışmalara katılma gibi olanaklar tanınmıştır. Her okulda bulunan psikolojik ve pedagojik 
danışmanlar nitelikli öğrencilerin ödüllendirilmesi için özel sorumluluk taşımaktadırlar.  Bunun 
dışında okul dışında düzenlenen aktivitelerden yaz okulları, bilimsel araştırma kampları, bölgesel 
ve ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalardan söz edilebilir. 

Ayrıca bilişsel alanın dışındaki yetenekleri değerlendirmek üzere müzik, dans ve tiyatro 
alanlarında özel okullar açılmıştır.  

Slovenya’da bilimsel ve sanatsal alanda ulusal düzeyde başarı gösteren yetenekli çocuklar 
devlet tarafından finanse edilen Zois Bilim ödülüyle (Zoisova štipendija) ödüllendirilmektedir (33). 

Slovenya’da üstün yetenekli çocukları tanılamak için farklı yöntemler kullanılmaktadır. 
Bunlardan en yaygın olanı ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalarda başarı sağlayan ve Zois 
Bilim ödülü gibi önemli başarılar kazanan çocukların seçilmesidir. Onun dışında çocukların ilgileri 
doğrultusunda ya da ailelerinin ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle normal eğitim içinde 
sağlanan ek derslerden dilediklerini seçme olanakları bulunmaktadır. Üstün yetenekli çocukları 
tanılamak için psikolojik performans testleri, değişik yetenek ve yaratıcılık testlerinin yanı sıra 
çeşitlendirilmiş gözleme dayalı raporlar dikkate alınmaktadır. Bu tanı süreci öğretimin ilk 9 yılı 
içinde gerçekleşmektedir. Üstün yetenekli çocuklara yönelik olan özel okullar ise tanılama 
konusunda kendi ölçütlerini geliştirmektedirler. 
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Öğretmen ve Uzman Eğitimleri: Slovenya’da yer alan pedagoji fakültelerinde üstün 
yetenekli çocukların eğitimi konusu özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimi ile ilgili ders 
programlarının içinde yer almaktadır. Ayrıca tüm üniversitelerin eğitim fakültelerinde yüksek 
lisans düzeyinde dersler verilmektedir.  Son altı yıldır Ulusal Eğitim Enstitüsü bu alanda 
seminerler düzenleyerek öğretmen ve uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Ljubljana Üniversitesi ve Wubana Eğitim Araştırmaları Enstitüsü üstün yeteneklilik alanında 
araştırmalar yapmaktadır. Araştırma konuları: Spor alanında yeteneklilik, nöropsikolojik faktörler 
ve üstün yetenekli çocukları tanımlamak için kullanılan testlerin geçerliliği ve güvenilirlik 
düzeyleri gibi konuları içermektedir. 

8.5.3.1.8. Polonya 

Yasal Düzenlemeler: Polonya’da 1991 yılında eğitim sistemiyle ilgili olarak yapılan 
düzenlemelerde bireysel öğretim planı başlığı altında üstün yetenekli çocukların eğitimine yer 
verilmiştir. Üstün yetenekli çocukların eğitimi konusu özellikle eğitim konusunda düzenlenen 
uluslararası olimpiyatlar açısından ön plana çıkartılmış yeteneklerin teşhis edilmesi ve yaratıcılığın 
ön plana çıkartılmasının önemi vurgulanmıştır.   

Eğitimle ilgili yasa ve yönetmeliklerin uygulanması zorunlu olan maddelerinde var olan 
müfredatın üstün yetenekli çocukların gereksinimlerini karşılamadığı yerlerde duyulan ihtiyaç 
doğrultusunda esnek bir programın oluşturulabileceği seçeneği kabul edilmiştir.  Bu bağlamda 
Polonya’da üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili statik bir program yerine ihtiyaçların tayin 
edeceği dinamik bir uygulama tercih edilmiştir.  Yine yönetmelikte çocuklara psikolojik ve 
pedagojik desteğin rehber öğretmenler tarafında sağlanmasının tanı aşaması için önemli olduğu 
vurgulanmaktadır. 

Polonya’da okul öncesi eğitim zorunlu değildir.  Buna karşın IQ seviyesi yüksek çocukların 
okula erken yaşta başlayabileceği belirtilmiş ve 6 yıllık olağan eğitimin beş yıla kısaltılabileceği 
kabul edilmiştir.  Bunun dışında verilecek ek dersler genellikle okul zamanı dışına taşırılarak 
olağan eğitim akışının bozulmamasına dikkat edilmektedir.  Matematik ve sanat alanında yetenekli 
çocukların ulusal ve uluslararası düzeyde olimpiyatlara katılması Eğitim Bakanlığı tarafından 
desteklenmektedir. 

Tanılama Süreci ve Uygulamalar: Normal eğitim sırasında üstün akademik başarı gösteren 
öğrenciler pedagojik ve psikolojik destek alarak ülkenin her tarafından Torun’da bulunan 
Akademik Gymnasium’a kabul edilmektedir. Okul, yatılı imkânlara da sahiptir. Bu okulda 
üniversitedeki uzmanlarla işbirliği içinde özel bir müfredat takip edilmektedir. Yetenekli çocuklar 
ilgi alanları doğrultusunda yüksek öğrenime yönlendirilmekte ve genellikle eğitimlerini doktora 
düzeyinde tamamlamaktadırlar. Üstün yetenekli çocukların eğitildiği özel alanlardan en genişini 
Kültür Bakanlığının gözetiminde yürütülen sanat eğitimi oluşturmaktadır.  Bunların içinde müzik 
eğitimi veren okullar ise ağırlıktadır. Müzik konusunda yetenekli çocuklar daha 3 ve 6 yaşları 
arasında iken bu eğitime alınmaktadırlar. Ayrıca Polonya’da 50 kadar Lysyum adı verilen ikinci 
kademe düzeyinde sanat eğitimi veren okul ve 9 adet Bale Okulu bulunmaktadır.  Bunun dışında 
yeteneğe bağlı olarak özel eğitim veren okullar genellikle spor okullarıdır. 

Yetenek konusunda eğitim veren bu okullardan başka Polonya’da 1983 yılında 64 okulun 
oluşturduğu Yaratıcı Okullar Birliği “Creative School Association” bulunmaktadır. Bu okullar 
birbirini destekleyen bir eğitim ağı kurarak başarılarını ve çalışmalarını paylaşmaktadırlar. 2002 
yılında düzenlenen olimpiyatlarda başarılı olan 50 okuldan 29 adedi bu birliğe ait okullar 
olmuştur. 
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Bir diğer gelişme ise yine yetenekli çocukları desteklemek için 1983 yılında kurulan Çocuk 
Fonu’dur (Children Fund).  Bu fon üstün yeteneklere sahip birçok çocuğa ihtiyaç duyduğu eğitim 
için destek sağlamıştır. 

Bunların dışında yer alan yapılanmalar ise genellikle özel girişimlerdir.  Bu girişimlerden en 
dikkat çekeni 1995 yılında kurulan “Talent Promotion Foundation” dır. Bu organizasyonun amacı 
üstün yeteneklere sahip gençleri finanse ederek onları geleceğe hazırlamaktır (33). 

Polonya’da üstün yetenekli çocukları tanılamak için birçok yöntem kullanılmaktadır.  
Bunlardan biri ailelerin aday göstermesi ve çocukların psikolojik ve pedagojik testlerden 
geçirilmesidir. Bunun için özel danışmanlık servisleri bulunmaktadır.  Bunun ötesinde öğrenim 
hayatı sırasında düzenlenen turnuva ve yarışmalar yine yetenekli çocukları seçmek için kullanılan 
yöntemlerden biridir. 

Öğretmen ve Uzman Eğitimleri: Polonya’da üstün yetenekli çocukların eğitiminde görev 
alacak öğretmen ya da uzmanlara yönelik tam zamanlı bir eğitim programı bulunmamaktadır. 
Sadece Varşova’da Özel Eğitim Akademisinde yaratıcılık konusunda psikodidaktik bir kurs 
bulunmaktadır.  Ayrıca 1999 yılından bu yana Torun’da bulunan Nicolaus Copernicus 
Üniversitesinde 300 saatlik iki sömestr süren mezuniyet sonrası kurs önerilmektedir.  Bu kursta 
verilen ders başlıkları felsefe, sosyoloji, psikoloji, öğrenme teknikleri ve tanımlama gibi 
konulardır.   

8.5.3.1.9. Norveç, Danimarka ve Hollanda  

Bu ülkelerde üstün yeteneklilerin eğitimini örgün öğretimin içinde bireyselleşme ile 
çözmektedirler. Her çocuk kendi sınıfında öğretmeninin yönlendirmesi ile arkadaşlarından daha 
hızlı, daha derin ve farklı öğrenme yaşantılarına maruz kalabilmektedir. Ancak genellikle 48 
üniversitede ya da eğitimden sorumlu yerel yönetimlere bağlı olarak kurulan merkezlerde (örneğin 
Hollanda’da Nymegen Üniversitesi’ne bağlı Üstün Yetenekliler Eğitimi Merkezî) öğretmen 
yetiştirme, öğrenme malzemesi geliştirme ve konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. (34). 

8.5.3.1.10. İtalya 

İtalya’da 1970’li yıllardan itibaren üstün yetenekli çocukların teşhis ve araştırmasıyla ilgili 
programlar geliştirilmeye başlanmıştır (18). Ayrıca normal okullarda normal zekâ düzeyinde 
çocuklar için geniş örneklerle zenginleştirilmiş programlar hazırlanıp yaygınlaştırılmıştır. (2) 

8.5.3.1.11. İngiltere  

İngiltere’de özel okullardaki eğitim en az devlet okullarındaki kadar yaygındır. Yedi yaş 
itibarıyla eğitime başlayan çocuklar, liseyi bitirinceye kadar bu okullarda yatılı olarak kalırlar. 
Buradan mezun olanlar ülkeyi yönetir. İngiltere’deki idarecilerin % 80’i bu okullardan mezun 
olmaktadır (35). İngiltere’deki özel okulların ve devlet okullarının içinde öğrencilerini seçerek 
alan ve üstün yetenekliler için ayrıca hızlandırma ve farklılaştırma uygulamaları yapan ünlü ve 
geleneksel okullar da vardır. Bunların dışında, genel eğitime paralel olarak yürümekte olan çok 
sayıda müzik ve genel sanatlar programı ve tamamen üstün yeteneklilere yönelik iki okul 
mevcuttur. (17) 
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8.5.3.2. Amerika Birleşik Devletleri 

Üstün zekâlıların eğitiminin en çok tartışıldığı, kuramların ve modellerin geliştirildiği, yerel 
ve federal düzeyi ile eyalet düzeyinde çok sayıda uygulamaların gerçekleştirildiği ülkelerden 
biridir. İlk olarak 1958 tarihinde özel bir yasa çıkarılmış 1970’li yıllarda ilk çözüm olarak 
hızlandırma uygulamasına başlanmıştır. Söz konusu yasa hızlandırma, sınıf atlama, ders atlama, 
kredilendirme vb. türde uygulamalardan elde edilen sonuçlara dayanılarak değiştirilip 
düzenlenmiştir. (2) Günümüzde bunu zenginleştirme uygulamaları izlemiştir. Bu kapsamda; 
okulun içinde ya da dışında matematik, bilim, sanat ve öğrenme merkezlerini devreye sokma, 
geziler, cumartesi programları, yaz okulları, müzik, dil, sanat ve bilgisayar kampları kurma 
çalışmaları da yapılmaktadır. Bunların dışında genel eğitimin bir parçası olarak okul ya da 
öğretmenlerce yönlendirilen bağımsız inceleme, bilimsel araştırma ve sanatla ilgili projeler 
hazırlama etkinlikleri düzenlenmektedir. (17) 

Üstün zekâlılara yönelik farklı gruplandırmalar da Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygınlık 
kazanmış yöntemlerdendir. (2) Amerika Birleşik Devletleri’nde,  

• Yatılı üstün zekâlılar okulları,  
• Uluslararası Bakalorya (International Baccalaurate),  
• Matematikte Üstün Yetenekli Gençlerin İncelenmesi ve Yetenek Havuzu Oluşturma 

(Study of Mathematically Precocious Youth and Talent Search)  
gibi programlar, üstün zekâlılara hizmet sunmaktadır (17).  
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı üniversiteler bünyelerinde araştırma, eğitim ya da 

öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim sunan merkezleri barındırır. Purdue Üniversitesi’ndeki 
Üstün Zekâlılar Araştırma Enstitüsü (Gifted Education Research Insitute), William&Marry 
Koleji’ndeki Üstün Zekâlılar Eğitim Merkezî (Center for Gifted Education), Washington 
Üniversitesi’ndeki Yetenekli Gençler Merkezi (Center for Capable Youth), Connecticut 
Üniversitesi’ndeki Ortaokul Seviyesinde Araştırma ve Yetenek Gelişimi Yüksekokulları 
(Academies of Inquiry and Talent Development at the Middle School Level) bu programlardan 
bazılarıdır. (2) 

8.5.3.3. Kanada  

Üstün yetenekliler eğitiminin örgün eğitimle en uyumlu biçimde kaynaştırıldığı, bilimsel 
verilerle eğitim kurumlarının en yerinde uygulamalarının yapıldığı ülkelerden birisi Kanada’dır. 
Özellikle Ontario Eyaletinde eğitim yaşantıları kapsam, derinlik, hız ve çeşitlilik açısından 
farklılaştırılarak öğrencilere sunulmaktadır. Okullarda programın okula uyumunu sağlayan bir 
koordinatörlük kurulmuştur. Buna bağlı olarak çalışan bir grup öğretmen ile öğrenciler bir yandan 
bu özel programdan yararlanmakta bir taraftan da üstün yetenek sergilemedikleri alanlarda 
yaşıtları ile normal öğretimlerine devam etmektedir. Kanada dünyada devlet bütçesinden eğitime 
en çok kaynak ayıran ülkelerin başında gelmektedir. (17) 

8.5.3.4. Çin 

Çin’de 1973 yılında başlayan ve daha önceki farklılaştırma yasaklarına rağmen zaman içinde 
geliştirilmiş üstün yeteneklilerin sınavla seçilerek ayrı bir eğitime tabi tutuldukları ortaokul ve lise 
düzeyinde okullar ile bu okulların çalışıldığı bir merkez vardır. (17) 
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8.5.3.5. Rusya 

Rusya’da üstün yetenek gösteren öğrenciler için kurulan ve her cumhuriyetin başkentinde 
mutlaka bulunan bilimsel akademilerde yetenekli çocuklara fen, matematik, fizik, kimya, 
gökbilimi vb. alanlarda eğitim hizmeti verilmektedir. Çocukları, ilkokuldan sonra bünyesine kabul 
eden ve yatılı eğitim veren bu faydalı uygulamanın başarılı örneklerinden birisi Sibirya’nın 
Novosibirsk şehrinde bulunan bilim akademisidir (17). Ayrıca öğrencilerini, altı yaşında tabi 
tuttukları zorlu bir sınavla alan ve müzik, resim, bale dersleri veren güzel sanat okulları da üstün 
yeteneklilere sunulan imkânlardan birisidir. Seçilen her çocuğun günde 2-4 saat mecburi eğitim 
aldığı bu okullardaki öğrencilerin bazıları normal okullarına da devam eder. (19) 

8.5.3.6. Azerbaycan  

Azerbaycan’da öğretmenleri tarafından üstün yetenekli olduğu gözlenen çocuklar, ilkokulu 
bitirdikten sonra, yurt dışında deneyim kazanmış kişiler tarafından teşhis edilip özel okul 
kurumları, sınıfları, yaratıcı okul merkezleri (Samshit) ve yaratıcı yaz kampları gibi çalışmalara 
yönlendirilmektedirler. Seçkin bilim adamlarının ders verdiği üstün zekâlılara yönelik okullarda ve 
etkinliklerde, Doğu felsefesinin temeli, resmi tarihi, dinî tarihi, dizayn, ekoloji ve politika 
derslerinin yanında yoğun bir şekilde İngilizce ve Bilgisayar dersleri de öğretilmektedir. Üstün 
yetenekli çocukları eğitmekle görevli öğretmenler Bakü Üniversitesi tarafından finanse edilen       
9 aylık kurslara tabî tutulmaktadırlar. Her yıl 60 öğretmen bu kurstan yararlanmaktadır (17). 

8.5.3.7. Avustralya 

Avustralya’da okul öncesi dönemde eğitimlerine başlanan üstün yetenekli çocuklar, 4-6 
yaşlarında bir derecelendirmeye tabi tutulurlar. Bu derecelendirme sonucunda bireysel yetenekleri 
belirlenen çocuklar, 2 yıl boyunca dört kişilik sınıflarda eğitim görürler. Daha sonra 6 yaş 
itibarıyla 3 yıl süren ikincil öğretim (secondary school) süreci başlar. Bireysel eğitimin baz 
alındığı bu eğitim programında çocuklar, yetenekleri ve yeterliliklerine göre eğitsel ve mesleki 
olarak yönlendirilirler (35). 

8.5.3.8. İsrail 

Üstün yeteneklilerin eğitiminin en ciddiye alındığı ve hem kuramsal hem de uygulamalı 
pek çok çalışmanın yapıldığı ülke İsrail’dir. Konunun bir ulusal öncelik olarak görüldüğü bu 
ülkede ülkeyi yönetenler en değerli ulusal zenginliklerinin yetenek olduğuna inanmakta ve 
bunun gereğini yerine getirmektedirler. 1970’lerde Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir “Üstün 
Yetenekliler Müdürlüğü” kurulmuş ve bu kuruluş günümüze gelinceye kadar tüm etkinlikleri 
koordine etmiş, gelişmiş ülkelerdeki öncü kuruluşlar içerisinde yer alarak etkili programlar 
yürütmüştür. Aynı yıllarda Tel Aviv’de ilk tam zamanlı üstün yetenekliler okulu açılmıştır. Güzel 
sanatlara yönelik okulların yanı sıra genel zekâya öncelik verilmektedir (36).  
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8.5.4. Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi 

8.5.4.1. Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminin Tarihsel Gelişimi 

Türkiye üstün yetenekli bireylerin eğitimi bakımından dünyanın en özgün ve eski 
birikimlerine sahip ülkelerden biridir. Selçuklularda Gulamhanelerde, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
ise Enderun okullarında Yunan filozofu Eflatun’un devlet adamı yetiştirmek için tasarladığı üstün 
yetenekli eğitim sistemine benzer bir sistem uygulanmıştır.  I. Murat’ın uygulamaya koyduğu 
Pençik Yasası ile savaş tutsaklarının en gösterişli ve yeteneklileri; II. Murat’ın yürürlüğe koyduğu 
Devşirme Düzeni ile Anadolu’nun Müslüman olmayan tebaalarının çocukları arasından belirli 
aralıklarla seçilenler özel eğitim için ayrılır ve devlet hizmeti için yetiştirilirdi (37). Bu uygulama 
Fatih Sultan Mehmet zamanında bazı değişikliklerle daha sistematik hale dönüştürülmüştür. 
Enderun yeniden örgütlenerek devlet hizmetlisi yetiştirecek ayrıcalıklı bir eğitim kurumu hâline 
getirilmiştir. Bu sistemde devşirmelerin seçiminde gösterilen titizlik ve okulda uygulanan 
programların dayandığı ilkeler sayesinde imparatorluğun üst düzey yönetimini ve idari 
mekanizmanın yürütülmesini üstlenecek kadrolar yetiştirilmiştir (38).  Birçok Batılı kaynak 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllar boyunca sürmesinin sebeplerinden birinin üstün yetenekli 
çocukların seçilip, devlet yönetiminde kullanılması olduğunu ileri sürmektedirler (39).  

Cumhuriyet Dönemi’nde üstün yetenekli çocuklara yönelik bazı kanunlar çıkartılarak birkaç 
girişimde bulunulmasına rağmen, genel eğitim politikası içinde açık bir şekilde tanımlanarak 
kurumsallaştırılmış ve süregelen bir yapıya uzun süre kavuşulamamıştır. Bunlar kronolojik sıra ile  
2 kısımda incelenebilir.  

8.5.4.1.1. Cumhuriyet Döneminde Üstün Yeteneklilere Yönelik Yasal Düzenlemeler ve 
Planlar 

8.5.4.1.1.1. Kanunlar ve Yönetmelikler 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sonrasında  1929 yılında çıkarılan 1416 sayılı Kanun’un 
3’ üncü maddesinde yurt dışına gönderilecek öğrencilerin diğer öğrencilerden zekâ ve karakter 
bakımından üstün olması şartı öne sürülmüş ve aranan şartları taşıyanların Maarif Vekâletince 
(Eğitim Bakanlığı) müsabaka (sınav) ile seçilmesi öngörülmüştür (E-Mevzuat(a), 2008). 

Üstün yeteneklilerin yetiştirilmesi konusunda ilk somut adım 1948 yılında 5245 sayılı İdil 
Biret ve Suna Kan`ın özel olarak yetiştirilmelerine yönelik “Harika Çocuk Kanunu”dur. 1956 
yılında 6660 sayılı “Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenek Gösteren Çocuklar Hakkında Kanun” 
ile kapsamı genişletilmiştir (E-Mevzuat (b),2008). 1960 yılına kadar 17 çocuk bu yasadan 
yararlanmıştır. Ülkemizde 1960’lı yılından sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bir 
komisyon oluşturulmamıştır. Bu yasa kapsamında 1976 yılında Devlet Konservatuarı’nda yoğun 
eğitime olanak sağlayan “özel statü” yönetmeliği çıkartılmıştır.  Bu yönetmelik sayesinde yetişen 
sanatçılarımızdan ilki Fazıl Say olup ikinci kişi de 1998 yılında yedi yaşında olmasına rağmen 
piyanoda üstün yetenek gösteren Emre Can Yavuz’dur. Son on yıldır ise ödenek yetersizliği 
nedeniyle komisyon oluşturulamamıştır (Sarıkaya, 2007, 1).   

Kamu yönetimi hiyerarşisi içinde özel eğitim hizmetleri ise 1950 yılına kadar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yürütülürken 1951 yılında 5822 sayılı Kanun ile Milli Eğitim 
Bakanlığı sorumluluğuna verilmiştir. Anayasal düzenleme ise ilk olarak 1961 yılında yapılmış 
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Anayasa’ya özel eğitime muhtaç çocuklar ve eğitimleri ile ilgili  bir hüküm konmuştur. Bu hüküm 
1982 Anayasası’nın 42’nci maddesinde yer almaya devam etmiştir. Mevcut maddeye göre, 
“Devlet maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmesi amacı ile 
burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.  Devlet, durumları sebebiyle, özel eğitime 
ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır ”. 

Üstün yetenekli çocuklara yönelik uygulama örnekleri incelendiğinde 1961 yılında çıkarılan 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 6’ ncı ve 12’ nci maddelerinde özel eğitime muhtaç 
çocuklar için kurulacak okulların ve sınıfların zorunlu ilköğretim kurumları arasında sayıldığı 
görülür. Bu kanunda da özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik eğitim ve öğretime ilişkin 
açıklamalara yer verilirken üstünlükleri nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan çocukların durumuna 
yer verilmemiştir (Çıkılı, 1986, 8).  

1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2’nci maddesinde ise 
Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları “Türk milletinin bütün fertlerini, ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerini geliştirecek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı 
kazandırmak …” (E-Mevzuat(c),2008) şeklinde düzenlenerek yetenek ve kabiliyete yönelik 
nitelikli bir eğitim için genel bir yasal dayanak oluşturulmuştur. 

1997 yılında yayımlanan 573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 
de ise özel eğitimle ilgili yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri ve eğitim kurumları arasındaki 
koordinasyona ilişkin genel çerçeve çizilmiştir.   Bu doğrultuda üstün yetenekli çocuklara yönelik 
en somut uygulama ancak 2006 yılında çıkartılan “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ve “Bilim 
ve Sanat Merkezleri Yönetmeliği” ile mümkün olmuştur. 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 43’ üncü maddesi doğrudan üstün yetenekli 
bireylerin eğitimi ile ilgilidir.  Bu maddede üstün yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılacak 
kurumlara ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte belirtilen esaslardan bazıları şu şekildedir: 

a. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi, sosyal ve duygusal bütünlük içerisinde ele alınır. 
b. Kurumdaki eğitim öğretim etkinlikleri öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim 

kurumlarındaki programlara destek olacak şekilde planlanır ve yürütülür.  Buradan hazırlanacak 
öğretim programlarının üstün yetenekli çocuklara yönelik etkinlikleri içermesinin gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Yeni öğretim programlarının hazırlanması sürecinde toplanan konseyde 
ülkemizdeki üstün zekâlı çocuklardaki artış belirtilerek onlar için ayrı planlamanın yapılması 
sağlanır (TTKB, 2003, 4).  

c. Öğrencilere analitik düşünme becerileri kazandırılır.  
d. Öğrencilerin liderlik, yaratıcı ve üretici düşünme yetenekleri ulusal ve toplumsal bir 

anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirilir. 
e. Eğitim-öğretim süreci, öğrenci, veli, okul ve kurumun iş birliğinde devam ettirilir.  
Yönetmelikte okul ve kurumların özel eğitim hizmetlerinin sorumluluğu başlığı altında “özel 

eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan eğitim-öğretim hizmetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla 
özel eğitim tedbirleri alınarak gerekli düzenlemeler yapılır” şeklinde esas getirilmiştir. Bu da 
öğretmenlere özel eğitim, üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocukların eğitimi ile ilgili seminerler 
düzenlenmesini gerektirir.  

Mevcut yasal düzenlemeler içerisinde doğrudan üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocukların 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini ilgilendiren düzenleme Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’dir. 
Bu yönergede Bilim ve Sanat Merkezleri’nin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmiştir. Merkezdeki etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları yer 
almaktadır.  
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8.5.4.1.1.2. Kalkınma Planlarında Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi 

Eğitim politikaları açısından incelenmesi gereken bir diğer önemli alan ise Kalkınma 
Planlarıdır.  

Birinci Kalkınma Planında şu hususlara değinilmiştir (DPT, 1963, 449): 
a. Eğitim sistemimiz toplumdaki çeşitli görevlerin yurttaşlar arasında kabiliyetlerine göre 

dağıtılmasını sağlayacak bir şekilde düzenlenecektir.  Bu amaçla durumları ne olursa olsun 
kabiliyetli olanlar bütün eğitim imkânlarından yararlanacaklardır.  Böylece toplumda hem sosyal 
adalet, hem de fırsat eşitliği ilkeleri gerçekleşecektir. Öte yandan çeşitli hizmetler de en kabiliyetli 
ve yeterli kişiler yoluyla yürütüleceğinden hizmet verimli ve seviyeli olacaktır.   

b. Gelir durumu elverişli olmayan başarılı öğrencilerin yükselmesine imkan verecek geniş 
bir burs sistemi kurulacaktır. 

c. Eğitimin her kademesinin toplumun en kabiliyetli elemanlarına açık tutulmasını sağlamak 
için yeterlik esasına dayanan seçme usulü uygulanacaktır. 

 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise mesleki ve teknik alanda öğrenimde üstün 

yetenek gösteren öğrencilerle ilgili şu ifadeye yer verilmiştir (DPT, 1973, 751): 
“Yüksek öğretim insan gücü gereklerine göre planlandığı için orta öğretimden yüksek 

öğretime geçişte bir sınav barajı uygulanacak, ancak mesleki ve teknik öğretimi bitirenlerden üstün 
yeteneklilerin de kendi alanlarında yüksek öğretime devamını sağlamak üzere mevcut sınav 
sistemi yeniden düzenlenecektir.  

a. Özel eğitim gerektiren geri ve üstün zekâlılarla işitme, konuşma ve ortopedik özürlüler, 
uyumsuzlar ve sürekli hastalığı olan çocukların eğitimine gereken önem verilecektir. Bu amaçla, 
özel eğitim alanında görev alacak öğretmen ve personelin yetiştirilmesi için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

b. İnsan gücü ihtiyaçları açısından üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklara özel eğitim 
hizmetlerinin götürülmesi bir programa bağlanacaktır. 

 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda üstün yetenekli çocuklar için yapılması planlanan 

faaliyetler şunlardır (DPT, 1990, 294): 
a. Özel eğitim gerektiren üstün yeteneklilerle zihnî, konuşma ve ortopedik özürlüler, 

uyumsuzlar ve sürekli hastalığı olan çocukların eğitimi için gerekli alt yapı geliştirilecektir.  
b. Eğitim ve öğretimin çeşitli kademelerinde uygulanan parasız yatılılık ve burs sitemi ıslah 

edilerek üstün yetenekli fakat maddi imkanları sınırlı öğrencilere yöneltilmesi amaçlanacaktır. 
c. Yetenekli gençlerin temel bilim alanlarına çekilerek bilim adamı yetiştirilmesi 

sağlanacaktır. 
 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda üstün yetenekli çocuklara yönelik olarak şu kararlara 

yer verilmiştir (DPT, 1996, 41): 
a. Öğretmen ve öğretim üyelerinin sayı ve nitelikleri artırılacak, başarılı ve üstün yetenekli 

öğrencilerin bu alana yönlendirilmesi sağlanacaktır. 
b. Üstün zekâlı çocukların yeteneklerine uygun bir ortamda yetiştirilmelerini sağlamak 

amacıyla gerekli eğitim kurumlarının geliştirilmesine önem verilecek ve özel sektörün bu alandaki 
girişimleri desteklenecektir. 
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 “Özel eğitim alması gereken çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte eğitim 
göreceği kaynaştırma okulları bütün öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mekân, 
donanım, personel ve program esnekliğine kavuşturulacak üstün zekâlı ve üstün yetenekli 
çocukların rehberlik ve danışmanlık yardımını okul öncesi ve ilköğretim çağında almasına ve bu 
çocuklar için uygun eğitim ortamlarının hazırlanmasına ağırlık verilecek ve özel sektörün bu 
alandaki girişimleri desteklenecektir”. 

 
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda her ne kadar üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocukların 

eğitimine doğrudan değinilmese de nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin önemi şu şekilde 
açıklanmıştır (DPT, 2007,  6): 

“Teknolojik gelişmenin artan hızı, insan yaşam biçimlerini ve ilişkilerini derinden 
etkilemektedir.  Küresel bir perspektif kazanmanın ötesinde çok hızlı bir bilgi erişimi olanağına 
kavuşulmuş olması coğrafyayı sınırlayıcı bir unsur olmaktan neredeyse çıkarmıştır.  Bilgi yoğun 
sanayilerin gelişimi ve diğer coğrafyalardaki insan gücünden yararlanma olanaklarının 
genişlemesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki iyi yetişmiş yeteneklerin önemi küresel bazda 
artırmaktadır.  Bu çerçevede nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için eğitim olanaklarının 
genişletilmesi bütün dünyanın üzerinde özenle durduğu temel konu hâline gelmiş bulunmaktadır.” 

8.5.4.1.2. Milli Eğitim Şuralarında Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi 

Türk milli eğitim sistemi açısından Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren düzenlenen 
şuralarda önceden belirlenen konu başlıkları altında Türk eğitim sistemi ve sorunları çözüm 
önerileri değerlendirilir tavsiye kararları alınır.  

Özel eğitime ilk olarak 1953’te yapılan Beşinci Milli Eğitim Şurası’nda yer verilmiştir 
(MEB, 1953, 1). Üstün yetenekli çocukların eğitimine ise ilk olarak 1982 yılında yapılan On 
Birinci Şura’da değinilmiştir.  Bu şura’da özel eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi başlığı altında 
üstün zekâlıların eğitimi özel eğitim dalları içerisinde sıralanmıştır (MEB, 1982, 21).   

On ikinci Şura`da ise üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocuklar için “Özel eğitime muhtaç 
çocukların eğitimine önem verilmesi, zekâ seviyesi yüksek çocuklar için özel sınıfların açılması, 
zihin ve beden bakımından özürlü çocukların eğitiminin yaygınlaştırılması” kararı alınmıştır 
(MEB, 1988, 4).  Aynı Şura’da genel, mesleki ve teknik ortaöğretim başlığı altında fen liselerinde 
üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocukların eğitimine yönelik programlara yer verilmesi yönünde 
kararlar alınmıştır (MEB, 1988, 4).  

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili en fazla kararın alındığı şura ise 
2006 yılında yapılan On Yedinci Şura olmuştur.  Bu şurada konuya yönelik alınan kararlar şu 
şekildedir (MEB, 2006, 3) : 

1. Üstün zekâlı çocukların eğitimi ve istihdamı konularında politikalar oluşturulmalıdır. 
2. Üstün zekâlı çocukların eğitimleri üniversitelerce açılacak sertifika programlarını 

bitiren öğretmenlerce yapılmalıdır. 
3. Bilim ve sanat merkezlerinde öğrencilerce yapılacak etkinlik ve projeler okul/ 

kurumlarında kredilendirilmelidir.  
4. Üstün zekâlı öğrencilerin eğitimi için madalyon okullar, cazibe merkezî olacak 

araştırma birimleri vb. kurumlar açılmalı, bu kurumlara gidecek öğrencilerin aileleri maddi olarak 
desteklenmelidir.   
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5. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının 6–12’nci sınıfları arasında öğrenci odaklı sınıf 
sisteminden disiplin (ders) odaklı sınıf sistemine geçilmeli ve üstün zekâlı çocukların kendi 
hızlarında ilerlemelerine fırsat sağlanmalıdır.   

6. Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçiminde Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinde 
görev alacak öğretmenlerin seçiminde kullanılan kriterlere benzer kriterler getirilmelidir. 

7. TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin iş birliği ile üstün yetenekli 
öğrencilerin eğitimi konusunda yaz-kış kampları, bilim danışmanlığı vb. etkinliklerin 
düzenlenmelidir. 

8.5.5. Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Uygulamalar 

8.5.5.1. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan (Devlet Okullarindaki) 
Uygulamalar 

Bu uygulamalar kronolojik sıra ile verilmiştir.  
Özel Sınıflar ve Türdeş Yetenek Sınıfları. Ülkemizde ilk üstün özel sınıflar uygulaması 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi’nin, İlköğretim Genel Müdürlüğüne gönderdiği 
16.09.1964 tarihli ve 3918 sayılı yazısına dayanılarak 1964-1965 öğretim yılında başlatılmıştır. 
1964-1967 yılları arasında Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Bursa’da girişilen denemelerin sayısı 
18’i bulmuştur (12).  

Özel sınıf denemesi Ankara Ergenekon İlkokulu’nda çevre okullardan seçilen ve IQ 
düzeyleri o günün ölçme araçlarına göre 125 ve üstü olan öğrenciler ayrı bir sınıfta toplanarak 
onlara zenginleştirilmiş bir program uygulanmıştır. Ancak deneme, ortaokul düzeyinde de sürecek 
biçimde planlanmış olduğu hâlde yarıda kesilmiş, bu sınıftan çıkan öğrencileri bu dönemde 
öğrencilerini seçerek alan Maarif Koleji kabul etmiştir (40). 1971 yılında ise uygulamaya tümüyle 
son verilmiştir. (12) 

Türdeş okullar uygulaması da aynı dönemde Ankara’daki üç okulda başlatılmış, ancak beş 
yılın sonunda herhangi bir değerlendirme yapılmadan sona erdirilmiştir (36). 

 
Ankara Fen Liseleri: 1964 yılında Ankara da Fen ve Matematik sahasında üstün kabiliyetli 

çocuklar için eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek ve modern fen programlarına kaynaklık 
yapmak üzere açılmıştır. (4)  

Ankara Fen Lisesi kuruluşunda dörtlü bir konsorsiyumla yapılandırılmaya çalışılmıştır. 
Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ford Vakfı tarafından, bir iş ve zamanlama 
programı hazırlanarak, fen liselerinde görev alacak öğretmenler seçilmiş ve yurt içinde Ankara 
Üniversitesi ve yurt dışında Florida Devlet Üniversitesi’nde eğitime gönderilmiştir. New  York 
Bronx Fen Lisesi programı Türkçeye çevrilip adapte edilmiştir. Ders programları geliştirilerek, 
bazı ders kitapları ve öğrenci seçiminde kullanılacak testler Türkçeye çevrilmiştir. Öğrencilerin 
eğitim-öğretim görebilecekleri okul binası, araç-gereç ve laboratuvar malzemeleri ODTÜ 
tarafından arazi de verilerek hazır hale getirilmiştir. (Mahmut, 1975). Dört aşamalı bir seçme ile 
yaş grubunun üst % 1’ ini oluşturan ilk 96 öğrenci liseye kaydedilmiştir. (4) 

Bu liselerin 2001-2008 yılları arasındaki Öğrenci Seçme Sınavı’ndaki başarı oranı 
ortalamalarını karşılaştırdığımızda resmî ve özel fen liselerinin başarı oranı genel liselerin başarı 
ortalamasına göre yüksektir. 2010 yılı itibarıyla çeşitli illerde 105 fen lisesi bulunmaktadır. 
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Anadolu Liseleri: 1975 yılından itibaren bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan 

bu okullarda özel yetenek ve bilgi testleri ile ilkokuldan sonra öğrenci alınması, bir yıl hazırlıktan 
sonra altı yıl eğitim-öğretim yapılması planlanmış, öğretmenleri de aynen fen liselerinin açılışında 
olduğu gibi özel seçilmiştir. Ancak, okullar da zamanla sayıları artarak özelliklerinden 
uzaklaşmaya başlamıştır (17). 2010 yılı itibarıyla çeşitli illerde 1076 Anadolu Lisesi 
bulunmaktadır.  

 
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri: Bu liseler 20.8.1999 tarihinde çıkarılan yönetmelik 

doğrultusunda özel yetenekli öğrencilerin güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla açılmışlardır. Ülkemizde 2010 yılı itibarıyla çeşitli 
illerde 61 Anadolu güzel sanatlar lisesi bulunmaktadır. (http://ogm.meb.gov.tr/).  Belli bir not 
ortalamasını sağlayan öğrenciler devam etmek istedikleri Anadolu güzel sanatlar lisesinin sınavına 
başvururlar ve yetenek sınavına girerler.   

 
Beyazıt İlköğretim Okulu (Beyazıt Fort Otosan İlköğretim Okulu):  Hasan Ali Yücel 

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Lisans Programına devam 
eden öğretmen adaylarının eğitim ve öğretiminde üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin 
gereksinmelerine duyarlı bir uygulama okulu arayışı içine girilmiştir. 30 Temmuz 2002’de Milli 
Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince, Beyazıt 
İlköğretim Okulu proje için uygulama okulu olarak tahsis edilmiştir. 24 Şubat 2006 tarihinde Ford 
 Otosan tarafından üstlenilmiş ve 2006-2007 eğitim-öğretim yılının ikinci yarı yılında yeni binaya 
taşınılmıştır. Rehberlik araştırma merkezlerince zekâ testi sonucunda, üstün yetenekli oldukları 
belirlenen ve proje ile ilgili Yürütme Kurulunun bilim komisyonu tarafından ikinci bir elemeye 
tabi tutularak seçilen 12 üstün öğrenci ile seçilmeden kaydı yapılan ve İstanbul’un çeşitli 
ilçelerinden gelen 12 birinci sınıf çocuğu aynı sınıfta eğitim görmektedir. Üstün zekâlı ve 
yetenekli öğrencileri normal zekâ bölümü sınırları içinde olan yaşıtlarından tamamen 
soyutlamadan, onların zihinsel, duyuşsal ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kültürümüze 
özgü farklılaştırılmış bir program geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sadece aritmetik ve 
fen bilgisi derslerinde, üstün öğrencilerin kendi hızlarına göre ilerlemelerine, ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda zenginleştirilmiş bir program izlemelerine fırsat yaratmak için, bu ders saatlerinde 
normal yaşıtlarından ayrı bir sınıfta destek eğitimi görmelerine imkân tanınmaktadır. 

 
Sosyal Bilimler Liseleri: 2004 yılında edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç 

duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacı ile açılmışlardır. 
2010 yılı itibarıyla çeşitli illerde 23 sosyal bilimler lisesi bulunmaktadır.  (http://ogm.meb.gov.tr/) 

 
Spor Liseleri: 2004 yılında beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri 

kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular 
olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacı ile açılmıştır. 2010 yılı itibarıyla çeşitli illerde 22 spor 
lisesi bulunmaktadır.  (http://ogm.meb.gov.tr/) 
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Kaynak. MEB İstatikstik 2010 
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8.5.5.2. Üstün Yeteneklilere Yönelik Vakıf ve Özel Okul Uygulamaları 

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi: 1990 yılında iş adamı Sezai Türkeş 
arafından, eşi İnanç Türkeş’in adını yaşatacak, maddi olanakları sınırlı üstün/özel yetenekli 
çocukların eğitileceği bir okul açmak için bir vakıf kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, Vakıf 
1993 yılında 416 dönümlük arazi üstünde üç yüz öğrencinin yatılı eğitim göreceği Özel İnanç 
Lisesini açmıştır. Okul, hâlen Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adı 
altında Gebze’de eğitim vermeye devam etmektedir. Ayrıca müzik yeteneği olan öğrenciler için 
Güher & Sühel Pekinel müzik bölümü de bulunmaktadır. İlköğretim okullarının 8. sınıflarında 
öğrenim görmekte olup, 6. ve 7. sınıf türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl 
sonu notu en  az 4 (dört),  6 ve 7. sınıf SBS (Sınav) puanının her birinin en az 455 olan mali 
durumları iyi olmayan öğrenciler okula başvuru yapabilmektedir. Başvuru sonrası öğrenci seçimi 3 
aşamalıdır: Bu aşamalar sırasıyla, " Sınav (bilgi ve yatkınlık)", "Bireysel Değerlendirme”, 
"Gözlem Kampı" dır. Gözlem kampında öğrenciler farklı disiplin ve yetenek alanlarında proje ve 
testlerle değerlendirilmektedirler. Bu alanların yanı sıra, adayların yatılı  öğrenime  uyumları, 
takım çalışmasına yatkınlıkları ve motivasyon düzeyi de dikkate alınmaktadır.  
http://www.tevitol.k12.tr/  

 
Yeni Ufuklar Koleji: 1991-92 öğretim yılında açılan İstanbul’da Yeni Ufuklar Koleji, 

normal üstü yeteneğe sahip öğrencileri seçerek özel üstün yetenekliler eğitimini hedefleyen bir 
özel okuldur. Bu okula da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim kurumu statüsü 
verilmemiştir (36). 2001 yılında ekonomik sıkıntılar yüzünden kapatılmıştır. 

 
Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜYÇEV): Bir grup anne baba ve 

üstün yeteneğin geliştirilmesine gönül vermiş bilim adamı, eğitimci ve işadamı 1993 yılında 
İstanbul’da Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim Vakfı’nı kurmuştur. Konuyla ilgili bilimsel 
toplantılar düzenleyen, panellere katılan ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapan Vakıf, 
son yıllarda üstün yetenekli çocuklara okul dışı zenginleştirme etkinlikleri sunmaktadır (36).  

 
TÜYÇEV amaçlarını; “Ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların doğumlarından, yüksek 

öğrenimlerini tamamlamalarına kadar geçen süre içinde, aile ve okullarındaki eğitim ve gelişme 
ortamına katkıda bulunmak şeklinde belirlemiştir. Bu bağlamda, eğitimlerini zenginleştirmek, 
okulları ile sosyal ve kültürel çalışma ortamlarını oluşturmak ve bu etkinliklere katılmalarını 
sağlamak” olarak belirtmiştir. Bu amaç doğrultusunda  atölye çalışmaları (go, mini lab çocuk 
,sanat , ritm, oyuncak tasarım vb), geziler yapmaktadırlar. (http://tuycev.com) 

 
Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Federasyonu (UYEF) Federasyon üstün yeteneklilerin 

eğitimini destekleme, derneklerini bir çatı altında toplamak, mesleki konularda bilgi alış-verişini 
gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, ÜYEF'in 
faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, kültürel ve sosyal 
konularda fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel 
araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurt içi ve yurt 
dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülkenin bunlardan 
yararlanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Merkezî Ankara’dadır. 
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8.5.5.3. Diğer Devlet Kurumlarindaki Üstün Yeteneklilere Yönelik Hizmetler 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu): Bilimsel ve teknolojik 
alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre 
düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip 
bir kuruluştur. Amaçları arasında geleceğin bilim adamlarını keşfetmek ve teşvik etmekde vardır 
(http://www.biltek.tubitak.gov.tr/). 

TÜBİTAK her yıl lise ve üniversite öğrencileri arasından fen ve matematik alanlarında 
olağanüstü başarı gösteren öğrencileri seçerek özel burslar vermektedir. Ayrıca lisans diploması 
almış olanlar için “NATO ve Ford Vakfı” yoluyla dış ülkelerde uzmanlık bursları da 
sağlanmaktadır (41). 

Ayrıca üstün yetenekli bireylerin eğitimini iyileştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı 
koordinasyonunda, "Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2009-2013" 
hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştır. 

 
 
TÜBİTAK araştırmasına göre; Türkiye'de 0-24 yaş aralığında 682 bin üstün zekâlı 

birey vardır ve bu sayı nüfusun yüzde 2'sini oluşturmaktadır. 

 

8.5.5.4. Üstün Yeteneklilere Yönelik Üniversite Uygulamaları 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekâlılar Öğretmenliği 
Lisans Programı: İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim 
Bölümünde, Türkiye’de ilk kez, Üstün   Zekâlıların       Eğitimi    Ana Bilim Dalı 
kurulmuştur. Ekim 2002’de bu Ana Bilim Dalında, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Lisans Programı, 
Yan Alan, Sınıf Öğretmenliği adı altında bir program başlatılmıştır. Hâlen bu program, Üstün 
Zekâlılar Öğretmenliği adı altında lisans programı olarak devam etmektedir.  Her yıl için 
kontenjan 30 kişidir.  Ayrıca, 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren yüksek lisans, 2006-
2007 yılından itibaren de doktora programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bu programın 
uygulama okulu Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan protokol 
gereğince Beyazıt İlköğretim Okuludur. Ancak mezun olan öğretmenlerin atamaları diğer sınıf 
öğretmenleri ile aynı şartlarda puan üstünlüğüne göre yapılmaktadır.  

Eskişehir Üniversitesi Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Ana Bilim Dalı: Anadolu 
Üniversitesi ve TÜBİTAK desteğiyle Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların Eğitimi Ana Bilim 
Dalı Başkanlığı tarafından kurulmuş bir program olan ÜYEP, 2007-2008 öğretim yılında ilk kez 
uygulamaya geçirilmiş olup ilköğretimin altıncı ve yedinci sınıflarında öğrenim gören üstün 
yetenekli öğrencileri kapsamaktadır. ÜYEP Programları çerçevesinde, üstün yetenekli ve üstün 
yetenekli öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde bilimsel olarak etkililiği araştırılmış eğitim modelleri 
entegre edilmektedir. (http://www.uyep.anadolu.edu.tr/) 
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Tablo 128. 2008 Yılı 6. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Ortalamaları 
 Ortalama SBS 

PUANI 

Matematik 
Ortalama Doğru 

Yanıt 

Fen Bilgisi 
Ortalama Doğru 

Yanıt 

Türkçe 
Ortalama Doğru 

Yanıt 
ÜYEP 

Öğrencileri 478 14.95 14.36 18.67 

ÜYEP’e 
başvuran 
Ama 
Kazanamayan 
Öğrenciler 

450 13.10 13.24 17.97 

Eskişehir 
Geneli 337 7.96 8.25 14.13 

Türkiye 
Geneli <300 4.59 4.78 10.96 

Tablo 129. 2008  Yılı 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Ortalamaları 

 Ortalama SBS 
PUANI 

Matematik 
Ortalama Doğru 

Yanıt 

Fen Bilgisi 
Ortalama Doğru 

Yanıt 

Türkçe 
Ortalama 

Doğru Yanıt 
ÜYEP 
Öğrencileri 466 16.14 15.14 19.86 

ÜYEP’e 
Başvuran 
Ama 
Kazanamayan 
Öğrenciler 

426 14.00 13.25 19.08 

Eskişehir 
Geneli 337 8.57 9.32 15.39 

Türkiye 
Geneli <300 5.20 5.95 12.18 

Tablo 130. 2009 Yılı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Ortalamaları 

 

  
Ortalama SBS 

Puanı 

Matematik 
Ortalama Doğru 

Sayısı 

Fen Bilgisi 
Ortalama 

Doğru Sayısı 

Türkçe 
Ortalama 

Doğru Sayısı 

6. Sınıf ÜYEP 
Öğrencileri 463 14,88 13,68 15,50 

7. Sınıf ÜYEP 
Öğrencileri 464 15 16,19 17,38 

8. Sınıf ÜYEP 
Öğrencileri 467 -- -- -- 
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8.5.5.5. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

06.08.1980 tarihinde 2429 sayılı onayla Özel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuş, 
27.02.1982 tarihinde Daire Başkanlığına, 13.12.1983 gün ve 179 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığına dönüştürülmüştür. Aynı yıl çıkarılan 
2916 sayılı "Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu"nda, özel eğitime muhtaç çocukların 
yetiştirilmelerine dair esaslar belirlenmiştir. Ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik alanında 
ihtiyaçların artması sonucu, hizmeti daha etkin ve yaygın olarak yürütebilmek amacıyla 
30.04.1992 gün ve 3797 sayılı Kanunla Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur  

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin amacı;  Türk eğitim sisteminin genel 
amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri esas olarak öğrencilerin 
kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde 
yararlanmalarına ve yeteneklerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. 
Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu 
amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir. 

 
Bilim ve Sanat Merkezleri: Ülkemizde üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili çalışmalar 

yönünden oldukça geç kalınmıştır. Bununla birlikte üstün yetenekli çocukların eğitim 
olanaklarından yoksun kalmamaları için bir dizi çalışma yürütülmüştür. (42) Günümüzde de bazı 
çalışmalar yürütülmektedir. Günümüzde üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili çalışmaların en geniş 
kapsamlısı MEB bünyesinde gerçekleştirilmektedir.  

Üstün yetenekli öğrencilere devlet okullarında ulaşmak üzere uygulanan çeşitli batı 
modellerinde karşılaşılan zorlukları göz önüne alan Milli Eğitim Bakanlığı, bunun yerine, üstün 
yeteneklilerin ihtiyaçlarına bilim ve sanata ilişkin zenginleştirici aktivitelerle hizmet verecek 
merkezler kurma yoluna gitmiştir (34). Öncelikle proje için beş pilot il seçilmiştir. Bunlardan ilki 
Ankara’da tanılama işlemleri tamamlanarak; 1995 yılında Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat 
Merkezi açılmış, 1995-1996 öğretim yılında 45 öğrenciye hizmet verilmiştir (3). Bilim ve sanat 
merkezlerinin amacı, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün 
yetenekli çocuk/öğrencilerin, örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerinin yanı sıra, yetenek 
türlerine uygun eğitim vermek ve üstün yetenekleri doğrultusunda başarılı yetişkinler olmalarını 
sağlamaktır. 

Ülkemizde elli üç ilde, elli yedi bilim ve sanat merkezi faaliyette bulunmaktadır. Hâlen bilim 
ve sanat merkezlerinde 654 yönetici-öğretmen görev yapmakta ve 6942 öğrenci eğitim almaktadır. 
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünde üstün yeteneklilere ilişkin 
faaliyetler şube bazında yürütülmektedir.  

Merkezlerdeki eğitim-öğretim etkinlikleri öğrencilerin ihtiyacına göre hazırlanmış 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının geliştirilmesine çalışılır. Üstün yetenekli öğrencilerin 
eğitim-öğretiminde bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal gelişimleri bir bütünlük içerisinde ele 
alınır. Etkinlikler, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumları ile bütünlük oluşturacak 
şekilde plânlanır. Öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında izledikleri programlar ile merkezlerde 
yapacakları çalışmalar arasında işbirliği sağlanır. Aynı zamanda veli-merkez işbirliğinin devamına 
çalışılır. Öğrencilere benlik algısı ve iletişim becerileri kazandırılmaya çalışılır. Etkinlikler 
öğrencileri dıştan yönelimli ve yönetimli bir disiplin ve denetim yerine, içten odaklı disiplin ve 
denetim anlayışını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenir. 
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Merkeze devam etmeye hak kazanan öğrenciler hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra 
birbirini tamamlayan beş basamaklı programa alınırlar. Bu programlar, öğrenci merkezli, 
disiplinler arası, modüler yapıda hazırlanırlar. Lider/danışman öğretmenlerin rehberliğinde 
bireysel öğrenmeye uygun olarak, öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm 
bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte 
düzenlenir. Özel yetenekleri geliştirmeye yönelik programlar, disiplinler ve disiplinler arası 
ilişkiler dikkate alınarak düzenlenir. Öğrencilerin canlı ve nesnelerle olan ilişkisini iyi 
gözlemlemeye dayalı, analiz, sentez ve değerlendirme yapma gibi üst bilişsel düşünme becerilerini 
geliştirmesini sağlayan etkinliklerin planlanmasına ve uygulamasına dikkat edilir. 

Öğrencilerin BİLSEM’de aldıkları eğitim programları şöyle sıralanmaktadır. (Yönerge 2007): 
a) Uyum,  
b) Destek Eğitimi, 
• İletişim Becerileri 
• Bilimsel Çalışma Yöntemleri 
• Bilgisayar 
• Yabancı Dil 
• Problem Çözme Teknikleri 
• Grupla Çalışma Teknikleri 
• Öğrenme Yöntemleri 
• Sosyal Etkinlikler 
• Araştırma Teknikleri 
c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, 
d) Özel Yetenekleri Geliştirme, 
e) Proje Üretimi 
 
Uyum Programı: Örgün eğitim kurumlarından gelen çocuk/öğrencilere ve velilerine 

öncelikle merkezin misyon ve vizyonunun anlatıldığı programdır. Yapılacak etkinliklerin içeriği 
çocuk/öğrencilerde merkezlere ait kurum kültürü ve ‘biz’ bilinci oluşturacak şekilde planlanır. 
Öğrenciler hakkında kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan 
güven, özgüven, iletişim becerileri gibi konular ve oyun ağırlıklı etkinlikler yapılır. 

Uyum eğitiminde verilen bazı konu başlıkları; tanışma etkinlikleri, güven ve özgüven 
oluşturma, olumlu benlik kavramı geliştirme, kurum kültürünü benimseme, ait olma duygusunu 
kazandırma, grup dinamiği oluşturabilme, takım ruhu kazandırabilme, yaratıcı düşünce yeteneğini 
geliştirme, dikkati yoğunlaştırabilme, farklılıkları sergileyebilme, eleştirel düşünce yeteneğini 
geliştirme, öğrencilerin psikolojik durumları hakkında bilgiler toplama şeklindedir. 

Uyum süreci bu eğitimi alan bireylere eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, etkin iletişim 
becerisi kazanma, olayları sorgulayabilme, özgüven sahibi, toplumsal, sabırlı, hoşgörülü, sevgiyi 
her zaman ön planda tutan, yardımsever, yeniliğe açık, takım ruhu ile hareket edebilen, toplumsal 
olaylara çözümler üretebilen bireyler olma yönünde verilen etkili bir eğitimdir. 

Destek Eğitim Programı: Destek eğitimi programında öğrenciler, iletişim becerileri, grupla 
çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri, problem çözme teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri, 
fen bilimleri, matematik dil sanatları, sosyal bilimler, resim, müzik ve benzeri alanlar ile 
ilişkilendirilerek eğitim alırlar. Öğrenciler bireysel ya da grup hâlinde proje hazırlama 
çalışmalarına başlarlar.  
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İletişim Becerileri: İletişim becerileri destek eğitiminde amaç öğrencilerin her yönüyle iyi 
bir iletişim kurabilmeyi başarmasıdır. Öncelikle öğrenci iletişim kurmayı ve iletişiminin kurallarını 
öğrenmelidir. Etkinlikler sırasında öğrenci doğrudan olayın içinde olarak iletişimi kavramaktadır. 
İletişimi kolaylaştıran ve engelleyen etmenleri fark edebilmektedir. Bütün birimler kendi 
etkinliklerinde konuyu ele alıp iletişimi çok yönlü olarak vermektedirler. Sosyal birimlerde konu 
işlenirken  tarih de iletişim ön plana çıkarken, biyoloji etkinliği yapılırken canlılar arasındaki 
iletişim ön plana çıkarılarak iletişim kavratılır. 

 
Araştırma Teknikleri: Bilim ve sanat merkezî öğrencileri araştırmanın nasıl yapılacağı 

hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Başarılı bilim adamı, toplum adamı olurken araştırma 
yapabilme becerisi gerekmektedir. Bu destek eğitimi boyunca birimler bilimsel bir araştırma 
yapmakta araştırma yapmanın yollarını kavramaktadırlar. 

 
Öğrenme Yöntemleri: BİLSEM öğrencileri farklı öğrenme yöntemlerini kavrayarak daha 

kalıcı ve kolay öğrenme yöntemlerini uygulayabilmek amacıyla bu eğitimi alırlar.  Bu eğitim 
boyunca değişik öğrenmeyi uygulayarak kendisi için en uygun öğrenme yöntemini bulmaya 
çalışmaktadırlar. Öğrencilerin öğrenme özellikleri tespit edilmekte ve onlar için en uygun yönteme 
göre eğitim verilmektedir. 

 
Bilimsel Çalışma Yöntemleri: Öğrencilere bilimsel bir çalışmanın nasıl olması gerektiği 

küçük çaplı çalışmalarla kavratılmaktadır. Öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmalarla kendilerini 
hazırlamakta ve bu konuda yapmaları ve yapmamaları gerekenleri görmektedirler  

 
Grupla Çalışma Teknikleri: Öncelikle öğrencilere grup olabilme ve grup şuuru içinde 

hareket edebilme vurgulanmaktadır. Öğrenciler gruplara ayrılmakta ve örnek grup çalışmaları 
yapılmaktadır. Grup bilinci kazandırmak amacıyla yapılan birtakım etkinliklerle çocuk kendini bir 
grubun içinde bulmakta ve kendisini ifade etmesinin mutluluğunu yaşamaktadır. Grup içerisinde 
kendisine uygun rolleri bulmaktadır. Bu sırada öğrenciler gözlenerek liderlik yeteneği olanlar 
tespit edilmektedir. 

BİLSEM’lerde destek eğitimi boyunca yabancı dil, bilgisayar ve sosyal etkinlikler 
uygulanmaktadır. Bu üç destek eğitimi diğer destek eğitimleri ile iç içe verilmektedir. Burada 
amaçlanan öğrencilerin teknolojiyi kullanan, gerektiği zaman yabancı yayınları da inceleyip takip 
edebilecek ölçüde yabancı dil bilen bireyler olmalarını sağlamaktır. 

 
Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program: Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve 

devinişsel kapasiteleri dikkate alınarak uyum ve destek eğitimi programında yapılan gözlemler ve 
alınan geri bildirimler sonucu belirlenen bireysel yetenek alanı/alanları doğrultusunda öğrenci 
grupları oluşturulur. Çocuk/öğrencilerin sahip oldukları bireysel yeteneklerini fark ettirebilmek 
amacıyla akademik bilgilere dayalı olarak yaratıcılıklarını öne çıkaran ve bireysel farklılıklarıyla 
ilgili disiplinlere yönelik programlar hazırlanır. Bireysel yetenekleri fark ettirici dönemde 
disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak proje üretim çalışmaları devam ettirilir ve projeler destek 
eğitimi programına göre daha kapsamlı hazırlanır. 
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Özel Yetenekleri Geliştirici Program: Bu programda öğrencilerin disiplinler ve disiplinler 
arası ilişkiler dikkate alınarak seçtikleri bir disiplinde derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi beceri 
ve davranış kazanmaları planlanır. Bu dönemde daha çok özel yetenek alanı/alanlarına yönelik 
proje üretim çalışmaları yapılır. 

 
Proje Dönemi: Merkezdeki etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları 

yatmaktadır. Proje hazırlama ve geliştirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak üzere 
kurumdaki lider/danışman öğretmenler aracılığıyla gerekli ön öğrenmeler sağlanır. Proje 
yönergeleri hazırlanıp örnekler sunulur.  

Bilim ve sanat merkezleri üretken, toplumun problemleri ile ilgilenen, toplumsal 
problemlere çözümler üreten bir nesil yetiştirmek ve daha iyi bir gelecek için, üstün zekâlı/ 
yeteneklilerin eğitimleri açısından önemli bir yere sahiptir. 

Bilim ve sanat merkezlerinde devam eden eğitimler boyunca öğrenciler takip edilmekte, aile 
ziyaretleri, örgün eğitim kurumundaki öğretmenleri ile görüşmeler yapılmaktadır. Aile 
ziyaretlerinde bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan eğitim hakkında bilgiler verilmekte, 
öğrenciler doğal ortamlarında gözlemlenmekte, aile daha yakından tanınmaktadır. 

Merkezdeki etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları yatmaktadır. Proje 
hazırlama ve geliştirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak üzere kurumdaki lider 
öğretmenler aracılığıyla gerekli ön öğrenmeler sağlanır. Proje yönergeleri hazırlanıp örnekler 
sunulur. 

Lider öğretmenler, öğrencilerin önerilerini de göz önüne alarak proje konularını belirlerler. 
Öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre 3-5 kişiden oluşan proje gruplarına ayrılır, kendi 

seçtikleri proje üzerinde çalışırlar. Gerektiğinde bireysel proje üretme çalışmaları da yapabilirler. 
Projelerin gerçek yaşamla ilgili, sorun çözmeye ya da herhangi bir gereksinimi karşılamaya 
yönelik olması esastır. 

2007 yılı itibarıyla BİLSEM’de görev alan 91 yöneticinin tümüne, 467 öğretmenden 
271’ine, 5056 öğrenciden 479’una, 5056 veliden de 329’una olmak üzere toplam 1170 kişiye 
ulaşılarak yapılan ve bu alandaki tek olan “Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Görüşlerine Göre 
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Örgütsel Etkililiği” yüksek lisans tezine göre (Özkan, 2009) bilim ve 
sanat merkezlerinde yaşanan sorunlardan bir kısmı aşağıda verilmiştir:  

• Öğrencilerin BİLSEM’de aldıkları eğitim programları, kendi okullarındaki programla 
bütünlük taşımamaktadır. 

• Sosyal etkinliklere götürmek için tahsis edilmiş bir aracının olmaması BİLSEM’lerin 
örgütsel etkililiğini düşürmektedir. 

• Bakanlıkça BİLSEM’lere ayrılmış özel bir bütçe olmaması yapılan çalışmaların 
etkililiğini azaltmaktadır. 

• BİLSEM’lerle ilgili yasal düzenlemelerin yönetmelik yerine yönergeye dayalı 
yürütülmesi sorun yaratmaktadır. 

• Öğretmen ve yöneticilerin gelişimine katkı sağlayacak; üstün yeteneklilerin eğitimi ile 
ilgili hizmet içi eğitim seminerleri yeterli değildir. 

• BİLSEM’de program geliştirme dalında uzmanlara ihtiyaç vardır. 
• Öğrencilerin BİLSEM’e devam zorunluluğunun olmaması programın etkiliğini 

düşürmektedir. 
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• BİLSEM’de uygulanan programın MEB tarafından hazırlanıp üniversiteler ve 
TÜBİTAK gibi kurumlar tarafından zenginleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Öğrenciler Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici programa geldiklerinde sınav (SBS) 
kaygıları yaşayıp dershaneye başladıklarından BİLSEM’e devamsızlık oranları artmaktadır. 

• BİLSEM’ler arası öğretmen atamalarının yapılamaması, alanda yetişmiş öğretmenlerin 
istihdamı açısından merkezlerin etkililiğini düşürmektedir. 

• BİLSEM velileri merkezlerde çocuklarının yetenekleri doğrultusunda yeterince 
yönlendirme yapılmadığını ve BİLSEM’de yeterli düzeyde araştırma ile ilgili çalışmalar 
bulunmadığını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumunun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri 
tabanından alınan 2009 yılı verilerine gore ülke genelinde 0-24 yaş grubunda toplam 
25.218.750 bireyin bulunduğu, bilimsel çalışmalara göre bunların % 2’sinin yani 682 bin  
öğrencinin  üstün yetenekli birey olabileceği tahmin edilmektedir. Bilim ve Sanat 
Merkezlerinde üstün yeteneklilerin toplam sayısının 6.942 olduğu dikkate alındığında ülke 
genelinde keşfedilmeyi bekleyen  675.058 üstün yetenekli bireyin olduğu söylenebilir. 
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8.5.6. Sorunlar ve Öneriler 

8.5.6.1. Sorunlar  

Nitelikli kamusal eğitim, bireylerin potansiyel gelişimini kapsayan, toplumun bugün ve 
gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim politikalarıdır. Kâr ve çıkar ilişkileri düşünül-
meden kamu yararı gözetilerek yürütülecek olan eğitim politikalarında eğer bireysel hak ve 
özgürlükler hassasiyetle dikkate alınırsa yalnız toplumun veya bireylerin demokratik talepleri kar-
şılanmış olmayacak aynı zamanda doğal eşitsizliğin neden olduğu olumsuz etkiler sosyal tabanda 
en aza indirgenecektir.  Bu aynı zamanda demokratik ve sosyal bir devlet olmanın da gereğidir.  

Bu nedenle genel eğitim politikaları içinde nitelikli eğitime ihtiyaç duyan bireyler için özel 
düzenleme yapılarak topluma kazandırılması hedeflenmelidir.  Bu grup içinde özellikle standartları 
aşan nitelikleri nedeniyle üstün yetenekli ya da üstün zekâlı olarak tanımlanan bireyler sadece 
içinde bulundukları toplumlar için değil tüm insanlık bakımından bir değer taşımaktadır.  

Ancak üstün yetenekli çocuklara ve eğitimlerine gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin 
yaklaşımları birbirinden farklıdır. Çünkü başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok gelişmiş ülke 
üstün yetenekli bireyleri, küresel rekabet gücünü ve emeğin verimliliğini artıracak bir unsur olarak 
görürken, az gelişmiş ülkeler olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle sahip oldukları potansiyeli 
değerlendirmekten hatta onları elinde tutmaktan bile âcizdir. Bu nedenle az gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru beyin göçü yaşanmaktadır.   

Dünyada ve Avrupa ülkelerinde üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili birçok uygulama 
görülmektedir. Bu ülkeler içinde üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili dünyanın en eski ve 
orijinal tarihsel tecrübesine ENDERUN OKULU ile sahip olan Türkiye geçmişinden gelen bu 
kazanımları güncele aktarmakta yetersiz kalmıştır. Üstün yetenekliler Türkiye’de yeterli ilgi ve 
desteği bulamamaktadır. Bu yüzden de ülkemizden gelişmiş ülkelere beyin göçü yaşanmaktadır. 

Son yıllarda ülkemizde bu alanda yapılan girişimler umut verici olsa da üstün yetenekli 
olarak tanılanan çocukların çok azı özel eğitim görebilmektedir.  2010-2014 Milli Eğitim 
Bakanlığı Stratejik Planında, illerde faaliyet gösteren 58 bilim ve sanat merkezinin geliştirilmesi 
ve plan dönemi sonuna kadar sayısının 94’e çıkarılması  hedeflenmiştir. Bu hedefin dışında söz 
konusu Stratejik Planda üstün yetenekli bireylerin eğitimine ve istihdamına dönük herhangi bir 
stratejik hedef belirlenmemiştir. 

Üstün yetenekli çocuklarla ilgili sorunları; 
• Üstün yeteneklilerin eğitimi ve istihdamına dair bir devlet politikasının bulunmaması, 
• Üstün yeteneklilerin eğitimi ve isdihdamı hakkında yasal düzenlemelerin çok yetersiz 

olması, 
• Üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda ülkeye özel yeterli bilgi birikiminin, 

uzmanlığın ve kurumsal uygulamaların yetersizliği, 
• Üstün yetenekli öğrencilere sahip çıkması gereken veli, eğitimci ve işadamlarının baskı 

grubu oluşturmadaki yetersizliği, 
• Eğitim bütçesinden özel eğitime (özellikle üstün yeteneklilere) ayrılan payın yetersiz 

olması 
• Üstün yetenekliler için esnek, dinamik, farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş eğitim 

programlarının olmaması, 
• Bu çocuklara yönelik çeşitli öğrenme malzemelerinin hazırlanmaması ya da üretilip 

dağıtımının sağlanmaması, 
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• Üstün yeteneklilere çocuklara eğitim verebilecek onları yönlendirecek nitelikteki 
öğretmenlerin yetişmesi için yeterli ve nitelikli hizmetiçi eğitim programlarının olmaması, 

• İlköğretim çağındaki öğrencilerin bir kısmı yetersiz olmasına rağmen bilim ve sanat 
merkezlerinden yararlanabilmesine karşın; okul öncesi dönemde üstünlerin eğitim alabilecekleri 
bir kurum veya modelin olmaması, 

• Anne ve babaların çocuklarının üstün yetenekli oldukları konusundaki görüşlerini 
paylaşacak uzmanlara ulaşamamaları, çocuklarının öğrenim yaşamları konusunda yeterli 
danışmanlık alamamaları, 

• Anne babaların üstün yeteneklilerin özelliklerini bilmemeleri, yanlış tutumları, 
sorunlarla başa çıkmada yetersiz kalışları, uzman yardımı almada güçlüklerle karşılaşmaları,  

• Toplumun üstün yetenekli çocukların özel olarak eğitilmesi konusunda yeterli 
duyarlılıkta olmaması, 

• Üstün yetenekli kişilerin yetenekleri doğrultusunda istihdam edilmemeleri, 
 

sayılabilir. 

8.5.6.2. Öneriler 

• Devletin eğitimle ilgili birimler (MEB, YÖK, DPT) üstün yetenekli potansiyelini 
öncelikle fark edip önemseyerek eğitimin gerçekleşmesine yönelik bir üst kurul oluşturmalı ve bu 
kurulun hem kısa hem de uzun vadede planlar yapması hem de yetersiz ve eksik mevzuat 
hükümlerinin ihtiyaçlar göz önüne alınarak değiştirilmesini sağlaması gerekmektedir. 

• Üstün yeteneklilerin üniversite eğitimini en hızlı ve kısa sürede tamamlamalarına 
ilişkin 2547 sayılı Kanun’da yasal düzenlemelerin yapılması ve öğrenimleri esnasında ve 
sonrasında izlenerek eğitimlerinin özel olarak desteklenmesi, zenginleştirilmesi ve yönlendirme 
çalışmalarının yapılması ve burs olanaklarının artırılması gerekmektedir.  

• Üstün yeteneklilerin tanılamasında kullanılacak uygun testlerin belirlenip 
hazırlanmasında üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği yaparak geçerli güvenilir ve çeşitli 
alanların ölçümüne olanak sağlayan testlerin öncelikle oluşturulması gerekmektedir.   

• Bu alanda çalışan yönetici denetici ve diğer personelin hizmetiçi eğitimle gerekli 
formasyonu kazanmaları sağlanmalıdır. 

• Üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda müstakil bir yasal düzenleme 
yapılmalıdır. En azından üstün yeteneklilerle ilgili 6660 sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat 
Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun’un değişik alanlardaki 
üstün yeteneğin belirlenmesi, eğitimi, istihdamı konularında günün koşullarına uygun hale 
getirilmesi gerekmektedir. 

• Üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinin kurumsal bir 
kimliğe kavuşması, mevcut norm kadro ve ek ders yönetmeliklerinde buralarda çalışan 
öğretmenlere yer verilmesi, bu alanda yetişmiş öğretmenlerin devamlılığı açısından önemlidir. 
Ayrıca bu merkezlere öğrencilerin hazırladıkları projeler için diğer okulların ödeneklerine ek 
olarak özel bir bütçe konulması, öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesinin genel eğitime 
yansıtılarak kurumların Devlet destekli kurs hâlinden kurtarılması yararlı olacaktır.  

• Eğitimin ileri aşamalarında TÜBİTAK, TÜBA ve TEKNOKENT’ler ile işbirliği içine 
girilmelidir. 

• Teknoloji yoğunluklu özel şirketler ve savunma sanayisinde yer alan şirketlere yönelik 
tanıtım programları düzenleyip eğitimin ilerleyen aşamalarında bu şirketlerde çalışma ya da 
stajyerlik olanağı sağlanmalıdır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÖNERİLER 

9.1. TESPİT EDILEN SORUNLAR 

Çocukların mağduriyetinin nedenlerinin bulunması ve önlenmesine yönelik çözüm önerilerin 
değerlendirilmesi amacıyla verilen 25 farklı Meclis araştırması önergesinden çıkarılan konu 
başlıkları arasından kayıp çocuklar ile çocukların mağduriyetine yol açan diğer sebeplere ilişkin 
unsurlar altı ayrı başlık altında detaylandırılmış; saha çalışmaları ve konuk tercihleri bu başlıklara 
paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bölümün yazımında sorun ve öneriler ana hatlarıyla ele 
alınmış; detaylar, Saha Çalışmaları ile Tutanak Özetleri (Ek.1) içinde okuyucunun bilgisine 
sunulmuştur.  

Bu bölümde öncelikle “kayıp çocuklar” ile “diğer mağduriyet nedenleri” ve “çocuk 
politikası”na ilişkin durum tespiti yapılmıştır. Daha sonra “kurumsal yapılar” ile “kayıt sistemi”ne 
ilişkin tespit edilen sorunlar belirlenmiştir.  

Öneriler başlığı altında ise çocukların “kaybolmasını” ve “mağdur olmasını” önlemeye 
yönelik müdahale önerileri sıralanmıştır. Yine bu başlık altında “çocuk politikası”, “kurumsal 
yapılar”, “medya” ve “kayıt” sistemine ilişkin öneriler alt başlıklar altında verilmiştir. 

9.1.1.  Kayıp Çocuklar 

Kayıp çocuklar konusunda tam, doğru, sürekli ve düzenli veri toplamayla ilgili dünya 
genelinde bazı zorluklar yaşanmaktadır. Konuyla ilgili durum tespitleri ve geleceğe yönelik 
tahminler yapılması ile uygun müdahale yöntemlerinin seçilmesi çoğu kez;  

1) Ülkeler genelinde doğum kayıtlarının tümüne ulaşılamaması, çocuk yaş grubu nüfusun 
tam ve doğru olarak saptanamaması,  

2)  Çocuk kayıpların resmî makamlara bildirilmesindeki eksiklikler ve gecikmeler,  
3)  Kayıpların zamanında ve tam olarak kaydedilememesi ve/veya güncellenememesi,  
4) Toplanan verilerin (çocuğun yaşı, kayıp nedeni, olası risk faktörleri vb. konularda) 

güvenilir olmaması, kayıtların elektronik ortamda toplanamaması ve/veya karşılaştırılabilir 
özellikte olmaması nedeniyle sekteye uğramaktadır.  

Bu durumda, yasal makamlardan ve yetkililerden elde edilen istatistikler birleştirilememekte, 
diğer ilgili kurumlar ile (zamanında) paylaşılamamakta,  tekrar eden kayıp olaylarında veya kayıp 
yerlerinin aynı il/ilçe olmaması durumunda kayıp çocuk istatistikleri doğru olarak 
hesaplanamamaktadır.  

 
Kayıp Çocuk Sorununun Tespitine Yönelik Türkiye’de Yapılan Çalışmalar ve İhtiyaçlar: 
 
Ülkemizde de esas olarak kolluk kuvvetlerine kayıp çocuğu aramasında yol göstermeye 

yönelik olan ulusal veriler (kayıp çocuğun arkadaş, aile ve sosyal çevresi ile ilişkili özellikler, 
sağlık sorunları vb.), çocuğun kaybı ile ilişkili olabilecek faktörler hakkında yeterince bilgi 
sağlayamamaktadır.  
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Yurtlarda yaşayan çocuklarda kayıp olayları daha sık olarak gözlenirken, çocuğa ait 
dosyalarda detaylı sosyal incelemeler olsa dahi; bu veriler rutin hizmet sürecinde bir araya 
getirilmemekte, kayıp çocuk profilini tanımlamak, kayıp açısından yüksek riskli çocukları erken 
dönemde tespit etmek, kayıp çocuk sorununa ait ileriye dönük tahminler yapmak konusunda 
kullanılmamaktadır. Çünkü verilerin elektronik ortam yerine, yazılı ortamda toplanması ve 
saklanması verilerin birleştirilmesi, raporlanması ve paylaşılmasını sınırlamaktadır.   

9 Haziran 2010 tarihine (Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi Projesi Kurumlararası İşbirliği 
Protokolü) kadar ulusal mevzuatımızda “kayıp çocuk” kavramı üzerinde konu uzmanlarının 
hemfikir olmadığı gözlenmekte ve kurumlara göre kayıp çocuk tanımları farklılaşabilmektedir. Bu 
nedenle, kayıp çocuk konusunda pek çok farklı tanım ve uygulama ile karşılaşılmaktadır. (Ek 2 - 
Protokol) 

Türkiye’de kayıp çocuk sorununun değerlendirilmesi için ulaşılabilecek kaynaklar Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve SHÇEK’in kayıtlarıdır. Kayıtların detaylı 
analizi rapor içinde yer almaktadır. Ancak bu kayıtlar değerlendirmek istenildiğinde, kurumlar 
arasında ve kurumların da merkez ve taşra teşkilatları arasında iletişim eksikliği önümüze 
çıkmıştır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kayıp çocuklar hakkında 1997 yılından beri kayıt 
tutulduğu gözlenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğüne 2006-2010 tarihleri arasında kayıp olarak 
ihbar edilen çocuklara ilişkin veriler üzerinde TÜİK, Komisyon çalışmaları dâhilinde bir analiz 
gerçekleştirmiştir.  

Bu analize göre: 
• Haklarında kayıp müracaatı yapılmış olan çocukların yaş gruplarına göre dağılımı ile 

hâlen kayıp olan çocukların dağılımı birbirine benzemektedir.  
• Öte yandan, kayıp çocukların yaş grupları ve cinsiyetlerine göre bulunma yüzdeleri 

arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum, yaş gruplarına ve cinsiyete göre kaybolma 
nedenlerinin farklı olabileceğini düşündürmektedir.  

• Kayıp çocukların toplam sayısı incelendiğinde, her kayıp on çocuktan altısının 
ailelerinin yanında yaşarken kayboldukları; öte yandan, kurumda yaşayan çocuklar arasında 
kaybolma durumunun ailesi ile birlikte yaşayan çocuklara göre anlamlı düzeyde fazla olduğu 
dikkat çekmektedir. Bu nedenle, aile ile kurum bakımı alan çocukların genel özelliklerindeki 
farklılıklar kadar, kayıp ile ilişkili olabilecek fiziksel ve sosyal çevre özelliklerinin de kayıp ile 
olası ilişkilerinin varlığı ve boyutunun saptanmasının önemli olduğu düşünülmüştür. 

• SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda ayda yaklaşık 500 kadar çocuğun kurumdan izinsiz 
ayrılmış olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında yer almaktadır. Kurumundan izinsiz 
ayrılan çocukların önemli bir kısmı kuruma geri dönmekte ise de kızlardan % 55 ve erkeklerden % 
27’sinin bu dönem için suç mağduru olması dikkat çekmektedir. Bu durum izinsiz kayıpların en 
kısa sürede bulunarak güvenli bir ortama yerleştirilmelerinin önemine işaret etmektedir. 

• Son yıllarda çocukların kaybolduğuna ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan 
ihbar sayısında artış gözlenmiştir.  

• Kayıp ihbarı yapılan çocukların yaklaşık üçte ikisi 15-19 yaş grubunda; üçte biri 10-14 
yaş grubunda ve % 5 kadar bir kısmı ise 0-9 yaş grubundadır. 

• Hâlen kayıp olma oranları yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır: 0-9 yaş grubunda 
hâlen kayıp olma % 7 civarında iken, 10-14 ve 15-17 yaş gruplarında % 5 civarındadır.   

• Kayıp çocukların yaklaşık üçte ikisini kız çocuklar oluşturmaktadır.  
• Kayıp müracaatlarının ilkbahar aylarında arttığı saptanmıştır.  
• Kayıp çocukların yaklaşık yarısı ilk 15 gün içinde bulunmaktadır. 
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• Kayıp çocukların yaklaşık yarısı çekirdek ailede, % 8’i tek ebeveynin yanında 
yaşamaktadır. SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda yaşayan kayıp çocukların oranı ise % 15’dir. 

SHÇEK kurumlarından izinsiz ayrılan ve kayıp bildirimi yapılan çocukların üçte ikisi kızdır. 
Çocukların yaklaşık yarısı kurumdan birden çok sayıda izinsiz ayrılmıştır. Kurumdan izinsiz 
ayrılan çocukların dörtte biri salim çocuk iken dörtte üçü suç mağduru ya da suça karışmış 
çocuktur. (SHÇEK kayıtlarından) 

Çocukların kaybolma nedenlerinin incelenmesi sırasında, Komisyon çalışmalarında 
dinlenilen konuk ifadeleri, Komisyon saha gözlemleri ve Komisyon tarafından yapılan Türkiye’de 
2006-2010 Yılları Arası Kayıp Çocuk Sorunu ve İlgili Risk Faktörlerinin İncelenmesi-Saha 
Araştırması sonuçları ile 2008 Temmuzunda Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının 850 ilçede 
kurumlarla işbirliği içinde çalışarak hazırladığı kayıp çocuklar raporu irdelenmiştir. 

Sonuç olarak çocukların kaybolma nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır: 
1. Çocukların evden ayrılma nedenleri arasında: Erken yaşta evlilikler,  arkadaş ortamı, 

okuldaki başarısızlık, şiddet, aile baskısı, başkalarının hayatına özenme, macera hevesi, büyükşehir 
cazibesi, para kazanma arzusu, güvensizlik, kötü arkadaş etkisi, ailelerin çocuklarının arkadaş 
gruplarını iyi analiz edememesi ve karne korkusu-derslerde başarısızlık, toplumdan dışlanma, 
okulda itilme.   

2. Aile yapısı: Ailede şiddetli geçimsizlik, işsizlik, yoksulluk, aile içi şiddet, eğitimsizlik, 
aile içi çatışmalar, anne baba ayrılığı, aile büyüklerinin (dede, nine) yanında yaşama, kalabalık 
aile, sosyal iletişim sorunları, çocuk yetiştirme konusunda yetersizlikler, parçalanmış aile ortamı, 
göç etme. 

3. Zekâ özrü bulunma ve akıl sağlığı normal seviyede olmama. 
4. Kaçırılmalar nedeniyle kaybolmalar.   
5. Yuva ve yurtlarda korunma ve bakım altına alınan çocukların kurum bakımını 

reddetme veya kabullenememe, kurum kurallarına ve kurallı yaşama uyum sağlayamama, yurt ve 
yuvalarda çocuğun ailesine ve yakınlarına duyduğu özlem. 

6. Kaza ve doğal afetler nedeniyle kaybolmalar.   
7. Medya programlarının özenti oluşturması, İnternetin bilinçsiz kullanımı.    
8. Cinayet veya terör suçlarını işleyenlerin bu suçlarda çocukları kullanmaları.   

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda çocukların kayıp olarak bildirilmesinde çocuk, aile, 
sosyal çevre ve toplumsal etmenlerin rol oynadığı görülmektedir. Bu etmenler sonucunda çocuk 
olması gereken aile ortamında yaşamına devam edememekte ve mağdur konumuna düşmektedir.  

Çocuğa ait etmenler arasında; 
• Aile içinde ekonomik ve sosyal nedenler ile yaşamına devam etmeme kararı verme  
• Yakın çevresindeki diğer kişilerin etkisiyle daha iyi bir yaşam süreceği beklentisi içine 

girme, 
• Toplumdaki farklı olay ve kişilerden etkilenerek yaşamını daha iyi sürdürme yolu 

arayışı; gelecekteki yaşamına ilişkin yol belirlemesini ve olumlu yaşam felsefesini oluşturan okul 
ortamından ayrılmış olma 

• Bedensel, bilişsel ve ruhsal olarak sorunu olma 
yer almaktadır.   

 
Aileye ait etmenler arasında; 
• Çocuğun büyüme ve gelişmesi sürecinde yeterli ebeveynlik yapamama 
• Sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı konumda olma 
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Toplumsal etmenler arasında 
• Çocuk ve gençlerin olumsuz “rol modellerin” etkisinde kalması 
• Kaza ve doğal afetlerde çocukların korunamaması   
• Çocuğun suç ve terör örgütlerince kullanılmasının önlenememesi 

Tüm bu nedenler çocuğun, toplumda dezavantajlı bir konumda olmasına ve aile ortamından 
uzaklaşmasına neden olmaktadır. 

Kayıp çocukların bulunmasını kolaylaştıran faktörlerin bilinmesi durumunda, çocuk kaybı 
önlenemese (birincil korunma sağlanamasa) dahi, bulunmanın hızlandırılması (ve olası kılınması) 
sağlanacağı için:  

1) Çocukların kayboldukları dönemde örselenmeleri, suça karışmaları, suç mağduru olmaları 
ve hayati tehlikelerinin engellenmesi (ikincil korunma) ile  

2) Kaybolmuş ama sonradan bulunmuş çocukların rehabilitasyonu, sosyal çevreye 
adaptasyonu ve tekrar kayıpların önlenmesi (üçüncül korunma) açısından önemli başarı elde 
edilebileceği açıktır.  

9.1.2. Çocukların Mağduriyetine Yol Açan Diğer Nedenler  

Komisyon çalışmaları sırasında çocukların mağdur olmalarına neden olan farklı koşullara 
yönelik inceleme yapılmıştır. Çocukların mağduriyetine yol açan nedenler aşağıda sırasıyla 
verilmiştir. 

9.1.2.1. Cinsel İstismar  

Ülkemizde çocuk istismarı ve ihmali için kesin bir sıklık bildirmek mümkün olmamakla 
birlikte yapılan araştırmaların sonuçlarına göre çocukların % 13–62’si fiziksel istismara, % 8–28’i 
cinsel istismara uğramaktadır. 

Cinsel istismara uğrayan çocukların risk etmenleri değerlendirildiğinde; 
• Ebeveynlerin, özellikle annelerin eğitim düzeyinin düşük olması, ev hanımı olması ve 

genç yaşta olması, 
• Ebeveynlerde psikolojik sorunlar bulunması; ebeveynlerde alkol ve madde kullanımı, 
• Yetersiz ebeveynlik olması, aile içi iletişimin sağlanamaması, 
• Aile yapısı: Çok çocuklu aileler, boşanmış aile, evlilik sorunları, 
• Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşüklüğü, 
• Aile içi şiddet varlığı ve ebeveynin çocukluk döneminde istismara uğramış olma 

durumu, 
• İstenmeyen gebelik sonucu doğmak, 
• Arkadaş çevresinin olumsuz olması, 
• Çocuğun engelli olması, 
• İşsizlik, göç gelme gibi sosyal etmenler, 

Cinsel istismara uğrayan çocuğun mağduriyetine neden olan kişinin bildirimi ve 
yargılanması sürecinde çocuğun mağduriyeti başka bir boyutta devam etmektedir.  
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• Tanı, başvuru ve soruşturma sırasında; 
 

 Sağlık kuruluşunda olay hakkında bilgi alma, muayene, sağlık personeli ile iletişim 
sırasında fiziki koşulların uygun olmaması, 

 Kolluk kuvvetleri tarafından olay hakkında bilgi alma, muayene, polis ile iletişim 
sırasında, fiziki koşulların uygun olmaması,  

 Savcılık başvurusunda çocuktan tekrar ifade alınması, çocuktan ifade alanların 
alanında uzmanlaşmış olmaması, mekânın ifade almak için uygun olmaması, çocukların ifade 
verme sürecinde destek mekanizmalarının yeterince ve etkili bir şekilde işlememesi.  

  
• Mahkeme sırasında; 

 
 Daha önce alınan ifadelerin ve hazırlanan raporların yetersizliği nedeniyle çocuğun 

tekrar ifade vermesi ve mahkeme sürecine bizzat dâhil edilmesi, 
 Mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumunun vereceği raporun beklenmesi ve bu süreçte 

yaşanan güçlükler, 
 Mahkemede mağdurların sosyal inceleme raporunun alınma zorunluluğunun 

olmaması, adalet sisteminde sosyal çalışma görevlilerinin sayısal yetersizliği, 
 Çocuk mahkemelerinin yurt genelinde kuruluşu tamamlanmadığı için çocukların asliye 

ceza mahkemelerinde yargılanıyor olması , 
 Çocuk hukuku alanında yeterli uzmanlaşmanın olmaması , 
 Baronun zorunlu müdafilik hizmetlerindeki yeterliliğin sıklıkla müdafilerin  kişisel 

duyarlılığına bağlı olması  , 
 Mahkemede çocuk hakkında karar verilinceye kadar, çocuğun korunma tedbirinin 

alınması sürecinde kurumlar arası koordinasyonda yaşanan güçlük. 
 

• Mahkeme sonrası süreç; 
 

 Verilen tedbir kararlarının uygulanmasında ve izlenmesinde güçlükler, 
 Çocuğun izlem sürecinde sağlık hizmetlerinin yetersizliği, 
 Aile yanında istismara uğrayan çocukların izlem güçlüğü (eğitim ve sağlık 

tedbirlerinin uygulanma güçlüğü). 

9.1.2.2. Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklar   

Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik olarak 2005 yılında TBMM’ de görev yapmış 
olan Meclis araştırma komisyonu raporu incelenmiştir. Komisyon raporunda belirlenen nedenler 
şu şekilde sıralanmıştır: 

• Göç ve buna bağlı çarpık ve sağlıksız yerleşme, 
• Yoksulluk, 
• Kontrolsüz nüfus artışı, 
• Ailenin eğitimsizliği, 
• Parçalanmış aile, 
• Sokakta zorla çalıştırılma, 
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• Aile içi şiddet ve geçimsizlik, 
• Fiziksel-duygusal-cinsel-ekonomik istismar, 
• Sevgisizlik, ilgisizlik,  
• Çocuk haklarının yeterince hayata geçirilememiş olması, 
• Gelir dağılımındaki adaletsizlik. 

Bu komisyon raporunda, 2005 yılındaki Meclis araştırma komisyonu raporunda belirtilen 
öneriler ve bu komisyon kurulana kadar yapılanlar da irdelenmiştir. İlgili bölümde detaylı sonuçlar 
yer almaktadır.  

Öncelikle sokakta yaşayan/çalışan çocukların durum analizini belirlemek amacıyla bu 
durumda olan çocuk sayısı irdelenmek istenmiştir.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü 2005 yılı verilerine göre, ülke genelinde, 
çeşitli nedenlerle emniyet birimlerine gelen veya getirilen toplam 109.832 çocuğun 2.796’sı 
sokakta yaşama başlığı altında getirilen çocuklardır. 2009 yılı verilerine göre ise Çocuk Şube 
Müdürlüğüne toplam 147.904 çocuk getirilmiş olup bu çocukların 479’u sokakta yaşama başlığı 
altındadır. Emniyet birimlerine 2005 yılında getirilen her 100 çocuktan yaklaşık 3’ü sokakta 
yaşama başlığı altında kaydedilmişken, 2009 yılında bu yüzde 1000 çocuktan 3’e düşmüştür.  

Bazı illerden 2005 yılı verileri ile karşılaştırma yapabilmek amacıyla veri istenmiştir. 
 İstanbul’da 2005 yılında 204 sokakta yaşayan, 2.178 sokakta çalışan çocuk rapor 

edilmiştir. Komisyon çalışmalarında İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre Ocak 2009-Haziran 
2010 tarihleri arasında ise İstanbul’da sokakta yaşayan çocuk sayısı 996, sokakta çalıştırılan çocuk 
sayısı 2.127 olarak saptanmıştır.  

 Batman’da 2005 yılında 3 sokakta yaşayan, 1622 sokakta çalışan çocuk rapor 
edilmiştir. Komisyon çalışmalarında Batman Valiliğinden alınan bilgiye göre Ocak 2009-Haziran 
2010 tarihleri arasında ise Batman’da sokakta yaşayan çocuk bulunmazken, sokakta çalıştırılan 
çocuk sayısı 526 olarak saptanmıştır. 

Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların genel olarak risk etmenleri şu şekilde 
sıralanmaktadır: 

• Bireysel özellikler: 
 

o Sokakta çalışan çocukların çoğunluğu (yaklaşık % 80) 14 yaşın altındadır.    
o Erkek çocuklar daha fazladır. 
o Çocukların çoğu hiç okula gitmemiştir. 
o Arkadaş etkisinde kalma 

 
• Aile yapısı: 

 
o Ailenin eğitimsizliği 
o Sosyoekonomik seviyenin düşük olması 
o Sorun yaşayan, parçalanmış veya tek ebeveynli ailelerden gelme  
o Aile bireylerinden birisinin suçlu olması  
o Göç gelme  
o Sokakta çalışmanın normal kabul edilmesi 
o İhmal ve istismarın olması,  
o Aile içinde çatışma yaşanması ve şiddet olması 
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Sokakta yaşama ve çalışma çocukların büyüme ve gelişimlerini olumsuz olarak etkilemekte, 
çocukların geleceğe yönelik yaşamlarının da olumsuz yönde gelişmesine neden olmaktadır. 

• Beslenme yetersizlikleri vardır. 
• Barınma koşulları uygun değildir (tren garlarında, otobüs terminallerinde, metro 

duraklarında, bankamatiklerde, boş barınaklarda v.b). 
• İklime uygun giysileri bulunmamaktadır. 
• Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine ulaşamamaktadırlar.  
• Tuvalet hijyeni açısından sorunlar yaşamaktadırlar. 
• Temiz suya ulaşamamaktadırlar. 
• Sık sık banyo yapamamaktadırlar. 
• İklim koşullarından olumsuz olarak etkilenmektedirler. 
• Çalıştıkları iş alanlarında iş kazaları açısından risk altındadırlar. 
• Fiziksel istismara uğramaktadırlar. 
• Erkek çocuklar daha büyük erkekler tarafından, kızlar erkek çocuklar ve erişkin 

erkekler tarafından cinsel istismara uğramaktadırlar. 
• Kendi aralarında birbirlerine sıkça fiziksel şiddet uygulamktadırlar. 
• Sigara kullanımı yüzdesi yüksektir. 
• Alkol kullanımı yüzdesi yüksektir. 
• Madde kullanımı yüzdeleri yüksektir.   
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanmaktadırlar. 
• Cilt enfeksiyonları sık olarak görülmektedir. 
• Cilt kesileri oluşmaktadır. 

9.1.2.3. Çalıştırılan Çocuklar 

Çocukların çalıştırılmaları ekonomik olarak istismar şeklinde tanımlanmakta olup, önemli 
çocuk mağduriyetleri arasındadır.  

Çocukların çalıştırılmasının temel nedenleri, yoksulluk, göç, ebeveynlerin eğitim düzeyinin 
düşük olması, yetişkin aile bireylerinin işsizliği, geleneksel bakış açısı, meslek edinme, mevzuatın 
eksiklikleri ve etkin uygulanamaması, işverenlerin çocuk işgücüne olan talebi olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Ülkemizde çocukların çalıştırılması ile ilgili sorunlar şu temel noktalarda toplanmaktadır: 
• Yasal koruma altında olmayan çalışan çocukların bulunması: Çocuk çalıştırma 

eğiliminin en fazla olduğu iş grupları “3 ve daha az kişinin çalıştığı küçük esnaf ve sanatkârlara ait 
işyerleri”, “bir ailenin üyeleri veya hısımlar arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve 
el sanatlarının yapıldığı işler”, “ev hizmeti kapsamındaki işler” ve “tarım işkolundaki işler”dir.   

• En az çalışma yaşının altında çocuk çalıştırılması: Yasal olarak belirlenen yaşın altında 
çocuk çalıştırılmaktadır.   

• Çocukların genellikle enformel sektöre özgü işlerde çalıştırılması: Çocuklar genellikle 
kayıt dışı olan küçük ölçekli ve geleneksel çalıştırma ilişkilerinin egemen olduğu enformel 
işyerlerinde çalıştırılmaktadırlar. Bu işyeri ve çalışma koşullarında çalışan çocukların yasal hakları 
verilmemekte ve olumsuz olarak etkilenmektedirler. 
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• Çocukların yaşlarına uygun olmayan ve yüksek riskli işlerde çalıştırılmaları:   
• Denetim sistemindeki boşluk: İş müfettişlerinin denetim yetkisi çocukların 

çalıştırıldıkları bazı işkollarını kapsamaması nedeniyle denetleme yapılamamaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı çocukların işyerlerinde tespit edilememesi de mağduriyetin başka bir 

boyutunu oluşturmaktadır. 
 
Çocuğun çalıştırılmasının çocuğun yaşamı üzerinde temel etkileri bulunmaktadır. 
 
• Çalışma çocuğun sağlığını, güvenliğini ve gelişmesini olumsuz olarak etkilemektedir.  

 Çocuğun çalışmaya başladığı yaş, çalışma süresi, yaptığı işin türü doğrudan doğruya 
çocuğun sağlık durumunu ve gelişimini etkilemektedir.  

 Çocukların çalışmalarının çocuklar üzerindeki en önemli etkisi büyüme ve gelişme 
üzerine olmaktadır. Bu dönemde yetersiz alınan enerji ve protein miktarı çocuğun büyüme ve 
gelişmesini olumsuz yönde etkilemekte ve durdurabilmektedir.   

 Çocuğun çalışması çocuğun psikososyal gelişimini de etkilemektedir. Çocuğun 
psikososyal gelişimi için oyun oynaması, okula gitmesi, boş zamanlarda kendini geliştiren 
uğraşları olması ve kendi yaş grubu ile sosyal iletişimi gereklidir. Çalışan çocuklar para kazanarak 
yaşama erken atılmakta ve erişkin olmak için de aileleri tarafından itilmektedirler. Erişkin olmaya 
hazır olmadıkları bir dönemde erişkin gibi davranmaları istenmektedir. Çalışan çocuklarda görülen 
anksiyete ve depresyon başlıca görülen psikososyal sorunlardır. Çalışan çocukların sık olarak ifade 
ettikleri yakınmalar ise baş ağrısı, yeme sorunları, ağlama, oyuna karşı isteksizlik, kabızlık, 
yorgunluk, kabul görmeme, uyku sorunları ve genel mutsuzluk halleridir. Çocuklar çalıştıkları için 
aileleri ile yeterince iletişim kuramamaktadırlar. Çocuğun aile içindeki “çocuk rolü”, ekonomik 
olarak gelir getirmesi nedeniyle “para kazanan erişkin rolü” şeklinde değişmesine neden olur. Bu 
kavram ve rol karmaşası da çocuk ile aile arasındaki iletişimi olumsuz olarak etkilemektedir 

 Sanayide çalışan çocuklar ise uzun çalışma saatleri nedeniyle günlerinin önemli bir 
bölümünü işyerinde ve ulaşımda geçirmektedirler. Beraber çalıştıkları erişkinler çocukların sosyal 
gelişimlerini etkilemektedirler. Diğer taraftan çocukların çalıştıkları alanlarda günlerinin önemli 
bir bölümünde bu yetişkinlerle beraber olmaları ve iş çevresi dışında sosyal yaşamlarının olmayışı 
çocukların sosyal gelişimlerini sınırlandırmaktadır.  

 İşyerlerinde yapılan çalışmalarda, işyeri sahibinin çalışan çocuğa yönelik davranış-
larında fiziksel ve duygusal istismarın olduğu saptanmaktadır.   

 Maddi olarak kendini bağımsız olarak hisseden çocuk bu parayı harcama kararını da 
bağımsız olarak verme davranışını gösterebilir. Bu da çocukların işyerindeki devamlı erişkinlerle 
olan iletişimi, maddi olarak bağımsızlık duygusu, erişkin rolü üstlenme gibi birçok faktörün etkisi ile 
sigara ve alkol kullanımı, kumar oynama gibi zararlı alışkanlıkları kazanmalarına neden olabilir. 

• Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık sorunları 

 Birçok işyerinde iş kazası olma riski yüksektir. Çocuklarda risk bilincinin gelişmemiş 
olmasının yanı sıra meraklı ve deneyimsiz olmaları çalışma sırasında kazaya neden olabilecek 
tehlikeli davranışlarda bulunmasına sebebiyet vermektedir. İş yerlerindeki makineler ve iş yeri 
ortamı erişkinlerin çalışma düzenine göre düzenlenmektedir. Ayrıca yine kişisel koruyucular da 
erişkinlere göre üretilmektedir. İş makineleri, ortamı ve kullanılan koruyucular çocuklar için 
düzenlenmediği için de çocuk yaş grubu iş kazası riski ve görülme sıklığı erişkinlere göre daha 
yüksektir. 
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 Çalışma, çocukların sağlığını fiziksel yönden etkilemektedir. Ağır yük taşıma ya da 
elverişsiz pozisyonlarda uzun süre oturma, çocuğun henüz gelişmekte olan bedenine kalıcı zararlar 
verebilir.   

 İşyeri ortamlarında birçok kimyasal madde ile karşılaşılmaktadır. Çalışan çocukların 
yüzey alanlarının geniş, cilt yapılarının ince ve solunum hızlarının yüksek olması nedeniyle aynı 
ortamda çalışan erişkinlere göre kimyasal maddelerden etkilenme daha yoğun olmaktadır. 
İşyerinde kalınan süre ve kimyasal maddeyle çalışma süresi de etkilenmenin derecesini 
belirlemektedir. Sonuçta maruz kalınan kimyasal maddeye ait sağlık sorunları da ortaya 
çıkmaktadır.   

 İşyerindeki diğer çalışanlar da çocuklara zarar verebilmektedir.  

• Çalışma yaşamının çocuk üzerine olan etkileri temel olarak öğretim kurumlarına 
ulaşamamasına neden olmakta ve sosyal olarak akranlarına göre gelişmesinin önünde bir engel 
teşkil etmektedir. 

9.1.2.4. Suça Sürüklenen Çocuklar 

Çocukların suça sürüklenmeleri aile ve toplumun etkisi ile olmaktadır. Çocukların suça 
sürüklenmesinde rol oynayan etmenler aşağıda sıralanmıştır. 

 
• Aile özellikleri: 

o Eğitim düzeyi düşük olan aileler 
o İlgi ve sevgi yetersizliği olan aileler 
o Aşırı disiplinli aileler 
o Tutarsız davranışları olan ebeveynler 
o Ebeveynlerin sorumluluklarının yerine getirmemesi 
o Çocuğa küçük yaşta taşıyabileceğinden daha fazla sorumluluk verilmesi  
o Anne ve babada kişilik bozukluğu olması 
o Anne ve babanın sık sık kavga etmesi ve aralarındaki iletişim eksikliği, 
o Ailede alkol ve madde kullanımı olması 
o Parçalanmış aileler (boşanmış ya da ayrı yaşama), çok çocuklu aileler 
o Alt ve orta sosyoekonomik düzeydeki aileler 
o Ailede suç işlemiş bireylerin olması  

• Çocuğun fiziksel, sosyal ve ruhsal durumu: 

o Çocuğun istismar edilmesi 
o Çocukların aileleri ile beraber yaşamıyor olmaları 
o Arkadaşlar arasında madde kullanımı, arkadaşlar arasında suç işleme ve akran etkisi, 

arkadaşların kumar oynaması 
o Suç işlemesini kolaylaştıracak işlerde çalışan çocuklar 
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• Yaşanılan bölge ve sosyal çevre: 

o Suç işleyen kişilerin yaşadığı bir bölgede yaşayan aileler 
o Göç bölgelerinde oturan aileler 
o Kitle iletişim araçlarındaki şiddet içerikli programlar 

Çocukların suça sürüklenmelerinden sonraki süreçte de mağdur olmaları söz konusu 
olabilmektedir.  

 
• Soruşturma sırasında; 

 
 Fiziki koşullar, kolluk kuvvetleri tarafından olay hakkında bilgi alma, muayene, polis 

ile iletişim sırasında,  
 Savcılık başvurusunda çocuktan tekrar ifade alınması, çocuktan ifade alanların 

alanında uzmanlaşmış olmaması, mekânın uygun koşullarda olmaması, çocukların ifade verme 
sürecinde destek mekanizmalarının yeterince ve etkili işlememesi   

• Mahkeme sırasında; 
 

 Daha önce alınan ifadelerin ve hazırlanan raporların yetersizliği nedeniyle çocuğun 
tekrar ifade vermesi,   

 Mahkemede mağdurların sosyal inceleme raporunun alınmasının hâkimin takdirinde 
olup rapor alma zorunluluğunun olmaması, adalet sisteminde sosyal çalışma görevlilerinin sayısal 
yetersizliği, 

 Çocuk mahkemelerinin yurt genelinde kuruluşu tamamlanmadığı için çocukların asliye 
ceza mahkemelerinde yargılanıyor olması,  

 Çocuk hukuku alanında yeterli uzmanlaşmanın olmaması,  
 Baronun zorunlu müdafilik hizmetlerindeki yeterliliğin sıklıkla müdafilerin  kişisel 

duyarlılığına bağlı olması,   
 Mahkemede çocuk hakkında karar verilinceye kadar, çocuğun korunma tedbirinin 

alınması sürecinde kurumlar arası koordinasyonda yaşanan güçlük. 

• Mahkeme sonrası süreç  
 

 Verilen tedbir kararlarının uygulanmasında ve izlenmesinde güçlükler, 
 Çocuğun izlem sürecinde sağlık hizmetlerinin yetersizliği. 

Bu komisyon sırasında incelenen çocukların mağdur olma durumları çocukların cinsel 
istismarı, sokakta yaşaması/çalıştırılması, suça itilmesi ve çalıştırılması başlıkları altındadır.   

Her çocuğun yaşama, korunma, gelişme ve katılma hakkı bulunmaktadır. Bu haklara 
ulaşma doğumla beraber aile tarafından sağlanmalıdır. Oysa çocukların ailelerinin sosyal 
olarak dezavantajlı koşullarda olması çocukların haklarına ulaşmasına engellemesinin yanı 
sıra mağdur olmasına da neden olmaktadır. Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması, 
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göç yaşaması gibi etmenlerin yanı sıra yaşanılan toplumun çocuğa atfettiği değer de (aile içi 
etkileşim mekanizmaları, çalıştırılması, sokakta yaşaması ya da suça karışması) çocuğun 
mağdur olmasının temel nedenlerinin başında yer almaktadır. Aile ve toplum tarafından 
çocuğun büyümesi ve gelişmesine ilişkin tutum ve davranışlar çocuğun olumsuz yaşam 
davranışları edinmesine neden olabilmektedir.  

Ayrıca aile bireylerinin yaşam tarzı, toplumda çocukların örnek aldıkları bireylerin 
davranışsal özellikleri ve medyanın çocuğa verdiği mesajlar çocuğun kendi yaşam tarzı ve 
davranışları konusunda belirleyici olabilmektedir. 

Mağdur olan çocukların korunma ve rehabilitasyonları sırasında yapılan işlemler 
farklılaşmaktadır. Bu süreç sırasında çocuğun mağduriyeti farklı boyutlarda devam 
edebilmektedir. Devletin çocuğun mağdur olmasını temelde engellemesinin yanı sıra çocuğun 
korunması ve rehabilitasyonunda yüksek yararını gözetmesi bakış açısını geliştirmesi 
gerekmektedir.  

Bütün bu süreçlerin yanı sıra çocuğun geleceğe yönelik yaşamının ruhsal ve sosyal sağlık 
durumunun geliştirilmesi, eğitiminin devam etmesi ve ekonomik bağımsızlığına kavuşması için 
meslek edindirilmesi ile ilgili mağdur olma durumları da gözlemlenmektedir.  

 

9.1.3. Ulusal Çocuk Politikası  

Ülkemizde kalkınma planları Devlet Planlama Teşkilatı sorumluluğunda hazırlanmaktadır. 
2010 yılı itibarıyla 9. Kalkınma Planı uygulanmaktadır. Bu plan çerçevesinde sokakta 
yaşayan/çalıştırılan, çalışan çocuklar, şiddet gören çocuklar gibi farklı mağdur olma durumlarına 
ilişkin durum analizleri yapılmış ve öncelikli konular olarak belirlenmiştir.  

Devlet Planlama Teşkilatının yıllık programlarında özellikle sosyal ve ekonomik olarak 
dezavantajlı ailelere yönelik müdahaleler de yer almaktadır.  

Ülkemizde çocuklara ve ailelere yönelik hizmet veren bakanlıklar kendi hizmetlerine ilişkin 
stratejik planlarını hazırlamaktadırlar. Bu planlar kapsamında yer alan amaç ve hedefler Komisyon 
raporunda detaylı olarak yer almaktadır.  

Yerel düzeyde ise ülke genelinde belirlenen çocuk politika ve programlarının öncelikleri 
benzer sırada izlenmektedir. 

Belirlenen sorunlar aşağıda verilmiştir. 
 Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri ile mağdur olmamaları için yapılması 

gerekenler konusunda genel bir bakış açısına sahip olunması beklenmektedir. Ülkenin çocuk ile 
ilgili politika metinlerinde pek çok farklı dezavantajlı durum ele alınmış olmasına karşılık 
genelden özele doğru genişleyen bir yelpaze gözlenememektedir.  

 Bakanlıkların stratejik planlarında pek çok dezavantajlı hedef gruba ulaşmakla ilgili 
kurum çerçevesinde yapılması gerekenler detaylandırılmaktadır. Bu da çocuklara ve mağdur 
çocuklara yönelik hazırlanan programların oluşturulmasında kurum etkinlikleri içine yerleştirilen 
dikey bir modelin benimsendiğini göstermektedir. Yani dezavantajlı bir gruba ilişkin programın 
yürütülmesi sırasında diğer kurumlarla yakın işbirliği sağlanamadığı için programın etkinliği 
zayıflamaktadır. 
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 Yerel düzeyde yürütülen programların öncelikleri ulusal programın önceliğinden farklı 
olabilmelidir. Ulusal programda belirlenen temel amaç ve hedefler göz ardı edilmemek koşuluyla 
yerel öncelikler programların içine yerleştirilmelidir. 

  Sosyal yaşamda pek çok etmenin birbirleriyle olan etkileşimleri çocukların mağdur 
olmasına neden olmaktadır. Sosyal risk etmenlerinin ortadan kaldırılması ile çocukların sağlıklı 
büyüme ve gelişme süreçleri sağlanabilir. Hâlen sahip olunan çocuk politikası temelde sorunları 
çözmeye yönelik eylemlerden ziyade sorunlara odaklı oluşturulmuştur. Bu da sorunun içinde 
çocuğun öncelenmesini göz ardı etmektedir. Çocuğun ön plana alındığı çocuk odaklı sosyal 
programların desteklenmesine gereksinim vardır. 

9.1.4. Yerel Düzeydeki Kurumsal Yapılar ve Koordinasyon Yapısı ile İlgili Sorunlar 

Komisyon çalışmaları sırasında öncelikli olarak çalışılan mağdur olma durumlarına ilişkin 
(kayıp çocuklar, istismar edilen çocuklar (özellikle cinsel), çalıştırılan çocuklar, sokakta 
yaşayan/çalışan çocuklar ve suça sürüklenen çocuklar) il düzeyinde yapılan kurumsal 
müdahaleler genellikle mağdur olma durumu sonrasında yer almaktadırlar. 

Mağdur olma durumlarına göre müdahalede yer alan kurum ve kuruluşlar ile etkinlik alanları 
değişmektedir. 

• Kayıp olan bir çocuk ise il özel idaresi sorumluğunda Emniyet Genel Müdürlüğü ya da 
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından koordine edilen arama çalışmalarının yanı sıra, aramada 
adli olarak karar aşamasında Cumhuriyet savcılığı ve SHÇEK kurumlarından olan kaybolmalarda 
ise SHÇEK devreye girmektedir. Çocuğun ailesinin ihbar yapması ise en önemli başlama 
noktasıdır. Diğer taraftan topluma yönelik olaylar hakkında bilgilendirme yapmada ise medya yer 
almaktadır. İl düzeyinde özel bir örgütlenme modeli bulunmamaktadır.  

• Sokakta çalışan/yaşayan bir çocuk ise Emniyet Genel Müdürlüğü, SHÇEK, yerel 
yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları yer almaktadır. İl düzeyinde il özel idaresinin 
sorumluluğunda koordinasyon SHÇEK tarafından yürütülmektedir. Okul devamsızlığı olan bir 
çocuk ise Milli Eğitim Bakanlığı da çocuğun okula başlaması için müdahaleler yapmaktadır. İl 
düzeyinde SHÇEK koordinatörlüğünde il özel idaresi sorumluluğunda özel bir örgütlenme modeli 
bulunmaktadır.  

• Çalıştırılan bir çocuk ise bulunduğu iş koluna göre müdahaleler değişmektedir. Genel 
olarak Çalışma Bakanlığı ve SHÇEK kurumları yer almaktadır. Yasal olarak çalıştırılmaması 
gereken bir alanda çalıştırılan çocuğa yönelik adli merciler de çalışmalara katılmaktadırlar. Yine 
bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları da çalışmalara katkı sağlamaktadır. Ancak, sokakta 
çalıştırılan çocukların izlenmesi ve tespitinde Çalışma Bakanlığının sorumluluğu düşük 
seviyededir.  

• Çocukların çalıştırılmaması gereken işlerde çalışmasını tespit edilmesinde Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının da sorumlulukları bulunmaktadır. Diğer 
taraftan topluma yönelik olaylar hakkında bilgilendirme yapmada ise medya yer almaktadır. İl 
düzeyinde özel bir örgütlenme modeli bulunmamaktadır. Bu alanda çalışan sivil toplum 
kuruluşları bulunmaktadır.  

• Suça sürüklenen çocuk ile ilgili müdahalelerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı ve SHÇEK yer almakta olup rehabilitasyon çalışmaları için 
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının da sorumlulukları vardır.  İl düzeyinde il özel 
idaresi sorumluluğunda Adalet Bakanlığı koordinatörlüğünde özel bir örgütlenme modeli 
bulunmaktadır. Ayrıca bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları da vardır. Medya toplumu 
bilgilendirme aşamasında önemli bir yere sahiptir.  
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• İstismar, özellikle cinsel olarak istismar edilen çocuklarla ilgili müdahalelerde Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve SHÇEK 
temel olarak müdahalede yer alan kurumlardır. Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları 
bulunmaktadır. Medya toplumu bilgilendirme aşamasında önemli bir yere sahiptir.  

Mağdur olan çocuklar için korunma ve rehabilitasyon aşamasında yapılan işlemler 
sırasında farklı mekanizmaların yer aldığı görülmektedir. İl düzeyinde farklı 
organizasyonların işletildiği gözlenmiştir. Diğer taraftan mağdur olma durumları dışında il 
özel idaresi sorumluluğunda yürütülen çocuk ile ilgili farklı komisyonlar da bulunmaktadır. 
İl özel idaresinde özellikle bir vali yardımcısı anne ve çocuk ile ilgili hizmetlerin 
koordinasyonundan sorumlu olabilmektedir. Ancak, ilin büyüklüğü ve sahip olduğu vali 
yardımcısı sayısına bağlı olarak eğitim alanındaki koordinasyondan bu alanda sorumlu olan 
vali yardımcısının farklı olma olasılığı da vardır. Bu durumda alınan kararların valilik 
düzeyinde iyi koordine edilmesi gerekmektedir. Bu da il düzeyinde yapılan vali ve 
yardımcılarının iç iletişim sistemini işletmelerine bağlıdır.  

İllerde koordinasyon kurulları farklı yasa, tüzük ve yönetmelikler ile kurulmaktadır. Bu hem 
koordinasyon kurullarının sayısının artmasına hem de kararların paylaşılamamasına neden 
olmaktadır. Örneğin, suça itilen bir çocukla ilgili Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde bir 
koordinasyon kuruluşu varken bu çocuk sokakta çalışan bir çocuk ise SHÇEK koordinatörlüğünde 
bir koordinasyon kurulu hâline gelmektedir. Bu işleyişe ilişkin ikinci bir sorun ise illerde 
koordinasyon kurullarında görevlendirilen personel aynı olabilmektedir, yani ilde çocuk ile 
ilgilenen kişilerin sayısı sınırlı sayıda olup farklı koordinasyon kurullarında aynı kişiler farklı 
kimliklerle çalışmaktadırlar. Bu da aynı kişilerin farklı koordinasyon kurulu isimleri altında, farklı 
gündemle toplanması uygulamasına neden olmaktadır.    

Koordinasyon kurulları dışında il düzeyinde durumun izlenmesi için farklı kurumların 
temsilcilerinin katıldığı haftalık toplantılar vardır. Bu toplantıların yapılma durumunun yanı sıra, 
etkinliği de illere göre değişmektedir.  

İl düzeyinde çocukların mağdur olmaları durumunda yapılan etkinlikler genel olarak daha ön 
plana çıkmaktadır. Çocukların mağdur olmalarının önlenmesine yönelik olarak da pek çok kurum 
tarafından etkinlikler yürütülmektedir. Çocukların mağdur olmalarının önlenmesine yönelik 
olarak İçişleri Bakanlığı İl özel idareleri, SHÇEK ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak 
üzere Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler, Kültür Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü, medya ve sivil toplum kuruluşları kendi program ve 
uygulamalarında farklı müdahaleler yapmaktadırlar. Önlemeye yönelik olarak yapılan 
müdahaleler içinde en fazla, konu hakkında bilgilendirme bulunmaktadır. Bilgilendirme kapsamı 
içinde mağdur olma tanımı yer almakta ve mağdur olduğunda yapılması gerekenlerin ne olması 
gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışmaların yapılması sırasında bazı illerde üniversitelerin ilgili 
birimlerinden bilimsel olarak danışmanlık düzeyinde katkı alınabilmektedir.  

Ülkemizde ailelerin sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesine ilişkin de pek çok program 
yürütülmektedir. Bu programlarda hedef, aile olarak alınmaktadır. Ailenin sosyal ve ekonomik 
olarak gelişmesine katkıda bulunan her programın çocuğun özellikle okula devamını sağlama, 
çalıştırılmaması, suça sürüklenmemesi gibi farklı alanlarda mağdur olmasını önlemeye yönelik 
katkısı olduğu bilinmektedir.  Ayrıca, ailenin sosyal olarak farkındalığının artması durumunda 
ebeveynlik tutum ve yaklaşımlarına olumlu katkı yapma olasılığı yüksektir.  
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Bu programlar farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı mekanizmalar içinde 
işletilmektedir. İl özel idaresi altında yürütülen sosyal ve ekonomik gelişime destek olan 
programlar dışında, il düzeyinde yerel yönetimler, Milli Eğitim Müdürlüğü, SHÇEK Müdürlüğü, 
Çalışma Bakanlığı temsilciliği sorumluğunda ve sivil toplum kuruluşları tarafından farklı 
çerçevede programlar yürütülmektedir. Ayrıca, ülkemizde DPT sorumluluğunda yürütülen Sosyal 
Destek Programı (SODES) ile bölgesel olarak sosyal ve ekonomik kalkınmaya destek olunmaya 
çalışılmaktadır. Diğer taraftan ulusal ve uluslararası finansman desteği ile üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşları tarafından yapılan projeler ile de katkı sağlanmaktadır. 

Kurumsal kapsamda yapılan bu değerlendirmede kurumlar çocukların mağdur olma 
şekillerine göre farklı sistemlerin içinde farklı sorumluluklar taşımaktadırlar. Öncelikle ailenin 
sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesine yönelik programlar yürütülmekte ebeveynlik tutum ve 
yaklaşımı ile ilgili çalışmalarda, çocuğun aile içindeki yerini destekleyen ve çocukların mağdur 
olmasını önlemeye yönelik çalışmalar ise daha arka planda kalmaktadır. Temel sorunlara yönelik 
programların zayıf kalması ise çocukların mağduriyetlerinin devamına neden olacaktır.  

Mağdur olma türlerine göre sorunların çözülmesine yönelik bir yapılanma sırasında birbiri 
ile bağlantılı sorunların gözden kaçma olasılığı söz konusu olmaktadır. Komisyon sırasında 
incelenen durumlar çerçevesinde mağduriyete neden olan durumlar ve koşulların 
birbirlerine benzediği gözlenmiştir. Bu durumda sokakta çalışan/yaşayan bir çocuğun suça 
sürüklenmesi ya da cinsel istismara uğrayan bir çocuğun evden kaçması gibi birden fazla durumun 
gözlenme riski bulunmaktadır. Bu nedenle sorunlara tek taraflı olan bir bakış açısı bütünün 
görülmesini zorlaştırmaktadır. 

9.1.5. Kayıt Sistemi ile İlgili Sorunlar 

Komisyon çalışmaları sırasında kayıp ve mağdur olan çocukların kayıtları incelenirken bazı 
güçlükler ile karşılaşıldığı tespit edilmiştir. 

• Kayıp bildirimi ile ilgili kayıtlar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığından elde edilmektedir. Kayıp bildirimi ile ilgili kayıtlar çocuğun ve ailesinin 
özellikleri hakkında olup, bulunmasına ışık tutması amaçlanmıştır. Bu alandaki kayıtlar, kayıp 
ihbarı yapılan ve geri gelen ya da bulunan çocuklar nedeniyle her gün değişmektedir. Kayıp 
bildirimi yapılan çocuk eve ya da kuruma döndüğü zaman kolluk güçlerine geri bildirim 
yapılmaması gibi sorunlar, sayının izlenmesini daha da güçleştirmektedir. 

• Cinsel istismara uğrayan çocukların kayıtlarına Adalet Bakanlığından ulaşabilmek 
mümkün olup buradan elde edilen veri ise suç ve ceza yaklaşımına yöneliktir. Sağlık sisteminde 
düzenli kayıt olmaması, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıt sisteminin suçlunun aranması ve 
cezalandırılmasına yönelik yapılandırılmış olması, çocukların mağdur olma nedenleri ya da 
sonuçları hakkında bilgi sağlanmasını güçleştirmektedir. Cinsel istismar mağduru çocukların 
kayıtlarına, korunma kararı alınmışsa SHÇEK kurumlarından ulaşılabilmektedir.  

• Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar hakkında SHÇEK tarafından bildirilen sayıların yanı 
sıra özellikle Emniyet Genel Müdürlüğünün kayıtları da bulunmaktadır. Bu sayıların birbirlerini 
tutmaması gerçek sayı konusunda bazı kaygılar yaşanmasına neden olmaktadır. SHÇEK’in sınırlı 
verisinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğünün verisinde ise mükerrer kayıtlar 
bulunabilmektedir. 
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• Çalışan çocuklar hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜİK’in ortak 
yaptıkları ülke düzeyindeki çalışmanın verisi kullanılmaktadır. Bu veri genel olarak 
sosyodemografik özellikler ve çalışma nedenleri üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışma Bakanlığının 
çocukların çalıştırılmasının değerlendirildiği iş alanları arasında maalesef çocukların 
çalıştırılmaması gereken ancak yasa dışı çalıştırılan alanlar yer almamaktadır. Bu alanlarda 
çalıştırılan çocukların işlemlerinin yapılmasına ilişkin kayıtlar Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Adalet Bakanlığından elde edilmekte ve genel olarak suç-ceza odaklı tutulmaktadır. 

• Suça sürüklenen çocuklar ile tutulan kayıtlar ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Adalet Bakanlığı sisteminde yer almakta olup verinin tutulma amacı suç-
ceza yaklaşımına ışık tutmak amacıyladır. Çocukların korunma kararı varsa ayrıca SHÇEK’e bağlı 
kuruluşlardan da veri sağlanmaktadır.  

Genel olarak mağdur olma çeşitlerine göre bir veri toplama sistemi mevcuttur. Mağdur 
olan çocuğun korunma ve bakım kararı açısından kayıtlara gereksinim olduğu gibi mağdur 
eden kişinin bulunması ve cezalandırılması için de veri toplama sistemine gereksinim vardır. 
Bu nedenle mağdur olma şekline göre farklı veri kaynaklarının kullanılması kaçınılmazdır. 
Ancak, farklı amaçlara yönelik tutulan kayıtların birbirleri ile tutarsız olması 
değerlendirilmesini ve müdahaleye karar verilmesini güçleştirmektedir.  

Soruna odaklı bir veri toplama sistemi çocuğa yönelik kurumda nelerin yapıldığı ya da 
yapılması gerektiğini izlemek amacıyla kullanılabilir. Ancak, sorunun boyutları, risk 
etmenleri ve sonuçlarını genel bir bakış açısı ile izlemek mümkün olmamaktadır. 

 

9.1.6. Medya-Çocuk İlişkisi ve Olası Sorunlar 

Aile birliği içinde öğrenilmeye başlayan toplumsal değerler, sosyal öğrenme modelleri ile 
pekiştirilmektedir. Milli ve manevi değerler kültür faaliyetlerimizde, davranış biçimlerimizde 
kendini bulmalı, çocuk ve gençlerimiz bu rolleri model almalıdır. Çocuk ve gençlerin pozitif 
gelişimlerini destekleyen tarzda değerler ile büyüme ve gelişme sağlandığında, kendileri de 
gelecekte olumlu tutum ve davranışlar geliştirebilirler. Çocuğun ergenliğe geçiş sürecindeki 
gelişiminde medyanın rolü önemlidir.   

Medya, haber veren bir iletişim kanalı olarak farklı konularda çocukların 
bilgilendirilmesinde rol oynarken, çocuğun olaylara karşı farkındalığını da artırmaktadır. 
Ülkemizde medyanın, yaygınlığı ve ulaşılabilirliğinin yüksek olması nedeni ile özellikle 
televizyon yayıncılığının, çocukların yaşamlarındaki rolü ve etkisi büyüktür. Medyanın kişi 
üzerindeki etkileri incelenirken toplumun sosyodemografik yapısı ve sosyalleşme düzeyinin 
medya kullanım alışkanlıklarına olan etkilerinin yanı sıra; “alıcının” zekâ düzeyi, algılaması, 
gelişme ve büyüme çağının da belirleyici olduğu dikkate alınmalıdır.  

 
Medyanın çocuk üzerindeki etkileri yetişkinlerdekinden farklılık göstermektedir. 

Özellikle küçük çocuklar; gerçeği, somut ile soyutu, doğal ile sanalı kolayca birbirinden 
ayıramazlar. Gördüklerini “seçme”, “ayıklama” ve “değerlendirme” yetkinliğine sahip 
olmadıkları gibi, bunu başaracak deneyimden de yoksundurlar. Çocuklar, gerçekle, gerçek 
olmayanı ayırt etmekte güçlük çekerler. Gördüklerini “mutlak gerçekler” olarak algılama 
eğilimi içinde olurlar. İletişim ortamının gerçek dünya olduğunu sanırlar. İzlediklerinin 
oyun ve kurgu olduğunu bilmez, gerçek sanırlar ve yetişkinlere kıyasla medya karakterlerini 
daha çok taklit eder ve uygularlar. Bu nedenle, çocuklar medyanın olası olumsuz etkilerine 
daha açıktırlar. 
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Şiddet ve cinsel istismar haberleri; kayıp çocuklar ve ailelerinin dramına ilişkin haberler; 
sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile suça itilen çocuklar hakkındaki haberlerin görsel ve yazılı 
medyada verilirken kullanılan içerik ve tarzı kadar, olumlu ve olumsuz haber dengesinin 
korunması da önemlidir. Bu tür haberler çocuklarda benzeri durumların kendi başlarına geleceği 
korku ve kaygısına yol açabileceği gibi, çocuklardaki güven hissinin örselenmesine, gelecek 
endişesindeki artışa ve suçu kanıksamasına yol açarak, çocuğu birçok açıdan olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. 

 
Televizyon kanallarının yayın akışına bakıldığında, çocukların en çok izledikleri TV 

programları arasında, çizgi filmlerden (% 72,1) hemen sonra yerli diziler yer almaktadır. Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı tarafından 
Haziran 2006’da yapılan ”Televizyon Yayınlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri” konulu araştırma 
sonuçlarına göre televizyon seyreden çocukların % 70’i yerli dizileri izlemektedirler. Aynı 
araştırmada çocukların % 82,7’si televizyonda “açık-saçık ve çıplaklık içeren görüntüler 
izlemek”ten, % 71,1’i “kavga ve şiddet görüntülerinden” rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Takip 
eden sıklıkla, televizyonda yer alan “insanların üzülüp ağladığını gösteren görüntüler” (% 69,3) ve 
“savaş görüntüleri” (% 64,2) nin çocuklar tarafından rahatsız edici görüntüler olarak tarif 
edilmektedir.  

 
Türkiye’de medya alanını düzenleyen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun ve 17.04.2003 tarihli ve 25082 Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve 
Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ile çocuklarla ilgili yapılacak 
yayın ve haberlere, çocukların rol alacakları reklam filmleri, tanıtacakları ürünler ve filmlerin 
süresine ilişkin getirilmiş düzenlemelerin yanı sıra:  

• Anayasa 
• 5187 sayılı  Basın Kanunu,  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5224 sayılı  Sinema 

Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun,  
• Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi - Konvansiyonu (European Convention on 

Transfrontier Television),  
• Uluslararası  yükümlülükler (CEDAW, Pekin Deklarasyonu vb)  
• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üye ülkelere kadınların şiddete karşı 

korunmasına ilişkin tavsiye kararı  
• ILO sözleşmeleri  ve   
• Avrupa Sosyal Şartı’nda 
medya ve çocuğa ilişkin sorumluluklara yer verilmiş olmasına rağmen, günümüzde medyada 

çocukların, fiziksel, duygusal,  zihinsel ve toplumsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek 
yayın ve programlara maruz kalmalarını tümüyle engellemek mümkün olamamaktadır. 

9.2. ÖNERİLER 

Çocukların mağdur olmalarının önlenmesi için ulusal, kurumsal ve il düzeyinde saptanan 
sorunlara yönelik öneriler oluşturulmuştur.  



– 654 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

9.2.1. Çocukların Kaybolmalarının Önlenmesine İlişkin Öneriler 

• Kayıp çocuk ile ilgili tüm sektörler tarafından benimsenen bir yasal tanıma gereksinim 
vardır. 

• Kayıp çocuk ile ilgili tüm sektörlerin kullandığı bir bildirim sistemine gereksinim 
vardır. Komisyon çalışmaları sırasında bu sistemin kurulmasına ilişkin Protokol Devlet Bakanları 
ile Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları tarafından imzalanmıştır. (Ek 2 - Protokol) Protokolün 
henüz çalışması başlamamış olup izleme aşamasından sonra gerekli öneriler geliştirilebilir.  

• Kayıp çocuk vakalarında polisin “kayıp çocuğun mobil telefonunun yer tespitini 
yapma ve detay bilgisine ulaşmasına”, “İnternet servis sağlayıcılarından gerekli bilgileri talep 
etmesine”, “bankalar dâhil olmak üzere tüm resmî ve özel kurum ve kuruluşlardan bilgi talep 
etmesine” yönelik düzenlemeler kayıp çocuğun bulunmasının hızlandırılması için yeniden gözden 
geçirilmeli, idari ve adli vaka ifadesi çocuk yararına göz ardı edilmelidir. 

• Arama çalışmaları süresince çocuğun bulunmasını koylaştırmak amacıyla fotoğrafında 
yaşlandırma işleminin yapılması gerkmektedir. Bunun için kolluk birimleri ile adli tıp 
merkezlerinde gerekli teknik donanım ve personelin bulundurulması sağlanmalıdır.  

• Adli tıp ile işbirliğinin yapılması ve kimsesiz ölen kişilerin DNA örneklerinin kayıp 
çocuklar ile karşılaştırılmasının sağlanmasına ilişkin mevzuatın oluşturulması ve uygulamanın 
başlatılması gerekmektedir. 

• SHÇEK kurumları açık kapı sistemi olarak çalışmaktadır. Bu kurumların çalışma 
sistemi çocukların kolaylıkla kaçmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle yüksek güvenlikli 
kurumların yapılandırılmasına ilişkin önerilerin SHÇEK ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür kurum modelleri pek çok ülkede uygulanmakta olup; 
tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunularak çocuğun toplum içine sağlıklı ve güvenli 
davranışlarla tekrar kaynaştırılması amaçlanmaktadır. 

• Toplumun kayıp çocuklar hakkında farkındalığının artırılması için temel olarak bu 
konuya ilişkin bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda hem çocukların 
kaybolmaması için ailenin sorumlulukları, hem de çocuğun kaybolması durumunda yapılması 
gerekenlere ilişkin bilgi, kitle iletişim araçları kullanılarak topluma ulaştırılmalıdır. 

• Kolluk kuvvetlerinin (EGM ve Jandarma) kayıp çocuklar ile ilgili tuttuğu bilgileri 
yıllık olarak bir araya getirerek rapor etmesi, varsa düzelmeleri tespit ederek ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile paylaşması yapılan müdahale çalışmalarının etkililiğini değerlendirme ve ileriye 
dönük planlamalar için önemlidir. 

9.2.2. Çocukların Mağdur Olmasını Önlemek İçin Müdahale Önerileri 

Komisyon çalışmaları sırasında mağdur olan çocukların sağlık ve gelişimlerinin en üst 
düzeyde olması için müdahalelerin önemi vurgulanmakla beraber çocukların mağdur olmadan 
sağlık ve gelişimlerine yönelik koruyucu ve önleyici müdahalelerin yapılmasının çok önemli 
olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bu durumda çocuğun doğumundan itibaren aileye yönelik müdahalelerin yapılmasına, çocuk 
doğduktan sonra ise çocuğun sağlık ve gelişimini tam olarak sağlayacak şekilde bir yaklaşıma 
gereksinim vardır. 



– 655 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

9.2.2.1. Gebelik ve Doğum Döneminde Çocuğun Mağdur Olmasının Önlenmesi 

Çocuğun bir aile ortamında sağlıklı olarak doğması en temel hakkıdır. Ailenin çocuk sahibi 
olmadan evvel bazı koşulların sağlanması çok önem taşımaktadır.  

• Her çocuğun doğması istenilen bir bebek olarak doğma hakkı bulunmaktadır.  
• Annelerin doğum öncesi bakım alması ve sağlıklı koşullarda doğum yapması çocuğun 

doğumdan itibaren sağlığının korunması için önemlidir.  
• Gebelik döneminde anne ve bebek sağlığının korunması ile ilgili müdahalelerin önemli 

bir kısmı Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığının yürüttüğü gebelik 
izlemleri sırasında gebelerin sağlığının yanı sıra bebeğin mağdur olmaması için aile içi koşulların 
oluşturulmasına ilişkin müdahaleleri etkili bir şekilde yürütmesi, mağdur olan çocuk sayısının 
azalmasını sağlayacaktır.  

• Yapılan araştırmalar sosyal olarak fakir olan ailelerin çocuklarının doğum sonrasında 
daha fazla mağdur olduklarını göstermektedir. Bu durumlar arasında ailenin yeterli gelirinin 
olmaması, işsizlik sorunu yaşaması, gebelik ve doğum sonrası bakım konusunda yeterli donanıma 
sahip olmaması gibi etmenler sık olarak görülmektedir. Olumsuz sosyal koşulların düzeltilmesi ve 
çocuğun gelişimi için uygun koşulların sağlanması için, ailenin desteklenmesi gerekmektedir. Bu 
destek mekanizmasının sosyal yardımın yanı sıra ailenin sosyal gelişimini destekler tarzda 
planlanması gerekmektedir. Bu duruma ilişkin çözüm önerisi kurumsal yapılanma bölümünde yer 
almaktadır.  

• Araştırmalarda ailelerin ebeveyn olma konusunda yeterli donanıma sahip olmadıkları 
görülmektedir. Bu nedenle ailelerin çocuk sahibi olmayı planladıkları dönemden itibaren ana-
baba okulları olarak isimlendirilen programlara katılmaları teşvik edilmelidir. Bu programlarda 
gebelikte başlayarak çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme sürecini yaşayabilmesi için doğru 
ebeveynlik yaklaşımı öğretilmektedir. Bu şekilde çocuğun aile içinde doğumdan itibaren bir birey 
olarak yaşama başlaması ve haklarının aile tarafından gözetilmesi sağlanabilir. Bu programlar 
hâlen sivil toplum kuruluşları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı toplum 
merkezlerinde yer almaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun stratejik planında 
yer alan bu yaklaşıma yönelik müdahalelerin hızlandırılması ve sivil toplum kuruluşlarının bu 
alanda çalışması için desteklenmesi sürecin hızlanmasını sağlayabilir. Bu yaklaşım sırasında her 
aileye ulaşma ilkesinin yanı sıra daha fazla gereksinimi olan aileye ulaşılmasına ilişkin bir 
yaklaşımın da göz önüne alınması daha etkili olunmasını sağlayacaktır. 

Bu süreç anne ve babaların kendi iradelerine bırakılmamalı zorunlu tutulmalıdır. Bunun maliyeti 
konusunda olan tartışmaların yanıtı ise çocuğun mağdur olma durumunun maliyetinin daha yüksek 
olacağı şeklinde olmalıdır. Bu müdahale Devletin çocuğun yüksek yararını gözetmesi ile sağlanır.  

9.2.2.2. 0-6 Yaş Grubu Çocuğun Mağdur Olmasının Önlenmesi 

Çocukların büyüme ve gelişmelerinin en hızlı olduğu dönem 0-6 yaşları arasındadır. 
Çocuğun büyüme hızı ilk bir yaşta çok yüksektir. Altıncı ayda doğum kilosunun iki katına, bir 
yaşında ise üç katına ulaşmaktadır. Bu dönemde çocuğun büyümesinin yanı sıra zihinsel, ruhsal ve 
sosyal gelişimi de çok hızlıdır. Çocuğun beyin gelişiminin % 90’ı ilk üç yıl içinde 
tamamlanmaktadır. Bu nedenle çocuk bakımı sırasında yeterli ve sağlıklı beslenme, etkili ve iyi 
iletişim kurma, düşünce kapasitesini artıracak şekilde uyaran verme çocuğun sağlıklı büyüme ve 
gelişmesini sağlayacaktır. İlk altı yaş insan hayatının içinde en temel yaş dönemi olup kişilik, 
düşünce, güven duygusu, yaşam becerisi geliştirme açısından çok önemlidir.     
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• Doğumdan sonra bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişme sürecini yaşama hakkı vardır. 
Çocukların sağlık, gelişim ve güvenlik açısından mağdur olmamaları için aileye çocuk bakımı 
konusunda danışmanlık ve rehberlik yapılması önemlidir. Bu dönemde aile ile en fazla iletişimi 
olan kurum, Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık Bakanlığının 0-6 yaş grubu sağlam çocuk izleme programı 
mevcuttur. 0-6 yaş döneminde hemşire ağırlıklı olmak üzere sağlık personeli tarafından aileler 
izlenmekte ve sağlıklı gelişimleri için aşıları yapılmakta, beslenme önerileri verilmekte, boy 
uzunlukları ve vücut ağırlıkları izlenmektedir. Ulusal düzeyde yaygınlaştırılan aile hekimliği 
hizmet modelinde 0-6 yaş grubu izlemleri aile hekimi ve aile sağlığı elemanı ile yürütülmektedir. 
Aile sağlığı elemanı çoğunlukla hemşire olmakla birlikte başka bir meslek elemanı da 
olabilmektedir. Bu durumda temel olarak 0-6 yaş grubunun izlem sorumluluğu aile hekiminde 
olmaktadır.  

• Aile hekiminin çocuk izlemi sırasında sadece çocuğun sağlığını değil sağlığını tehdit 
eden risk etmenlerini de izlemesi beklenmektedir. Bu izleme sırasında özellikle belirlemesi 
beklenen risk etmenleri şu şekildedir: 

• Bebeğin doğuştan olan herhangi bir hastalığının ya da engelinin olma durumu, 
• Anne ve babanın sosyoekonomik durumları (anne ve babanın öğrenim durumu, 

meslekleri, çalışma durumları, sosyal güvenceye sahip olma durumları gibi), 
• Anne ve babanın sağlığı ve çocuk bakımını etkileyebilecek özellikleri (anne ve 

babanın sağlık sorunlarının olma durumu, sağlığını ve yaşamını tehdit eden herhangi bir 
alışkanlığının olma durumu gibi), 

• Anne ve babanın çocuk ile ilgili değerleri ve bakım konusundaki yaklaşımları 
(çocuğun aileye maddi katkıda bulunacak bir birey olarak görülmesi, çocuktan yaşlılıkta bakım 
konusunda beklentilerin olması, çocuğa bakım konusunda yeterli donanıma sahip olma durumu 
gibi), 

• Ailenin sosyal yapısı (aile büyüklüğü, ailenin gelenek ve görenekleri, göç gelme 
durumu, ekonomik durumu gibi), 

Ailelerin öğrenim durumları ile çocuk bakımı yaklaşımları arasında uyumsuzluk söz konusu 
olabilmektedir. Bu nedenle çocuk izlemi sırasında ailenin sosyodemografik özelliklerine göre 
çocuk bakımı ve gelişimi konusunda bilgilendirilmesi ve ebeveynlik yaklaşımlarının öğretilmesi 
gerekmektedir.  

Çocukların bebeklik döneminden itibaren güven duygularının kazanmalarının yanı sıra; 
yaşam boyunca zor durumlar ile karşılaştıklarında karar verebilmeleri, stres durumlarıyla başa 
çıkabilmeleri, sosyal çevreleri ile iletişim kurabilmeleri, kendi sağlık ve güvenlikleri ile ilgili 
doğru kararları verebilmelerine ilişkin tutum ve davranışları öğrenmeleri gerekmektedir. Bu tutum 
ve davranışların öğrenilmesinde en önemli öğrenme modellerinden biri “sosyal öğrenme 
modeli”dir. Sosyal öğrenme modeli, yaşanılan sosyal ortamdaki davranışların örnek alınması 
ile olmaktadır. Çocuğun en yakın olduğu anne, baba ve yakın akrabalarının çocuk ve 
birbirleri ile olan iletişimleri sırasında bu tutum ve davranışlar çocuk tarafından 
kopyalanmaktadır. Bu nedenle olumlu aile ortamı çocukların yaşama güçlü başlamasını 
sağlayacaktır. Bu da ailelerin çocuk sahibi olduklarından itibaren aile yaşamı, çocuk bakımı 
danışmanlığı almaları ile sağlanabilir. 

Bu dönemde çocuk somut algı döneminde olduğu için sadece gördüğüne, dokunduğuna ve 
duyduğuna inanmaktadır. Bu da çocuk ile olan iletişimde görsel ve duyusal mesajların ön planda 
olmasını gerekmektedir. Çocuk ile yakın etkileşimde olan kişilerin bu dönemin özelliklerini göz 
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önüne alarak olumlu davranışları öğretmeleri gerekmektedir. Bu öğrenme algısı çocuğun bazen 
medyadan olumsuz davranışları öğrenmesine ve taklit etmesine neden olmaktadır. Medya 
mesajlarını verirken çocuğun soyut olarak düşünemediğini bilmeli; çocuğun gördüğü ve duyduğu 
her şeye inandığı savından yola çıkarak program seyrini ve içeriğini oluşturmalıdır.  Aileler ilk 
tedbir olarak çocukları kontrolsüz medya görüntülerinden korumalı, çocuğun gelişmesine katkıda 
bulunacak programları beraber ve sınırlı sürede izlemelerini sağlamalıdırlar. 

Sağlık personelinin ailenin sosyal desteğe gereksinimi olduğu durumlarda, aileyi Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yönlendirmesi gerekir. SHÇEK tarafından yapılan aile 
analizlerinde ailenin nasıl bir desteğe gereksinimi olduğu belirlenir. İl düzeyinde valilik tarafından 
sorumluluğu üstlenilen sosyal destek programından yararlanması sağlanır. İl ya da ilçe düzeyinde 
belediyelerin de bu tür destek programlarından yararlanılması olasıdır. Burada temel amaç sosyal 
olarak desteklenmesi için maddi desteğin yanı sıra sosyal gelişim programlarından da 
yararlanılması sağlanmalıdır. 

Ailenin sosyal destek almasının yanı sıra “aile yaşamı” konusunda farklı destek 
programlarına gereksinimi olabilir. Bu tür programlar hâlen SHÇEK toplum merkezleri, Milli 
Eğitim Bakanlığı yaygın öğretim kurumları ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından 
sunulmaktadır. Ailenin gereksinimine yönelik olarak farklı kurumlara yönlendirme yapılabilir. 
Örneğin madde kullanımı davranışının değiştirilmesinde Sağlık Bakanlığı kurumları ve SHÇEK 
kurumlarından destek alması önerilirken çocuk ile iletişim kurmada farklı kurumlar adres 
gösterilebilir. Kurumsal mekanizmanın iyileştirilmesine yönelik öneriler kurum önerilerinde 
detaylı olarak yer almaktadır.  

Çocuğun 0-6 yaş grubunda mağdur olmaması için sağlık alanında çalışanların yanı sıra yakın 
çevrede yer alan ailelerin, riskli ailelerin sosyal destek almasına yönelik olarak SHÇEK ile 
iletişime geçmesi sağlanmalıdır.  

Çocuğun 0-6 yaş grubunda gelişiminin sağlıklı olması için okul öncesi eğitimin rolü 
önemlidir. Çocuğun iletişim ve yaşam becerilerinin geliştirilmesinde ailenin olduğu kadar 
okulunun da katkısı büyüktür. Ayrıca ailede bu tür becerileri edinemeyen çocukların okuldan 
öğrenme şansı da artar. Okul öncesi eğitim sırasında mağdur olan çocukların erken tanısına 
yönelik izleme de yapılmalıdır.  

Ayrıca, toplumun mağdur olma durumunun erken döneminde çocuğun zor durumda 
olduğunun bildirilmesine ilişkin sosyal sorumluluk kazanması sağlanmalıdır. Bu da 
medyada yer alan bilgilendirme programlarının içinde yer almalıdır. Bu konuya ilişkin 
detaylar medyaya ilişkin öneriler bölümünde yer almaktadır. 

9.2.2.3. 7-14 Yaş Grubu Çocuğun Mağdur Olmasının Önlenmesi 

Çocuğun okula başlamasıyla beraber yakın çevresinde yer alan kişilerde artma olmaktadır. 
Çocuk, her gün anne, baba, bakıcı ve yakın çevresinin yanı sıra okulda öğretmen, okul yöneticileri 
ve arkadaşları ile karşılaşmaya başlamaktadır. Yakın çevresindeki kişilere ek olarak   diğer 
kişilerden de etkilenmeye başlamaktadır.   

Sağlık ve eğitim arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Sağlıklı büyüme ve gelişme için 
sağlıklı davranışların öğrenilmesi ve uygulanması gerekmektedir; diğer taraftan sağlıklı 
büyüme ve gelişme süreci yaşayan bir çocuğun eğitim kurumundan kazancı daha fazla 
olmaktadır. Bu etkileşimin içinde okulun, çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme sürecinde önemli 
bir rolü olduğu görülmektedir. Okulda çocuk ile uzun bir süre geçiren öğretmeni ve okul 
yönetiminin çocuğun sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesinde rolleri önemlidir.  
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Çocuğun mağdur olmasını önleyerek sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlayabilmek 
amacıyla sosyal çevresinin olumlu bir hale getirilmesi gerekir. Bu nedenle çocuğun sosyal 
çevresinde mağdur olmasına neden olacak herhangi bir risk etmeni saptanırsa sosyal çevrenin 
olumlu hale getirilmesi için müdahale edilmesi gerekir. Çocuğun mağdur olma riskini 
ilköğretim birinci aşamada en iyi izleyebilecek olan kişi “öğretmen”dir. İlköğretim ikinci 
aşamada da yine “sınıf öğretmeni” ve de varsa “rehberlik öğretmeni” bu izlemeyi 
yapabilecek kişidir.  

Bu Komisyonun çalışmaları sırasında incelenen sorunlar arasında sokakta yaşayan/çalışan 
çocuklar, çalıştırılan çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, istismara uğrayan çocuklar ve kayıp 
çocuklar yer almaktadır. Çocuğun mağdur olmasına neden olabilecek risk etmenlerinin saptanması 
çok önemli bir önleyici müdahaledir.  

Bu risk etmenleri daha önce de bahsedildiği gibi, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile ilgili 
olabileceği gibi; ailenin sosyal yapısı, anne ve babanın sosyodemografik özellikleri, ebeveynlerin 
çocuk ile olan iletişim sorunları olabilmektedir. Bu çocukların risk etmenlerinin okulda tespit 
edilebilmesi ve olayların önlenmesi için müdahalede bulunması gerekir. 

Çocuğun mağdur olmasına neden olabilecek herhangi bir risk etmeni saptandığı zaman; 
sorun okul düzeyinde çözümlenebilecek şekilde ise sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeni ile 
sorunun çözümüne yönelik gerekli müdahalelerin yapılması gerekir.  

Ancak, okul ortamında bunu yapma olanağı söz konusu değilse aile ile görüşme yapılarak bu 
sorunun çözümü için sağlık kuruluşları ile işbirliği yapılır. Sorun aile yapısından kaynaklanıyorsa 
yine okul-aile işbirliği ile çocuğun mağdur olmasına yönelik ortamın olumlu hale getirilmesi 
gerekir. Çocuğun bulunduğu ortamın mağdur olma riski aile ile de çözümlenemiyorsa, sosyal 
hizmetlerden destek alınması uygun olacaktır. Yine SHÇEK tarafından çocuk ve ailesi hakkında 
hazırlanan sosyal çalışma raporunun sonuçları kararın ve müdahalelerin yönünü belirleyecektir.  

Çocuğun bu dönemde ergenliğe girmesi de risk etmenlerinin daha farklı boyutta 
incelenmesini gerektirir. Bu döneme kadar aile ile sınırlı olan çocuğun sosyal çevresi okula 
başladığı zaman genişlemekte, ergenlik döneminde ise çocuğun arkadaş tercihleri ön plana 
çıkmaktadır. Bu nedenle çocuğun mağdur edilme riski olan arkadaş ortam özelliklerinin de 
öğretmenler tarafından tespit edilebilmesi gerekir. Çocuk ve aile iletişimi sağlanarak arkadaş 
ortamlarının olumlu hale gelmesi için gayret edilmelidir.  

Çocukların mağdur edilme risklerine yönelik müdahaleleri planlamak için aile ile olan 
iletişim sırasında aileye ulaşmak için yazılı mesajlardan ziyade karşı karşıya görüşme tercih 
edilmelidir. Yazılı mesajların ulaşma sorununun yanı sıra ailenin anlayamaması da söz konusu 
olabilir. Bu nedenle özellikle risk altındaki çocukların ailelerine mutlaka okul tarafından bireysel 
müdahaleler ile ulaşılmalı ve sorunlar karşılıklı paylaşılmalıdır. Bu paylaşım sırasında aile 
yapısının, tutum ve yaklaşımlarının irdelenmesi söz konusu olup sosyal çevrenin 
değiştirilmesi konusundaki müdahâlenin yönü de belirlenebilir.  

Risk etmenlerinin saptanması, erken tanı ve eğitim sağlanması için öncelikle sağlık personeli 
ve öğretmenlerin mezuniyet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması sağlanmalıdır. 
Ayrıca, okullarda bu sorunlar ile uğraşacak psikolojik danışman sayısı (rehber öğretmen) 
artırılmalıdır. 

Psikoloji, sosyoloji, PDR, okul öncesi eğitim ve öğretim fakülteleri öğrencileri, belli bir 
eğitim ve gözetmenlik çerçevesinde okullarda sınıf öğretmenlerine ve PDR’ye destek verebilir. 
Çocuklara yönelik daha fazla koruyucu/önleyici programların sunulmasına destek olabilirler. 
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Yaygın eğitim ve örgün eğitim sistemlerinin birbirini destekleyecek şekilde daha koordineli 
çalışmaları sağlanmalıdır. 

 
Risk altında olan çocuğun okula devamsızlık yapma olasılığı yüksek olup, okula hiç kayıt 

yaptırılmayabilmektedir. Bu nedenle okula devamsızlık yapan ya da okula hiç gitmeyen çocuklar 
olmak üzere iki ayrı grupta devamsızlık nedenleri belirlenmeli ve devamsızlık takip edilerek 
önlenmelidir. Ayrıca, okula devamsızlıklarda mutlaka öğrenci, aile, öğretmen ve rehberlik 
servisleri ile ortak çalışmalar yapılması gerekmektedir.  

İlköğretim birinci kademesi sonrasında bazı öğrenci velilerinin çocuklarını okuldan alma 
eğilimleri dikkate alınarak özellikle bu dönemde öğrenci takiplerinin daha yoğun olarak yapılması 
önemlidir. 

Risk etmenlerinin saptanması sırasında okul başarısının izlenmesi de gereklidir. Ders 
başarısı düşük çocukların başarılarının artırılması konusunda desteklenmesi ve başarı 
duygusunu farklı alanlarda yaşayabilmesi ve öz güveninin desteklenebilmesi için bu çocuk ve 
gençlerin sosyal ve kültürel alanlara katılımının sağlanması önemlidir. Bu konuda Milli 
Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı birlikte çalışmalıdır. 

• Okul sistemi içinde bulunan çocuğun izlenmesinin öğretmen tarafından yapılması 
dışında, her çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme hakkı ve sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı 
bulunmaktadır.  

• Sağlık hizmetlerinde 0-6 yaş grubunda yapılan izlemenin okul döneminde de devam 
etmesi gerekmektedir.  

• Ülkemizde yaygınlaştırılan aile hekimliği hizmet modeli içinde herkesin bir aile 
hekimi bulunmaktadır. Bu durumda her çocuğun da bir aile hekimi vardır. Aile hekimlerinin 
temel görevleri arasında 0-6 yaş grubu çocuk izlemesi olduğu kadar okul dönemindeki 
çocukların da izlenmesi sağlanmalıdır.  

• Çocuk izlemeleri sadece fiziksel sağlık izlemesi şeklinde olmayıp ruhsal ve sosyal 
sağlığın da izlenmesinin devam etmesi gerekmektedir.  

• Aile hekimi çocuğu izlemesi sırasında mağdur olmasına neden olabilecek bir risk 
etmeni olma durumunu da değerlendirmelidir.  

• Aile hekimi, risk etmeni ya da sorunu olduğunu saptadığı çocukları kendi çözebileceği 
boyutlarda ise daha yakın izlemeye alarak, çocuk ve ailesi ile beraber değerlendirmelidir. Ancak, 
bu sorunun ya da risk etmeninin boyutları aile hekiminin çözebileceğinden daha büyük ise yine 
SHÇEK kanalı ile çözümünü sağlamalıdır. Aile hekimi tarafından saptanan cinsel istismar, suça 
sürüklenme ya da uygunsuz koşullarda çalıştırılması gibi mağdur olma durumları da yasal 
mercilere bildirilmelidir.  

9.2.2.4. 15-18 Yaş Grubu Çocuğun Mağdur Olmasının Önlenmesi 

İlköğretim kurumundan mezun olan çocuğun ortaöğretim kurumuna devam zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Bu nedenle çocuğun ortaöğretim kurumuna devam durumu ya da devam 
etmemesi durumuna ilişkin öneriler oluşturulması gerekmektedir. 

Çocuğun ortaöğretim kurumuna devam etmesi durumunda çocuğun izlenmesinde temel 
olarak okul sorumlu olabilmektedir. Gününün önemli bir bölümünü geçirdiği ortam olan okulda 
çocuğun sosyal çevresi ile beraber değerlendirilmesi daha kolay olmaktadır. Çocuğun sosyal 
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çevresi genişlemiştir. Ortaöğretim kurumlarının bir bölümünde rehberlik öğretmeni mevcuttur. 
Rehberlik öğretmenlerinin çocuğun ruhsal ve sosyal sağlığını değerlendirmesi beklenmelidir. 
Ancak, rehberlik öğretmeninin olmadığı durumlarda ise sınıf öğretmeni sorumluluk alabilir. Bu 
okullarda okul yöneticileri de devreye girebilirler.  

Çocuğun mağdur olmasına neden olabilecek herhangi bir risk etmeni saptandığı zaman; 
ilköğretim kurumunda önerildiği gibi okul, aile, sağlık kuruluşu ve SHÇEK kurumları ile ortaklaşa 
çözüm yolu bulunmalıdır.  

• Çocuğun bu dönemde ergenlikte olması da risk etmenlerinin daha farklı boyutta 
incelenmesini gerektirir.  

• Arkadaş ortamının önemi büyük olup ergenin risk alma davranışları da irdelenmelidir.   
• Okula devamsızlık durumunda herhangi bir risk etmeni olma ihtimali okul yönetimi ve 

rehberlik öğretmeni tarafından irdelenmelidir.  
• Ortaöğretim kurumuna devam zorunlu olmamakla beraber devamsızlıkta herhangi bir 

risk etmeninin saptanması durumunda bu sorunun nedeni belirlenmelidir. Çocuğun mağdur olma 
durumu ya da riski varsa çözüm yolu bulunmalıdır. Yasal olarak sorun yaşanmışsa, bu durum 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ya da SHÇEK ile paylaşılmalıdır.  

• Okula devamsızlığın yanı sıra okul başarısı da bu şekilde izlenmelidir.  
Ortaöğretim kurumuna devam eden çocukların yükseköğrenim kurumlarına devam etme ve 

meslek seçimi konusunda şansları daha fazladır. Okullardaki sistem içinde lise öğretimi sonrasında 
nerede eğitimlerine devam edecekleri ya da nerede çalışacakları konusunda destek sağlanabilir.   

İlköğretim kurumundan mezuniyet aşamasında ebeveynler, yakın çevre ya da eğitimdeki 
sınav sistemi çocuğun meslek seçimi kararını etkilemektedir. Zaman zaman çevre baskısıyla 
çocuklar yetenekleri ve istekleri dışındaki bölümlerde eğitimlerini sürdürmekte bu da mutsuz, 
başarısız bir gençlik dönemi geçirmelerine neden olmaktadır. Bu sorun çocukların riskli 
davranışlar edinmelerine neden olabilmekte ve mağdur olma risklerini artırmaktadır. 

 
Bu yaş döneminde ailenin çocuktan beklentisi yüksek olup meslek ve gelecek ile kararları en 

iyi şekilde almasını istemektedir. Bu kararları alabilmesi için çocuğun kendini sürekli bir yarış 
içinde hissetmesi gerekmektedir. Bu, çocuğun yaşadığı stres düzeyini artırmaktadır. Diğer taraftan 
ülkemizde meslek seçimine ilişkin yarış da gençlerin üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. 
Devamlı sınav stresi, başarısız olma korkusu çocuğun sadece okul ve ders odaklı yaşamasına 
neden olmaktadır. Bu kısır döngü çocuğun güven duygusunu, benlik saygısını ve sosyal yaşamını 
olumsuz olarak etkilemektedir. Oysa bu dönemde ergenler yaşam tarzlarını ve beklentilerini 
oluşturarak erişkin dönemine sağlıklı bir geçiş yapmalıdırlar.  

 
• Okul sistemi içinde olan ve olmayan çocuğun izlenmesinde yine sağlık kuruluşlarının 

önemi büyüktür.  
• Sağlıklı bir ergenlik dönemi için sağlık personeli tarafından izlemesi yapılan ergenin 

yaşamını etkileyecek herhangi bir risk etmenine ya da davranışına sahip olma durumu 
değerlendirilmelidir.  

• Ergenlik döneminde de 0-6 ve 7-14 yaş grubundaki gibi aile hekimi bu izlemeyi 
fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık izlemesi şeklinde planlamalı ve uygulamalıdır.  

Okula devam etmeyen çocukların ise 15 yaşından itibaren yaşamlarının ileri dönemlerine 
ilişkin kararları vermeleri gerekmektedir.  
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• İlköğretim öğreniminin son döneminde okullarda ortaöğretime devam etme 
durumu tartışılmakta; devam etmeme durumunda seçenekler konusunda çocuklar 
bilgilendirilmektedir.  

• Bu dönemde olan çocuklar orta adolesan dönemin özelliği olan somut düşünce 
sisteminin ağırlıklı olması nedeniyle gelecekten beklentiler, yaşam tarzı ya da mesleklerin çalışma 
alanlarının hayal edilmesi gibi mekanizmaları işletmekte zorlanabilirler. Bu nedenle ilköğretim 
sonunda verilen bu danışmanlık yeterli olmayabilir.  

• Çocukların 15-18 yaş grubunda gelecek beklentilerini yapabilirlikleri ile paralel olarak 
belirlemeleri, meslek edinmenin önemi ve yolları konusunda danışmanlık almaları sağlanmalıdır. 
Bu danışmanlık hizmetine yönlendirmede çocuğun sağlık izlemesi sırasında sağlık personeli 
destek sağlayabilir.  

9.2.2.5. Çocukların Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi 

Çocukların zor durumlarda karar verebilmeleri, stres ile baş edebilmeleri, 
çevrelerindeki kişilerle iletişim kurabilmeleri, kendi sağlık ve güvenliğini tehdit eden 
durumlarda doğru karar alabilmeleri ve reddedebilmeleri gibi beceriler 0-6 yaş grubunda 
ailede kazanılmaya başlar. 

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında da farklı alanlarda becerilerin 
kazandırılmasına yönelik eğitim çalışmaları devam ettirilmelidir. Okul eğitim ve öğretim 
programında yaşam becerileri konusundaki eğitimlerin etkili biçimde devam ettirilmesi; 

 Öğretmen ve okul yöneticilerinin bu konularda bilgi ve beceri kazanmaları için gerekli 
çalışmaların yapılması,  

 Çocuk ve gencin yaşam becerilerinin geliştirilmesine evde de katkıda bulunulması için 
ailelerin de bu yaklaşımı bilmeleri ve yaşamlarına geçirmeleri, 

 Bu nedenle, öğretmenler, rehberlik servisleri, okul yöneticilerinin aileler ile ortak 
çalışma ortamlarının oluşturulması ve aile eğitimlerinin yapılması,  

 Çocukların bulundukları bütün ortamlardaki erişkinlerin sorun çözme becerilerinin 
geliştirilmesi,  

 Çocuk ve gençlerin yaşam becerilerini görsel olarak öğrenebilecekleri, senaryo ve 
oyunların Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmesi ve çocuk ve gençlere ulaşmasının sağlanması 
gerekmektedir. 

9.2.2.6. Ailede Risk Etmenlerinin Azaltılması 

Ekonomik durumun kötüleşmesi, kırsal alandan kente göç etme, anne ve babanın gelir 
getiren işinin olmaması (yoksulluk), anne ve babanın öğrenim durumunun düşük olması 
çocukların mağdur olma durumunu artıran nedenler olarak belirlenmiştir. Bu durumda öncelikle 
ailede yer alan sosyodemografik risk etmenlerinin en aza indirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde pek çok kurum ve kuruluş tarafından sosyal destek programları yürütülmekle 
beraber gereksinimi olan her aileye ulaşılmamaktadır. Bu durumu engellemek amacıyla DPT 
tarafından desteklenen il düzeyinde sosyal destek programında ulaşılması hedeflenecek aileleri 
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listelemeye yönelik envanter çalışmasının yararının olacağı düşünülmektedir. DPT planında da 
belirtildiği gibi ailelere yapılacak sosyal yardım programları maddi desteğin yanı sıra sosyal 
gelişimlerine yönelik programlara öncelik verilmesi çocukların mağduriyetini önlemede daha etkili 
olunmasını sağlayacaktır. Bu programın daha fazla desteklenmesi gerekmektedir. 

• Ailenin sosyal olarak desteklenmesi için o mahallenin muhtarının  önemi vardır.  
• Muhtarlar temelde mahallelerinde yaşayan nüfusun sosyal ve demografik yapısına 

hâkim olmalıdır.  
 

Muhtarların görev ve yetkileri18.03.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu hükümleri 
çerçevesinde düzenlenmiştir. 

 
• Bölgesinde yaşayan ailelerin içinde sosyal destek programına gereksinimi olanları il 

özel idaresine ve SHÇEK yetkililerine bildirmelidir.  
• Bunun dışında işsizlik sorunu yaşayan ailelerin, göç gelen ailelerin ya da farklı 

dezavantajları olan ailelerin sosyal destek programından yararlanmasını sağlamakla yükümlüdür. 
İlköğretim sonrasında okul öğretimine devam etmeyen çocukların gelecekteki meslek seçimlerine 
ilişkin kurumların olduğuna, meslek edinmenin ve üretimde yer almanın çok önemli olduğuna 
ilişkin mesajları ailelere vermeli; bu ailelelerin İŞKUR’a başvurmasını sağlamalıdır. 

• Ailede çocuğun değeri konusundaki tutum ve yaklaşımların olumlu hale 
dönüştürülmesi gerekmektedir.  

• Çocuk, ailesinin gelecek güvencesi olmayıp büyüme ve gelişmesi sırasında tüm 
haklarını kullanabilmelidir.  

• Çocuk, toplumun ve ailenin bir ferdi olup kendi görüş ve düşüncelerini ifade edebilir, 
kararlara katılabilir. Çocuk dostu bir yaklaşım ile ailelerin çocuk sahibi olmaları desteklenmeli; 
aile içinde demokratik kurallar işletilmelidir.  

• Çocuk hakları tabanlı bir yaklaşımın yanı sıra çocuğun özgüveni yüksek ve haklarını 
ifade edebilen bir birey olabilmesi için ise ailelerin ebeveynlik yapma ile ilgili olumlu yaklaşımları 
içeren tutum ve davranışlara sahip olmaları gerekir.  

• Bu tutum ve davranışları kendi ailelerinden görerek büyümeyen anne ve babalara 
yönelik olarak ek destek programlarına gereksinim vardır.  

• Sağlık personeli tarafından gebelik izlemelerinden itibaren anne ve baba olma 
sırasında karşılaşılan sorunları çözebilmek ve olumlu ebeveyn rolü oynayabilmek için nasıl anne 
ve baba olunması gerektiği bilgisi verilmelidir.  

• Bu bilgi anne ve baba olmaya yaklaşıldığı dönem olan gebelikten itibaren verilmeli ve 
çocuk 18 yaşına gelene kadar farklı sorumlulukları da kapsayacak bir şekilde devam etmelidir.  

• Bu programlara gebelik sırasından itibaren anne ve babanın beraber gitmesi teşvik 
edilmelidir. Temel olarak bu yaklaşım ana baba okulu programlarında öğretilmektedir.  

• Bu tür bilgi, beceri ve sorumluluk öğreten programlar SHÇEK, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından sunulmaktadır. Bu programların daha 
yaygın hale getirilmesi, ulaşılabilirliğinin artırılması, toplum tarafından kabul edilmesi ve 
talep edilmesi ve özendirilmesi gerekmektedir.  
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9.2.3. Ulusal Çocuk Politikasının Geliştirilmesi 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı sorumluluğunda oluşturulan kalkınma planlarında 
yer alan çocuk ve gençlik alanındaki hedefler ulusal çocuk ve gençlik politikasının temellerini 
oluşturmaktadır.  

Ulusal çocuk ve gençlik politikası altında yer alan hedefler tüm kamu ve özel kuruluşlarının 
benimsediği ve öncelik verdiği başlıklar olmalıdır. Çocuk ve gençlerle birlikte çalışan kamu ve 
özel kuruluşlar ülke programının amaç ve hedefleri doğrultusunda plan ve programlarını 
hazırlamalılar ve hizmet vermelidirler.   

• Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi için sektörler arasında kağıt üzerindeki 
işbirliklerinin çocuğun aktif hayatında uygulanması sağlanmalıdır.  

• Ülke genelinde çocuk ve gençlere yönelik müdahalelerin bütüncül bir bakış açısına 
sahip olması gerekir. Bunu sağlamak için her bir bakanlık (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı-SHÇEK) çocuk ve gençlere 
yönelik politikalarda, zaman-emek israfından ve tekrarlanan faaliyetler olmasından kaçınarak 
sorumluluk alanlarının sınırlarını belirlemelidir. 

Başbakanlığa bağlı olarak “Ulusal Çocuk ve Gençlik Politikaları Üst Kurulu”nun kurulması 
önerilmektedir. Bu kurulun temel amacı ulusal çocuk ve gençlik politikasının geliştirilmesi ve 
etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır.  Üst Kurulu oluşturan temel Bakanlıklar Sağlık 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı 
şeklinde olması diğer Bakanlık ve kurumların da destek sağlaması önerilmektedir. 

İçişleri Bakanlığında il özel idareleri, kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler politikanın 
oluşturulmasında katkı sağlamalıdırlar. Çekirdek grupta yer alması önerilen Bakanlıkların yanı sıra 
Adalet Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
RTÜK, YÖK, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Meslek Kuruluşları ve STK’lerle de karar 
alınma aşamasında beraber olunması önerilmektedir. Bu alanda yapılacak olan bilgilendirmeye 
yönelik stratejileri yürütmek için medya, yaygın ve örgün eğitim, STK, üniversiteler, özel sektör 
katkı sağlayabilir. Oluşturulan çatı altında tüm sektörlerin, maddi, teknolojik ve insan gücü 
kaynaklarını belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda kullanılması önerilmektedir.  

 
Bakanlar Kurulunun yılda en az bir defa toplantı gündemini Ulusal Çocuk ve Gençlik 

Politikaları Üst Kurulunun kararlarının tartışılması ve bir sonraki yılın çalışmalarının 
planlanması şeklinde belirlemesi kurulun sürdürülebilirliğini güçlendirecektir.  

 
 
Üst Kurulun hedefleri doğrultusunda ilgili kurumların çocuk politikası ile ilgili eylem 

planları yapması hedeflere ulaşılmayı kolaylaştıracaktır. 
Çocuk ve gençlere yönelik bakanlık programları merkez teşkilatı tarafından yapılmaktadır. 

Kararların alınması ve uygulanması sırasında taşra teşkilatı çalışanlarının da katılımları 
sağlanmalıdır.  

Ancak, her zaman merkez teşkilat tarafından oluşturulan programlar sahada karşılaşılan 
sorunları tam olarak karşılayamamaktadır. Örneğin, bazı şehirlerde göçle gelen sorunlar şiddetin 
temel nedenleri arasında yer alırken başka bir şehirde aile yapısı farklı bir belirleyici 
olabilmektedir. Bu nedenle, çocuk ve gençlere yönelik izlenecek programların belirlenmesi 
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için taşra teşkilatının görüşleri alınmalıdır. Merkez teşkilat tarafından oluşturulan 
programın taşra teşkilatı tarafından uygulanması sırasında, taşra teşkilatı yerel önceliklere 
göre programı uygulayabilmektedir. (TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile 
Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu Raporu-2007) 

9.2.4. Kurumsal Yapılar ve Koordinasyon ile İlgili Öneriler 

İl Düzeyinde Kurumlar ve Koordinasyon Kurulları 
İl düzeyinde çocuk ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile yapılan toplantılarda doğrudan 

sorun yaşayan çocukların sorunlarının nasıl çözümlenmesi gerektiğine ilişkin planlamalar 
yapılmaktadır. Oysa illerde çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesine yönelik olarak tüm 
sektörlerin ortak bir bakış açısı ile ulusal çocuk ve gençlik politikası çerçevesinde programlarını 
yapılandırmaları programların etkinliğini artıracaktır. Ulusal program çerçevesinde hedeflenen 
konu başlıklarının yanı sıra, ile özel sorunlara ilişkin hizmet planlaması sağlanmalıdır. 

Her ilin demografik, sosyal ve ekonomik örüntüsü değişebileceğinden, ile özgün 
değerlendirme yapılması gerekmektedir. İl nüfusunun sosyodemografik ve ekonomik durumuna 
ilişkin durum analizinin yapılması, çocuk ve gençlik nüfusunun sosyodemografik yapısının 
irdelenmesi ile hizmet götürülmek istenilen risk altındaki hedef grubun tanımlanması önemlidir. 
İle ait temel sağlık ve eğitim göstergeleri ve mağdur olan çocukların sosyodemografik özellikleri 
ile ildeki sorunların tanımlanması yapılmalıdır. Sorunların tanımlanması öncelik verilmesi gereken 
konu başlıklarını belirlemeye katkıda bulunacaktır. Bu toplantı sırasında kurumların çalışmaları, 
çalışmalar sırasında ortaya çıkan engeller ve karşılaşılan güçlükler paylaşılarak; ortaya çıkan 
sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmelidir. Bu çalışmaların zamanlamasının yapılması ve 
değerlendirme kriterleri belirlenmesi il yönetimi için önemlidir. 

Koordinasyon kurullarının yapılanmasında ulusal çocuk politikası çerçevesinde, ilin 
özelliklerini önceleyerek sorunu önlemeye yönelik de bakış açısını kapsayan bir çalışma planı 
yapılmalıdır.  Bu tür bir yaklaşımın genel olarak sorunu önleme, ilin önceliklerine göre de özel 
olarak sorun ile mücadele etme başarısı daha fazla olacaktır. 

İlçe ve muhtarlıklar düzeyinde alınacak kararlara, katılım, izleme ve değerlendirme amacı ile 
aile üyeleri de katılmalıdır. Bu kararların alınmasına mutlaka çocuk ve gençlerin katılımı da 
sağlanmalıdır. (TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana 
Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Araştırma Komisyonu Raporu-2007) 

Vali ve kaymakam, çocuk ve gençlerin kendilerine yönelik programların planlanmasına, 
geliştirilmesine, uygulanmasına ve değerlendirmesine katılmalarını sağlamalıdır. Çocuk ve 
gençlere yönelik programlar erişkinlerin düşündükleri gereksinimlerin yanı sıra çocuk ve gençlerin 
isteklerini de yanıtlamalıdır. (TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda 
Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Araştırma Komisyonu Raporu-2007) 
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9.2.5. Medyanın Çocuk Mağduriyetinin Ortadan Kaldırılmasında Katkısı 

Ülkemizde medyanın toplumun dönüşümünde ve yönlendirilmesinde rolü büyüktür. 
Özellikle televizyon başta olmak üzere görsel medya, çocuklar ve gençlerin sosyal öğrenme 
modellerini kullanarak pek çok kavramı, yaşam tarzını ve yaşam alışkanlıklarını öğretmektedir. 

• Ailenin sosyal fakirlik durumunda medyanın eğitici rolü ön plana çıkmaktadır. Aile 
tarafından yeterli bilgi ve beceri ile donatılamayan çocukların kendi sorularının yanıtlarını 
öğrenmede medya kaynak olarak yer almaktadır. Medyada yer alan haber görüntüleri çocukların 
duygu gelişimini etkilerken dizi ya da filmlerdeki kahramanlar rol model olarak alınmaktadır. 
Medyadan beklenti, dizi/filmlerde yer alan rol modellerin olumlu davranışlarının olması, gerçek 
hayatla bağdaşması ve olumlu yaşam becerilerinin nasıl kazanılacağını göstermesi şeklindedir. 
Ancak bu beklenti her zaman olumlu olarak karşılanmamakta, olumsuz rol model içeren dizi ve 
filmler medyada yer almaktadır. Medya yayın sahipleri ve yapımcıların çocuk ve ergenlik ruh 
sağlığı ve gelişimindeki hassas konuların farkında olmaları gerekir.  

• Özellikle çocuk ve gençlerin seyrettiği programlar için psikolojik danışmanlık alınması 
olumlu örneklerin artmasını sağlayacaktır. Medya sahipleri ve yapımcıların toplumun sosyal 
yapısının farkında olmaları, yapılan programların çocuk ve ergenleri olumsuz olarak 
etkileyeceğinin bilincinde olmaları ve sosyal sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeleri 
önemlidir. Toplumda sosyal sorumluluk ile ilgili örnek oluşturmayan program yapımcılarına 
yönelik (hâlen ülkemizde yeterli varlık gösteremeyen) denetim mekanizmalarının etkili hale 
getirilmesi gerekmektedir.  

• Etik kurulun medya yayınlarında toplumun sosyal iyilik hâlini olumsuz şekilde 
etkileyecek yayınlardan toplumu korumak misyonuna sahip olması gerekmektedir. Etik kurulu 
üyeleri arasında sosyal bilimcileri yer almasına özen gösterilmelidir. 

• Medyanın çocuk hakları doğrultusunda çocuk dostu bir yayın politikası benimsemesi 
beklenmektedir. Devletin plan ve programlarında yer alan çocuklarla ilgili programların tanıtımını 
yapmalı, toplumun bilgilendirilmesi aşamasında aktif olarak yer almalıdır. Bu aşamaların 
gerçekleşebilmesi için medya çalışanlarının farkındalığının artırılması gerekmektedir.  

• Dünyadaki örneklerde de görülebileceği gibi, radyo ve televizyon alanını 
düzenleyen kanunların ve yaptırımların da tek başına yeterli olması mümkün 
görünmemektedir. Çocukların medyanın olumsuz etkilerinden korunmasında en önemli 
görev aileye düşmektedir: Medya tarafından hâlen kullanılan uyarı mesajları ve işaretlerinin 
yaygınlaştırılması ve ailelerin bu mesaj ve işaretlere riayet etmeleri de önemlidir.  

• Çocukların medyadan olumsuz etkilenmesinde ortaya çıkabilecek riskler ve bunun 
önlenmesine olan ihtiyaç konusunda toplumun genel farkındalık düzeyi arttırılmalıdır. 
Farkındalığın arttırılmasında medya bizzat rol alabilir. Bu amaçla özel filmler ve görsel malzeme 
üretilerek pilot uygulamalar denenebilir. 

• 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun’da 
çocuklarla ilgili temel ilkelerin uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesi ve yaptırımların 
tavizsiz uygulanması için gerekli düzenleme ve değişikliklerin yapılması sağlanmalıdır. 

• Hâlen öğrencilere ve öğretmenlere verilmekte olan,  “Eleştirel Medya Okuryazarlığı” 
dersinin önemi velilere ve öğrencilere hissettirilmeli, benzeri eğitimin yetişkinlere ve medya 
profesyonellerine de etkin bir biçimde verilmesine ilişkin çalışmalar yapılmalı, bu çalışmaların 
RTÜK Eğitim planına dâhil edilmesi sağlanmalıdır.  

• Medya kuruluşları üretim süreci ve içeriğini çocukların yararına dönüştürmek için, 
kılavuz hedeflerini oluşturarak, kabul ettikleri yayın ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı 
konusunda iç denetimi sağlayacak öz denetim birimleri kurmalıdır. Bu sistem, medya içeriğinde 
çocuklar ile ilgili konularda öneri geliştirebilecek danışma organlarını da barındırmalıdır.  
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• Okur-izleyici-dinleyici temsilcileri (ombudsmanlar) medya içeriği ile ilgili şikâyetleri 
kurum içinde ve kurum için değerlendirmelidir. Bu değerlendirmeler, medya kuruluşlarında 
ombudsmanların yönetiminde meslek içi eğitime dönük bir etkinliğe temel oluşturmalıdır. 

9.2.6. Veri Toplama Sistemine İlişkin Öneriler 

• Çocukların mağdur olmasının önlenmesi ve korunması için her alanda kayıtların tam, 
doğru, eksiksiz, güvenilir ve sürekli olarak tutulması ve mukayese edilebilir özellikte olması 
önemlidir.  

• Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının öncülüğü ve ilgili kurum ve kuruluşların 
desteği ile etkili bir veri toplama sistemi oluşturulmalıdır.  

• Sağlık kuruluşlarında veri toplama sisteminde çocuğun ve ailesinin sosyodemografik 
özellikleri ve risk etmenleri yer almalıdır.   

• Veri toplama formunda çocuğun risk altında olup olmadığına ilişkin hekimin kanaati 
ve önerileri yer almalıdır.   

• Hekim çocuğu izlediği dönemlerde bu formları kullanarak çocuğun fiziksel büyüme ve 
gelişimini olduğu kadar sosyal ve ruhsal sağlığı ile ilgili risklerini de izleyebilmelidir.  

• Bu formun çocuğun yaş grubuna göre geliştirilmesi ve dönemlere özel risklerin formda 
yer alması gerekmektedir.  

• Okulda oluşturulacak izleme sisteminde çocuğun sosyal ve ruhsal durumuna ilişkin ve 
mağdur olma açısından risk oluşturabilecek etmenlerine ilişkin saptamalar yer almalıdır.  

• Okulda çocuğu izleyen rehber öğretmen ya da sınıf öğretmeni çocuk açısından riskli 
bir durum olduğunu düşündüğünde bu kaydedilmelidir.  

• Çocuğun durumunun sık olarak izlenmesinin yanı sıra planlanan ve yapılan 
müdahaleler de kayıt sistemi içinde yer almalıdır. 

• Mağdur olma riski yüksek olan çocuklar sosyal destek sağlanması için SHÇEK’e sevk 
edilmeli; bu sevk sırasında (varsa) öğretmen ya da aile hekimi tarafından saptanan riskler  
SHÇEK’e bildirilmeli; SHÇEK tarafından hazırlanan sosyal durum raporunun sonucu da hem aile 
hekimi hem de okul sistemine aktarılmalıdır. Bu şekilde alınan kararların hem sağlık hem de 
eğitim sisteminde izlenmesi ile çocuğa farklı alanlardan destek sağlanabilir. Çocuğun mağdur 
olması durumunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığında 
bazı kayıtlar yer alacaktır. Bu kurumlarda veri tutma işlemlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi için her 
kurumun kendi kayıtlarını düzenli tutması gerekmektedir.  

Sağlık ve eğitim sistemi içinde toplanan verilerin yeterli olmadığı durumlarda ulusal veri 
sistemi yerel ve bölgesel araştırmalar ile desteklenebilir. 

   
Sonuç olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin de imzalayıp uygulamaya soktuğu Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşmeye göre her çocuğun Devlet tarafından korunma, gelişim ve bakım 
alma konusunda tam bir hakkı bulunmaktadır. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti’nin ülke 
sınırları ve dışında olan Türk vatandaşı  her çocuğun sağlık ve gelişiminin en üst düzeyde 
olması için koşulları oluşturma ve uygulama sorumluluğu bulunmaktadır. Ülke sınırları 
içinde yer alan ve Türk vatandaşı olmayan çocukların da bu haklarına ulaşmasını sağlama 
yükümlüğü söz konusudur. 

Çocuk haklarına dair uygulamaların bütün kurum ve kuruluşlar tarafından 
benimsenmesi ve hizmetler içindeki uygulamalara yerleştirilmesi gerekmektedir. Vali ve 
kaymakamlar çocuk hakları uygulamalarında etkin olarak rol almalıdırlar. 

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesi için sadece aileler değil, toplumda yaşayan her 
bireyin sorumluluğu bulunmaktadır.  
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Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların 

Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu 

 
 

Karar No: 2                                                                                                               10/07/2010 
 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olan işbu Rapor Genel Kurul’a 
sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

 
 Başkan Başkanvekili Sözcü 
 Halide İncekara Necdet Ünüvar Gönül Bekin Şahkulubey 

 İstanbul Adana Mardin 
 Kâtip Üye Üye 
 Mehmet Emin Ekmen İlknur İnceöz  Aşkın Asan 
 Batman Aksaray Ankara 
 Üye Üye Üye 
 Ali Koyuncu  Ahmet Bukan Akif Ekici 
 Bursa Çankırı Gaziantep 
   (Muhalefet şerhim ektedir) 
 Üye Üye Üye 
 Süleyman Turan Mehmet Sevigen Canan Arıtman 
 Hatay İstanbul İzmir 
  (İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 
 Üye Üye Üye 
 Ahmet Öksüzkaya Çağla Aktemur Özyavuz Sevahir Bayındır 

 Kayseri Şanlıurfa Şırnak 
   (Muhalefet şerhim ektedir) 

 Üye 
 Kerem Altun 

Van



– 668 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Muhalefet Şerhi 
 

Kayıp Çocuklar ve Çocuk İstismarını Araştırma                                                    
Komisyon Raporuna Muhalefet Şerhimdir. 

 
Toplumun kanayan yarası, toplumun yitip giden geleceği olan çocuklar;Türkiye’nin 

geleceğinin aynasıdır. Komisyonumuz çalışmaları kapsamında değişik konularda görüşlerine 
başvurduğumuz uzmanlar, çocuklar ile ilgili tüm kurumları faaliyetleri hakkında aldığımız 
bilgiler doğrultusunda çocukların yaşadığı en temel sorunlar ve bu sorunların çözümüne 
dair görüşlerimi kısaca yazmayı geleceği koruma ve kurmaya dayalı tarihsel bir borç olarak 
ele alıyorum. 

23 .yasama döneminde sosyal patlama ve sosyal çürümüşlüğün en dehşet verici boyutu 
olan çocuk istismarı ve çocuk kaçırma olaylarının yaygın bir şekilde yaşanması ve bu 
konuda gelişen kamuoyu duyarlılığı,  mecliste bulunan gurupların talebi sonucu komisyonun 
kurulması kararlaştırıldı. Meclis denetim faaliyetinin önemi söz konusu çocuklar olunca bu 
faaliyet hayati önem taşımaktadır. 

Komisyonumuz Anayasa değişiklik sürecinde faaliyet yürütmesi ve farklı etkenlerden dolayı 
Siirt ve Manisa illerinde yaşanan çocuk istismarı ve Uşakta yaşanan çocuk kaçırma olayı dışında 
saha çalışması yapamadı. Bunu önemli bir eksiklik olarak görüyorum. Komisyon üyesi olarak 
devlet şiddeti sonucu yaşadığım sağlık sorunumdan kaynaklı uzun bir süre çalışmaları takip 
edemedim. Bu durumun kendisi bile devletin içinde bulunduğu durumun resmidir. 

Avrupa Birliği Uyum müktesebatında yazılı olarak fasıldan fasıla geçerken, pratik yaşamda 
hazin hazin olaylar yaşamak yaman bir çelişkinin göstergesidir. Çeşitli çekinceler konarak kabul 
edilen sözleşmelerden ancak söz düzeyinde ifade edilebilir. Hayatta pratik bir değeri yok denecek 
düzeydedir. 

Bütün bu yaşananların temel nedenleri nelerdir. Elbette ki devlet birey ilişkisi ve bireyin hak 
ve hukuku , özgürlüğü ile doğrudan ilişkilidir. Demokrasiden nasibini almamış , sosyal adaletini 
geliştirmemiş, eşitlik ilkesinden inanmamış az gelişmiş devletin çok çilesini çeken en dezavantajlı 
toplumsal kesimlerin değişmeyen mahkuz kaderi dir.   

Çocuklar ile ilgili UNİCEF’in komisyonumuza sunduğu rapor çok temel konulara dikkat 
çekmektedir. Aynı zamanda sorunun temelden çözümü için de temel bir perspektif değerindedir. 

Her şeyden önce devlet çocukları  koruma kanunu temelinde sorunu ele alıp acil önlemler 
geliştirmelidir. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin fizibilitesini çıkararak istismar zeminini 
ortadan kaldırılmalıdır. Göç+yoksulluk+ayrımcılık =çocuk istismarıdır. O zaman devletin 
demokratikleşmesi ,barışın oluşması ve yoksullukla mücadele birbiri ile paralel yürütülmelidir. 
Komisyon raporunda  çocuk kaçırmaları ve çocuk istismarı konusunda yer alan ‘’terör  örgütleri 
‘’ibaresi gölgesinde görünmez kılınmak istenen toplumsal muhalefete yer alan çocukların 
yaşadıkları kimlik, dil, kültür, demokrasi ve eşitlik taleplerinin gizlenmek istenmesidir. Artık 
gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gelmiş ve geçiyor.  

  Komisyonumuzun faaliyet  sürecinde yaşanan çocuk istismarı olaylarında karşılaştığımız 
en temel sorunlar olarak; bölgeler, kimlikler, cinsler arasındaki ayrımcılığı körükleyen besleyen 
temel mekanizma  devletin kamu güvenliği ve yönetiminden sorumlu emniyet, vali, kaymakam ve 
adli makamlar; toplumu koruma değil adeta tüm değerlerini kurutma anlayışından kaynaklandığını 
aldığına tanıklık ettik. Siirt’e yaşanan çocuk istismarı ve Vali ve emniyetin ifadeleri tüyler 
ürpertici bir boyuttadır.  Devlet Siirt’te yaşanan olay ile gerçek anlamda yüzleşirse tüm 
sorunlarının gen şifresini çözmüş olacak. 
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 Çocukların en çok istismar edildiği kurumlar eğitim kurumlarıdır ve bunların başında 
YİBO’lar gelmektedir. YİBO’lar geciktirilmeden kapatılmalıdır.  

Anadil eğitimi bir an önce çocuklara verilmeli, sözleşmelerdeki çekinceler kaldırılmalı 
Barış en acil görev olarak ele alınıp gereği yapılmalı. 
Sosyal, ekonomik ve siyasal göç haritası çıkarılıp göç edenlerin yaşadıkları ekonomik 

sosyal, kültürel, siyasal  sorunları giderilmeli. 
Çocuğa ve insanlığa karşı işlenmiş her suç devlet sorumluluğunda olup; mağdurların yeniden 

şiddete uğramaması için uzman psikolog gözetiminde soruşturmanın yapılması ve her  emniyet 
biriminde buna uygun ortamın hızla oluşturularak, adli tıp raporlarının bir an önce alınması için 
gerekli düzenlemeler geciktirilmeden  yapılması gerekir 

SHÇEK bünyesinde yer alan kurumlardaki çocuklar kayıp çocukların yarısını 
oluşturmaktadır. Bu sonuç kurumun koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinin olduğuna göre bu 
anlayış çağdaş ülkelerin standartlarına yükseltilmelidir. 

Sokak çocukları her türlü istismara zemin olup bu konuda etkili tedbirler alınmalıdır. 
Çocuk işçiliğine son verilmeli; her çocuğun kendisini gerçekleştirmesi içi eğitim dahil her 

türlü fırsat tanınmalı. Her türlü kötü çalışma biçimlerinden çocuklar korunmalı bunun için acil 
olarak Avrupa sosyal haklar sözleşmesindeki çekinceler kaldırılarak ailelere asgari geçim şartı 
sağlanmalıdır. Mevsimlik işçi sorunu  göçsüz çözülmelidir. 

 
 
 
                                                                                                              Sevahir Bayındır  
                                                                                                             Şırnak Milletvekili 
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1. Çocukların  kayıp olma, fiziksel ve cinsel istismara uğrama ve karşılaştıkları diğer 
mağduriyetleri ile direk neden-sonuç bağlantısı kurulmayan çok fazla sayıda istatistiğe yer 
verilmiştir. 

2. Başlık ile içeriğin örtüşmediği durumlar vardır. Örneğin sayfa 317’de, 8.1.2.1 Cinsel 
İstismara Uğrayan Çocuğun Tanısı ve Muayenesi başlığı altında konuyla ilgili öneriler yer 
almaktadır. 

3. Taslak Rapor’da bazı ifadeler defaten tekrarlanmıştır. Örneğin 2. Maddede belirtilen başlık 
altında yer alan ifadelere, 8.1.2.5. Cinsel İstismarın Bildirimi, Tanı, Tedavi ve Yasal Süreçte 
Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri başlığı altında tekrar yer verilmektedir. 

4. Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen nedenler dolayısıyla, taslak rapor şu haliyle (A4 kâğıt 
boyutu) bile 650 sayfaya yaklaşmaktadır. Diğer komisyon raporlarıyla aynı boyutta 
basıldığında sayfa sayısı daha da artacaktır. Şimdiye kadar ki örneklerin de olduğu gibi, bu 
tür raporların çok sayfa olsun diye ilgisiz konularla doldurulması işlevselliğinin 
kaybolmasına ve raflarda kullanımdan uzak bir şekilde tozlanmasına neden olmaktadır. 

5. Gerek kayıp çocuk vakalarının, gerekse çocukların mağdur oldukları diğer sorunların temel 
nedenlerinden biri olarak “erken yaşta evlilik” saptanmış olmasına rağmen, özellikle kız 
çocuklarının evlenme yaşını 18’e çıkaracak yasal düzenlemeye ilişkin bir öneriye yer 
verilmemiştir. 

6. Çocukların kaybolması, çocuk yaşta çalıştırılmaları, cinsel istismara ve fiziksel şiddete 
maruz kalmalarına ortak nedenlerinden biri de yoksulluk, ailelerin bakabileceklerinden fazla 
çocuğa sahip olmalarıdır. Ancak Taslak Raporda, başta Hükümet yetkilileri olmak üzere, 
mülki idare amirlerinin ve yerel yönetimlerin toplumu “en az üç çocuk” şeklinde 
yönlendirmelerinin yanlışlığına ilişkin herhangi bir atıfta bulunulmamıştır. 

7. Taslak Rapor’da cinsel istismar vakalarının ortaya çıkarılmasında yaşanmış olaylardan yola 
çıkarak öğretmenin önemine değinilmiştir (sayfa 323). Cinsel istismar vakalarında Hal böyle 
iken, sayfa 342’de yer alan 8.1.2.5.1 “Çocuk İstismarı”nın Önlenmesi İçin Öncelikle 
Uygulanması Gereken Birincil Koruma Tedbirleri başlığı altında yer alan, risk gruplarına 
ilişkin çalışmaların etkinliğini artırabilmek için müdahalelerde ve eğitimlerde kullanılacak 
toplumsal figürler arasında sadece imamların ve toplum liderlerinin yer alması çelişki 
yaratmaktadır. 

 
 

 Akif Ekici 
 Gaziantep 
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EKLER 

Ek 1 - TUTANAK ÖZETLERİ VE KOMİSYONUN SAHA ÇALIŞMALARI 

Bilgilerine Başvurulan Kişilere Ait Tutanak Özetleri 

17.03.2010 tarihli toplantı: 
Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU (Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezî Başkanı) özetle; 
Gözlemleri doğrultusunda gerek Çocuk Koruma Kanunu gerek Türk Ceza Kanunu gerekse 

Ceza Muhakemeleri Kanunu’ndaki usul ve esasların çok da dikkate alınmadığı, bu hususların 
özümsenmediği, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin özüne ve ruhuna uygun hareket edilmediğini, 

Özellikle psikolojisi bozulmuş çocukların sesli ve görüntülü kaydının hâlâ alınamayan 
vakaların olduğunu, Cinsel istismar mağduru çocukların yine psikolojisi bozulması durumunda, 
Sosyal çalışmacı tarafından dinlenilmesi gerektiği, bunun yasalarımızda mevcut olduğunu, tanık 
oldukları son bir hafta içindeki bir vakada henüz mağdurenin avukatının gelmeden ifadesine 
başvurulması, sesli görüntülü kaydının alınmaması ve sosyal çalışmacının da yanında bulunmadan 
ifadesine başvurulması gibi birçok yasa doğrultusunda hak ihlaline maruz kalındığını saptamış 
bulunduklarını ve bunun gibi daha birçok vaka ve şikâyetlerin önlerine geldiğini, 

Kayıp çocuklara ilişkin özellikle yürüttükleri çocuklara yönelik ticari, cinsel sömürüyle 
mücadele ağları olduğunu; kendisinin 2007 yılından beri de onun koordinatörlüğünü yürüttüğünü; 
Bu organizasyona çocuk hakları alanında uzman 22 tane sivil toplum kuruluşunun üye olduğunu; 
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneğinin 2006 yılında İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da çocukların 
ticari cinsel sömürü ve durum analizi diye bir analiz raporu sunduğunu; Bu rapor doğrultusunda  
araştırmalar, birebir görüşmeler de yapıldığını; bu birebir görüşmeler içerisinde avukatlarla, seks 
işçileriyle, gazetecilerle, görüşüldüğünü, burada özellikle fuhuş amaçlı çocukların kaçırıldığı; 
fuhşun dışında çocukların özellikle organlarından faydalanmak üzere kaçırıldığı; sokakta yaşayan 
ve çalışan çocukların insan ticareti kapsamında özellikle değerlendirildiği; çocuk satışı ve 
fuhşunun çok yoğun olduğunun ortaya konulduğunu; Özellikle bazı illerden amca veya dayı diye 
tabir ettikleri ama hiçbir akrabalık bağı olmayan kişilere ailelerin bazen kendi rızalarıyla teslim 
ettiği; çocukların yasal yollardan çalıştırılacağı gerekçesiyle bu çocukların verilebildiğini bazen de 
kaçırılabildiğini, 

Bazen de ailelerin rızaları olmadan çocukların kaçırıldığını; evden, bahçeden, sokaktan, 
okuldan çocukların kaçırıldığı olaylar da mevcut olduğunu; Bu çocuklar da belli bazı merkezlerde 
veya illerde bir apartman dairesi kiralanarak bütün çocukları burada topladıklarını; çocukların belli 
tehditler ve özellikle şiddet uygulanarak kaçmasına yönelik daha başka birçok yaptırımla karşı 
karşıya kaldıklarını; ve çocuklar zaten hiç tanımadıkları, bilmedikleri bir ilde, bir şehirde 
bulundukları için kaçmayı düşünmediklerini ya da kaçamadıklarını ya da tehdit edildiklerinden 
ilgili kurumlara, özellikle polise gidemediklerini, 

ifade etmiştir. 
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Zafer ÖZBİLİCİ (Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği Başkanı) özetle; 
Kayıp Yakınlarını en önemli anlatabilen objenin belki de Umut Otobüsü olduğunu; 

Kamuoyunun basın aracılığıyla kendilerini duyduğunu ve haberdar olduğunu; İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı döneminde Sayın Başbakanın da İETT otobüslerine kayıp resimleri astığını, 
kendilerine o konuda destek verdiğini ve bunun tüm dünya basınında yer aldığını; Daha sonra 
İçişleri Bakanlığıyla ortak çalışmalar başladığını ve 96 yılından sonra büyük ihtiyaç olan kayıp 
büroları kurulduğunu; 18 yaş üstü kayıpların asayiş bünyesinde kayıp şahıslar büroları tarafından 
aranır hâle geldiğini ve küçük yaşta çocukların aranmasının çocuk polisine havale edildiğini, 

Sokakları araştırdıklarını, sokaklarda toplama merkezî olmadığını; Türkiye’de binlerce 
insanın soğuktan donarak öldüğünü, açlıktan öldüğünü, kaza geçirip öldüğünü ama sokaklarda 
sayım gününde dahi sayılmayan zekâ özürlüler, alzheimer hastaları olduğunu,  

Adalet Bakanlığının bir uygulama yapabileceğini; isteyen kişilerin, kayıp yakınlarının ve 
çocuklarının kaybolduğunu ispat eden kişilerin belgelerle giderek DNA’larını verebileceğini; 
Bakanlığın da kayıp yakınlarının DNA’larını bilgi bankalarına ekleyip, buldukları cesetlerle 
karşılaştırabileceğini, 

Adli Tıp Kurumu tarafından yüz güncellemesi yapılabileceğini, kayıp çocukların 
kayboldukları dönemdeki resimleriyle aranmalarının bulunmalarını zorlaştırdığını, 

İfade etmiştir. 

18/03/2010 tarihli toplantı: 

Prof. Dr. Betül ULUKOL (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) özetle; 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin çatısı altında öğretim üyelerinden oluşan Ankara 
Çocuk Koruma Birimi kurulduğunu, 

Mağdur çocukla ilgili olan sorunlara kimsenin el uzatmak istemediğini ve çözümün öyle hap 
gibi bir çözüm olmadığını; istismar olayının bir havuza benzediğini, kaçırılmış, kaybolmuş, 
çalınmış çocuk, bunların hepsinin istismarın içinde olduğunu, yapılan çalışmaların kurutma 
kâğıdıyla havuzun suyunun kurutulma çabası gibi olduğunu; 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 2005 yılında gelen vaka sayısının 17 olduğunu, 2006’da 
19, 2007’de 53, 2008’de 49, 2009’da 72 ve 2010’da –dün itibarıyla- 34 vaka geldiğini; Artışın 
vaka sayısındaki artış veya farkındalığın artışı olarak görülebileceğini;  

Farkındalığın bakanlıklar nezdinde mi, şehirsel olarak mı arttığına ilişki soruya,  
hareketlenmenin öncelikle sorunu çözmesi gereken insanların olduğu yerden kaynaklandığını, 
babasının tecavüz etmesi nedeniyle çocuğunu doktora getiren anne olayında görüleceği gibi 
sorunun sadece cinsi sapıklık olarak algılanmaması gerektiğini ve ne kadar dallı budaklı 
olduğunun görülmesinin önemli olduğunu; farkındalığın önce hastanelerden başladığını, örneğin, 
Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi ve Ankara Hastanesinde 
çocuk koruma merkezleri oluşturulduğunu ve diğer illerde de özellikle üniversite bünyelerinde 
kurulduklarını; 
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Günümüze kadar istismar ile ilgili çalışmalardan  Türkiye’de fiziksel istismar (dayak, 
çocuğun bir yerini yakmak, çimdirmek, kırmak, itmek vs.) oranının yüzde 30’lar civarında 
olduğunu, toplumun 3’te 1’inin fiziksel istismara maruz kaldığını, 

Cinsel istismarı sorgulayan lokal çalışmalara göre üniversiteye giden öğrencilerin yüzde 10 - 
44 arasında çocukken cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıktığını; yüzde 10 ele alındığında 
Ankara’da 4,5 milyon insanın üçte 1’i 19 yaşının altında olduğuna göre 1,5 milyonun yüzde 10’nu 
olan  150 bin çocuğun (gelen vakalara göre bunların yüzde 60’ı kız, yüzde 40’ı erkek),cinsel 
istismara maruz kaldığını gösterdiğini; kendi üniversitelerine son beş yılda 250 vaka geldiğini 
Ankara’daki diğer merkezler için ortalama beş yılda 1000 vaka geldiği hesaplanırsa, 150 bin çocuk 
karşısında yapılanların havuzun kurutma kağıdı ile kurutulma çabası olduğunu; bu nedenle 
konunun daha yukarıdan ve geniş açıyla görülmesi gerektiğini, bunun içinde toplumun 
uyandırılması, bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması gerektiğini ayrıca, 
başvurulan merkezin de sağlam, oturaklı, güçlü ve bunlara yardımcı olabilecek bir merkez olması 
gerektiğini; 

Yurt dışında yapılmış çalışmalara göre çocukluk çağındaki istismarın karaciğer yetmezliği, 
şeker hastalığı, hiper tansiyon, kanser, gibi hastalıklar eliyle erken ölüme neden olduğu ve istismar 
ile pek çok ruhsal problemin, hiperaktivitenin ve dikkat eksikliğinin, depresyonun, iş 
başarısızlığının ve zekâ geriliğinin ilişkili olduğunu; 

Sorulan bir soru üzerine cinsel istismarın kitabî manada “çocuğun bir erişkinin cinsel objesi 
olarak kullanılması” anlamına geldiğini, çocuğa dokunmanın veya çocuğun kendi bedenine 
dokunmasını sağlamanın istismarın ağır şekli olduğunu, ayrıca çocuğun iki erişkinin cinsel 
ilişkisine doğrudan şahit olmasının da cinsel istismara gireceğini; 

Uygunsuz telefon konuşmaları, internetteki pornografik görüntüler, çocukların pornografik 
malzeme olarak kullanılması, çıplak çizgi filmlerde çocuk figürlerinin kullanılması, teşhircilik, 
otobüste dokunmalar, ittirmeler ve sürtünmelerin aslında birer cinsel istismar olduğunu; 

Cinsel istismarın çocuğa, aileye, anne-babaya ve topluma ait sebepleri olduğunu, çocuğa ait 
sebeplerde özel bir sebebin olmadığını, bir çocuğun sürekli istismara uğraması hâlinde hormonal 
etkilerin ortaya çıkması nedeniyle çocuğun kırıtmaya ve kadınca davranışlar göstermeye 
başladığını; dolayısıyla çocuğa ait cinsel istismar adına çok önemli bir faktör olmadığını; 

Anne-baba ve toplumun değerlerinin önemli olduğunu, parçalanmış ailelerde istismarın çok 
sık görüldüğünü, yani anne-babanın boşandığı, ayrı yaşadığı, annenin ya da babanın kaybolduğu, 
öldüğü vesaire gibi durumlar ile aile içi geçimsizliğin, ekonomik sıkıntıların olduğu durumlarda, 
ayrıca ailede içki, alkol, uyuşturucu kullanımının olması durumunda, yine  ailede cinsel istismar 
edilmiş olan birileri bulunması ve bunun bilinmesi hallerinde cinsel istismar riskinin arttığını; 
cinsel istismarın öğrenilen bir şey olduğunu ve tâciz edilenin tâciz etmeyi öğrendiğini;  

Cinsel istismar mağduru çocuğun 9-15 kez ifadesinin alındığını, Adalet Bakanlığınca 
çocuğun ifadesi tek seferde alınacak ve camlı bir odanın arkasında dinleyecek, soru soracak, 
savcı, polis, sosyal hizmet uzmanı, karşı tarafın avukatı, tekrar tekrar çocukla 
karşılaşmadan o camlı bölmenin arkasında çocukla görüşmeyi saptayacak ve dolayısıyla 
çocuğun bir kerede bu işi atlatması için bir merkez kurulması çalışması yapıldığını; 

Son yıllarda çocuk polisinde çok ciddi ilerleme olduğunu;  
İnternetin çok ciddi bir risk faktörü olduğunu, aynı zamanda çok faydalı bir şey olduğunu, 

bunun nasıl doğru kullanabileceğinin çocuğa öğretilmesi gerektiğini; 
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Ailedeki çözülmenin altında temelde ekonomik faktörler olduğunu, bununla işle ve parayla 
paralel bir ekonomik yoksulluktan bahsetmediğini, genel olarak yaşam tarzından örneğin 
tâcizcilere bakıldığında boşanmış, çocuğunu arada bir gördüklerini, gördüğünde de tâciz 
ettiklerini, annenin çalıştığını, babanın işsiz ve evde yattığını, ağabeyin okulu bitirmiş, iş 
bulamamış, gezdiğini ortalıkta ve gücünün kız kardeşine yettiğini ve onu tâciz ettiğini, kişilerin öz 
yetersizliğinin onu tâcizci hâle getirdiğini; 

Zenginlerde de bu sorunların olduğunu, “Dünyada başka ülkelerde yok mu?” denildiğinde 
gayrisafi milli hasılası bizim 2-3 katımız olan ülkelerde de olduğunu, oralardaki tâciz sıklığı ile 
Türkiye’deki tâciz sıklığına bakıldığında dağlar kadar fark olmadığını, üç aşağı beş yukarı aynı 
olduğunu; 

Bir çocuğun bilgisayarın başına ders yapmak için oturduktan beş dakika sonra porno 
sitelere ulaşabildiğini; 

Bu işi sahiplenecek ve toplumda bu işin çözülmesini sağlayacak olan kitlenin kadınlar 
olduğunu; kadını bir taraftan güçlendirmek kaydıyla, adalet sisteminin ve toplum içindeki mağdur 
çocukların rehabilitasyonunun izlenmesini, saptanmasını vesairenin sağlanması hususunda 
kadınlar için en uygun ortamı oluşturması gereken kurumların Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı 
ve Sosyal Hizmetler olduğunu; 

Dünya Sağlık Örgütünün 2002 yılında yapılan çalışmasında kız çocuklarında yüzde 25, 
erkek çocuklarında yüzde 8 cinsel istismar sıklığı bildirildiğini, saptanan istismarların yüzde 
85’inin ise ensest olduğunu, dünyanın zaten yeni yeni uyandığını, ilk uyanan ülkelerden birisinin 
Amerika olduğunu, 

İfade etmiştir. 
 
23/03/2010 tarihli toplantı 
Prof. Dr. Tülin İÇLİ (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim 

Üyesi) özetle;  
TÜBİTAK destekli bir proje olan “Sokakta Yaşayan, Suç İşleyen ve Suça Maruz Kalan 

Çocuklar” ile Ankara ve İstanbul ağırlıklı 1.726 çocuğa ulaşıldığını; 
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne sokaklardan toplanıp getirilen 

çocuklarla görüşme yaptıklarını; Bu çocukların bazılarının gerçekten çok küçük çocuklar 
olduğunu; 

Suç işleyen çocukların genellikle anne babalarının öğrenim düzeyleriyle, meslekleriyle ilgili 
bazı önerilerde bulunduklarını; bunların içinde annesi babası öğrenim düzeyi yüksek, iyi meslek 
sahibi kişilerin çocuklarının da olduğunu; 

Çalışma için seçilen örneklemlerden Ankara kısmını tamamlamanın kolay olduğu ama 
İstanbul’a geçildiğinde çok zorlandıklarını, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çocuk şubelere getirilen 
çocuklarla ilgili haberi aldıklarında hemen harekete geçtiklerini ama çocukların Çocuk Koruma 
Kanunu çerçevesinde iki saat içerisinde savcıya çıkarılmaları gerektiğinden ilgili şubeye 
gidilinceye kadar iki saatin geçtiğini ve çocukların nakledildiklerini; bu sorunu çözmek amacıyla 
Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü girişimiyle çocukların kaldıkları birinci adım, 
ikinci adım kurumlardaki çocuklarla görüşüldüğünü ve sonuçta örneklem sayısının geçilerek 
çalışmanın tamamlandığını; 
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Sonuçların bazı açılardan çok tüyler ürpertici çıktığını; çocukların profilini belirlemek 
amacıyla önce demografik bazı özelliklerinin ölçüldüğünü; çocukların öğrenim düzeyleri, anne 
babalarının öğrenim düzeyi, yaşadıkları yer, anne babanın evlilik biçimi, evlenme şekli gibi 
soruların yanında bir de çocukların işlediği suçlara ilişkin sorular sorulduğunu, ne tür suç 
işlemişler, neden suç işlemişler, evden kaçıp kaçmadıkları ne tür evlerde yaşadıkları, babanın, 
annenin meslekleri ve babanın gelir düzeyi gibi sorular, ailede başka suçlu var mı gibi sorular 
sorulduğunu; bazı çocukların seçilerek bunlarla ankete ilave olarak mülakat yapıldığını; yanlışlık 
payının düşülmesine rağmen bazı cevapların çok rahatsız edici çıktığını; 

Çocukların içerisinde çoğunluğun erkek çocuklar oluşturduğunu, ayrıca önemli bir kısmının 
16-19 yaş, ikinci büyük grubun 12-15 yaşlarında olduğunu;  

Çocukların tamamına yakınının Doğu ve Güneydoğudan göç etmiş ailelerin çocukları 
olduğunu, göç nedenin sorulduğunda ailelerin işsizlik cevabını verdiklerini; 

Çocuklar arasında küçük bir grubun okuryazar olduğunu, okuryazar olmayan gurupta 
kızların daha fazla olduğunu;  

Çocukların okulu sevip sevmedikleri sorulduğunda yüzde 87’sinin okulu sevdiğini 
söylediğini, “O zaman niye devam etmiyorsunuz?” diye araştırıldığında erkek ve kız çocukların 
ifade ettikleri gerekçelerin farklı olduğunu; erkek çocukların daha çok ekonomik nedenlerden 
okula devam edemediklerini söylediklerini, kız çocuklarının “Ailem devam etmemi istemedi” 
ifadesini kullandıklarını; 

Öğrenimlerini yarıda kesme nedeninin ailelerinin çocuklarını sokakta çalıştırması olduğunu, 
çocukların hem anneleri hem babaları çoğunlukla hayatta olanlar olduğunu; anne-baba evli ve bir 
arada yaşadıklarını; öğrenim düzeylerine bakıldığı zaman annelerin çoğunun sadece okuryazar 
olduğunu, babaların yüzde 7,5’unun okuryazar olmadığını, yüzde 34’ne yakınının ilkokul mezunu 
olduklarını, annelerin yüzde 80’e yakının ev hanımı statüsünde, babaların önemli bir kısmının 
“Düzenli çalışan” olduğunu; 

Çocukların yüzde 42,2’sinin şu anda evde yaşadığını, yüzde 35’inin ceza ve tutukevinde, 
yüzde 19,5’inin araştırma sırasında bir kurumda ya da merkezde yaşadığını ifade ettiklerini; 

“Çocuk suçluluğu”nun yanlış bir kavram olduğunu, yabancıların bunu “juvenile delinquent” 
oalarak adlandırdıklarını “ergen suçluluğu” veya “genç suçluluğu” şeklinde ifade ettiklerini; 

1.726 çocuğun tamamına yakınının mala karşı suçlar işlediklerini, bunlar içinde de kapkaç, 
gasp, elden hırsızlık, dükkândan hırsızlık, otodan hırsızlık -hırsızlık çeşitlerini- olduğunu; bu 
suçları başka çocuklardan öğrendiklerini, zaten cezaevine girip çıktıklarında amatör girip 
profesyonel çıktıklarını ve çocukların işledikleri suçların arkadaşlarının işlediği suçlara çok 
benzediğini, yine çocukların ilk suçlarıyla şu anda işledikleri suçların birbirine çok benzediğini; 

Literatürde yer alan “çocukların öğrenme teorileri”ne göre çocuğun suçu ailede başka suçlu 
varsa ondan veya arkadaşlarından öğrendiğini; suçun hem işleniş biçimini öğrendiklerini hem 
suçtan nasıl korunacaklarını, nasıl kaçıp uzaklaşacaklarını öğrendiklerini; 

Bu öğrenme sürecinin ne kadar etkili olduğunun, çalışma sonucunda ortaya çıktığını, bazı 
ciddi dergilere gönderdiklerini, bunlardan bir tanesinin basımı kabul ettiğini; 

Tecavüze ya da tâcize uğramış olanların, bunun akrabaları tarafından yapıldığını ifade 
ettiklerini, enseste de tecavüze de kızların daha fazla maruz kaldığını, kolay konuşamadıklarını 
ama ne kadar sıklıkla rastladıklarını bir süre sonra ifade ettiklerini; 
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“Nereden öğrendin?” diye sorulduğunda çoğunun arkadaşlarından öğrendiğini söylediğini, 
çoğunun para için işlediğini ifade ettiğini, bunu kimden öğrendiği sorulduğunda da 
arkadaşlarından ve de televizyondan cevabını verdiklerini;  

Açık uçlu soruların döküldüğünü ve televizyonların ne kadar dikkatli yayın yapması, 
suçla ilgili haberlerin ne kadar dikkatli verilmesi gerektiğinin bir kez daha altının çizildiğini; 

Kalabalık aileye sahip olan çocuklarda istismarın daha fazla görüldüğünü, çünkü ailelerin 
anne-babaların çocuklarıyla yeterince ilgilenmediklerini; kalabalık ailelerde istismar, ihmal, 
ilgisizlik, ekonomik yetersizlik gibi sorunların daha fazla göründüğünü; 

Suçla ilgili karanlık sayılar olduğunu, her işlenen suçun istatistiklere yansımasının mümkün 
olmadığını, bazı tür suçların karakol aşamasında halledildiğini, kızarak, tokat atılarak, kulağı 
çekilerek, bir daha yaparsan seni şöyle yapacağım denilerek, babası çağrılarak, çocuğa nasihat 
edilerek işleme konulmayan ve istatistiklere yansımayan olayların olduğunu, bu nedenle 
istatistiklerdeki sayıların normalde çok daha fazla olduğunu;  

1.726 çocuk içerisinde birden fazla suç işleyen bir grubun olduğunu, en yüksek oranın yüzde 
34’le gasp suçu olduğunu; Ceza Yasası’nın değişmesinden sonra kapkaçların bir kısmı azalmış 
gibi göründüğünü, aslında kapkaçların bir kısmının gaspa geçtiğini bu nedenle de azalmış gibi 
göründüğünü;  

Çocukların yüzde 77,3’ü evden kaçmış olduğunu, en yaygın evden kaçma nedenlerinden 
birinin aile içi şiddet olduğunu, diğerlerinin de anne-babanın geçimsizliği veya erkek kardeşin 
veya ağabeyin çocukların işlerine karışması ve üzerinde hâkimiyet kurmak istemesi olduğunu; 

Kurumlar arasında koordinasyonsuzluk olduğunu, polisin sokakta yakalayıp bulduğu veya 
aile içi şiddete uğrayan bir çocuğu götürüp tekrar babasının, annesinin yanına, evine verdiği zaman 
çocuğun daha çok dayak yediğini, evden kaçmış bir çocuğun teslim edildiğinde çocuğun bunun 
cezasını babasından gördüğünü, şiddete uğrayan kadın tekrar götürülüp kocasına teslim 
edildiğinde çok daha fazla dayak yediğini, bu nedenle adamın ya da kocanın neden karısını 
dövmemesi gerektiğine ve neden çocuğuna iyi davranması gerektiğine inandırılmasının gerektiğini 

İfade etmiştir. 
 
25/03/2010 tarihli toplantı 
Prof. Dr. Ayşe AVCI (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) özetle; 
1991 yılında Çukurova Üniversitesinde çocuk psikiyatrisinin kurulduğunu, 97’de bir istismar 

heyeti kurulduğunu, bu istismar heyetinin şu anda haftada 2 kez beşer olguyla toplanıp adli vaka 
raporları verdiğini bu raporların 97’de başlandığında haftada bir ya da iki cinsel istismar görürken 
şimdi beş tane fiilî livata, yaklaşık da beş tecavüz vakası görüldüğünü; Adana ili ile beraber Maraş, 
Adıyaman, Urfa, Antep gibi her yerden tecavüz vakaları veya fiilî livata vakaları geldiğini; 

Çocuk istismarıyla çalışmanın, ekibin tükenmişliği nedeniyle çok zor olduğunu, istismarın 
“her türlü cinsel veya fiziksel ya da duygusal davranış, zarar verici davranış” olarak 
tanımlandığını, Türkiye’de nesil olarak fiziksel istismarın oldukça kanıksanmış olduğunu; 

Duygusal istismarın da Türk toplumunda oldukça yaygın olan bir istismar modeli olduğunu 
ve herkesin kendi çocuğuna “Ayşe teyzenin çocuğu çok daha iyi çalışıyor. SBS’den bilmem kim 
350 almış. 400 almanı ben hiç uygun görmüyorum.” demiş olabileceğini;  

Muayene izinleriyle ilgili hukukla tıbbın çatıştığı yerlerin olduğunu, özellikle kızlık 
muayenesi ile ilgili olarak hâlâ ailelerin kız çocuklarını götürüp “Bu, kız mıdır, değil midir?” 
muayenesi yaptırdıklarını, doktorların da bunu yaptıklarını; bunun ise çocuğun cinselliği üzerine 
etkileri olduğunu; 
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Babadan ya da ağabeyden hamile kalanlarda çok fazla gebelik sonlandırmak zorunda 
kaldıklarını, sıfır-on sekiz yaşta bunların gittikçe daha önemli olmaya başladığını, TCK 280. 
Madde uyarınca hekimlerin adli olguları (fiziksel istismar, cinsel istismar veya duygusal istismar) 
bildirim zorunluluğu olduğunu, on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu 
olmadığını ancak kendilerine gelen çocukların ceza sorumluluğu olmasa bile adli süreçten geçme 
durumunda kaldıklarını ve bu adli süreçten geçerken çocuğun korunması, kollanması ve de 
psikiyatrik açıdan travmatize edilmemesi için uğraşılması gerektiğini, bu nedenle işin içine 
psikoloğun katılması bunun içinde adliyede psikolog sayısının artırılması gerektiğini, üniversitede 
kendisinin bile psikolog olmadan çalıştığını;  

On iki yaşını doldurmuş ve on beş yaşına kadar olan gençlerin işledikleri suçlarla ilgili 
sorulan “Bu çocuklar farik ve mümeyyiz midir?” sorusuna cevap vermenin zor olduğunu, çünkü 
bu çocukların işledikleri fiilin anlam ve sonuçlarını bilebileceğini ancak dürtülerini 
engelleyemeyebileceklerini veya o fiili işlerken çok daha farklı durumlarda olabileceklerini, on iki 
veya on üç yaşındaki bir çocuk herhangi bir nedenle cezaevine atıldığı zaman cezaevindeki süreç 
sonunda farklı bir suçtan tekrar gelebildiğini çünkü orada bir kirlenmişlik olabildiğini; 

Kendi kararlarına göre bu çocuklara indirilmiş ceza uygulanabildiğini,yine aynı zamanda 
kendi kararlarına göre çocuklara uygulanan suça yönelik suçlulara da artırılmış ceza 
uygulanabildiğini, örneğin on beş yaşını geçmiş bir kız çocuğu tecavüze uğradığında ve 
kendilerine geldiğinde bu çocukta “posttravmatik stres bozukluğu” yani “Travma sonrası bu çocuk 
yaşam boyu etkilenmiştir.” kararı verildiğinde yaklaşık olarak suçlunun cezasının on beş yıl 
artırıldığını, mahkemenin bu kararı kendilerinden yaklaşık olarak altı ayda istediğini, altı ayda 
böyle bir tanının konması çok zor olduğunu, çünkü, ilk kez Vietnam sonrası Amerika’da 
kullanılmış bu tanının belirtilerinin savaştan on yıl sonra bile çıkabildiğini, bu nedenle de yeni 
yasadaki bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini; 

97’den beri çocuk psikiyatristi ve genel çocuk olarak çalıştıklarını, heyette adli tıptan, 
radyolojiden, ortopediden, ürolojiden ve diğer branşlardan öğretim üyeleri bulunduğunu, bu 
heyetin Adli Tıp’a muadil çalıştığını, Adli Tıp 4. İhtisas Kurulunun yaklaşık olarak 2011, 
2012’ye randevu vermesi nedeniyle davaların bitmediğini ve  mahkemelerin yerel üniversite 
heyetlerinden rapor almak durumunda kaldıklarını, ancak buna rağmen mahkemelerin yine 
üç sene beklediğini ve Adli Tıp Kurumuna gönderdiklerini; 

Bir gençlik merkezi kurduklarını, o zamanki vali Oğuz Kağan Köksal’ın adının verilerek 
istismar ve ihmale uğramış sekiz-on sekiz yaş arası çocukların yatırıldığı bir rehabilitasyon 
merkezî kurduklarını, Sosyal Hizmetlerin bünyesinde kurulduğunu, üniversiteden, çocuk 
psikiyatristleri ile çocuk polisi beraber çalıştıklarını; 

2006-2009 üç yaşla on sekiz yaş arasında 503 istismar olgusunun incelendiği bir 
araştırmaya göre; % 30 erkek-% 70 kız görünse de erkek çocuk istismarının daha fazla 
olabileceğini çünkü adli makamlara yansımadığını; yıllara göre dağılıma bakıldığında 
gittikçe kız çocuklarının şikâyetlerinin veya başvurularının veya ailelerin başvurularının 
arttığını bunda ne kadar olumsuz olsa da kadın programlarının faydası olduğunu 
düşündüğünü;artışta çocuk polisi yapılanmasının etkili olduğunu çünkü polis ve 
jandarmanın konu ile ilgili eğitim aldığını; yaşlara bakıldığında yaklaşık olarak on iki ile on üç 
yaşın daha çok olduğunu, bunun dünyada da hemen hemen aynı olduğunu, bu yaşların sokağa 
çıkma, okuldan çıkma, evden çıkma yaşı olduğunu, genellikle istismarın da bu zamanda olduğunu, 
kız mağdurlarda bildirimin artmasının bir nedeninin de erkek çocukların babalarının erkek 
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çocuklarını cinsel muayene için getirmek istemeleri olduğunu, kız babaların getirdiklerini ve 
kızlarını da savunduklarını; 0-6 yaşta hiç de azımsanmayacak bir istismar oranı olduğunu –bunun 
buzdağının görünen kısmı olduğunu-, adli olarak başvuranların daha çok 7-11 yaş aralığında 
olduğunu; mevsimsel bakıldığında kış ve ilkbahar aylarında çok daha fazla vaka olduğunu; eğitim 
sürelerinin çok düşük olduğunu, anne-babaların genelde orta yaşlarda olduğunu, doğum yaşlarının 
da öyle çok fazla yaşlı olmadığını, zannedildiği kadar çok fazla ruhsal hastalık ve madde 
bağımlılığı bulunmadığını; aile yapılarına bakıldığında bunların parçalanmış, dağılmış veya 
sokakta yaşayan aileler olmadığını çoğunun çekirdek aile olduğunu; 

Cinsel istismara fiziksel istismarın da eşlik edebildiğini ama fiziksel istismarsız cinsel 
istismar olabileceğini, hatta hiç dokunmadan istismar da olabileceğini, örneğin bir vakada adamın 
birinin telefonla dokuz yaşında küçücük bir kızı aradığını, telefonda komut verdiğini: “Şunu yap, 
bunu yap. Soyun. Şurana şunu sok, burana bunu sok.” çocuğun bütün denilenleri baştan sona 
yaptığını ve annenin çocuğu perişan bir hâlde bulduğunu ve olayın adli vaka olduğunu ve adamın 
bulunduğunu, böyle bir (dokunmadan-görmeden) istismar modellerinin dahi bulunduğunu; yine 
örneğin özellikle asansör istismarlarında çocuklara hep “Hayır de, imdat ziline bas, koşarak kaç 
veya yalnızken asansöre binme.” diye öğretildiğini ve bunların çok temel öğretilecek doneler 
olduğunu, asansör istismarcılarının hep okul bittiği saatlerde kapılarda durduklarını ve de bu 
çocukların ne kadar ezikleri varsa onları seçtiklerini ve bir şekilde “Hayır” diyemeyeceklerini 
bildiklerini;  

120 hastada genital, yani vajinal giriş olduğunu, anal penetrasyonun 92, sürtünmenin 56, 
sadece dokunmanın 55 hastada olduğunu, bunların cinsel istismarın şekilleri olduğunu; 

Genellikle istismarcıların hep tanıdıklar olduğunu, hiç daha önceden çocuğun görmediği 
insanlar olmadığını ya mahalleden ya bakkaldan ya yan mahalleden, eve girip çıkan kişilerden 
olduklarını;  

Genellikle kız çocuklarında eğitimin aksamasının en önemli sorunlardan biri olduğunu, zekâ 
gerilikleri ve bedensel özürler de istismar olgularını çok daha fazla arttığının görüldüğünü, 

Adli birimlere yansımasında, hastane heyetinin ailenin veya okulun yerine geçerek suç 
duyurusunda bulunmasının hem aileyi hem de öğretmenleri gelebilecek tepkilerden koruduğunu;  

Cinsel amaçlı satmalarla ilgili son zamanlarda çok sık görülen bir yöntemde sürecin: “Genç 
bir kıza bir cep telefonu hediye ediliyor, cep telefonu aracılığıyla önce arkadaşlık kuruluyor. 
Genellikle köyden ve evden çıkmayan kızlar seçiliyor. Arkadaşlık kurduktan sonra, cep 
telefonuyla bir süre ahbaplık edildikten sonra -adam veriyor cep telefonunu ve kontörleri de o 
yüklüyor- randevu veriliyor, randevu günü ve saatinde kıza tecavüz ediyor. Kıza tecavüz ederken 
cep telefonuyla çekim yapıyor. Çekim yaptıktan sonra “Arkadaşlarımla da birlikte olmazsan bu 
görüntüleri veririm.” diyor” şeklinde işlediğini ve ondan sonra da fuhşa yönelmenin başladığını; 
bu olaylarda zor kullanmanın değil hem erkek hem kız çocukların “Hayır.” Diyememesinin etkili 
olduğunu;  

Merkezlerinde yapılan tedavinin rezidental tedavi olduğunu, avukatlık, tıbbi, psikiyatrik ve 
eğitim hizmetlerin beraber verildiğini, çok eleştirilmesine rağmen kapalı kapı sisteminin özellikle 
uyguladıklarını;  

Şimdiye kadar 139 kıza bakıldığını, 37’sinin ailelerine geri verildiğini, şu an 21 kıza 
bakıldığını ve kapasitenin 30 olduğunu;  

Gelen vakalarda DNA sonuçlarına göre istismarcıların % 22’sinin baba, % 24’ünün baba 
dışında akraba, sadece % 10’unun yabancı olduğunu; 
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Tâcizcilerin profiline ilişkin bir soruya, genellikle 20-25 yaş, evli, iki çocuklu, genellikle 
işsiz ya da şoför dolmuş veya servis şoförlerinde görüldüğü; bu öbeklenmenin nedeninin bu 
kişilerin fazla ortada olması, daha fazla çocuk popülasyonuyla birlikte olması olduğunu; bir de son 
durak kızları diye bir grubun olduğunu ve servislerin en son bıraktıkları bu kızların en fazla risk 
altında olduğunu; 

İfade etmiştir. 
 
30/03/2010 tarihli toplantı: 
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ özetle; 
Kayıp çocuklar sorununun, Türkiye’nin gündemine çok yeni gelmekle birlikte aslında 

dünyanın gündeminde çok da eski olan bir konu olduğunu ve her yıl pek çok çocuğun birçok 
nedenden kaybolduğunu ve bu konuda çok iyi istatistikler tutmanın sadece ülkemizde değil tüm 
Dünya’da mümkün olmadığını, 

Kayıp çocukların; 18 yaşın altındaki çocukların ailelerinin bilgisi dışında herhangi bir 
nedenle evden uzaklaşması, kaçması ya da kaçırılması ve bu nedenden dolayı da risk altında 
olması şeklinde tanımlanabileceğini, 

Kayıp çocuklar deyince her ne kadar bizim son zamanlarda basında bu çocukların hep 
birileri tarafından kaçırıldığı gibi bir intiba uyandırıldıysa da çocukların birçok nedenle kayıp 
olabildiğini; temel olarak da üç tane neden olduğunu; bunlardan bir tanesinin çocukların aile 
üyeleri tarafından kaçırılması olduğunu, 

Bu tür kaçırmalardaki en büyük nedenin, genellikle, anne-baba arasındaki çatışmalar, 
ayrılıklar vesaire gibi nedenlerle bir ebeveynin diğer ebeveynden intikam alma amacı olduğunu, 
yine ailenin diğer üyelerinin, ebeveynlerden intikam almak için de çocuğu kaçırdığını, bunun 
ülkemizde oldukça sık görülen bir yöntem olduğunu ve ne yazık ki çoğu kaçırmaların da 
öldürmeyle sonuçlandığını, 

Bütün dünyadaki araştırmaların aile üyeleri tarafından kaçırılan çocuklarda psikolojik 
travmalar ve sonradan çıkan sorunların diğer kaçırmaların hepsinden çok daha fazla olduğunu 
gösterdiğini, bunun en temel nedeninin de, çocuğun güvendiği biri tarafından normal şartlarda 
gelişimi içinde en güveneceği kişi tarafından böyle bir sıkıntıya uğratılmış olması olduğunu, 

İkinci ana nedenin, çocukların yabancılar tarafından kaçırılması olduğunu, yabancılar 
tarafından kaçırılan çocuklarda kaçıran grupların başında pedofili gruplarının geldiğini, bunların 
çocuk kaçırmasının son derece kolay olduğunu, çünkü çocuklarla ilgili olduklarından, çocukların 
nelerden hoşlanacaklarını, nelere ilgi duyacaklarını gayet iyi bilebildiklerini 

Çocuğun kendi çocuğuymuş gibi yetiştirilmesi amaçlı kaçırmaların, özellikle küçük 
çocukların kaçırılmasında karşılaşılan bir olgu olduğunu, para kazanmak amaçlı da çocukların 
kaçırıldığını, ülkemizde bu gruba çalıştırmak amacıyla kaçırılan ya da aileleri tarafından aslında 
bir çeşit kiralanan çocukların da eklenmesi gerektiğini, özellikle son yıllarda ciddi oranda artan, 
kendilerinin de gördüğü belli illerden ailelerden habersiz ya da ailelerinin bilgisi dışında en 
azından ailenin bir elemanının bilgisi içinde çocuğu alarak dilendirmek ya da başka amaçlı sabıka 
yaratacak, yasal olmayan şeylerde kullanmak için kaçırmaların olduğunu, 

3 üncü nedenin ailesinin izni dışında aile içi baskı, şiddet, iş bulma, evlenme gibi 
nedenlerden çocuğun evden kaçması olduğunu, kayıp çocuklardaki en büyük grubu bu grubun 
oluşturduğunu, 
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Genellikle bu grubun çok göz ardı edildiğini, ailelerin de çocukları kaybolduğu zaman ilk 
şikâyetlerinin hep birilerinin kaçırdığı yönünde olmakla birlikte koruma altındaki çocuklara, sokak 
çocuklarına bakıldığı zaman bu grupların yüzde 99’undan daha fazlasının tamamen kendi başına 
evden kaçan çocuklardan oluştuğunu görüldüğünü, 

 Genellikle ailelerin evden kaçmayı çok kabullenmek istemediğini, çünkü genellikle evden 
kaçmanın temelindeki aile içi şiddet, aile içi cinsel istismar, çocuğu küçük yaşta evlendirmeye 
çalışmak gibi nedenlerin yatmasının ailelerin çok işine gelen bir olgu olmadığını, 

Bugüne kadar en azından sahada evden kaçmış, ailesinin haberi olmayan, sonradan bulunan 
çocuklar arasında kendilerinin on iki yıldır hiç organ mafyasına ilişkin bir vaka görmediğini, 

İstanbul ilindeki on iki yıldır, sokakta çalışan çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar, 
kurumlardaki çocuklar gibi taramalar yapıldığında, evden kaçma oranının çok yüksek olduğunu ve 
sokakta bulunan çocukların yüzde 90’ının evden kendi isteğiyle kaçtığını ve yakalandıkları zaman 
bu çocuklardan öykü almanın çok zor olduğunu, çoğu kez kimlik vermediklerini, başka isimler 
söylediklerini, bambaşka öyküler anlattıklarını,  

Kurumlar arasındaki  iş birliğinde sıkıntılar olduğunu, örneğin, üç dört ayrı 
mahkemede aynı çocukla ilgili dava sürdüğünü, her bir mahkemede çocuğun başka bir 
isimle ve  başka bir soyadıyla kayıtlı olduğunu ve resimlerle bakıldığı zaman çocuğun aynı 
olduğunun görüldüğü, 

Çocukla ilgili sorunların büyük bir kısmının aileden kaynaklandığını suç işleyen 
çocukları suça yöneltenlerin aileleri, çok yakın akrabaları, anne-babaları olduğunu, Bu risk 
gruplarını belirleyip tedbir almadıktan sonra o çocuklara yapılan rehabilitasyonların da çok 
işe yaramadığını, 

2001 yılından beri açık olan ticari yönden cinsel sömürüye uğramış kız çocuklarının 
bakıldığı bir merkezlerinin olduğunu, kendisinin merkez kurulduğu günden beri oraya  
danışmanlık yaptığını, merkeze gelip geçen çocuk sayısının yaklaşık bine yakın olduğunu, bu 
çocukların da büyük bir kesiminin evde cinsel istismara uğradıkları için kendi istekleriyle evden 
kaçan, evden kaçtıktan sonra da sokak kültürü içinde yapacak başka şey olmadığı için o cinsel 
sömürüyü, kendi kendilerine kullanan çocuklar olduğunu, 

Bir çocuk bir nedenle evden kaçmışsa, o çocuğu o eve tekrar iade etmek için devletin çok iyi 
bir çalışma yapması gerektiğini, Çünkü hiçbir çocuğun çok ağır bir ruhsal bir bozukluğu yoksa 
sıcak, sevimli, iyi bakıldığı, yemek yediği, kafasında bir damı olan bir yerden kaçmayacağını, 

Çocukların aranırken hep en güzel resimlerinin kullanıldığını oysaki, çocuk sokağa çıktıktan 
iki gün sonra, artık o resimle o çocuğu hiç kimsenin bulamayacağını, Amerika’da çok yeni 
yapılmış bir üniversitede araştırma olduğunu, çocukların ailelerden alınan resimlerinin farklı farklı 
resimler olması gerektiği, o güzel yüzlü temiz pak çocukların eşleştirilemediği ve bu da çocuğu 
görülmesine rağmen tanınmadığını, 

Kurumlarla çok yakın biri olarak her kurumun elinden geleni yaptığını bildiğini ama  
kurumların da sorunları olduğunu, bir kısmının yapılanma sisteminin değiştirilmesi 
gerektiğini, bir kısmının ciddi eleman problemi olduğunu, 

Aile eğitiminin çok önemli olduğunu, Türkiye’de anne-baba okullarının çok 
arttırılması gerektiğini, hatta gerekiyorsa insanlara evlenmeden önce böyle bir şart 
getirilmesi gerektiğini, yani her doğurganlık hakkı olan kişinin anne-baba olamayacağını ve 
bir çeşit anne babalığın çok ciddi öğretilmesi gerektiğini,  



– 681 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Çocukların okul sistemi içinde ne olursa olsun tutulmaya çalışılması gerektiğini, eğitim 
sisteminin dışına itilen her çocuğun, kayıp çocuk olarak bize döndüğünü,  

Öğretmen eğitiminin çok dikkatle gözden geçirilmesi gerektiği, çocuklara sadece bilgi 
öğretmekle kalmayıp çocuklara, eğitim kısmını da yapmamızın gerektiğini, okullarda 
rehberlik sistemlerimizi çok iyi geliştirmemiz gerektiğini,  

Suça karışan ya da suça yönlendirilen çocuklarla ilgili ayrı bir sistem kurmamız 
gerektiğini,  

İfade etmiştir. 
 
31/03/2010 tarihli toplantı: 
Oğuz Kağan KÖKSAL (Emniyet Genel Müdürü) özetle;  
Çocukların mağduriyetine neden olan olayların polise intikal edinceye kadar, epeyce bir 

safhadan geçtiğini ve bu safhanın ayrı sorumluları olduğunu;  sorumluluğu olan kurumların, 
kuruluşların veya sivil toplum kuruluşlarının da en az polis kadar sorumlu olduğunu;  

Çocuklarla ilgili polis olarak  
-Çocukların suça maruz kaldığı ortamların ortadan kaldırılması, 
-Suça maruz kalan çocuklarla ilgili yapılanlar, 
-Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılanlar,  
-Mağdur ve kayıp çocuklarla ilgili yapılanlar, 
-Ailelerin bilinçlendirilmesi 
tedbirlerini aldıklarını; 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 1’inci maddesinde bunun bir görev olarak 

yüklendiğini; Emniyet teşkilatının, yapılanmasında değişiklik yaparak 2001 yılından itibaren 
Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinde çocuk şube müdürlükleri kurduğunu ve zaman içinde bütün 
il ve ilçelerde faaliyete geçtiğini;  

Çocuk şubelerinin kayıp, korunmaya muhtaç, buluntu, kimliği tespit edilemeyen, sokakta 
yaşayan/çalışan, mağdur ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmekle 
görevli olduğunu; Bu birimlerde görev yapan 4.632 personelin sivil kıyafetle çalıştığını; Çocuk 
polislerinin yoğun bir hizmet içi eğitim programından geçirildiklerini;  

Ayrıca, bu personelin içerisine bir taraftan kadrolu sosyal çalışmacı, yani polis olmayan ama 
sosyal çalışmacı hüviyeti taşıyan kişileri alınmaya çalışıldığını, bir taraftan da yetişmediği yerlerde 
de diğer birimlerle (SHÇEK) ile iş birliği hâlinde çalışıldığını; 

Aynı zamanda, 2007 yılında, Polis Akademisi Başkanlığında Suç Önleme ve Çocuk 
Suçluluğu Araştırma Merkezî kurulduğunu ve böylece olayın sadece operasyonel, polisiye 
yönünün değil, akademik yönünün de ele alındığını;  

Çocukların korunmalarına yönelik birtakım özel projeler  uygulandığını:  
• “Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi”  
• “Umut Yıldızı Projesi”  
• Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Elâzığ, Tekirdağ, Balıkesir, Mardin, 

İstanbul, Adana, İzmir gibi pek çok ilde 160’ın üzerinde proje uyguladığını;  
• Çocukların zararlı İnternet yayınlarından korunması amacıyla “Sanal Devriye” 

uygulamasının başlatıldığını;  
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Okullarda aileleri bilgilendirme faaliyetleri yapılarak velilerin ve öğrencilerin nelerle 
karşılaşacakları konusunda hazır hâle getirilmesinin amaçlandığı, 2009 yılında yaklaşık 500 bin 
öğrenciye bilgilendirme yapıldığı; 

Çocukların uyuşturucudan korunmasına yönelik 2009 yılını sokak çeteleri veya sokak 
satıcılarıyla mücadele yılı ilan ettiklerini ve küçük de olsa öğrencileri, gençleri zehirleyen 
uyuşturucuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını;  

Çocukların dilendirilmesiyle mücadele amacıyla 2008 yılında bütün illere genelge 
göndererek personelin konuya ilişkin duyarlılığının arttırıldığını; 

Sokakta yaşayan çocuklarla ilgili SHÇEK’le yapılan iş birliği içerisinde hareket edildiğini, 
SHÇEK’in oluşturduğu mobil ekiplerle birlikte çalışıldığını;  

Çocuk işçiliğinin önlenmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO’yla 
işbirliği içerisinde çalışıldığını; 

Polis birimlerine gelen veya getirilen çocuklara bakıldığında, bunların % 40’ının suç 
mağduru, % 48’inin suç işlediği şüphesiyle, % 10’unun da çeşitli sebeplerle birimlere getirildiğini; 

Gelenlere bakıldığında: Yüzde 64’ü 11-18 yaş arasında ve erkek, 11-18 yaş arasında yüzde 
23’ü bayan, 0-10 yaş arasındaki erkek % 8; 0-10 yaş arasındaki kız yüzde 5 olduğunu;  

Kayıp çocuk konusunda farklı tanımlamaların olduğunu ve kolluğa bildirilen her kayıp 
müracaatının kayda alınarak arama çalışmalarına başlanıldığını; 

Kayıp çocukların arama çalışmalarına yön vermek amacıyla “Kayıp Çocuk Rehberi” 
hazırlanarak tüm Valiliklere Bakanlık genelgesi ile gönderildiğini; Rehberde kayıp çocukların 
nasıl aranacağı ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığını; 

Cumhuriyet Savcılıklarınca “Kayıp çocuk” konusunun idari bir araştırma olarak kabul 
edildiğini ve  her vakaya suç dosyası açılmadığını; Kayıp çocuklar konusunun yalnızca idari bir 
işlem olarak değerlendirilmeyip, adli olarak da değerlendirilerek Cumhuriyet Savcıları tarafından 
da dosya açılmasına ihtiyaç duyulduğunu; 

Yapılan kayıp müracaatlarına genel olarak bakıldığında; 1997 yılından itibaren 29.515 çocuk 
için kayıp müracaatı alındığını, bunlardan 28.036’sının da bulunmuş olup, hâlen kayıp olarak 
aranan 1.479 çocuğun 483’ünün sosyal hizmet kurumlarından izinsiz ayrılan veya izinli ayrılıp da 
tekrar kuruma dönmeyen çocuklar, 996’sının ise ailelerin yanından ayrılan çocuklar olduğunu; 

Kayıp çocukların cinsiyetine göre dağılımına bakıldığında; % 65’i kız, % 35’ nin ise erkek 
çocuklar olduğunun görüldüğünü; ergenlik çağına gelmiş kayıp çocukların % 68’inin 16-18 yaş 
grubunca temsil edildiğini; özellikle; 0-12 yaş aralığında bulunan kayıp çocukların daha 
hassasiyetle üzerinde durulması gereken yaş dilimi olduğunu;  

2009 yılında çocuk şubelerinin gelişmesi noktasında bahse konu kayıpların  nedenlerini, 
nasıl bulunabileceklerini içeren yeni tedbirler, projeler geliştirmek amacıyla Emniyet Genel 
Müdürlüğü olarak bir çalışma yapıldığını; Daha önceden kaybolup da bulunan çocuklarla, 
bulunabilenlerle birebir röportaj veya bulunduğunda kendilerinden alınan beyanların taranması 
sonucu 14.387 çocuğa ulaşılarak, kaçma nedenlerini içeren sorular sorulduğunu; alınan cevapların 
sayısal ortamda değerlendirildiğini; Sonuçlara bakıldığında ; En yüksek rakamla % 22’sinin, 
macera ve heyecan hevesiyle kaçtığını belirttiğini, % 20’sinin gönül ilişkisi nedeniyle kaçtığını 
belirttiğini, % 10’unun kötü arkadaş grubu, % 8 İnternet  arkadaşlığı, kaçanların % 8’inin de 
internet arkadaşlığı nedeniyle, % 7’sinin aile içi şiddet ve baskı görme, % 5’inin cep telefonuyla 
arkadaşlık ve gene % 5’inin anne-baba yoksunluğu, Üvey anne-baba baskısı % 2, yazılı görsel 
medya etkisi % 2, engelli olma ise % 1 olduğunu; 
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Genel olarak, kayıp olan ve kayıp müracaatında bulunulan çocukların yaklaşık  % 95’inin 
kısa süre içerisinde bulunduğunu; diğerlerinde ise; 0-12 yaş grubu arasında şu anda 148 çocuğun 
aranmakta olduğunu ve bahse konu çocukların % 76’sının velayet ve kurumdan izinsiz ayrılma 
olarak değerlendirildiğini;  

Yaşanan sorunlar olarak: 
Kayıp çocuklarda polisin iletişim ve sinyal bilgilerine daha süratli ulaşmasını sağlayacak bir 

sistem getirilmesi gerektiğini; böylece çocuğun şehir dışına çıkmadan yakalanabileceğini; 
Çocuğun velayetinin mahkemece anneye veya babaya verildiğini ama tesliminin 

polisten istendiğini, bunun polisin işi olmadığını ve icra marifetiyle teslim edilmesinin 
gerektiğini;  

Veri bankasıyla ilgili kanunun bir an önce çıkartılarak DNA verileri sayesinde daha 
süratli hareket edilebileceğini; 

İfade etmiştir. 
Sorulan bir soru üzerine; 
Çocuk polisinin daha iyi hale getirilmesi için Hollanda’yla birlikte yapılan bir Matra Projesi 

denilen Avrupa Birliği projesi olduğunu;  
Bunun yanı sıra da, çocuk polisinin oldukça iyi olduğunu çünkü pek çok ülkede, mesela 

Sudan’daki Azerbaycan’daki çocuk polisinin doğrudan doğruya Emniyet teşkilatı çalışanlarınca 
kurulduğunu ve çalıştırıldığını belirtmiştir. 

Son olarak organ mafyasının varlığı ile ilgili soru üzerine;  
Organ mafyası ile ilgili kamuoyunda, sanki böyle bir şey varmış gibi yaygın kanaat 

bulunmakta ise de; Günümüze kadar hiçbir bilgi, bulgu bulunmamakta olduğu cevabını 
vermiştir. 

 
01/04/2010 tarihli toplantı: 
Reza HOSSAINI (UNICEF Türkiye Temsilcisi) özetle; 
Kayıp çocuklar konusunun aslında yeni bir konu olmadığını son zamanlarda medyayla 

birlikte iletişimin güçlenmesiyle, internet vesaire gibi konuların daha yaygın olmasıyla ortaya 
çıkan bir konu olduğunu, 

Öte yandan veri toplama sistemlerinin güçlenmesiyle beraber ve ortaya bu verilerin 
çıkmasıyla beraber de global olarak kayıp çocukların sayısında ciddi bir artış olduğunu, 

Avrupa Birliğinden mevcut olan kısıtlı bilgilere göre evinden kaçan çocukların yüzde 90’ı ile 
yüzde 95’i arası ya evde ciddi bir şiddete maruz kaldıklarını ya da evde bir şiddetin tanığı 
olduklarını, bunda gelişen iletişimin de rolü olduğunu, internet, internet’teki sosyal paylaşım 
ağlarının çocukların mağduriyetlerini arttırdığını ve çocukları evden dışarı çeken bir faktör 
olduğunu, 

Eğer aile, yani ilk koruma mekanizması güçlendirilebilirse bu problemin çok büyük bir 
kısmıyla baş edilebileceğini, bunun sadece hükûmetlerin, devletlerin kendi başlarına 
yapabilecekleri bir mücadele olmadığını, sivil toplumla, yaşanılan toplumla, insanlarla hep beraber 
yapılabilecek bir mücadele olduğunu, 

1996-1997 yıllarına kadar kayıp çocuklar sorunu ile mücadele işinin Belçika’da tamamen 
polis ya da adalet sisteminin işi olarak görüldüğünü, bu yaklaşımın 1995’te yaşanan çok üzücü bir 
olay sonrasında değiştirilmeye başlandığını- ki bu olayda da 4 tane çocuğun yolda kaçırıldığını, 
bulunamadığını, sonrasında da öldürülmüş olarak bulunduğunu, bu olaydan sonra, eğer kurumların 
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arasında daha iyi bir bilgi alışverişi ve daha iyi bir koordinasyon olsaydı ve eğer halk bu 
kurumlardaki bilgiye, örneğin polisteki bilgiye, daha rahat ulaşabiliyor olsaydı -ki yapan kişi daha 
önceden bilinen bir insanmış- bunun önlenebileceğini gördüklerini ve daha sonrakileri önlemek 
için de bunu bir yol olarak, alınmış bir ders olarak nitelendirdiklerini, 

Bu itibarla ilk yaptıkları şeyin aslında bir bilgi ağı oluşturmak olduğunu ve herhangi bir 
kayıpla ilgili bilgi geldiği zaman tüm bilgileri o ağa girip, ağa herkesin ulaşabilmesini 
sağladıklarını, böylece de bir sosyal çalışmacının ya da bir sağlık çalışanın ya da herhangi birinin 
kendi çevrelerinde, kendi mahallerinde bir çocuğun kaybolduğunu öğrenmelerinin on iki saati 
bulmamasını sağlayabildiklerini, 

Bunun faydası olarak bütün sektörlerde hem kontak kişisinin, bu işle ilgilenen bir kişinin 
olması ve onlara bu bilginin yayılıyor olması hem de aynı zamanda hızlı bir şekilde yerel düzeye, 
toplum düzeyine bilginin iniyor olması ile bu şekilde bilginin medyaya da çok çabuk ulaşıyor 
olması ve tamamen yayılmasının sağlanabildiğini, 

Kayıp ve mağdur çocuklar sorunu ile mücadelede 5 noktayı sayabileceğini, bunlardan 
birincisinin risklerin erken tanınması için iyi bir erken uyarı sistemi kurulmuş güçlü bir önleme 
mekanizması olduğunu, 

İkincisinin, kurumlar arası iş birliği ve sektörler arası iş birliği olduğunu; eğer ailede bir 
sorun varsa, eğer çocuğun ailesi yoksa, eğer çocuk aileden uzaklaştırılmak zorunda kaldıysa gibi 
tüm konuların da aslında tek bir kurumun yapabileceği şey olmadığını, bir sürü yere düşen bir sürü 
görev olduğunu ve bunların beraber bir arada yapılabiliyor olması gerektiğini, 

Üçüncüsünün, araştırma ve gözden geçirme olduğunu; Emniyet Genel Müdürlüğünün 
çocukların kaçma ve kaçırılma sebeplerine ilişkin bir araştırması olduğunu, bunun çok önemli bir 
araştırma olduğunu, 

Dördüncüsünün sivil toplumla birlikte çalışarak yerele inmek ve toplumun desteğini almak 
olduğunu, 

Beşincisi ve belki de en önemlisinin ailelerin eğitimine özel önem verilmesi ve bu konudaki 
toplumsal duyarlılığın arttırılması gerekliliği olduğunu,  

Küreselleşmeyle beraber ve gelişmeyle beraber ailelerin küçülmesinin, daha çekirdek aileye 
dönülüyor olmasının o ailelerin etrafındaki, geniş ailelerin etrafındaki koruma duvarlarını 
yıktığını, bu konuda bugüne kadar Avrupa’da yapılan birçok çalışma olduğunu ve esas olarak 
kadının toplumdaki değişen rolüne bakıldığını, kadının değişmesiyle toplumun da değiştiğini 
ancak kadının değişmesiyle birlikte erkeğin değişmediğini; erkek değişmediği için, erkek aynı 
bakış açısına sahip olduğu için de kadınla erkek arasındaki ve ailelerdeki kırılmalar ve problemler 
ortaya çıktığını, bir yandan çoğunlukla gelir düzeyindeki düşüklük, fakirlik de ailelerin 
parçalanmasına neden olabildiğini,   

Organ mafyasıyla ya da organ nakliyle ilgili Türkiye’yle ilgili kendilerinde de olan bir 
bilgi olmadığını, bunun daha çok Güney Asya’da, Nepal, Bangladeş ve Hindistan gibi 
ülkelerde daha ciddi problem olduğunu, 

İfade etmiştir. 
 
06/04/2010 tarihli toplantı: 
Eray KARINCA (Ankara 8. Aile Mahkemesi Hâkimi) özetle;  
Aile mahkemelerinin yeniden örgütlenmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu çünkü aile 

mahkemelerinin şu anki işlevinin klasik diğer asliye hukuk mahkemeleri gibi önlerine gelen 
dosyaları, boşanma davalarını veya nafaka, velayete ilişkin dosyaları karara bağlamak şeklinde 
olduğunu; 
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Oysa aile mahkemelerinin kuruluş amacına bakıldığı zaman diğer mahkemelerden öte, adalet 
uygulamaktan, adaleti sağlamaktan da öte sorun çözücü bir yapısının olmasının gerektiğinin 
düşünüldüğünü, çünkü bu mahkemelerde diğer mahkemelerde olmayan uzmanların olduğunu, 
4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluşuna İlişkin Kanunda özel bir yargılama tekniğinin olması 
gerektiğinin öngörüldüğünü, Yasanın 6’ncı maddesinde kâğıt üzerinde aile mahkemesi 
hâkimlerine diğer hâkimlere tanınmayan olağanüstü yetkiler tanınmış olduğunu, yine 4320 sayılı 
Ailenin Korunması Hakkındaki Kanunda aile mahkemesi hâkimlerine diğer hâkimlere tanınmayan 
çok etkili yetkilerin verildiğini, En azından sadece bir şikâyet üzerine, aile içi şiddet örneğinde, 
adamı evden uzaklaştırabildiklerini, bunun bir tedbir olduğunu, hiçbir yargılama yapmadan bir 
şikâyet üzerine böyle bir karar verebildiklerini; 

Çocuğa ilişkin olarak, anne babalık görevinin kötüye kullanılması durumunda velayet 
görevini kaldırdıklarını, aile mahkemesi olarak velayeti kaldırmak görevinin kendilerinde 
olduğunu ama vasi atama görevinin sulh hukuk hâkiminde olduğunu, bunun en az üç dört aya mal 
olduğunu, bunun toplumda yansımalarının çok ciddi olduğunu, aile mahkemelerinin alanının 
genişletilmesi ve radikal görülse de çocuk mahkemelerinin kapatılması inancında olduğunu; 

Aile hâkiminin aile hekimi gibi olması gerektiğini, belli mahallelere bakan aile hekimleri 
gibi aynı şekilde aile mahkemelerinin de belli yerlerdeki -birleşik aile mahkemeleri statüsü 
içerisinde bunu düşünerek- davalara belli numaralı aile mahkemelerinin bakması gerektiğini, 
Bunun tabii hâkimlik ilkesiyle çelişip çelişmeyeceğinin formülünün bulunabileceğini, 

İfade etmiştir. 
 
Mustafa KILIÇ (Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosu Savcısı) özetle; 
Ülkemizde görev yapan çocuk hâkimlerinin, çocuk savcılarının ve aile hâkimlerinin 

hiçbirisinin insan psikolojisi ve çocuk psikolojisiyle ilgili bir eğitim almadığını,  
Çocuk bürosu gibi aile bürosu savcılığının kurulmasını istediklerini, şimdi çocuk bürosu 

savcılığının olduğunu, bütün çocuk suçlarının hem mağdur hem suça sürüklenen açısından burada 
toplandığını ve çocuk savcısının, çocuğun yüksek yararı bakışıyla o dosyaları inceleyip 
sonuçlandırmaya çalıştığını, aile bürosu olursa savcılıkta bütün aile dosyalarının oraya 
toplanacağını ve böylece geldiği gün işin sonuçlandırılmasının mümkün olacağını, 

Kendilerinin bütün dinleme kararlarında, göz altına almalarda, el koymalarda acil 
gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda karar verme yetkisi olduğunu, yani mesainin ilk 
günü, hâkimin onayına sunulmak üzere savcılığın böyle karar verme yetkisi konabileceğini 
ve böylece işi çözmüş olabileceklerini, bunun için yasada değişiklik yapılması gerektiği, şu 
anda yetkilerinin olmadığını, 

18 yaşına kadar olan kişileri çocuk olarak kabul ettiklerini ve gelen her evrakı şüpheli olay 
olarak nitelendirip muhakkak kayıtlarına aldıklarını, 

18 yaşını tamamlamamış ve aile tarafından kayıp olduğu iddia edilen her çocuk 
olayının bir adli vaka olduğunu, altında suç olup olmadığı konusunun, karıştırıldığını, bunun bir 
sonraki aşama olduğunu, yani kayıp olayının adli vaka olduğunu ama suç olmayabileceğini,  

Çocuğun ifadesini karakola giderek almadıklarını, çocuğu adliyeye getirdiklerini, 
çocuğun adliyede çocuk bürosuna getirildiğini ve fiziksel özelliklerinin hiç de iyi olmadığını, 

Çocuk Koruma Kanununun mevzuat olarak oldukça yeterli bir kanun olduğunu, bunun çok 
fazla rötuşlanacak bir tarafı olmadığını, yönetmeliklerle de gayet güzel bir şekilde desteklenmiş 
durumda olduğunu, kendilerinin uygulamada sıkıntılarının olduğunu, çözümün altyapının 
kuvvetlendirilmesi olduğunu,  

İfade etmiştir. 
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07/04/2010 tarihli toplantı: 
Dr. İsmail BARIŞ (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü) özetle; 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun çocuklara baktığını bunların “Çocuk 

yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk evleri” adı altında salim çocuklar olduklarını, salim 
çocuklardan kastın “kendi ailesinin yanında iken ekonomik ve sosyal sebeplere bağlı olarak 
çocukların devlet tarafından korunmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmasından 
kaynaklanan çocuklar” olduğunu;  

Çocukların psikososyal açıdan, sosyalleşmeleri açısından, gelişimleri açısından, eğitimleri 
açısından, bu çocukların böylesine bir yapı içerisinde topluma yararlı insanlar olamayacakları 
kanaatiyle öncelikle çocuk yuvalarındaki bakım elemanlarının sayısının yüzde 100 artırıldığını ve 
eğitimlerini de kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunlarından ya da normal lise mezunu 
olup Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezinden çocuk bakım sertifikası almış olanlardan 
hizmet alım yoluyla ve yine kadroları yoluyla hizmet edilmeye başlandığını ve standardların çocuk 
yuvalarında en fazla 8 çocuğa, sekiz saat için 1 bakım elemanı, yirmi dört saat için ise 3 bakım 
elemanı görevlendirmeye başlandığını; 

Az sayıda çocukla biraz da eğitimli insanların ilgilenmiş olmasının hem çocukların kişisel 
gelişimlerine hem okul başarılarına hem de sosyalleşmelerine katkı sağlamaya başladığını, bunun 
sonucunda da geçen yıllarda üniversite sınavlarına giren çocukların iki ve dört yıllık okullar olmak 
üzere yüzde 67’lik bölümü üniversiteye girme imkânını elde ettiğini ancak bunun dünya örnekleri 
ile karşılaştırıldığında yeterli olmadığını ve gelişmiş ülkelerin uygulamalarını örnek alarak çocuk 
evlerini açtıklarını; 

Çocuk evlerinin; Çocuk evleri, mahallede, apartmanda, devlete ait olan yani kurumuna ait 
olan bir binanın, bir dairenin veya kiralanmak suretiyle 5 ya da 6 çocuğa, bazen de 4 çocuğa tahsis 
edilmiş olan birimler olduğunu; Türkiye’de şu anda yaklaşık 200 çocuk evi olduğunu, örneğin 
Ankara’da 26, İzmir’de 28 ve İstanbul’da 21 tane olduğunu; 

Çocuk evlerinde bakıcı annelerin bulunduğunu (bakıcı abla), bakıcı ablaların çocukların 
yurtlarda, yuvalarda olduğu gibi her türlü ihtiyaçlarını birlikte, evin içerisinde yatılı olarak, 
yaşayarak çocuklara öğretmeye çalıştıklarını; 

Aileye Dönüş Projesi uygulandığını ve kurumlarda fiilen kalan çocuklardan, bir sene kalmış, 
altı ay kalmış, iki sene kalmış, üç sene kalmış olanların ailesinde şiddet ve istismar olmayanların 
geri döndürüldüğünü; 6.500 tane çocuğun kurum ve kuruluşlardan kendi öz ailelerinin (anne-baba 
veya onlardan biri, yoksa geleneksel yapıya uygun olarak bakabilecek durumda olan babaanne, 
dede, dayı, amca gibi) yanına döndürüldüğünü;  

Suça itilmiş çocukların kendi ailelerinin yanında iken suça bulaştırılmış, suça itilmiş, ya da 
suç mağduru olmuş olduklarını, çocukların kendi durumlarına uygun, bir miktar daha disipline 
edilmiş rehabilitasyon merkezleri aracılığıyla kurum koruması altında alınması gerektiğini; bunun 
için de kanundan sonra yirmi beş tane BSRM denilen bakım merkezleri, bakım koruma 
rehabilitasyon merkezleri, bir de koruma ve bakım rehabilitasyon merkezleri kurulduğunu; bizatihi 
suça itilmiş olan çocukların, suçun mağduru olmuş olan çocukların bakım koruma merkezlerinde, 
kendisi bizatihi suça bulaşmış, bulaştırılmış olan çocukların ise koruma bakım rehabilitasyon 
merkezlerinde barındırıldığını; 
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Gerek Kanuna gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, bu birimlerin hiçbirinin kapalı 
sistem olmadığını, çocukların okula, çarşıya gittiklerinde geri dönmedikleri zaman emniyete 
bildirmek durumunda olduklarını;  

Eğer çocuk, yuvasına, yurduna dönmemişse hemen okuluyla irtibata geçildiğini ve 
gidebileceği o yurdun çevresindeki yerlerin kontrol edildiğini, bundan başka yapabilecekleri bir 
şey olmadığını; bulunamayanların derhâl polise bildirildiğini, bu bildirimde polise çocuğun 
eşkâlinin, kaybolduğu zamanın ve varsa fotoğrafının verildiğini; bu ihbarın poliste “kayıp çocuk” 
olarak kayda geçtiğini;  

Çocukların genel olarak daha önce yurttan ve yuvadan tanımış olduğu bir başkasına, gönüllü 
ailesine, kendi ailesi o civarda oturuyorsa onların yanına gittiğinin tespit edildiğini; 

Günlerce bulunamayan çocukların da olduğunu, bunların içinde özellikle kız çocukları 
ağırlıkta olduğunu ve çoğunun da elinde telefon olduğunu ve böylece aslında bunların nerede 
olacağının daha kolay tespit edilebileceğini;  

BSRM’ye gelen ya da bakım korumanın dışında kanunla ihtilafa düşerek ya da suç mağduru 
olarak gelen çocukların gidebilecekleri yerlerin de genelde emniyet teşkilatınca bilinebileceğini, 
çünkü bu çocukların neredeyse yüzde 60’ının birden daha fazla kuruluşu terk ettiğini, 20 defa, 30 
defa, 40 defa terk eden çocuklar olduğunu;  

Zaman zaman ailelerine çocukların verildiğini, çocukların gelmedikleri veya ailelerin 
çocuklarını biraz daha tuttuklarının bilindiği durumlarda bile genelge uyarınca polise bildirim 
yapıldığını; 

Çocukların sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanabilmeleri için birtakım tedbirler alındığını, 
bunun toplum merkezleri aracılığıyla yapıldığını; toplum merkezlerinin kolektif bir hizmet 
ürettiğini çocuk, kadın, erkek ve aileyi kapsadığını, ana-baba eğitimi, kadına insan hakları eğitimi 
de dâhil birçok organizasyonun gerçekleştirildiğini;  

Çocukların bir kısmını ailelerinin çalıştırdığını, İstanbul’da, İzmir’de çalıştırılan çocukların 
sayısının cumartesi pazar ve bayramlarda arttığının görüldüğünü; 

Kendi vazifelerinin öncelikle önleyici tedbirler almak olduğunu, bunun için seksen bir ilde 
çocuk komitelerinin bulunduğunu, aşağı yukarı 2 milyon çocuğa çocuklar aracılığıyla ulaşıldığını 
ve okullarda çocukların haklarının ne olduğunu anlatıldığını; 

Yurt ve yuvalarda, çocuk evlerinde, sevgi evlerinde, huzur evlerinde, bakım ve 
rehabilitasyon merkezlerinde çalışacak olan elemanların en az lise mezunu olmaları gerektiğini, 
mezunlar arasından da kız meslek lisesinin çocuk gelişimi bölümünden mezun olanlara öncelik 
verildiğini; 

Sosyal yardımların, sosyal hizmetlerin bir araya getirildiği bir icra bakanlığının kurulmasıyla 
alakalı bir çalışma yapıldığını, bunun için aşağı yukarı dört yıldan beri görüşmelerin devam 
etiğini; hem çocuğu hem kadını hem erkeği kapsam içerisine alabilme imkânı nedeniyle “Aile” 
kavramının ön plana çıkarılması gerektiğini; dünyanın birçok ülkesinde de bu bakanlıkların adının 
genellikle “aile bakanlığı” olduğunu; 

Sosyal hizmet mekteplerinin artırılmasının, mezunlarının sayısının çoğaltılmasının, gerekirse 
“ithal edilmesi”, çocuk gelişim bölümlerinin teşvik edilmesinin, psikologların, çocuk 
psikologlarının kurumda istihdam edilmesinin amaçlandığını;  

Üniversitelerin ve YÖK’ün “Türkiye’de bir sorun var. Bu sorun ciddi bir sorundur. 
Sosyal çalışmacı ihtiyacı vardır. Böyle her yıl 50 tane mezunla bu olmaz.” demeleri 
gerektiğini; 
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 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tekrar gözden geçirilerek kurumların ne kadar yarı 
açık hâle veya yüksek korumalı yer hâline getirilebileceğinin düşünülmesi gerektiğini; 

Analık eğitiminin de, kocalık eğitiminin de, kadınlık eğitiminin de, çocukluk eğitiminin 
de, evlilik eğitiminin de okullarda yani yaygın eğitim ve örgün eğitimde verilmesi 
gerektiğini; 

İl valilerin bu konuyu en az asayiş kadar benimsemesi gerektiğini, 
İfade etmiştir. 
 
08/04/2010 tarihli toplantı: 
Prof. Dr. Oğuz POLAT (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

Öğretim Görevlisi) özetle;  
Türkiye’nin çok büyük nüfusu ve coğrafyası açısından adli tıp çalışmalarında zorlanılan bir 

ülke olduğunu; birçok konuda olduğu gibi, adli tıp da yapılanmasını merkezîyetçi bir yapıda 
kurulduğunu ve her şeyin İstanbul’da toplandığını, bu nedenle bütün olguların İstanbul’a gelmesi, 
İstanbul’da bakılması gereğini doğurduğunu; oysa kriminal olaylarda, özellikle suç olaylarında 
zamanın en önemli kriter olduğunu, ilk yirmi dört saatin çocuğun bulunabilmesi için çok büyük 
olasılıkla iyi bir zaman olduğunu ancak kırk sekiz saatten sonra bu olasılığın azaldığını ve yetmiş 
iki saatten sonra şansın çok çok düştüğünü; 

Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre, bilinmeyen, yabancı biri tarafından çocuk 
kaçırıldığı zaman çocuğun öldürülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu; yüzde 90 oranında 
çocuk kullanıldığı ve öldürüldüğünün tespit edildiğini;  

Bu açıdan, adli tıp çalışmasının zamanın çok önemli olduğu bir çalışma olduğunu, bu 
nedenle de olayı yerinde çözmek gerektiğini, fakat Adalet Bakanlığına bağlı çalışan bir Adli Tıp 
Kurumu yapılanmasında bunun yapılamadığını, bunun sebebinin ise adli tıp yapılanmasında 
Yargıtay’ın yapılanmasının model alınarak kurulların oluşturulduğunu ve bu kurulların sadece 
İstanbul’da odaklandığı;  

Son yirmi yirmi beş yılda gelişen ve daha ön plana çıkan çocuk problemlerinde 
uzmanlaşmanın çok önemli olduğunu ancak kanun yapısı, kendi içyapısı, yönetmelikleri söz 
konusu uzmanları istihdam etme şansını azalttığını;  

Adli tıbbın üniversitelerle beraber çalışması hâlinde sonuçların çok daha iyi olacağını çünkü 
Türkiye’deki uzman sayısının şu anda 250-300’lerde olduğunu ve bu sayının çok yeterli 
olmadığını ancak her geçen gün arttığını; 

Multidisipliner bir çalışmanın gerektiğini, sadece adli tıbbı, adli tıpçıların çalıştığı bir alan 
olarak düşünmemek gerektiğini, konusuna göre kriminologların, çocuk uzmanlarının vb. çalıştığı 
bir kurum olarak ele alınması gerektiğini; 

Gelişmiş ülkelerde ilçelerde dâhil, yani her birimde bir tane adli tıp uzmanıyla beraber 
çalışmalar yapıldığını, Bunun da yaklaşık olarak 1000-1.500 gibi bir rakama denk 
düştüğünü, bu rakama ulaşmak için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu, ancak sayı 
yetersizliğinin şöyle bir defektinin de olduğunu: Şu anda otopsinin pratisyen hekimlerce 
yapıldığını, pratisyen hekimin yaptığı otopsinin herhangi bir pratisyen hekimin ameliyat 
yaptığı zamanki sonuçlarıyla eşdeğer olduğunu, oysa pratisyen hekimlerin çok yetersiz 
bilgisi olduğunu, sadece beşinci sınıfta bir ders (adli tıp) aldıklarını, ondan sonra otopsi 
yaptıklarını, verdikleri raporlara göre savcının karar verdiğini, sonuçta adalet 
mekanizmasının zamanla çalışmamaya başladığını, bunun da raporların Adli Tıp 
Kurumuna gelmesi ile sonuçlandığını, böylece her vakada üç yıl, beş yıl bekleme sürecine 
girildiğini; 
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Kurumun yeni gelen olaylara 2011 yılına süre verilmesinin temelinde mahkemelerin 
bakış açısı yattığını; mahkemenin “örneğin Çukurova Tıp’ta organize bir yer var, bu 
konuyu bilen uzmanlar var, Elâzığ’da bu konuda çalışan ana bilim dalı var” deyip oralara 
göndermediğini İstanbul’dan görüş almak için çalıştığını; bütün davaların İstanbul’a 
yollanması sonucu mecburen kuyrukların başladığını; kurumdaki performansın ne kadar 
yükseltilse de bunun çözüm olmayacağını, bu nedenle üniversitelerin olduğu yerde, yerinde 
yapılacak çalışmanın çok daha kısa sürede sonuç vereceğini;  

Adli Tıp Kurumunun Adalet Bakanlığından çıkıp Sağlık Bakanlığına geçmesi gerektiğini; 
Çocukların gruplar hâlinde gezdiklerini, belli bir çete gibi gezdiklerini ve hepsinin 

ağabeylerinin olduğunu, hepsinin beraberinde bağlı oldukları yerler olduğunu, “Ben evden kaçtım, 
benim adım Ali, Mehmet’le üç aydır bankamatiklerde yatıyoruz.” profilinin kaybolduğunu, bu 
profilin kaybolduğu zaman karşınıza organize suç çetesi çıktığını ve Sosyal Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumuyla ortaklaşa ve valilikle beraber, belediyeyle işbirliği yapıp bitirilecek bir 
organizasyon olmaktan çıktığını ve suç örgütünün ortaya çıktığını; bu konunun çocuk polisinin de 
çözebileceği bir konu olmadığını, konuya doğrudan odaklı organize suç örgütlerine yönelik yeni 
şubelere gereksinim olduğunu; çözüme ulaşan ülkelerin direkt soruna odaklı bölümler oluşturarak 
sorunu çözdüklerini; 

İç göçün çok yoğun yaşandığını ve göç ile gelenlerin iki yola geldiğini; ya çocukların 
seçilip getirildiğini örgüt tarafından ya da daha önce gelmiş ve çete içinde yaşayan çocuğun 
öteki çocukları çağırdığını; öğretim üyesi olarak sayılarla konuşması gerektiğini ama bu 
konunun sayılarla konuşulamadığını çünkü Türkiye’nin bu konuda sayılarının olmadığını, 

Çocukların problem yaşadığı zaman başvurabilecekleri merkezleri oluşturmanın önemli 
olduğunu, çünkü çocukların gerçekten sorun yaşadıkları zaman bunu açıklayabilecek kimseleri 
bulamadıklarını, okullardaki rehber öğretmenlerin kısmen cevap verebilse de bunun yeterli 
olmadığını; Alo İmdat hatlarının, telefon hatlarının gündeme gelmesinin gerektiğini, yurt dışındaki 
telefon hatlarının çok işlevsel olduğunu, oradaki telefon hatlarında iki türlü sistemin çalıştığını, 
bunlardan birisinin sadece bilgilendirme hatları olduğunu yani hat arandığında konu hakkında bilgi 
verildiğini ve o bilginin daha sonra o kurum tarafından, emniyet, sosyal hizmetler, vb. ile 
paylaşıldığını; ikincisi telefon hattının hem bilgilendirme hem de müdahale ekibinin beraber 
oluşturulduğu sistemler olduğunu; Bu ikincisinin İtalya’da çok yaygın kullanıldığını yani telefon 
açıldığında olayı öğrenilmesinden sonra hemen oraya ekip gönderilerek müdahale edildiğini; 

Sağlık Bakanlığının adli tıp şubesi adı altında bazı şehirlerde sadece adli tıp görevi yapmak 
üzere görevlendirdiği pratisyen hekimlerin olduğunu, bunun kanunen geçerli olmadığını ve çok 
sorunlara yol açtığını;  

Pratisyen hekimlerle ilgili yasa değişikliği ihtiyacı olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine;  
Ceza Muhakemesi Kanununun “Otopsiyi idari koşullarda bir patolog ve adli tıp uzmanı yapar, 
yoksa bir uzman yapar, yoksa pratisyen hekim yapar, yoksa sağlık memuru yapar” hükmünü 
içerdiğini; 

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının ve İstanbul’un dışındaki diğer birimlerinin de aynı 
seviyeye getirebilmek için ne yapılması gerektiğine ilişkin bir soru üzerine; Merkezî 
sistemden çıkılması gerektiğini, laboratuarların hepsinin her yerde olması Türkiye gibi bir 
ülke için çok fizibıl olmadığını, örneğin DNA laboratuarlarının Türkiye’de beş yerde 
kurulmasının yeterli olacağını; bunun dışında daha hızlı çözüm için grup başkanlıkları 
yerine üniversitelerin adli tıp ana bilim dallarını orada görevlendirilmesi gerektiğini; 
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Çocukların birde  fazla muayene edilmesi ile ilgili bir soru üzerine ise; muayenenin bir 
defada bitirilmesi gerektiğini, bütün dünyada camlı oda, kapalı sistem, kamera uygulamasının bu 
yüzden çıktığını; şu an Türkiye rutininde çocukların en az dört-beş kez muayene olduklarını, 
bunun da çocuğu mağdur ettiğini  

İfade etmiştir. 
 
13/04/2010 tarihli toplantı: 
Prof. Dr. Adem SÖZÜER (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) özetle; 
Ceza Kanunu’nun birçok maddesine bakıldığı zaman, çocuklarla ilgili hep ayrık hükümler 

görüldüğünü; zaman aşımının bunlardan biri olduğunu; çocuklara karşı genellikle de koruma 
altında olması gereken kurumlarda veya ailelerinde suç işlendiğinden, suçun zaman aşımına 
uğramaması için çocuklara yönelik suçların zaman aşımının diğer yetişkinlere karşı işlenen 
suçların zaman aşımından daha uzun süreli tutulduğunu,  

Diğer bir önemli düzenlemenin zaman aşımının başlangıcı konusunda olduğunu; nitekim 
çocuk o anda suçun ortaya çıkarılabilmesi için bunu kimseye anlatamadığını, bu yüzden çocuğa 
karşı bir suç işlenmişse bu suçun zaman aşımının çocuk on sekiz yaşını tamamladıktan sonra 
işlemeye başladığını, 

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili de yaşlarıyla ilgili olarak birtakım ayrık hükümler 
düzenlendiğini, örneğin çocuğun bir suç işleyip, bundan dolayı bir yıl bir hapse mahkûm 
olduğunda bunun zorunlu olarak Ceza Kanunu’nun 50’nci maddesi gereği seçenek tedbire 
çevrileceğini, çocuğun bu bağlamda barınma imkânı olan bir eğitim kurumuna gönderileceğini,  

Ceza Kanununun amacının suça sürüklenmiş çocuğun sürekli eğitilmesi ve meslek 
kazandırılarak topluma kazandırılması olduğunu,  

Bir kişinin suç işlediği zaman suç nedeniyle birtakım hak yoksunluklarına tabi 
olacağını;(milletvekili olamamak, birtakım yöneticilikler yapamamak, kamu görevlisi olamamak 
v.b.) ancak on sekiz yaşından küçük çocuklar için bu konuda ayırım getirildiğini,  On sekiz yaşını 
tamamlamamış bir çocuk eğer bir suç işler ve mahkûm olursa böyle bir hak yoksunluğuna 
uğratılamayacağını,  

Bir kamu görevlisinin bir çocuğa eğer sistematik onur kırıcı şekilde bir davranışta bulunursa 
bunun işkence suçu olduğunu ve çocuğa karşı işlenmesi durumunda işkence suçunun cezasının 
ağırlaştırılacağını,  

Yine eziyet ve terk suçlarının da çocuğa karşı işlenmesi durumunda cezalarının 
ağırlaştırılacağını, 

Cinsel suçlarla ilgili birtakım teklifler yapıldığını, özellikle kastrasyon gibi, hadım etme 
gibi teklifler olduğunu, ancak kelle keserek, penis keserek suçlulukla mücadele devrinin 
Orta Çağ’da kaldığını, bunların döneminin bittiğini,  

Suça sürüklenen ve mağdur çocuklara ilişkin birinci sorunun, çocuk koruma 
merkezleri ve tek kapı merkezlerinin eksikliği; ikinci sorunun çocukları sürekli mağdur 
eden Adli Tıp Kurumu yoluyla bilirkişilik mekanizmasının eksiklikleri; Üçüncü sorunun, 
çocuk suça sürüklenirse eğitim kurumu eksikliği olduğunu, 

Türkiye’de beş yıl evvel ilk kez Ağaçlı’da bir rehabilitasyon kurumu kurulduğunu; bunların 
sayısının artırılması gerektiğini,  
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Kayıp çocuklara ilişkin olarak eğer çocuk bir suç nedeniyle kaybolduğuna ilişkin herhangi 
bir bulgu varsa bunun için hiçbir kanuni düzenleme yapmaya gerek olmadığını; Zaten mevcut 
kanunun herhangi bir suçun işlendiğine dair herhangi bir bilgi ve bulgu olduğunda derhâl 
soruşturma başlatılacağını düzenlediğini, soruşturma için başlangıç şüphesinin yeterli olduğunu, 

Uygulamada savcıların çok daha fazla delil istemesi ve bu yüzden soruşturma 
başlatmaması durumuyla karşılaşılabildiğini ancak bunun kanunla düzeltilemeyeceğini, 
bunun uygulama ile ilgili bir sorun olduğunu, 

İfade etmiştir. 
 
Nihat TARIMERİ (Yazar) özetle; 
Herhangi bir şekilde bir adliyeye gidildiğinde mahkeme salonu önünde bulunan ve 

UYAP’tan alınan duruşma listesinin kapıda görülebileceğini; listedeki suçun adı örneğin, 
“çocuğun basit cinsel istismarı” olabileceğini, aynı zamanda “Mağdurun”, “Mağdur vekilinin”, 
“Sanığın” isimlerinin bu listede yer aldığını; ancak Çocuk Koruma Kanunu’nun 4’üncü 
maddesinde, “İlkeler” bölümünde (l) fıkrasında: “Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, 
yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine 
yönelik önlemler alınması ilkeleri gözetilir.” şeklinde hükmün bulunduğunu ve bu uygulamanın 
yasaya aykırı olduğunu;  

Çocuk Koruma Kanunu’nun maddelerine bakıldığında, 15. maddenin korumalarla ilgili, geri 
kalan maddelerin ise 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunu iptal eden, ortadan kaldıran maddeler olduğunu, özellikle de 25. madde ile 
çocuk ağır ceza mahkemesinin kurulduğunu, bugüne kadar dünyada çocuk ağır ceza mahkemesi 
kurulmuş hiçbir örnek olmadığını; çocuk ağır ceza mahkemesi ile çocuğa ağır ceza verileceğinin 
bas bas bağırıldığını ve “Biz seni hem cezalandıracağız, üstüne bir de ağır ceza vereceğiz.” 
Denildiğini, ve sistemin buna göre kurulduğunu;  

Medeni Kanun’la Çocuk Koruma Kanunu’nun içinde aynılaşan ya da çelişen 
maddelerden dolayı uygulama alanında zorluk çıktığını, hem uygulama hem de yasal 
konsept olarak, yani genel konsept olarak sorun çıktığını; 

Çocuğun Ceza Kanunu uygulamasında, İsviçre Ceza Kanunu’nun, Alman Ceza Kanunu’nun 
uygulamasının temelinin çocuk ve genç odaklı olduğunu, ceza odaklı olmadığını; Çocuk Koruma 
Kanunu’ndaki 11. maddenin (31’inci maddenin uygulanmasına yöneliktir) yaş küçüklüğünü sebep 
olarak gösterdiğini; uygulamanın çocuk koruma alanından çıkarıldığını, direkt ceza uygulaması 
alanına getirildiğini, küçüklük kapsamı içerisinde değerlendirildiğini, 11. maddenin sıkıntılı 
maddelerden birisi olduğunu; 

Almanya’daki veya İsviçre’deki uygulamanın temel odağında sosyal araştırma raporunun 
olduğunu; sosyal araştırma raporunun uygulamayı çocuk odaklı hâle getirdiğini; eskiden, 2253 
sayılı Kanunda iki rapor olduğunu: Birisinin farik ve mümeyyizlikle ilgili rapor, ikincisinin 
mahkemede çalışan sosyal hizmet uzmanının yapmış olduğu bir rapor olduğunu; bu ikisinin farklı 
farklı fonksiyonları olduğunu ve bu raporların uygulamada Çocuk Koruma Kanunu ile teke 
indiğini; bu raporun da çocuğun farik ve mümeyyiz yani işlemiş olduğu suçu algılayıp 
algılamamasıyla ilgili yeteneklerini, algılar mı algılamaz mı onun tespitine yöneldiğini;  

Bir aile çocuğuna hırsızlık yaptırıyorsa, bir aile namus cinayeti işletiyorsa, bir aile 
küçük yaştaki çocuğunu belli bir meydana gönderip belli eyleme gönderiyorsa, bunlar 
Türkiye’de uygulansa binlerce insanın velayetinin alınmasının gerekeceğini; 
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Yargıtay’da illa ayrı bir daire kurulmaya gerek olmayabileceğini, ama on sekiz yaşın 
altındakilerle ilgili dosya renginin değiştirebileceğini, dosya rengi değiştiği takdirde herhangi bir 
şekilde yasaya ya da başka bir şeye gerek olmayacağını çünkü o dosyanın öncelikli hâle 
dönüşebileceğini; genelde dosyaların pembe olduğunu, pembe dosya yerine uygulamada yeşil 
rengin uygulanabileceğini; on sekiz yaşın altındaki çocuk mahkemesinden gelen bir farklılığın 
gözükeceğini ve ona göre kodlama yapılabileceğini;  

Kamu alanında olan kamusal istismarla ilgili olarak RTÜK’te, televizyonlarda, dizilerde 
çocuğun mağdur edildiği bir sürecin yaşandığını; fakat bir de cinsel istismar gibi diğer istismar 
olaylarından dolayı mağduriyet olduğunu; Almanya’da olsun, yurt dışında olsun, mağdurlara 
yönelik ayrı bir yasal düzenleme bulunduğunu;  Türkiye’deki önemli eksiklerden bir tanesinin de 
bu mağdurlara yönelik tedavi giderini kimin ödeyeceğinin belli olmadığını; cinsel istismar yahut 
da şikâyette yurt dışındaki uygulamaya göre mağdurlara yönelik yasa çıktıktan sonra bu tip 
konularda başvuruların daha da arttığını, bunun sebebinin insanın güvence altına alınması 
olduğunu, bu güvence altında çıkan hasar, hırpalanmalar, ve ona göre tedavi giderinin kimin 
tarafından karşılanacağının gayet netleştirildiğini;  

Cinsel istismar, dayak gibi mağduriyet yaşamış çocuklara yönelik olarak hiç olmazsa, ayrı 
bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, Almancasında “offer gezets” denilen ve mağdur kanunu 
gibi, mağduru korumaya yönelik bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu;  

Tutuklamaların çok keyfî olarak kullanıldığını, örneğin, İzmir Bergama’da ortalama             
1 çocuğun tutukluluk hâli dokuz ay olduğunu, o tutukluluk hâlinin ayda bir kontrol edilmesinin 
gerektiğini, bu süreci işletecek bir yükümlülüğün olmadığını ve çok keyfî olduğunu, 

İfade etmiştir. 
 
14/04/2010 tarihli toplantı: 
Ahmet ZAHTEROĞULLARI (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı) özetle; 
Ülke olarak hep genç bir nüfusa sahip olmakla haklı olarak övündüğümüzü, genç nüfusun, 

çocuklarımızın bizim için bir sorun olmadığını, bir zenginlik kaynağı ve bizim mukayeseli 
üstünlük alanlarımızdan bir tanesi olduğunu ancak bu genç nüfusu doğru eğitebildiğimiz, doğru 
yetiştirebildiğimiz, istihdam edebildiğimiz ölçüde avantaja çevirebileceğimizi, bunun da bilincinde 
olduklarını, 

Çocuk işçiliği konusunun dünyanın ILO’nun öncülüğünde mücadele ettiği bir konu 
olduğunu; bu konuda Hükûmetin de, devletin de gerekli uluslararası anlaşmalara katılmış 
olduğunu, ILO sözleşmelerine katılmış olduğunu ve bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili 
gerekli mevzuat ve idari çalışmaları yaptığını, 

Temelde, çocuk işçiliğinin çocuğun en başta eğitim hakkı, sağlığı olmak üzere, bütün 
psiko-sosyal gelişimini etkileyen, zihinsel ve psikolojik gelişimini etkileyen bir çalışma 
olduğunu, temelinde yoksulluk, nüfus artışı ve çok çocuklu ailelere mensubiyet olduğunu, 
kırdan kente yoğun göç, eğitim sistemindeki aksaklıklar, istihdam imkânlarının kısıtlılığı, 
anne babanın iş bulamaması, yeterli toplumsal bilincin oluşmaması, ailelerin eğitimsizliği, 
geleneksel bakış açısı, mevzuat eksiklikleri ve mevzuatın etkin uygulanmasında görünen 
noksanlıklar, işverenlerin zaman zaman çocuk iş gücü talebi gibi diğer sebeplerin de 
sayılabileceğini,  
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Ülkemizde çocukların kentsel alanda sanayi, ticaret, hizmet sektöründe ve göçün etkisiyle 
sokaklarda çalıştığını, kırsal alanda da yoğun olarak tarımda, özellikle de mevsimlik tarım 
işlerinde çalıştırıldığını, bu alanlarda gerek sokakta gerekse sanayide ve diğer sektörlerde çalışan 
çocukların çok ciddi gelişim bozukluğu, sağlık problemleri, eğitim eksikliği vesaire sorunlarla 
karşılaşmalarının kaçınılmaz olduğunu, 

Ülkemizde 15 yaşından aşağının çalıştırılmasının yasal olmadığını ama bu arada çıraklık 
vesaire yani özel çalıştırma konuları olduğunu, ancak genelde çocuk denildiği zaman kavram içine 
6-17 yaşı aldıklarını, 6 yaşından küçüklerin zaten çalışma çağında olmadığını, hiçbir şekilde 
emeğinden yararlanabilecek çağda olmadığını, 

Bununla ilgili ILO’yla imzalanan Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı 
(IPEC) adlı bir protokol olduğunu; İlk katılan altı ülkeden birinin Türkiye olduğunu, ILO 
kapsamında, çocuk işçiliğiyle mücadele eden en başarılı üç ülkeden birinin Türkiye olduğunun da 
ILO tarafından belirlendiğini, bu konuda iki tane temel stratejileri olduğunu; bir tanesinin kısa 
vadede çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin yani sanayide, ağır işlerde, sokakta çalıştırılmasının 
önlenmesi; uzun vadede çocuk işçiliğinin tamamen ortadan kaldırılması olduğunu, 

Ülkemize mahsus sosyal problemlerin de olduğunu; bunlardan bir tanesinin ülkemizde çocuk 
çalıştırılmasının aynı zamanda eğitimin bir parçası olarak da görülmesi olduğunu,   

İkincisinin, yine sadece tatil dönemlerine mahsus olmak üzere, çocukların okul dışında bir 
meslek, bir sanat öğrensinler diye yine bir ustanın yanına verilmesini olduğunu ancak orada 
çalışmaları da ustanın inisiyatifine, vicdanına bağlı bir çalışma usulü ve davranışları ile olduğunu, 

Bir diğer sorunlu alanın tarım sektörü olduğunu, ülkemizde, hesaplarına göre en az 
300 bin insanın -yaklaşık 50-60 bin aile yapıyor-, mevsimlik işlerde çalışmak üzere 
bulundukları illerden Türkiye'nin neredeyse bütün bölgelerine göç ettiğini, burada iki türlü 
göç tespit ettiklerini, bir tanesinin, bazı ailelerin sadece bir yere gidip geldiğini, ama 
çoğunluğunun bir yerden başladığını, neredeyse bütün Türkiye coğrafyasını yedi ay, sekiz ay 
boyunca gezdiğini, ortalama beş, altı ay bunların çocuklarının eğitimden yoksun olduğunu 
tespit ettiklerini,  

Burada çocuğu hem okula gönderme ve devam ettirme imkânının sınırlı olduğu hem de çok 
okula gönderme niyetinde olmadıklarını çünkü çocuğun emeğinden istifade ettiklerini, 

Mevsimlik tarım işlerinde çalışan vatandaşlarımızın yaşama ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesine ilişkin bir çalışma yürüttüklerini, bununla ilgili bir Başbakanlık genelgesi de 
yayınlandığını, ulaşımdan konaklamaya, eğitime, sağlığa, çevreyle ilişkilerine ve sosyal 
güvencelerine kadar bir dizi tedbir öngördüklerini, bu genelgede merkezde Mevsimlik tarım 
işçileri izleme ve değerlendirme kurulu, illerde ise, il ve ilçe tarım işçileri izleme kurulu, 
kurulmasını öngördüklerini, 

Mevsimlik işçilerin çocuklarının eğitimi ile ilgili bazı tedbirler öngördüklerini; birinci 
tedbirin, mümkünse çocukları çıktıkları illerde yatılı okullara misafir öğrenci olarak almak 
olduğunu, Bu mümkün olmazsa, öncelikle göç veren illerin yöneticilerine teker teker bu 
aileler tespit edilip, ziyaret edilip çocuklarını yatılı bölge okullarına misafir öğrenci olarak 
almalarını söylediklerini, bu mümkün olmazsa gittikleri yerlerde yine yatılı okullar varsa 
oraya misafir öğrenci veya köy okuluna, değilse taşımalı eğitim kapsamına almak olduğunu, 

İkincisi, gittikleri yerlerde, uzun süre kaldıkları yerlerde, eğitim ve toplum merkezleri 
tarafından kurslar açılmasını öngördüklerini, mutlaka çocuk oyun alanları oluşturulsun 
dediklerini ve mutlaka televizyon izleyebilecekleri, en azından televizyonu ortak 
izleyebilecekleri bir yeri öngördüklerini, içme suyu mutlaka sağlıklı içme suyu olsun; 
şebekeyle tesis edilemese bile jeneratör tesis edilmek suretiyle mutlaka elektrik enerjisi 
sağlansın gibi eylem planlarında faaliyetleri olduğunu,  
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138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi ve 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesi Acil Eylem Sözleşmesi ile ilgili olarak iki yılda bir ILO’ya rapor verdiklerini,  

2006’da Cenevre’de 189 ülkenin çalışma bakanlarının katıldığı konferansta ülkemizin çocuk 
işçiliğiyle iyi mücadele eden üç ülkeden biri seçildiğini, 

Çocuk fuhşunun ülkemizde çok yaygın olduğuna dair bir verinin ellerinde olmadığını, 
Verilerle ilgili sıkıntı olduğunu, ama son zamanlarda özellikle Sosyal Güvenlik Kurumunun 

veri tabanının çok güçlendirildiğini ve veri analizlerini ciddi yaptıklarını, İŞKUR olarak da aynı 
şekilde ve önümüzdeki günlerden itibaren aylık olarak Çalışma Bakanlığı olarak çalışma hayatına 
ilişkin istatistiki verilerin yayınlanacağını,  

Teftişle ilgili ciddi bir sıkıntıları olduğunu, başka ülkelerle mukayese edilemeyecek kadar az 
sayıda iş müfettişlerinin olduğunu ve genelde de kadronun da yaşlanmış olduğunu, son yıllarda 
çok müfettiş alınmadığını ama önümüzdeki yılda bütün kadro iptal ve ihdaslarını yaptıklarını 
tamamen uzman ve iş müfettişi alacaklarını, 

Televizyon programlarında çalıştırılan çocuklarla ilgili bir boşluk olduğunu, bu konuda bir 
çalışma yapıldığını, bir yönetmelik hazırlandığını, çocukların hem çalıştırılma saatleri, çalıştırılma 
şartları, sosyal güvenceleri, sigortalılıklarıyla ilgili ciddi bir boşluk olduğunu, o konuda Bakanlıkta 
bir yönetmelik hazırlandığını, izin mekanizması olduğunu,  

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmeliğin bulunduğunu; 
yönetmelik kapsamında birtakım tedbirler alındığını,  

İfade etmiştir. 
 
Murat AYDIN (Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi) özetle; 
Sosyal hizmet etkin, hızlı, derhâl, hemen ve bir saat içinde olması gerektiğini, bir çocuğun 

elinden tutup bir sosyal hizmet kurumunun önüne getirildiğinde “O kurumun filan yerine gidip, 
falan yerine gidin. Önce şu raporu getirin, sonra…” şeklinde bir uygulamanın kabul edilemez 
olduğunu; çocuğun derhâl bir yuvaya alınması gerektiğini, bunun için de temel prensip olarak: Her 
birimde, büyük yerler için bir yerde, iki yerde bir ilk adım merkezî kurulması gerektiğini, acil 
servis gibi çocuğun sosyal hizmetlerle temas ettiği bir ilk merkezin olması gerektiğini, nasıl 
kanama sırasında bir hastanenin acil servisine gidiliyorsa ve o kanama durdurulduktan sonra 
dâhiliyeye veya ilgili bölüme gönderiliyorsa, bir çocuk da gözü yaşlı bir şekilde sokakta 
kaldığında gideceği bir ilk kapının olması gerektiğini; bu ilk kapının kolluğun değil mutlaka sosyal 
hizmetlerin içinde olması gerektiğini; 

 Bir suç mağduru çocuk ya da yetişkinin devletle temas ettiği ilk anda sağlanacak ilk 
şeyin onun güvenliği olduğunu, bir yarası varsa sağlığının sağlanması gerektiğini, sonra “Bu 
gece nerede uyuyacak?” sorusuna cevap verilmesi gerektiğini, en sonunda kimliğini, TC’sini,  
raporunu sormak gerektiğini, bunu sağlayacak bir örgütlenme modelinin kurulması 
gerektiğini; 

Bunun yasal olarak mümkün olduğunu ve boşluk olmadığını, Çocuk Koruma Kanunu’nun  
6. maddesinde “Adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
bildirmekle yükümlüdür.” düzenlemesinin olduğunu;  

Suça itilmiş bir çocuğun bundan sonra kendisiyle barışık, ailesiyle barışık, çevresiyle 
barışık, toplumla barışık, toplumun değerleriyle barışık bir noktaya gelebilmesi için bu 
çocuğa pedagojik yaklaşılması noktasında herkesin hemfikir olduğunu, ikincisi: bunu 
tamamlayacak eğitimin ve rehabilitenin olması gerektiğini; 
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Bazı şeylerin meri mevzuatta olmamasına rağmen bazı şeyler kanuni değil ama vicdani 
olduğunu; bir olayla karşılaşıldığında, bir olay çözüleceğinde veya bir olaya müdahale 
edileceğinde yapılacak şeyin fikir imal etmek ve hemen, anında, süratle müdahale etmek 
olduğunu; bunun biraz da kurumlar arasındaki eş güdümün ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde 
yürütülememesi sonucu bölük parçalar hâlinde olmaktan kaynaklandığını; 

Adana’da Adana Çocuk Şubede yaptıkları bir araştırmada, suç işleyen çocukların suç işleme 
saatlerine bakıldığında, “Kaçta suç işliyor bu çocuklar?” sorusu sorulduğunda, yüzde 60 küsurun 
saat 14.00 ile 18.00 arasında işlediğini “Neden?” diye sorulduğunda cevabın ikili öğretim 
olduğunu ve öğlenci çocuğun sabahleyin evden kalkıp, giyinip, kahvaltı edip okula gidene kadar 
zaten 10.00-11.00 olduğunu geriye çok bir boş vakti kalmadığını, 12.00 gibi zaten derse girdiğini, 
ama sabahçı çocuğun saat 12.30 civarı okuldan çıktığını ve ondan sonra hiçbir denetim, kontrol ve 
boş zaman değerlendirme etkinliği olmaksızın sokakta, kime denk gelirse o şekilde olduğunu tespit 
ettiklerini;.  

Önceden okulların hepsinin üç yüz altmış beş gün çalıştığını, çocukların istedikleri 
zaman ve saatte, istedikleri günde okulun bahçesine gittiklerini, top oynadıklarını, basketbol 
oynadıklarını, şimdi ise okulların etrafının kapalı cezaevlerinden daha yüksek demir 
duvarlarla çevrili olduğunu, okulların sadece o okulda okuyan öğrenciler için değil                     
o mahallenin eğitim yuvası olduğunu; çocukların eğitim dışı kalan zamanlarının planlaması 
gerektiğini ve bu zamanlarını da okulda ve bahçesinde geçirebilmelerinin sağlanması 
gerektiğini;  

Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinin çok ayrıntılı olduğunu, çocuk pornografisini içeren 
ürünlerin şahsi bilgisayarda bulundurulmasının bile Yargıtayca suç kabul edildiğini, bunu “Bu 
ürüne yönelik talebi kırarsam bu ürünün üretimini azaltmış olurum.” İle gerekçelendirdiğini, 
uluslararası sözleşmeye atıf yaparak Yargıtay 5’inci Ceza Dairesinin bu konuda karar verdiğini ve 
bu konuda bir mücadele içerisine girdiğini, ancak zararlı yayınlar konusundaki en önemli şeyin 
artık iletişimin gelişmesiyle yayınların uluslararası kaynaklı olduğunu, bir bilgisayar tuşu ötede 
olduğunu, çok hızlı değiştiğini ve yer değiştirdiğini bu nedenle mücadele etmenin güçleştiğini; 

Zararlı yayınlardaki en önemli sorunun, bu yayınların içeriklerindeki bilgilerin, 
görüntülerin, anlatımların çocuğa, normal olmayan cinsel davranışları olağan gösterdiğini 
ve çocuğun “Herkes tarafından yapılan şeyler” olarak görmeye başladığını; 

Bütün savcıların, hatta bir suç işlendiği ihbarı alan herkesin, her savcının yapması gereken 
şeyler olduğunu ve basın savcılarının da sorumluluğu olduğunu; zararlı yayınlarla ilgili, 
savcılıkların en büyük sıkıntısının bu bilgiyi (zararlı yayını) görememek olduğunu, çünkü Basın 
Kanunu uyarınca basılmış eserlerden birer nüsha savcılığa bırakılmasına rağmen İnternet 
üzerinden dönen ve çoğu zaman gayriresmî olan yayınlar ve basılı eserlerin bulunduğunu, bunların 
ISBN veya ISSN numaraları almadıklarını, ayrıca bunların nüshasının savcılığa getirilmediğini, 
dolayısıyla savcılığın ve kolluğun bunu öğrenmesinin bir zaman aldığını, o arada yayının dağılmış 
olduğunu; burada en önemli sorunun denetim mekanizmasının güçlü olmasının sağlanması 
olduğunu, ancak bu yapılırken sansür uygulamasıyla ilgili bir tartışma yapmak gerektiğini ve 
sansürün daha tehlikeli olduğunu; 

Çocukların yayınlarda kullanılmasına ilişkin durumun bambaşka bir tartışma konusu 
olduğunu, bir hukukçu olarak değil ama bir kişi olarak bunları doğru bulmadığını, çikolata 
reklamları prime time’de yayınlandı diye RTÜK’ün uyarı kararı verdiğini ama prime time’de 
çocukların yarıştırılmasının nasıl yasaya uygun görüldüğünü bilmediğini, 

İfade etmiştir. 



– 696 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

28/04/2010 tarihli toplantı: 
Mehmet SEYMAN (Antalya Vali Yardımcısı) özetle; 
Çocuk sorununun özellikle 1990’lı yılların sonunda toplumsal anlamda fark edilmesinin 

ardından bu sorunun en önemli tetikleyicisinin göç olduğunu ve göçle gelen ailelerin ne kırsal 
kesimde sahip oldukları otantik kültürü koruyabilmeleri ne de geldikleri büyük kentte kentli 
olabilmeleri sonucu karşılaştıkları büyük bir dağılma olduğunu,  Bu dağılmanın altında sosyal,  
ekonomik ve kültürel nedenlerin olduğunu ve dağılmadan en çok kadınlar ve çocukların 
etkilendiğini; 

Türkiye’de çocukların korunmasına ilişkin Başbakanlık emirleri dâhil düzenleyici bir yasal 
mevzuat olduğunu ve teşkilatlanmanın da tarif edildiğini, Komisyonun il ziyaretinde ilk görüşme 
merciinin valilik ve vali olacağını, bu görüşmeyi takiben komisyonun programında  5395 ve 2828 
sayılı Kanunları ile çocuk sorununu düzenleyen 2005/5 sayılı Başbakanlık genelgesinin ve beş 
bakandan oluşan bakanlar komitesi marifetiyle hazırlıkları izlenip uygun görülen SHÇEK Genel 
Müdürlüğü yeni hizmet modelinin o ilde teşkilatlanıp teşkilatlanmadığına bakılması gerektiğini; 

Vali veya kaymakam sorumluluğunu yerine getirmemesi (yapılması gereken koordinasyon 
kurulu toplantısının yapılmaması) durumunda hesabını kimin soracağına ilişkin soru üzerine, 
bunun hesabının konuyla ilgili bakanlıkların, genel müdürlüklerin, bakanlık müfettişleri 
marifetiyle yapmış oldukları periyodik denetimlerde sorduklarını, yine araştırma komisyonları 
aracılığıyla milletvekillerinin sorduğunu, Adalet Bakanlığının bu konuyla ilgili teşkilatlanma ve 
sürdürülecek hizmetlerle ilgili periyodik bilgileri istediğini, İçişleri Bakanlığı 2004 yılında 
çıkardığı özel bir genelge uyarınca mülkiye müfettişleri marifetiyle bu hizmetleri denetleyeceğini; 

Antalya’da kaç tane çocuğun kaybolduğuna kaçının bulunduğuna ilişkin soruya, Antalya’da 
evden ve ailelerinden kaçan veya farklı bir biçimde getirilen çocuklarla ilgili kayıtların Antalya 
Otogarda oluşturulmuş sosyal hizmetler ve çocuk polisi marifetiyle işletilen gözlemevinde 
tutulduğunu, gözlemevinin kayıtlarına göre 2009 yılında 425 çocuğun Antalya dışından çeşitli 
sebeplerle getirildiğini, bu çocuklarla ilgili polis ve sosyal hizmet uzmanının gerekli ilk işlemleri 
yaptıklarını (yurtlardansa yurtlarına evlerindense evlerine teslimi), Antalya İl Jandarma ve Antalya 
İl Emniyet Müdürlüğüne intikal eden firar duyurularının derhâl kayıtlara girdiğini ve Türkiye 
genelinde bunun tamiminin yapıldığını; 

Otobüsten indiğinde Antalya Otogarı çocuk gözlemevi marifetiyle çocukların kim olduğu, 
nereden geldiği, niye geldiği hususlarını çocukla temas kurup mesleki kurallara da uymak suretiyle 
yapılan görüşme sonucunda tespit edildiğinde,  Başbakanlık emri uyarınca kurulmuş olan bu 
birimin diğer illerde de olması gerektiğini; 

Ayrıca İçişleri Bakanlığınca 2003 yılında tüm valiliklere bir genelge gönderildiğini, 
eğitim gibi birtakım zorunluluklar dışında küçük yaştaki çocukların şehirlerarası 
seyahatinin mutlak surette takip altında tutulması gerektiği, bu çocukların ebeveynleri 
vasıtasıyla getirilip taşıyıcıların bilgilendirilmesi, ellerinde hangi sebeplerle seyahat ettiklerinin 
bilinmesini gösterir bir yazılı belge olması gerektiği hususunu düzenleyici İçişleri Bakanlığı 
genelgesinin çıktığını ve hâlen yürürlükte olduğunu; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Türk idare sistemini il sistemi olarak tanımladığını, 
illerin başında valinin bulunduğunu, adli işler ve askerî işler ayrıca tanımlandığını, Ayrıca 5442 
sayılı İl İdaresi Kanunu ilde asayiş ve güvenliğin başı olarak valiyi tanımlandığını, dolayısıyla 
Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlanmasının ulusal mevzuatta tanımlanmış olduğunu 
bunun içerisinde tabii ki istihbarat şubesinin de, asayiş şubesinin de çocuk şubenin de 
bulunduğunu; valilerin her bakanın ayrı ayrı siyasi yürütme vasıtası ve taşradaki temsilcisi 
olduğunu, ancak zaman zaman doğrudan il müdürlükleri vasıtasıyla da birtakım hizmetlerin 
halledildiğini söylemenin mümkün olduğunu; 
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Türkiye genelinde bu sorunun yoğun yaşandığı tüm illerde sokak ofisi, ilk adım 
istasyonları ve bu istasyonlara bağlı mobil ekiplerin oluşturulması gerektiğini, ve buralarda 
polis ve sosyal hizmet uzmanı bulundurulması gerektiğini, böylece o şehirde sürekli olarak 
çocuk hareketliliğini takip edilebileceğini; 

5395 sayılı Kanunun valiyi dahi acil korunma ihtiyacı olduğu tespit edilen bir çocuğun 
varlığı hâlinde derhâl cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunmakla yükümlü kıldığını; madde 
bağımlılığıyla mücadele etmek üzere Türkiye genelinde madde bağımlılığı tedavi merkezinin 
sayısının hala 4, 5395 sayılı Kanun’da tanımlanmış acil korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen 
çocuklara özgü tedbirlerin uygulanacağı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısının ise          
5 olduğunu, ancak sorunun sadece bu illerde olmadığını ve sayının arttırılması gerektiğini, yine bu 
merkezlerde yeni gelen kızla iki aydır hizmet alan kızın aynı çatı altında hizmet almak zorunda 
kaldığını ve böylece iki ay emek verip rehabilite edilen kızın yeni gelen sorunlu kızla aynı ortamda 
bulunmak durumunda kaldığını bunun nedeninin ise merkezlerin bulunduğu illerde iki aşamalı bir 
yapılanmaya geçilememesi olduğunu;  

Devletin kurumsal yapıyı tanımladığını, bu kurumsal yapının eksiksiz olarak teşekkül etmiş 
olmasının arandığını dolayısıyla sadece otogarda değil demir yolu varsa orada da bu yapının 
oluşturulması gerektiğini, bu ayrıntıları birinin tarif etmesine gerek olmadığını ve sosyal hizmetler 
müdürünün asli görevi olduğunu;  

Ayrıca mobil ekiplerin polis ve sosyal hizmet uzmanları marifetiyle sokakta dikkate değer 
görülen, çalıştırılan çocukları derhâl temas kurup bu çocukları çocuk ve gençlik merkezine 
getirmek, ailesini tespit etmek ve mutlak surette ailesini merkeze davet etmek ve çocuğu ailesine 
teslim etmekle yükümlü olduklarını, bu konunun 2003/1 sayılı valilik güvenlik kararı ile yeni 
hizmet modeli ve Başbakanlık emri uyarınca bir zorunluluk olduğunu; 

İstanbul ve Antalya’daki verilerin, sorunun temelinde sosyal, ekonomik ve kültürel boyutun 
dışında ailenin bulunduğunu gösterdiğini; 

Sorunun temelinde bir yandan çocuğu okulda fark edemeyen öğretmenin olduğunu, diğer 
yandan bugüne kadar ailede, okulda kurumda sürdürülen yaklaşım modellerinin terk edilmemsi 
olduğunu; 

İl özel idarelerinin, belediyelerin, sosyal hizmetlere dönük hem kurumlaşma hem de 
donanım ve personel istihdamı konusunda görevlendirildiklerini, bu alanda sorumluluklarının ve 
yetkilerinin olduğunu, gereken bütçenin il özel idaresi bütçesi sosyal hizmetler faslından 
alınabileceğini; 

Psikologlara dönük, onların uzmanlığına uygun bir ücret politikası izlemek gerektiğini, 
özel rehabilitasyon merkezinin 3 milyar verdiği bir psikologa 1,5 milyar lira verildiğinde o 
psikologun devlette çalışmadığını; öte yandan görevlendirildiği kurumda sayıları az olduğu için 
mevcut kurumda enstrüman, donanım yetersizliğinden dolayı kendisini büyük bir iş baskısı altında 
gördüğünü; 

Bütün kurumların hiçbir kurumsal taassuba girmeden tam bir iş birliği, dayanışma hâlinde 
çalışması gerektiğini, bunun yolunun da Ankara’daki paydaşların tam bir uyumunu sağlamak ve 
taşraya yansıtmaktan geçtiğini,  

Vaka sayısının yüksek olmasını bir anlamda memnuniyet verici bulmak gerektiğini çünkü 
devletin vakaların farkında olduğunu, kaçmadığını, ilgili kurumların takip ettiğini ve kayıtların 
tutulduğunun göstergesi olduğunu;  
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Çocuğun sokağa yönelmesinin altında şiddet ve çocuğun istismarının yattığını, Çocukların 
suça (özellikle hırsızlık ve yaralama suçları)  sürüklenmesinin altında yine çocuğun istismarı ve 
çocuğun şiddete maruz kalmasının yattığını; 

Merkeze bakan genel idare kuruluşlarının başındaki adamlar yerelde yürütmekle yükümlü 
oldukları bir sorunun çözümünde ne kadar çok Ankara’ya bakarlarsa ve “Ya aman ne diyorlar, ne 
derler acaba, işte Ankara’dan da talimat alayım.” düşüncesinde olurlarsa o hizmet alanını koordine 
edilmesinde güçlük yaşanacağını; ayrıca mesai mefhumu olmadan tüm yerel kaynakları da 
seferber ederek çözüm aranması gerektiğini, belediyeler “Biz bunu genel idarecilerden daha iyi 
yaparız.” Demelerine rağmen şehirlerde sosyal hizmet sorununun çözümüne dönük yapılanmalar, 
donanım ve personel sayısı hala artmadığını; 

Birbiriyle ilişkili ve birbirini desteklemesi gereken hizmet alanlarının aynı yöneticide 
toplanmasının önemli olduğunu, valinin yetkilendirmesi ve desteği ile vali yardımcısının o alanı 
koordine etme güç ve kabiliyetinin yüksek olacağını;  

Çocuğun ilköğretimde kalmasını sağlamak için müfredattan başlayarak çocuğun okulda 
kalmasını sağlayıcı, okulun daha cazip olduğunu gösterici tedbirler almak ve uygulamak zorunda 
olunduğunu;  

Okulda sorunun çocukta başladığının fark edilmesi hâlinde diğer olumsuzluklara 
yöneltilmesinin ya da yönelmesinin önüne geçileceğini, bunun için okulda çok iyi bir izleme 
mekanizmasının oluşturulması gerektiğini, çok iyi eğitilmiş rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
servislerinin, dışarıdaki özel psikolojik danışmanlık servisleri gibi olması gerektiğini; 

Bunun komplike bir hizmet olduğunu, 0-6 yaş grubunda Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumunun, Sağlık Bakanlığının ve yargının görevleri olduğunu, 

Özellikle 0-6 yaş grubu ve devamında hangi kurumlar, mesela burada Milli Eğitim, Sağlık, 
Sosyal Hizmetlerin tam iş birliği hâlinde bir yaklaşım sergileyebileceklerini, Sağlık, sosyal 
hizmetler, aile danışmanlık merkezlerinde, sağlık aile planlaması merkezlerinde evlilik öncesinde 
de ebeveyn adaylarını eğitilebileceğini ve eğitmesi gerektiğini, 

 SHÇEK’te ve sosyal hizmetler il müdürlüklerinde sokak sürecinden geçmemiş meslek 
elemanının çalıştırılmaması gerektiğini, İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, Antalya’da, Adana’da, 
Bursa’da yeni atanmış sosyal hizmet uzmanı psikologun mutlaka sokak ekiplerini bilmesi 
gerektiğini, sokakta çalışmamış, sokakta çalıştırılan bir çocukla temas etmeyi becerememiş bir 
sosyal hizmet uzmanını rehabilitasyon merkezinde eleman, müdür yardımcısı, müdür, il müdür 
yardımcısı, il müdürü ve hatta SHÇEK Genel Müdürlüğünde daire başkanı yapılmaması 
gerektiğini; 

Doğrudan biz hâkimlerle, savcılarla temasa geçildiğinde, yeterince bilgilendirildiklerinde 
idari para cezaları sistemi iyi işlediğini, vali yardımcısı ya da ilgili il müdürünün yazdığı cezanın 
mahkeme tarafından bozulan idari para cezasını üst yargıya taşıması gerektiğini bunu da 
hâkimlerle birebir temasa geçerek ve bulundukları bölgedeki sorunu anlatarak sonucu zorlamaları 
gerektiğini öte yandan çocuğunu ihmal ve istismar eden aileler için yeni Türk Ceza Kanunu’nun 
öngördüğü ceza müesseselerinin etkili işletilmesi gerektiğini; 

İl koordinasyon kurullarında, kurumların temsilcilerinin kurumda görevliler üzerinde 
otorite olarak etki edecek, talimatları uygulatacak seviyede bir görevde olması gerektiğini, 
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kendi koordinasyon toplantılarına aynı istikrarla aynı görevlinin gönderilmemesi 
durumunda bunu karar tutanağına yazdığını ve hatta il müdürlüğüne tenkit ve davranışın 
aynı şekilde devamı hâlinde işlem yapabileceğini yazdığını, gerektiğinde durumu valiye 
açıkladığını; 

Koordine eden vali yardımcısının alanı bildiğini fark eden yöneticinin ona göre katkı 
ve katılım gösterdiğini, ayrıca koordinasyona inanmanın da burada başarı getireceğini; 

İfade etmiştir. 
 
03/06/2010 tarihli toplantı: 
Prof. Dr. Davut DURSUN (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı) özetle; 
Basın savcısının yazılı basındaki suç unsurlarıyla ilgilendiğini, televizyon ve radyolar için 

Basın Kanununun uygulanmasının sök konusu olmadığını, 
RTÜK’ün özellikle uydudan yayın yapan kuruluşların büyük ekseriyetinin Türkiye'nin 

dışında, başka ülkelerden lisanslı kuruluşlar olması sebebiyle onların üzerinde herhangi bir 
denetim ve kontrol yetkisinin olmadığını,  

Müstehcenliğin yayın ilkelerinden olması gerektiğini üst kurulda savunduğunu, 
müstehcenliğin sadece RTÜK yasasında değil Türk Ceza Kanunu’nda da yasaklanan eylemlerden 
olduğunu, müstehcenliğin sadece cinsellik anlamında olmadığını, bir söz, eylem, yani kişiyi 
rencide eden, kişinin ruhunu daraltan, sıkıntıya sokan bir söz, eylem, görüntü, hareket olarak 
anlamak gerektiğini, 

Amerika Birleşik Devletlerinin Avrupa’ya ve ülkemize göre daha muhafazakâr bir 
yayıncılık mantığına sahip olduğunu, FCC’nin yayıncılar üzerindeki etkisinin ülkemizde 
RTÜK’ten daha fazla olduğunu, tecziye müessesesinin çok ağır olduğunu, ufak bir hata 
durumunda 500 bin dolar, 600 bin dolar, 1 milyon dolar gibi, son derece yüksek cezalar 
uygulandığını, 

İnternet konusunda kendilerinin müdahalelerinin söz konusu olmadığını, 
Akşamları 21.30’den 22’ye kadar yarım saat içerisinde televizyon ekranlarında bir logo ya 

da bir altyazı ile “Haydi çocuklar artık sizin yatma vaktiniz geldi, siz televizyon karşısından yatağa 
girin” gibi sempatik bir iki anons yapmayı düşündüklerini, bu konuda özgün bir sembol 
geliştirmeye çalıştıklarını,  

Çocuklara yönelik olarak çocuk web sitesi adında bir web sitelerinin olduğunu, orada 
çocukların yayıncılıkla ilgili, televizyonla ilgili birtakım bilgiler, somut küçük küçük bilgiler 
vermeye çalıştıklarını, çocukların zararlı internet içeriğinden korunmasına yönelik olarak bir 
ücretsiz filtre programının web sitelerinde yer aldığını, 

Milli Eğitim Bakanlığı ile vardıkları bir mutabakat çerçevesinde 2006’dan bu yana seçimlik 
ders olarak 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarda, ilköğretim okullarında Medya Okuryazarlığı dersi 
uygulandığını, 

Çocukların olumsuz etkilenmesi anlamında uyguladıkları müeyyidelerin çoğu kez 
mahkemeler tarafından da onaylandığını,  

Son dönemlerde çocuklarla ilgili şikâyet edilen programların niteliklerine bakıldığı zaman 
genellikle kuşak programlarına yönelik, çocuklardan dolayı bir şikâyetin olduğunu gördüklerini, 
kadınlara yönelik kuşak programlarında aile içi ihtilafların tartışılmasının, bu programlarda 
çocuklara yönelik olarak birtakım hususların öne geçirilmesi gibi durumların bir bakıma çocukları 
istismar anlamına gelebilecek nitelikte olabildiğini, 
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Şikâyetlerin geldiği program türünün yarışmalar olduğunu, yarışma programlarında 
çocukların yarışmacı olarak yer almalarının, çocuklara yarışmacı olarak yer verilmelerinin pek çok 
kişi tarafından, izleyici tarafından eleştiri konusu olabildiğini,  

1994 yılında özel radyo ve televizyonların düzenlenmesi amacıyla 3984 sayılı yasanın kabul 
edildiğini, 1994’ten bu yana geçen on altı yıllık süre içerisinde yasanın yirmiye yakın değişiklik 
gerçekleştirildiğini, Bugün 2010 yılı itibarıyla radyo televizyon yayınlarını düzenleyen 3984 sayılı 
yasa’nın artık iyice demode olduğunu, günün koşullarına, ihtiyaçlarına cevap veremediğini, 
özellikle radyo televizyon yayıncılığı teknolojisindeki gelişmeler dolayısıyla yeni düzenlemelere 
acilen ve şiddetle ihtiyaç duyulduğunu, 

İfade etmiştir.  
 
10/06/2010 tarihli toplantı: 
Uğur TEKİN (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü) özetle; 
01.05.2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde “Ulusal Kaybolan ve Sömürüye 

Uğrayan Çocuklar Merkezî” nde 22 gün süreyle bir çalışma ziyaretine katıldığını,  
Kayıp çocukların bulunma oranının 1990 yılında Amerika’da % 62 iken bu merkez 

kurulduktan sonra bu oranın % 96’ya çıktığını, profesyonel bir yapı oluşturulan ABD’de bu alanda 
bir seferberlik ilan edildiğini, bütün kurumların da en hassas derecede çalışmalara katıldığını, 

ABD’de 1979 yılında Etan Patz isminde 8 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu, fotoğrafçı 
olan babasının çocuğun posterini hazırlayıp tüm ülkeye bunları yayınladığını, bu şekilde bir 
toplumsal duyarlılık ortaya çıkardığını, bu fikrin kayıp çocuk albümü hazırlanmasında çıkış 
noktası olarak yardımcı olduğunu, 1981 yılında da daha sonra bu merkezin kurucuları olacak olan 
John ve Reve Walsh’ın altı yaşındaki çocuğu  Adam Walsh’in kaçırıldığını, sonraki süreçte 
Adam’ın Florida’da ölü olarak bulunduğunu, bunun ülkede şok etkisi yarattığını ve bu noktada 
herkesin bir şey yapması gerektiğini düşünmeye başladıklarını, Bu iki üzücü olayın Amerika’yı 
kaybolan ve sömürüye uğrayan çocuklarla ilgili bir merkez kurmaya ittiğini, 1984 yılında da 
Başkan Ronald Reagan tarafından söz konusu merkezin açılarak hizmete başladığını, merkez 
içinde FBI uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve diğer meslek gruplarından bir çok 
uzman bulunduğunu, 

Bu merkezde 24 saat açık ücretsiz bir telefon hattı kurulduğunu, bu daha ziyade medya 
aracılığıyla duyurulan, kaybolan ya da kaçırılan çocukların resimleri yayınlandıktan sonra geri 
dönüşüm için çok aktif bir hat olduğundan, bu şekilde günde 700 çağrı alındığını ve her altı 
çocuktan bir tanesinin Amerika’da ulusal foto dağıtım sistemi yardımıyla bulunduğunu, 

 Küçük yaşta kaybolan ve uzun süre bulunamayan çocukların fiziksel değişime uğradığı 
gerçeğinden hareketle;  çocuğun o anda ki yaşı kemik yapısından adli tıp uzmanları tarafından 
gerçek hâline en yakın biçime getirilebildiğini, bahse konu işlemler gerçekleştirildikten sonra  artık 
çocuğun aranmasına yeniden düzenlenen  fotoğrafıyla  devam edildiğini, 

Bu program sayesinde dosyalar güncel hâlde tutulma imkânı verilmekte olduğunu, bugüne 
kadar bu yöntemle 700 çocuk bulunduğunu, 

 Kayıpların bulunmasına yönelik örnek olarak, süt şişeleri gibi her gün insanların evinin 
önüne gelen alışveriş yaptığı malzemelere de kaybolan çocukların fotoğraflarını yerleştirerek 
toplumsal duyarlılığın artırımına katkı sağlandığını, 
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Amerika da, kaçırma olaylarıyla ilgili yılda ortalama 800 bin kayıp çocuk başvurusunda 
bulunulduğunu, bu başvuruların 200 bine yakını kendi ebevynleri tarafından kaçırıldığını. Amerika 
da günde ortalama 2 bin kayıp çocuk başvurusu alındığını,  

“Amber Alert” adında bir uyarı sistemi geliştirildiğini, bu sistemle gerçek kaybın 
oluştuğu andan itibaren bütün ülkede sistemin uyarı verdiğini, kolluk kuvvetinin çocuğun 
gerçek bir kayıp vakası olduğuna karar verdiğinde bu uyarı sisteminin kullanıldığını, 
çocuğun resmi, fiziksel özellikleri, varsa şüphelinin eşkâli bir bildiri hâline getirilerek bütün 
televizyonlar, radyolar, internete ve yayın organlarına servis edildiğini, 

Amerika da gerçekleştirilen uygulamalar dâhilinde bir kit oluşturulduğunu, gönüllülük 
esası çerçevesinde ailelere dağıtılan kit’lerde çocuğun fiziksel özellikleri yazılıp 
kaydedildiğini ve el altında bulundurulduğunu, 

Söz konusu kitin, özellikle doğal afet, deprem gibi durumlarda, daha sonra da çocuk 
kaçırma durumlarında kullanılmak üzere, ailelerin elinde bulunacak ve  çocuğa ait parmak 
izi, DNA şifresi, fotoğrafı ve kişisel bilgilerinin olduğu bir biyolojik kimlik kartı olduğunu,  

Ülkemizde yaklaşık 90 milyon civarında cep telefonu kullanıldığını, kayıp çocukta ilk 
saatler çok önemli olduğu için bu GSM operatörlerine yasal zorunluluk getirilebileceğini, o 
ildeki abonelerine SMS’le kayıp çocuğun yaş, kimlik, özellikleri gönderilmesiyle, tüm GSM 
operatörlerinden çocuğun aranması duyurulabileceğini, hatta resimli telefonları olanlara 
çocuğun resminin de yollanabileceğini ve çocukların süratle bulunmasında faydalı 
olabileceğini,  

İfade etmiştir. 
 
23/06/2010 tarihli toplantı: 
Kemal MADENOĞLU (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı) özetle; 
DPT’nin piyasa ekonomisine geçişin, yerel yönetimlere ağırlık verme politikasının, 

kalkınma ajansları gibi birçok yaklaşımın öncülüğünü yaptığını, hükûmetlere bu konuda öncü bir 
şekilde müşavirlik görevi gördüğünü; 

Çocuk konusunun bir gelecek perspektifi gerektirdiğini, kuruluşların ise orta ve uzun vadeli 
perspektife zaman zaman sahip olamadıklarını, her ne kadar son yıllarda çok iyi iyileşmeler olsa 
da sorunun ciddi olduğunu, buralardan hareketle seçici olarak sahibi net olmayan konularda 
devreye girdiklerini, toplantılarla, raporlarla ve hatta bazı konularda DPT’nin bizzat geliştirdiği 
özel model ve mekanizmalarla bu politikaların önünü açan, yol gösteren, model olan çalışmalar 
yaptıklarını; kalkınma ajansları, SODES, iklim değişikliği, sınır ötesi iş birliği gibi konuların bu 
anlamda öncüsü ve bir anlamda sahibi  oldukları çalışmalar olduğunu; somut bazı sorunlara ilişkin 
öncülük yapma ve model oluşturma, mekanizma geliştirme gibi çok temel bir fonksiyonları 
olduğunu, GAP’la, toplu konutla ilgili çalışmaların ilk DPT’de başladığını, şu anda ise bilgi 
toplumuyla ilgili çalışmaları, e-devlet, e-dönüşüm çalışmalarını yaptıklarını; 

İlk defa Sekizinci Plan’la birlikte Türkiye’de nüfus politikasının nüfus hızını azaltma değil, 
nüfusun niteliğini artırma politikasına dönüştüğünü; 

Demografik fırsat penceresindeki en önemli alanın eğitim olduğunu düşündüklerini, eğitimi 
kritik bir alan olarak benimsediklerini ve bununla ilgili olarak Dokuzuncu Plan’da, eğitimle ilgili 
olarak iki tane temel sorunu -erişim sorunu ile kalite sorunu- gündeme getirdiklerini  ve bunun 
üzerine ciddi şekilde durduklarını; 
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DPT’nin çıkardığı raporlar, eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili çalışmalar, PİSA çalışmalarıyla 
ilgili değerlendirmeler ve yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığıyla paylaşılmak üzere temel 
sorunları kurum olarak nasıl gördüklerine ilişkin çalışmaların, eğitimi çok temel bir unsur -çocukla 
ilgili de en temel- unsur olarak gördüklerinin ispatı olduğunu; 

DPT’nin pratik uygulamaya ilişkin çalışmalarının da  olduğunu, 1996 yılında, çocuk 
suçluluğunun yeni yeni gündeme geldiği bir dönemde- çok detaylı bir işe girişerek, bir şekilde 
karakola getirilmiş çocuklarla ilgili bir süreç başlattıklarını,   emniyet teşkilatının eğitildiğini, 
bunları yakından takip etmek amacıyla istatistiki tutmaya başladıklarını; İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstatistik, DPT, Adalet Bakanlığı ortaklaşa çalışarak tek tek formlar 
geliştirdiklerini; 

Çocukla ilgili hizmet veren pek çok  bakanlık olduğu ancak makro düzeyde bir 
program, bir plan olmasına karşın daha alt düzeyde alınan programlarda bir miktar 
özelleşmiş hedefler ve programlar olduğunu, mikro düzeydeki eylem planları ile makro 
düzeydeki entegrasyonun biraz düşük olduğunu ve bütüncül bakış açısının kaybolduğuna 
ilişkin görüşe ise; DPT olarak kuruluşların uyguladığı politikaların birbirine paralelliğini, 
uyumunu ve destekleyici olmasına dair uğraştıklarını, dışarıdan öneri ya da görüşmelerle 
bunlara gayret ettiklerini ama nihayetinde teknisyen olduklarını ve nihayetinde bunlara 
ilişkin olarak mutlak olarak o entegrasyonu sağlamada zorlandıklarını; 

Nisan ayında, sosyal yardım ve istihdamla ilgili bir çalışma yaptıklarını;  Türkiye’de 
yoksulluğun çocuğundan bütün fertlerine belli bir kesimi ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunu, bir 
şekilde istihdam hayatına girenlerin büyük kısmının kendi ayakları üzerinde durabilecek bir 
düzeye geçeceklerini ve sürekli yardım politikasının bunu gözeterek uygulanması gerektiğini 
öngördüklerini; sosyal yardımla ilgili tarafların sosyal yardımı en iyi yapmaya gayret ederken 
bunun birtakım yan etkilerini, sorunlarını dikkate almayabildiklerini; diğer yandan istihdam 
politikası ile Türkiye’de istihdamı artırmak, insanların niteliğini artırıp işsiz sayısını azaltmak, 
ekonomiyi canlandırmak istediklerini ancak bu iki politika arasında bir eş güdüm bulunmadığını; 
bu alanın tümüyle ilgili detaylı analizler sonrasında Ekonomi Koordinasyon Kuruluna bir strateji 
ve eylem planı sunduklarını ve bunun koordinasyonunu da yürüttüklerini; 

Özellikle 2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu ile SHÇEK’e ciddi 
yükümlülükler verildiği ve bu bağlamda SHÇEK’in insan gücü ve yatırım ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik DPT’nin projeksiyon ve planları hususunda bilgi talebine yönelik olarak 
SHÇEK’in ciddi şekilde hem insan gücü hem finansman hem de projelerle ilgili bu alana gitmesi 
gerektiği düşüncesiyle tutarlı ve bir amacı olan çalışmalarına kaynak sınırının olmadığını, 
SHÇEK’i proje ve faaliyet yapsınlar bazında çok ciddi bir şekilde zorladıklarını; 

DPT’deki yapılanmada, özellikle her kuruluşa karşılık gelecek yapılar (sektörler) olduğunu, 
özellikle kurumların görev tanımlarından kaynaklanan yapısal sorunlar varsa, onlara ilişkin daha 
yapısal şeyler geliştirdiklerini; politikalar geliştirip hükûmetlerin, ilgili bakanlıkların önüne 
koymaya çalıştıklarını; 

Çalışma Bakanlığının, İŞKUR’un aktif istihdam politikaları alanında yaptıkları çalışmalar ile 
SODES kapsamındaki istihdam projelerinin kategorilerinin farklı olduğunu, SODES kapsamında 
belli bir hedef kitlenin -yoksul bir aile, işsiz anne-baba, umudunu kesmiş çocuklar, kente göç 
etmiş, kente uyum sağlayamamış bir kitlenin- bir sorununun çözülmeye çalışıldığını;   

İnsan gücü planlamasına  yönelik olarak özellikle kamunun hizmet verdiği ya da çok 
bariz bir şekilde ihtiyacı görülecek alanlarla ilgili birtakım özel çalışmalar yapıldığını, 
üniversitenin, mezun ettiği insan iş bulamıyorsa ondan prestij kaybedeceğini bilerek 
faaliyetini yürütmesini amaçladıklarını ve ona yönelik adımlar attıklarını; 
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Bütün programlar bazında yükseköğretim programlarının mezunlarının mezuniyet öncesi 
aldıkları yeterliliklerin iş piyasasıyla uyumu gibi konularda bir durum analizi yapmak üzere 
Müsteşarlık olarak iki yıl önce “Yükseköğretim İş Piyasası Uyumluluğu” projesini başlattıklarını, 
projenin önümüzdeki bir buçuk iki yıl zarfında sonuç vermeye başlayacağını, hem iş dünyasına 
hem yükseköğretim kurumlarına hem mezunlara yönelik, üç tane temel alan araştırmasını içeren 
çok kapsamlı bir proje olduğunu; 

Konuyu bir bütün olarak alabilecek bir taraf bulunmaması ve klasik devlet 
mekanizmalarının bu sorunu çözemeyeceği düşüncesiyle Sosyal Destek Programı (SODES) 
adını verilen bir program geliştirildiğini ve bunu Güneydoğu Anadolu Programı projesi 
kapsamında 2008 yılında başlattıklarını, bu programın sorunların insanlara en yakın bir 
düzeyde ele alınarak, valilikler koordinasyonunda bu sorunla karşı karşıya olan insanların 
kendi sorunlarına çözüm ürettiği bir yapıda, klasik harcama sistemlerinden farklı, daha 
serbest ama denetlenebilir, hesap verilebilir bir yaklaşımla  oluşturulduğunu;.  

Bu doğrultuda 2008 yılında üç hedef koyduklarını: Bir, istihdamın artırılması. Yani bu 
kente gelen insanların, özellikle yoksul kesimlerin istihdamının artırılması. İkincisi, sosyal 
içerme denilen, bu insanların özellikle göç eden aileler başta olmak üzere, en büyük hedef 
kitlesi bu, bunların oradaki yeni ortama entegre olmalarıyla ilgili dışlanmış, dezavantajlı 
kesimlerin toplumun ana kitlesiyle birleştirme amacı. Üçüncüsü de özellikle çocuk ve 
gençleri girdikleri umutsuzluk kısır döngüsünden kurtaracak, kendilerine güvenlerini 
artırıp bunların eğitime ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlayacak spor, kültür, sanat 
gibi aktivitelerle bunları hayata bağlayan bir yapı öngörüldüğünü;  

SODES’in uygulamasının Bütçe Kanununa konan bir madde ile valiliklere özel bir 
bütçe ayrılarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından bunlara özel hesaplarına kaynak 
aktarma yoluyla gerçekleştirildiğini, bu süreçte Programın valiliklere ve valilikler vasıtasıyla 
da tüm oradaki yerel sivil toplum ve kamu kuruluşlarına duyurulduğunu ve burada özellikle 
sivil toplum, belediye ve yerel bazdaki doğrudan halkla muhatap olan taraflar devletin zaten  
yürütmekte oldukları rutin programlar dışında özel programlar geliştirdiklerini, DPT’nin 
bu işin öncülüğünü yaptığı için başlangıçta doğru mekanizmayı oluşturmak ve doğru 
uygulamalar yapmak amacıyla baştan itibaren bu işi takip etmeye başladıklarını; 

SODES’in 2008 ve 2009 yıllarında 9 GAP ilinde uygulandığını, 2010 yılından itibaren 
bunun Doğu Anadolu’ya da yaydıklarını, ilave olan on altı il valiliklerine eğitim verdiklerini, 
şu anda GAP’la beraber yirmi beş ilin projelerini hazırladıklarını, 

 Projelerin seçim standartlarını  ve diğer süreçlerini DPT’nin tanımladığını, valiliklerce 
ön elemeden geçirilen projelerin DPT’de iki tane uzman tarafından hedef kitlesinin 
bütçesinin, kaynaklarının vb. kriterler açısından değerlendirildiğini, SODES bünyesinde 
sivil toplum örgütlerinin bizzat proje teklif edebilmekte ve yürütebilmekte olduğunu, 
valiliklerin bu konudaki görevlerinin, proje duyurusunu yapmak, projeleri ön elemeden 
geçirmek, projedeki yazılı amaçlara yönelik kaynağının kullanılmasını ve proje amacının 
gerçekleştirilmesini sağlamak olduğunu,  

Bu yılki bütçenin 155 milyon TL olduğunu; 
SODES projelerinin sonucunu değerlendirmeye yönelik olarak tasarım aşamasında ve 

projeleri değerlendirme aşamasında sürdürülebilirlik, ölçülebilirlik gibi hususları göz 
önünde bulundurduklarını, ayrıca valiliklerden periyodik olarak raporlar aldıklarını, şu 
anda da bir etki değerlendirme çalışmasını yürüttüklerini  
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Proje sonuçlanıncaya kadar valiliklere izleme görevi verdiklerini, proje sonuçlandıktan 
sonra yani etkisinin her bir proje için tek tek ölçülmesi anlamında bunu mülki idareler ya da 
belediyelerin rol almaları hususunu düşünmeleri gerektiğini; projenin sürdürülebilirliğinin 
en temel kriter olduğunu ve projenin tasarımında bunu başta ortaya koyduklarını  

Projelerin uygulanması, amacına uygun gerçekleşmesi için burada bir yandan sorunu 
çözerken, bir taraftan da aslında bir model ve yerel boyutta bilinç geliştirdiklerini, özellikle 
yerel yönetimlerde, valiliklerde bu alana ilişkin bir hassasiyet geliştirdiklerini ve nihai 
amaçlarının kent düzeyinde tarafların bu sorunları bir gündem maddesi hâline getirerek 
kaynak ayrılarak, gerekli mekanizmalarını oluşturularak kendilerinin çözebileceği bir alan 
olarak görmelerini sağlamak istediklerini ve bu yolda ilerlediklerini; 

Projelerin tabiatı gereği bazılarında sürdürülebilirlik ya da somut bir getirisi bir geri 
dönüşü olmasının  her zaman söz konusu olamadığını, ancak  özellikle istihdamla bağlantılı 
olanlarda projenin kabul edilmesinin projenin kendi içinde sürdürülebilir şartına bağlı hâle 
geldiğini, buradaki projeleri geliştirme mantığının Avrupa Birliği projelerinden biraz farklı 
olduğunu, birkaç amacı birden gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve amaçlarının nihayetinde o 
yerel yönetimin bu sorunu kendi el atıp sürekli olarak o işle ilgilenmesini sağlamak 
olduğunu; 

Urfa’da Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından yürütülen Sokak Çocuklarını Kurtarmaya 
yönelik proje kapsamında polislerin etrafındakileri, teşkilattakileri eğittiklerini, çöp toplamaya 
çıkan çocuklara tek tek güzel bir yaklaşımla ulaştıklarını bu çocukların aileleriyle,okulla iletişime 
geçtiklerini bu çerçevede çocukların ailelerinin sorunlarını çözmeye yönelik girişimde 
bulunduklarını, çocukları eğitime başlattıklarını, okula ilave olarak çocuklara mesleki beceri 
kazandırdıklarını ve spor, kültür, sanat aktivitesi yaptırdıklarını; 

Projelerin yaygınlaşmasına ilişkin olaraksa; illerin seçimiyle ilgili çok detaylı istatistik ve 
analizler yaptıklarını, Türkiye ölçeğinde bu dört tane temel kriteri –yoksulluk, işsizlik, okullaşma 
ve göç- ağırlıklandırarak, farklı yöntem ve sıralamalar yaptıklarını, aynı zamanda oradaki yerel 
yapıların bu sorunu kendi imkânlarıyla çözebilme düzeyini de dikkate aldıklarını; istatistikleri, 
kuruluşların verilerini, niteliksel çalışmaları, buralara özgü kendi yaptırdıkları çalışmaları 
kullandıklarını; Güneydoğu’da GAP Eylem Planı kapsamında başlattıklarını, DPT olarak bu 
programın tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini; 

DPT’nin projeleri bizzat uygulamadığını, desteklediğini; alanda SODES kapsamındaki 
projelere ihtiyaç çok olduğu için dublikasyonla ilgili şu anda ciddi bir sorunları olmadığını; 

Valiliklerin bu işi sahiplenmesi ve önceliklerinin dikkate alınmasına ilişkin ve Ankara’daki 
iki uzmanın mahallindeki soruna ne kadar vakıf olacağı çok isabetli bir soru olduğunu, iki yıllık 
bir uygulama içinde olduklarını ve bu süre içinde mümkün olduğu kadar valiliklerin kontrolünde, 
onların kendi bölgesindeki sorunların bire bir sahiplenmesi, projeyi sahiplenmesi açısından onların 
arkasında olduğu, desteklediği projelerin desteklendiğini, kendilerinin de sürekli sistemi 
geliştirdiklerini, bu üçüncü yılla birlikte, SODES programını genişlettiklerini ve proje tekliflerini 
SODES-BİS olarak adlandırdıkları elektronik ortamda, ne tür bilgilerin girilmesi gerektiğini 
yönlendirici bir formatta aldıklarını ve valilerin projenin ilin sorunlarına ne kadar cevap vereceğini 
değerlendirerek puanlama yaptıklarını ve DPT’ye gönderdiklerini, merkezde ise temel kriterler 
çerçevesinde SODES’in amaçlarına uygunluk açısından  değerlendirmeler yapıldığını; 
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Milli Eğitim Bakanlığının temel aktör olduğu için üstün yetenekli çocuklarla ilgili 
sorumlu kurum olduğunu, bu konuyla ilgili olarak Müsteşarlık olarak hem Milli Eğitim 
Bakanlığı hem TÜBİTAK’la temas ederek bu konuda bir strateji eksikliğini ortaya 
koyduklarını ve yaklaşık altı ay önce Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde TÜBİTAK, DPT, 
üniversitelerin, bu konuyla alakalı akademisyenlerin yer aldığı bir komisyon, bir komite 
oluşturulduğunu ve bir strateji ile buna bağlı bir eylem planının oluşturulacağını, 

İfade etmiştir. 
 
24/06/2010 tarihli toplantı: 
Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm 

Başkanı) özetle; 
Türkiye'de 700 bine yakın üstün zekâlı birey olduğunu, özel bir tarama çalışması 

yapılmadığını, okulda öğretmenlerin ve yöneticilerin bu konuda hassas ve gözlemci olarak 
daha hassas davranmadığı için farkındalığın toplumda çok artmadığını, sayının ancak 
ailelerin müracaatlarıyla veya bazı yetenekli eğitimcilerin gözlemleriyle belirlendiğini, 

En fazla zekâ ortalamasının Stanfort-Binet zekâ testinde 200, Wechsler testinde 175 
olduğunu; ancak bu sayıların çok anlamının olmadığını ve çocuğun ne yaptığını, nasıl öğrendiğini, 
neden hoşlandığını söylemediğini ama betimleme yapmak için, çocukları bir yere koymak için 
genellikle bu testlerin kullanıldığını; 

Üstün zekâ ve üstün yeteneği birbirinden ayırmak gerektiğini; kabaca üstün 
zekâlıların, birden fazla yetenek alanında ortalamanın üstünde olan, tuttuğunu bırakmayan, 
kendini bir konuya adayabilen, artı yaratıcı fikirleri olan çocuk olduğunu, üstün 
yeteneklinin ise bir iki alanda akranlarının üstünde olan, diğer alanlarda akranları 
düzeyinde olan ya da altında olan çocuk demek olduğunu; 

İlköğretim ve bir dereceye kadar da ortaöğretim programlarının öncelikle çocukların 
çoğunluğunda bulunan olağan yeteneklere göre düzenlenmiş olduğunu; 100 kişilik bir grupta      
68 kişinin birbirine yakın özellikler gösterdiği kümeye ortalama grubu denildiğini, toplumun 
çoğunluğunu oluşturduğu için de ilköğretim ve ortaöğretim programları bu yüzde 68’e göre 
düzenlendiğini, bunun üstünde hızlı gelişen çocuklarla, bunun altında ağır gelişen çocukların bu 
sistem dışında kaldığını, üstünde gelişen çocuklara bir uyarlama yapılmaması durumunda bu 
çocukların yeteneklerinin çok azını kullandıklarını ve hatta da daha kötüsü ileriki yıllarda 
yeteneklerini kaybettiklerini; onun için üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin çok azını 
kullanarak ilköğretimde ve ortaöğretimde başarılı olmalarının yeteneklerinin körelmesine neden 
olduğunu,  

Öğrenim kademeleri yükseldiğinde okul başarısızlığı oranın da arttığını, örneğin, 
ilköğretimde pırıl pırıl olan bir çocuk ortaöğretime geldiğinde tıkandığını; uygun program 
uygulanmazsa bu çocuğun dört zekâ yaşı ya da dört akademik yaştan daha geride kalmasına 
neden sağlandığını;  

Einstein düzeyinde bir çocuk için 1 milyon çocuğun taranması gerektiğini, 1 milyon çocuk 
tarandığında rastlanacak 1 tane çocuğun kaybedilmiş olunacağı; o nedenle bunların 1 tanesinin 
eğitim kapsamı dışında kalmasının hem ülke için hem insanlık için bir kayıp olduğunu, bu nedenle 
erken çocukluk döneminden itibaren çocukların zekâ düzeylerinin belirlenmesi ve ona uygun 
eğitim ve ortamların hazırlanması gerektiğini; 
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Çocuğun yeterliğini, yeteneğini ve alanlarını belirlemek amacıyla sınıflandırma 
yaptıklarını, üstün yetenekli çocuğun, genellikle yaratıcılık, liderlik, müzik, resim, plastik 
sanatlarda, performans alanlarında yetenekli olan ve diğer alanlarda normal gelişen çocuk 
olduğunu,  

Ulaşılabilen çocukların içinde oranlama yapıldığında yüzde kaçının yaratıcılık yeteneğiyle 
karşımıza çıktığına ilişkin bir soruya; yüzde vermenin mümkün olmadığını, 

Kültürün, psikomotor, yaratıcılık, resim, müzik gibi alanların gereksiz alanlar 
olduğunu varsaydığını, okul programlarında bu derslerin yeterli önemi haiz olmadığını, 
eğitim sisteminin sıralama değil, eleme ağırlıklı ve çocukları a, b, c, d şıklarını düşünen 
yaratıklar, ucubeler hâline soktuğunu; 

Yaratıcılığın beş yaşına kadar tepe yaptığını, okula başlayınca yaratıcılığın köreldiğini, 
ilköğretim birinci kademenin, ilk beş sınıfın fena olmadığını, yeni programlarla çocuğun 
kendini gösterebildiğini, altı, yedi, sekizin programının kötü olduğunu, lisenin içler acısı 
olduğunu, ortaöğretimin bitmiş durumda olduğunu;  

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne göre erişebilirlik ve ulaşabilirlik 
önündeki engellerin tüm çocukları kapsadığını ve dava hakkı her zaman doğacağını; 

1948 yılında çıkmış olan 6660 sayılı Suna Kan ve İdil Biret Kanununun müzik ve plastik 
sanatlarda olağanüstü yetenekli olan çocukların devlet hesabına yurt içi ve yurt dışında eğitimini 
düzenlediğini ancak 1972 yılından beri bu Kanunun uygulanmadığını; Kanunun kaldırılmış 
olmadığını müzikle ilgili olarak yeniden uygulanabileceğini; 

Üstün nitelikli çocukların annelerinin de zihin engelli çocukların anneleri kadar aynı 
çaresizlik içinde olduğunu, ancak zihin engelli çocukların ailelerinin kendileri öldükten 
sonra da çocuklarının korunabilmesi ve destek alabilmesi için çok iyi örgütlendiklerini, buna 
karşın üstün zekâlı çocukların ailelerinde böyle bir örgütlenme görülmediğini; katkılar 
açısından bakılınca üstün yetenekli bir çocuğun katkısının içinde bulunduğu toplumu            
a noktasından b, c, de hatta z noktalarına götürebilecek kapasitede olduğunu; bu nedenle 
mutlaka ailelerin örgütlenmesinin ve hukuksal destek almasının gerektiğini; 

Sorulan bir soru üzerine; zekânın kalıtsal bir yanı olduğunu, kadın ve erkeğin zekâyı aktarma 
konusunda eşit şansları olduğunu, 1.458 çocuk üzerinde yapılan çalışmaların bunların büyük 
kısmının tek çocuk olduğunu, ortalama kardeş sayısının da 2,5 olduğunu; 

Üstün yetenekli çocukların sayısının yaş grubunun yüzde 2 ortalama kabul edildiğini, 
bunun yüzde 1 olduğu bile kabul edilse 1 milyonun üstünde böyle çocuk demek olduğunu; 
Bunlardan eğitim sunulabilenlerin parmakla sayılacak kadar az olduğunu, doğrudan eğitim 
veren sadece Tevitöl ve bilim sanat merkezleri bulunduğunu; 

Ankara Fen Lisesinin fen ve matematik alanında üstün yetenekli çocuklar için kurulduğunu, 
öğretmenine kadar özel yetiştirildiğini ve sonrasında dört kademeli bir sınavla üstün yetenekli 
çocukların oraya seçildiğini; 

Çocukların değerlendirme sisteminin 5’lik sisteminden kurtarılması gerektiğini, mutlaka 
ilköğretim üçüncü sınıftan sonra, sınıf geçme sistemi yerine ders geçme sisteminin konması 
gerektiğini; 

Milli Eğitim Bakanlığının bilgisayar ortamında mesleki rehberliğe yönelik bir 
projesinin olduğunu, çocuğun orada soruları kendi başına yanıtlayıp eğiliminin ne tarafa 
olduğunun görülebileceğini; çocuğun okuduğu bölümünün alnına yazılmış kader olmadığını 
ve değiştirmesine ve denemesine fırsat vermek gerektiğini;  
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Yükseköğretime öğrenci alma sisteminin değiştirilmesi gerektiğini Sabancı Üniversitesinde, 
Koç Üniversitesinde uygulanan bir sisteme göre programa değil fakülteye başvurulduğunu, 
çocuğun iki sene orada kendini bütün alanlarda denediğini, ondan sonra bölümüne karar verdiğini; 

17’nci Milli Eğitim Şûrası’nda alınan kararların bir kısmının hayata geçirilmeye başlandığını 
ama şûra kararlarının yaptırım gücünün olmadığını;  

İlköğretim ikinci kademesinin ve ortaöğretimin iyileştirilmesi gerektiğini, programların 
geliştirilmesinin ve bu kademeye öğretmen yetiştirmenin ciddi olarak masaya yatırılma 
gerektiğini; şu anda yükseköğretimde fen-edebiyat fakültelerinin alanları çiftleştirilmeye 
çalışıldığını ve bunun yanlış olduğunu; 

Konunun önce alanın öğretmeninin yetiştirilmesiyle ilgili olduğunu, bu formasyonları alacak 
öğretmelerin, isteyenlerin gelecek öğretim yılı başlayacak üstün zekâlıların öğretmenliği 
konusunda uzaktan eğitim ile yüksek lisans programı açıldığını ve bu çeşit sertifika programlarının 
alınması gerektiğini; bilim ve sanat merkezlerinin genel eğitimin bir parçası hâline ve hafta sonu 
da çalışabilir duruma getirilmesi gerektiğini; ayrıca ortaöğretimde ve ilköğretim ikinci 
kademeden başlayarak ders geçme sisteminin getirilmesi ve değerlendirme sisteminin 20’lik 
bir sisteme ulaşması ve SBS’nin ağırlığının ve yapısının değişmesi gerektiğini; 

Siyasi partilerin hiç birinde eğitimle ilgili, üstün zekâlılarla ilgili bir politika 
olmadığını, bunun bir devlet politikası olması gerektiğini; 

Öğretmenin niteliğinin ve yeterliliğini artırılmasının gerektiğini; öğretmenlerin sınıf 
yönetimini ve yeni öğretim stratejilerini çok iyi bilmelerinin gerektiğini, 

İfade etmiştir. 
 
25/06/2010 tarihli toplantı: 
Merdan TUFAN (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı) ve Ahmet Ergün BEDÜK (Talim ve 

Terbiye Kurulu Üyesi) özetle; 
Talim Terbiye Kurulunun 1926 yılında, cumhuriyetin ilanından hemen sonra bizzat Atatürk 

tarafından kurulduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde doğrudan Bakana bağlı bir karar ve 
danışma organı olarak çalıştığını, 1926’dan bu yana da kurulduğu şekilde varlığını sürdürdüğünü, 
asıl kurulun 1 başkan ve 15 üyeden oluştuğunu, bu başkan ve üyelerin atanması için belli kriterler 
olduğunu,  bu kriterlerin yönetmelikle belirlenmiş olduğunu, atama biçiminin üçlü kararname 
denilen Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının onayladığı üçlü kararnameyle olduğunu, 

Bu 15 üyenin alanlarının yönetmelikle dağılımı yapıldığını, 2 tane fen alanından, 2 tane 
sosyal alandan, 2 tane dil alanından gibi 15 üyenin dağılımı olduğunu, bu alanlara atanmak için de 
yönetmelikle konmuş ve genellikle uyulan ama zaman zaman siyasi iradenin belki tam olarak 
yerine getiremediği kriterler olduğunu, milli eğitim teşkilatında veya üniversitelerimizde kendisini 
kanıtlamış, temayüz etmiş, çalışmalarıyla, yöneticiliğiyle, eserleriyle, yabancı diliyle öne çıkmış 
kişilerden olması öngörüldüğünü, 

 Milli eğitim teşkilatımızda uygulanacak olan her türlü mevzuat, program, ders kitabı gibi 
eğitimle ilgili her türlü konunun yasal gereklilik sebebiyle Talim Terbiyede görüşülmesi 
gerektiğini, 

Talim ve Terbiye Kurulunun programları 2003 yılından başlamak suretiyle önce ilköğretim, 
sonra da ortaöğretim olmak üzere tamamen yenilediğini, Çünkü 1968’den bu yana programlar 
yenilenmediğini, 
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 Bu çalışmalar yapılırken, öncelikle genel müdürlüklerin eğitim programını hazırlayarak 
Talim Terbiye Kuruluna sunduklarını, ancak aynı görevin Talim Terbiyenin görevleri arasında da 
olduğunu, Talim Terbiyenin program hazırlatabileceği gibi kendisi doğrudan da komisyon kurarak 
hazırlayabileceğini, bütün derslerin programları bu şekilde hazırlandıktan sonra Talim Terbiye 
Kurulunda görüşüldüğünü ve Bakanın onayıyla artık resmileştiğini ve onun hangi öğretim yılından 
itibaren uygulanacağının da yine karar metninde yer aldığını 

Program değiştikten sonra her programa göre, her sınıf seviyesine göre ders kitabı yazılması 
gerektiğini, ders kitaplarını genel müdürlüklerin hazırladığını ama bu birimlerin hazırladığı 
kitapların devlete ait kitaplar olduğunu, bunun dışında özel sektörün de Türkiye’de ders kitabı 
üretebileceğini ve eşit koşullarda, eşit şartlarda gerek devletin ilgili birimi gerekse özel sektörün 
hazırladığı kitabı bir başvuruyla Talim Terbiye Kuruluna sunduğunu, 

2003 yılına kadar sadece ders kitabı değil ders kitabı dışında öğretmenin sınıfta 
kullandığı her türlü eğitim aracı, dergi vesairenin de Talim Terbiyede incelendiğini ancak 
2003 yılında sınıfta öğretmenin kullanacağı bir yaprak kağıdın da bir romanın da artık 
merkezden incelenmesine gerek olmayacağına, bunun sınıf öğretmeni tarafından seçilerek 
okutulabileceğine ilişkin 5005 sayılı Kanunla bir yasal düzenleme yaptıklarını, buna paralel 
yönetmeliğini de hazırladıklarını ancak bunun Anayasa Mahkemesine götürüldüğünü ve 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiğini,  

Yönetmelikle eğitim aracına bir tanım getirdiklerini; eğer bilgi içeriyorsa, yazılı olabilir, 
görsel olabilir ve elektronik ortamda olabilir, bunları inceleyelim dediklerini çünkü yanlış bilgi 
olabileceğini, devlete, millete zararlı bilgi olabileceğini ancak tahtanın, sıranın, cetvelin, torna 
tezgahının, hızar makinesinin, bilgisayarını v.s. nin incelenemeyeceğini böyle bir şeyin mümkün 
olmadığını, bu konuyla ilgili bir düzenleme yaptıklarını, bir sendikanın Danıştaya götürdüğünü, 
Danıştayın kararla eğitim aracının tanımı daraltılarak bazıların denetim dışı bırakılması sebebiyle 
yönetmeliğin iptaline ettiğini, 

 Aylar süren çok yoğun çalışmalardan sonraki yüzlerce akademisyenin, öğretmen, 
öğrenci, veli ile çalışılarak düzenlenen programları hayata geçirdiklerini, bir velinin dilekçe 
vererek, “ sosyal bilgiler veya hayat bilgisi programının, yeni programın 3 üncü sınıfta 
okuyan öğrencisini başarısız kıldığını, bu yüzden programların iptal edilmesi gerektiğini” 
söylediğini ve Danıştayın “1, 2, 3, 4, 5’inci sınıf hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve Türkçe ders 
programlarını iptal ettiğini, 

Avrupa’nın birçok ülkesinde kitapların ücretsiz verildiğini, kitabı çok kaliteli bastıklarını ve 
kitabın arkasına beş karelik bir yer bıraktıklarını, birinci senedeki çocuğa “ bu kitabı sene sonunda 
tertemiz geri getireceksiniz, getirmezseniz 4 avro para alacaklarını” söylediklerini, kitabı geri 
getirmişse bu kitabı yeni sene yine bir öğrenciye verdiklerini, kendilerinin de bu sistemi çok 
düşündüklerini ve denediklerini ama başarılı olamadıklarını, 

Ders kitaplarında ilkokul öğrencilerinin çok ağır yük taşıdığını, ders kitaplarının 
hepsini okula götürdükleri için sağlıklarının bozulduğu yönünde haklı eleştiriler olduğunu, 
kendilerinin bu konuda bir çalışma yürüttüğünü; her ders için bir ders kitabı bir de çalışma 
kitabı verdiklerini, çocuk o gün dört dersi varsa sekiz tane kitap götürüyorken, çalışma kitabını 
birinci bölümün arkasına ekleyip iki kitap yerine çocuğun birinci dönem bir kitap, ikinci dönem bir 
kitap götürmesini sağladıklarını, bu sene ilk üç sınıfta bu uygulamayı yaptıklarını, 

İfade etmişlerdir. 
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İbrahim ER (İlköğretim Genel Müdürü) özetle; 
Dershaneye gitme ile SBS’deki başarı arasındaki ilişkinin çok az olduğunu, daha önce 

yapılan OKS sınavının 100 soru üzerinden öğrencileri kategorize ettiğini, 100 soruluk bir testte 15 
sorunun hemen hemen herkesin yapabileceği kolaylıkta olduğu, 15 sorunun  bunun hemen biraz 
üzerinde olduğunu, 15 sorunun ise bu programla hiç ilintisi olmayan, programın tamamen dışında 
asıl belirleyen yani üstü belirlediğini, çocuğu dershaneye yönlendirenin de bu olduğunu, şimdi 
SBS de ise bir çocuk eğer okulda olmanın gereğini yerine getirsin, hiç ikinci bir öğrenme 
kaynağına, okul dışı bir öğrenme kaynağına ihtiyaç duymaksızın o soruların tamamını 
cevaplayabileceğini, çünkü hiçbir şekilde programın kazanımları dışında yani yetiştirmek istenilen 
insanda olması gereken özellikler tanımlaması dışında çocukta herhangi bir şey ölçmediklerini, bu 
minvalde kitap okuyan çocuğun, SBS sınavındaki başarısında ciddi bir katkı yaptığını 
gördüklerini, 

Yatılı ilköğretim okullarından 1-5 inci sınıfları kaldıracaklarını bunu taşıma kapsamına 
alacaklarını, taşımalı eğitimin yatılı eğitime oranla maliyetinin daha düşük olduğunu, 

Okula gitmeyen 127 bin civarı çocuğun esasen nerede olduğunu hangi adreste oturduğunu 
bildiklerini, tüm ülkede ilköğretimde okulla ilişkilenmeyen hiçbir santimetre kare alan olmadığını, 
bütün coğrafyanın okullara parsellendiğini, alanında okula gitmeyen bir çocuk bulunan okula 
çocuğu bulmalarını söylediklerini, okulun o adrese gidip çocuğun okula gitmeme sebebini 
araştırdığını ve okula kaydettiğini,  

İfade etmiştir. 
 
07/07/2010 tarihli toplantı: 
Prof. Dr. Atilla ERİŞ (Yüksek Öğretim Kurulu üyesi) özetle; 
Araştırma Komisyonunun Yükseköğretim Kuruluna yazmış olduğu yazıyla 

üniversitelerdeki çocuk gelişimi uzmanı sayısı, sosyal hizmet uzmanı sayısı, rehberlik ve 
psikolojik danışma uzmanı sayısı ve aynalı oda imkanı mevcut olan üniversite sayılarının 
bilgileri istenildiğini, altı üniversitede aynalı oda imkanının mevcut olduğunu,  

Tıp fakültesi olan üniversitelerinin hepsinde adli tıpla ilgili olarak profesör, doçent, yardımcı 
doçent, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da uzman bulundurulduğunu, bunların sayısının 
ise 31 profesör, 28 doçent, 41 yardımcı doçent, 73 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi ve  
1 tane uzman olmak üzere toplam 177 tane olduğunu,  

Üstün yetenekli ve zekâlı çocuklarla ilgili üniversitelerde yeni kadro yetiştirmek ve de 
mevcut çocukları taramak veya onların da önünü açmak için koordinatör görevi olarak tüm 
üniversiteleri bir komisyon marifetiyle bu konuda bilinçlendireceklerini, hem ileri zekâlı 
çocuklarla ilgili olarak hem de diğer konulardaki uzmanlaşmayı sağlamaya çalışacaklarını, 
eğiticilerin eğitimini öne alacaklarını, 

Türkiye’de yükseköğretimin çok ciddi bir değişim içerisinde olduğunu, bu değişimin 
1990’larda başladığını, Avrupa’da birçok ülkede yükseköğretim kanunlarının birçok kez 
değiştirildiğini, bunun sebebinin Bologna süreci olduğunu, önce Sorbon Deklerasyonu daha sonra 
Bologna Deklarasyonuyla Avrupa’da Avrupa eğitim alanının oluşturulmasının söz konusu 
olduğunu ve buna imza attığımızı, 

YÖK’ün üniversitelerin herhangi bir programının eğitimini, müfredatını 
onaylamadığını, YÖK’ün üniversiteler arası kurul kararıyla oluşturulmuş olan eğitim 
konseylerinin denetimini takip ettiğini, 

İfade etmiştir. 
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Hüseyin ÇALIK (Yüksek Öğretim Genel Müdürü) özetle; 
YÖK kuruluncaya kadar 1982 yılına kadar Türkiye’de hangi mesleklerde ne kadar ihtiyaç 

var şeklindeki çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğünü, 1929 yılından itibaren arşivlerde 
bunların görüldüğünü, ancak 1982’den sonra bunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mı yoksa 
YÖK tarafından mı yapılacağının sürüncemede kaldığını, 

YÖK’ün, üniversiteleri veya fakülteleri açarken kendi genel kurullarında kararı alıp, kararı 
gerekçeleriyle kendilerine gönderdiklerini, kendilerinin gerekçelere bakıp, Hükûmet olarak yani 
bakanlık olarak ekleme veya çıkarmalar yapabildiklerini, bunu üç yere sorduklarını; görüş 
aldıklarını, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına, eğer 
içinde sağlık, yani tıp fakültesi, diş hekimliği veya buna benzer okullar varsa bir de Sağlık 
Bakanlığına sorduklarını, 

2002-2006’dan sonra Türkiye’de beş yılda beş bin tane çok iyi yetişmiş dünyanın iyi 
üniversitesinde, ilk beş yüz üniversitesinde Türkiye’deki en çalışkan çocukları gönderecek şekilde 
bir sistem, bir proje hazırlayın denildiğini, projenin adının “beş yılda beş bin öğrenci” projesi 
olduğunu, şu anda bu konuyla ilgili yurt dışında 2 bine yakın öğrencinin okumakta olduğu; 800 
öğrencinin gönderilmek üzere olduğunu, bu şekilde 2013 yılına kadar 2.500 civarında daha 
öğrenci gönderileceğini, bu öğrencilerin ALES’teki en yüksek 75 puanı alan ve o sıralamaya göre 
YÖK’le, Türkiye Petrolleriyle, BOTAŞ’la, Devlet Demiryollarıyla, Meteorolojiyle ilgili bir kısım 
kontenjanları yurt dışına gönderdiklerini, gönderilen bu öğrencilerin ÖSYM tarafından seçildiği 
bir kısmının mastır, bir kısmının doktora yaptığını,  

TÜBİTAK’ta bir bilim heyeti ile yurt dışına gönderdikleri bin öğrenciyle ilgili 
yaptıkları bir çalışmada TÜBİTAK’ın kendilerine “Önümüzdeki 2013 ile 2023 yılları 
arasında Dünya’da ve Türkiye’de öne çıkacak branşları çıkardığını, bu branşları sıralamaya 
koyarken 324 tane branş bulduklarını, bu branşları 1 den 324’e kadar sıraladıklarını, 
eskiden YÖK’le çalışırken bunu YÖK’ün üniversitedeki rektörlüklere sorup, 20,30,40 tane 
branş geldiğini, kendilerinin TÜBİTAK’tan çok güzel ders aldıklarını, çok şeyler 
öğrendiklerini, buna göre bir fizibilite çıkardıklarını ve yurt dışına gönderdikleri bin 
öğrenciyi de buna göre gönderdiklerini,  

Hükûmetin Dokuzuncu Kalkınma Planında Türkiye’deki çağ nüfus yani 18-24 yaş 
arasındaki gençlerin - bu 6 milyon 800 bin civarındadır- bunun yüzde 48’i üniversiteli olacaktır 
diye bir karar aldığını, bir hedef konulduğunu, 2002’de 27,4’ken bunun 2013 yılında yüzde 48 
olacağını, hem YÖK’ün hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de diğer kurumların kendilerini buna 
göre ayarladığını, bunun çok iyi hesaplanması, çok iyi ayarlanması gerektiği, yüzde 48’in 
diliminde hangi dallar, hangi branşlar, dünyadaki önemli branşlar, Türkiye’deki önemli branşlar, 
bunu tıpa tıp tutturmanın mümkün olmadığı ama global bir hesap yapılabileceği, 

YÖK’le bir karar aldıklarını; Bundan sonra eğitim fakültelerine, özellikle yeni açılacak vakıf 
üniversitelerinin eğitim fakültelerine İngilizce, Çince, Japonca, İspanyolca, Rusça, Arapça, özel 
eğitim, rehberlik ve özürlülerle ilgili bölümlerin dışında bölüm açılamaz şeklinde de karar 
alındığını yani artık tarih, coğrafya gibi bölümlerin devlet okullarında olacağını, 

İfade etmiştir. 
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Komisyonun Saha Çalışmaları 

Ankara Dışındaki Çalışmalara Ait Sonuçlar 

Uşak Eşme Çalışması 

Araştırma konusu: 23 Mart 2010 tarihinde kaybolan küçük Umut Balık’ın cesedinin 
okulun içinde yer alan foseptik çukurunda bulunması. 

Araştırma kapsamı: Uşak İli Eşme İlçesinde 22 Mart 2010 tarihinde Eşme İlçesi Yatılı 
İlköğretim Bölge Okulundan kaybolan Umut Balık'ın 31 Mart 2010 tarihinde saat 21:00 sularında 
okulun arkasındaki foseptik çukurunun içinde cesedinin bulunması üzerine, Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili Hâlide İncekara'nın görevlendirmesiyle yerinde inceleme yapmak üzere Eşme 
İlçesini ziyaret edilmiştir. 

YİBO incelemesi, -yasal sınırlara uyularak- olay yeri incelemesi ve yüz yüze 
görüşmeler (olay tarihindeki nöbetçi öğretmen, başka bir okula devam eden 3 öğrenci, mahalle 
muhtarı, akrabaları, Umut ile aynı okula devam eden 2 öğrenci) yapılması suretiyle 
gerçekleşmiştir. 

 
Araştırma Bulguları 
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na dair gözlemler: 
YİBO, Eşme İlçesinin 1.5 km doğusunda yer almaktadır. Şehir merkezinden okula giden yol 

üzerinde Uşak Adem Çiftçi Çok Programlı Lisesi, Meslek Liseleri ve bunların yurtları yer 
almaktadır. Okulun batısındaki bir sanayi kuruluşuna ait olduğu düşünülen iki bina ile okulun 
karşısındaki Uşak Kültür Merkezî dışında okulun çevresinde yapı bulunmamaktadır. Kuzey 
doğu cephesinde yer alan geniş alanda yer yer büyük çöp yığınları bulunmaktadır. 

Okula toplam 170 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Kız yatakhanesi ile erkek yatakhanesi ile 
derslikleri içeren iki binadan oluşan yerleşkenin içinde güçlendirme çalışmasının hâli hazırda 
devam edilen lojman olarak adlandırılan inşaat hâlindeki binadan oluşmaktadır. 

Okul yerleşkesi temel standartları dahi taşımamaktadır. Okulun çocukların sağlığı, güvenliği 
ve hatta yaşam haklarını doğrudan ihlal etmesi olağandır. Dersliklerin yapıldığı bina içinde öğrenci 
tuvaletleri gerekli asgari hijyen koşullarını dahi taşımamaktadır. Öğretmenler tuvaleti ise daha temiz 
ve hijyeniktir. Düzenli ve yeterli temizliğin yapılmadığı okul binasında yemekhane de yer 
almaktadır. Okulun yemekhanesindeki görevlilerinin çalışırken eldiven, saç bonesi gibi 
araçları kullanmadıkları görülmüştür. Binanın bazı kesimlerinde nem ve rutubet yoğun olarak 
gözlemlenmektedir. Bazı duvarlarda kabarmalar oluşmuştur. 

Üç katlı olan okul binasının etrafında 6 adet kamera bulunmaktadır. Bu kameraların olay 
günü çalışmadığı bilinmektedir. Bina içinde her koridorun başına da birer kamera 
yerleştirilmiştir. 

Okul çatısında gerekli bakım ve onarım yapılmamış olup, orta şiddetli bir rüzgar veya kar 
yağışı sonrasında düşme suretiyle yaralanmaya sebep verebilecek niteliktedir. Hatta bazı kiremitle 
üst üste biriktirilmiş bir hâlde durmaktadır.  

Yemekhanenin hemen yanında korkuluk gibi benzeri hiçbir güvenlik önleminin 
alınmadığı ve çocukların sürekli kullandığı yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvar çocukların 
güvenliğini tehdit eder niteliktedir. Çocukların bazen yemekhaneye erişim ve diğer çeşitli 
sebeplerle kullanabileceği merdivenden bağımsız olmayan duvar, her an bir çocuğun düşerek 
yaralanmasına veya ölmesine sebep olabilecek niteliktedir.  
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Bahçede okul, pansiyon ve inşaat hâlindeki lojman binaları dışında yapı bulunmamaktadır. 
Lojman olarak inşa edilmiş ancak kullanıma açılmamış olan söz konusu binada bina güçlendirme 
çalışması yapıldığı belirtilmiştir. Ancak pansiyon ve okula çok yakın olan lojmanın alt 
katındaki camlarının birçoğu kırılmış vaziyettedir. Ayrıca kapıların ve bazı duvarların 
bulunmaması nedeniyle binaya çok kolay girilebilmektedir. İlk katın iç kısmı toprak, inşaat 
demirleri ve molozlar ve cam kırıkları ile doludur. 

Tadilat hâlinde olan lojman, herhangi bir şekilde koruma, uyarıcı levha ve diğer 
önlemlerden yoksun olmasının yanı sıra çocuklar tarafından rahatça girilebilir niteliktedir. 
Binanın bir odasında yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur ve kırık camlar bulunmaktadır. Hiç 
bir güvenliğin alınmadığı ve çocukların tüm günlerini geçirdiği derslik ve yatakhane ile aynı 
yerleşke içinde aynı bahçede yer alan bina yaklaşık 50-75 metre uzaklıktadır. Bina saklambaç 
gibi oyunlar için bile gayet erişilebilir konumdadır. Burada dikkate alınması gereken soru ve 
sorunlar; eğer söz konusu onarım ihale usulü ile yapılıyorsa şartnamede gerekli güvenlik 
önlemlerine dikkat edilmiş midir, gerekli güvenlik önlemleri yer alıyorsa ve ihale kapsamında ise 
söz konusu firmanın bu yükümlülüğünü yerine getirmediğine dair bugüne kadar bir işlem 
yapılmış mıdır, şartnamede bu husus yer almıyorsa yer almama sebebi nedir kim sorumludur, söz 
konusu yükümlülüğe dair işlem yapılmamışsa bu ihmale mi dayanmaktadır, gerekli bildirimler 
yapılmış ancak firma hakkındaki işlem bürokraside herhangi bir mercide kalmış ise bu 
gecikmenin sebebi nedir gibi bir çok soru mevcuttur.  

Nitekim olayın vukuu bulduğu yerde yine okul bahçesidir. Okul yerleşkesi içinde kırık 
camların, paslı demirlerin, yaklaşık 2 metrelik boşlukların olması kabul edilemez. Medyadan takip 
edildiği kadarıyla küçük Umut'un cesedinin 'okula 100 metre uzaklıktaki foseptik çukurunda' 
bulunduğu nitelendirmesi, olay sanki okulun dışında gerçekleşmiş gibi bir izlenim 
yaratmaktadır. Ancak sözkonusu olay okul bahçesinde yer alan foseptik çukurunda 
gerçekleşmiştir. Futbol sahasının bitişiğinde ise bir dere yatağı bulunmaktadır. Bahçenin güney 
batı cephesinden başlayarak kuzey doğu cephesine kadar giden dere yatağı ıslah edilmemiş 
durumdadır. Dere yatağının içi yer yer bataklık, sazlık ve çalılıklar ile doludur. Derenin sağlık 
koşulları için tehdit oluşturduğu açıktır. Buna ilişkin gerekli çalışmaların ve bildirimlerin yapılıp 
yapılmadığı hukuken tartışılması gereken bir konudur. Okul nöbetçi öğretmeni ile yapılan 
görüşmede derenin ıslah çalışmaları ile çöplere dair hususun son dört yıl içinde ilçe milli eğitim 
müdürlüğüne gerekli bildirimlerin yapıldığı ve yirmiye yakın kez ilçe milli eğitim müdürlüğü 
kanalıyla belediyeden ilgili istemlerde bulunulduğu dinlenilmiştir. Okulun bahçesi beton duvar 
üzerine demir korkuluk ile çevrilidir. Bahçenin ön kısmında yer alan ana giriş kapısı ile bahçe 
duvarının güney doğu cephesinde yer alan büyük demir kapı dışında bir çıkışı 
bulunmamaktadır. Arazinin futbol sahası dışındaki bölümü kaya, çalılık, çöplük ve inşaat 
demirleri ile dolu olup tamamen engebelidir. Ayrıca bahçe duvarının muhtelif yerlerinde 
açıkta kablolar görülmüştür. 

Dere yatağının futbol sahasının kuzey köşesine 10 metre mesafedeki bölümünde ise 
foseptik çukuru bulunmakta olup çukura ait 4 adet delik bulunmaktadır. Eşme savcılığınca 
yaptırılan kazı işlemi sırasında çıkarılarak olay yeri dışına bırakılan ve deliklere ait olduğu 
düşünülen 1 tanesinin dökümü daha yeni tarihli olduğu düşünülen 3 adet beton kapak 
görülmüştür. 

Bahçenin ön cephesi dışında ki diğer cephelerinde toplam 17 adet aydınlatma direği 
bulunmaktadır. Ancak bunlardan 11'inin lamba haznesi dahi yoktur. Okul çevresindeki bir 
öğrenciden edinilen bilgiye göre geceleri bu lambaların hiç birisi çalışmamaktadır. Bu durum 
okulun arka bahçesinin tamamen karanlıkta olduğunu göstermektedir. 
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Okul bahçesi, çocuğun oyun, dinlenme ve gelişim hakkı için en önemli yerlerden 
biridir. Okul bahçesinde çocukların yaşam ve güvenlik haklarını ihlal edecek yapıların olmaması 
ve bahçenin çocukların farklı ihtiyaçlarına uygun koşullara ve donanıma sahip olması gerekir. 
Okul bahçesi, hem okula giriş-çıkış sırasında hem de oyun alanı olarak kullanılması nedeniyle 
düzenli ve temiz olmalıdır. Okul bahçesindeki oyun alanı ve araçları ile diğer donanımın temizlik, 
bakım ve onarımından okul müdürü sorumludur. Çocukların güvenliği için okul çevre duvarının 
bulunması zorunludur. Ulaşılabilen çocukların beyanları dikkate alındığında bahçede bir çok 
çukurun uzun yıllardır varlığını devam ettirdiği ve hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı, 
çukurların kapatılmadığı verisine ulaşılmıştır. Bir kaç örnekle somutlaştıracak olursak Umut ile aynı 
sınıfa devam eden F.A. ‘foseptik çukurunun kapağı hiçbir zaman kapalı değildi’ demiş aynı okula 
2001-2003 yılları arasında devam eden Ö.E. de aynı beyanı vermiştir. 

Yine okul bahçesinde ucu açık -elektrik akımı olup olmadığı hususu tespit edilememiş- 
kablolar ve paslı demirler, eski yatak ve benzeri atıklar gözlemlenmiştir. 

 
İnceleme yapılan kurumda çocukların yüksek yararının desteklendiğini ve güvence altına 

alındığını söylemek maalesef mümkün değildir. 
Okulun bitişiğinde sadece üstü kapalı bir kömürlük yer almaktadır. Kömür çuvalları 

öğrencilerin kolayca erişebileceği şekilde açıkta bulunmaktadır. Kömürlük içinde ayrıca 
demir hurdalar da yine açık bir şekilde istif edilmiş vaziyettedir. Yatakhaneye bitişik olarak 
bulunan ve açıkta olan kömür çuvalları ve içinde yere dökülen kömür çocukların sağlığı ve esenliği 
için tehdit oluşturmaktadır. 

Son olarak okul bahçesinin güney köşesinin bitişiğinde yüksek gerilim hattı yer almaktadır. 
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na Dair Kanaatler: 
Küçük Umut’un okulu ilköğretim kurumları standartları’nın standart alanı 3. Destek 

hizmetler (güvenlik, sağlık, beslenme ve temizlik) bölümünde düzenlenen "YİBO’nun 
pansiyon mekânları güvenlidir, YİBO’daki barınma mekânları ve donanım, çocukların sayısına, 
gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygundur, YİBO’ların banyoları temizdir, 
çocukların sağlıklı yıkanma ihtiyaçlarını karşılar, çocukların yatakhaneleri temizdir, sağlıklı 
uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenir, okul tuvaletleri temiz ve sağlığa uygundur" 
standartlarının maalesef hiçbirini karşılamamaktadır. Eğitimde çocukların hakkı perspektifinden 
kurgulanan uluslar arası standartlar dikkate alınarak hazırlanan İlköğretim Kurumları 
Standartları çocukların da 'veri' kaynağı olarak kullanılmasını öngörmektedir. Çocuklarla 
yapılacak odak grup görüşmeleri veya yüzyüze görüşmelerle okulun asgari standartları dahi 
karşılamadığı verisine ulaşmak mümkün olacaktır. 

 
Yüz Yüze Görüşmelere Dair Kanaatler: 
Yapılan görüşmelerde ileri sürülen iddialar olaya dair ciddi ve detaylı bir soruşturma 

yapılması ihtiyacını bir kez daha vurgulamaktadır. Vaka ile ilgili yasal duruma dair çerçeve 
çizebilmek adına;  

 Okul yöneticileri gerekli güvenlik önlemlerini almadığı ilgili denetimleri yapmadığı, 
 Nöbetçi öğretmenin yoklamayı yapmaması,  
 Diğer kamu kurumlarındaki ilgili sorumluların bahçeye dair gerekli koşulları 

sağlamadığı  
iddiaları Türk Ceza Kanunu kapsamında mütaala edilerek yetkili kurum ve kuruluşlarca 

soruşturulmaktadır.  
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Haymana Çalışması 

Ankara İlinin Haymana İlçesinde çocuk evliliklerin sık görülmesi nedenlerinin araştırılması 
amacıyla Komisyonca, Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Hâlide İNCEKARA, Başkanvekili 
Adana Milletvekili Necdet ÜNÜVAR, üyeler Van Milletvekili Kerem ALTUN ve Gaziantep 
Milletvekili Akif EKİCİ ve bir grup uzmanla birlikte 16 Nisan 2010 tarihinde Haymana’da çalışma 
gerçekleştirilmiştir.  

Bu kapsamda Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, ve İlçe Müftülüğü ile 
12 Eylül İlköğretim Okulu ve Yenice Kasabası Yenice İlköğretim Okulu ziyaret edilmiş ve 
aşağıdaki konularda bilgi alınmıştır; 

• İlçede çocuk evliliği vakalarının vaki olduğu, bu durumun da ilçede kız çocukların 
ortaöğretime gönderilmemesi ve özellikle bazı köylerdeki vatandaşların aşiret tarzı kapalı 
yaşamından kaynaklandığı, 

• Akraba evliliklerinin de yoğun olduğu, 
• Evde doğum vakalarının çocuk evliliklerinin bir sonucu olabileceğini, 
• Son 2 yılda yaptıkları çalışmalarda ilçede ortaöğretime devam konusunda % 90 lük bir 

artış yaşandığını ve hâlen ilköğretimi bitirip ortaöğretime devam eden öğrenci oranının % 80 
olduğunu, 

• Çocuk evliliklerinin yoğun yaşandığı Yenice Beldesindeki Yenice İlköğretim Okulu 
ziyareti sırasında; beldede bir ortaöğretim kurumu olmamasının özellikle kız çocuklarının 
eğitimlerine devam edememesinde birincil faktör olduğunu ve fakat son birkaç yılda evlenme 
sebebiyle okuldan ayrılma vakalarının çok azaldığını,  

tespit edilmiştir. 
 
Sonuç olarak Komisyon; 
• Haymana’da çocuk evliliği olgusunun olduğunu, ancak son yıllarda özellikle kız 

çocuklarının ortaöğretime devam etmesine yönelik çalışmalarla bu vaka sayısının azaldığını, 
• Çocuk evliliklerinin en büyük sebebinin sosyal ve ekonomik yaşantı olduğunu ve 

ilçede çocuk evliliğinin vatandaşlar arasında normal göründüğü, 
• Çocuk evliliklerinin Türk Ceza Kanununda çocuğun nitelikli cinsel istismarı olarak 

düzenlenmesine karşın -her ne kadar kayıtlara geçen olaylarda yasal yollara başvurulduğu beyan 
edilse de- ilçe idarecilerinin bu olguyu adi bir olay olarak değerlendirdiği ve önleyici tedbirlere 
ilişkin sıkı tedbirler alamadıklarını,  

• Doğu ve Güneydoğu illerinden bölgeye gelerek özellikle köylerde yerleşmiş olan aşiret 
tarzı yaşamın akraba evliliklerinin ve de bununla ilişkili olarak çocuk evliliklerinin toplumsal 
kabul görmesini sağladığını,  

• İlçede özellikle eğitimciler olmak üzere kamu personelinin eş durumu v.s. gibi 
nedenlerle ilçede fazla kalmaması ya da ilçede ikamet etmeyip Ankara’dan günübirlik gidiş-dönüş 
yapması gibi nedenlerle vatandaşla iç içe olamaması ve bunun sonucunda iletişimin zayıflayarak 
problemleri önleyici tedbir alınmasının zorlaştığını, 

belirlemiştir. 



– 715 – 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 589) 
 

Kayseri Çalışması 

Kayseri’de 21 Eylül 2009 tarihinde (Ramazan Bayramının 2. Günü) şeker toplayan 3 çocuk 
(7 yaşındaki Dilruba Tekin ile ağabeyi 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin ve 11 yaşındaki Türkan Ay) 
kaybolmuştur. Komisyon, üyeler Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Ankara Milletvekili Aşkın 
Asan, Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve bir grup uzmanla beraber 16 Nisan 2010 
tarihinde kaybolan çocuklarla ilgili Emniyet Müdürlüğünün, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 
ve diğer kamu kurumlarının arama çalışmaları ile alınan tedbirlere ilişkin bilgi edinmek amacıyla 
Kayseri’de incelemelerde bulunmuştur. 

 
Kayseri Çocuk Şube Müdürlüğünün Kayıp Çocuklara İlişkin Sunumu: 
21 Eylül 2009 tarihinde kaybolan 3 çocuk ile ilgili olarak Çocuk Şube Müdürlüğü 

bünyesinde 30 kişilik bir ekip kurulmuş ve ilk dört ay her gün, sonrasında ise her hafta düzenli 
olarak toplanmıştır.  

Kayıp olayının ihbarını takip eden saatlerde çocukların düşmüş olabileceği, çukur, gölet, 
inşaat alanları vb. yerler aranmıştır. Daha sonra kaçırılma ihtimali de göz önüne alınarak arama 
çalışmalarının kapsamı genişletilmiş ve yakın çevredeki birçok konut, işyeri gibi kapalı mekanlar, 
bazıları mahkeme kararı ile bazıları ise hane sahiplerinin rızası ile aranmıştır. Takip eden günlerde, 
olay günü Kayseri’ye giriş yapan araçların tespit edilmesinden, İnternette çocuk pornografisi 
görüntülerini indirmesi nedeniyle daha önce Emniyet tarafından sorgulanmış olan pedofili 
hastalarının evlerinin aranmasına kadar birçok işlem yapılmış ancak her hangi bir bulguya 
rastlanmamıştır.  

 
Çocuk Bürosu Savcısı İle Yapılan Görüşme: 
Yapılan görüşmede savcı özetle; 
Kayseri’deki tek çocuk bürosu savcısı olduğunu ve hem suç işlediği iddia edilen hem de suç 

mağduru olan çocukların ifadelerini aldığını, 
Çocuk psikolojisi ile ilgili özel bir eğitim almadığını ancak çocukların doğru sorgulanması 

ile ilgili kendisini geliştirmeye çalıştığını, 
Haftada ortalama 5-7 arasında çocuk istismarı vakası geldiğini ve vakaların 7-13 yaş 

grubundaki erkek çocuklarda yoğunlaştığını, 
İstismar mağduru çocukların ifadesini Çocuk Şube Müdürlüğünde aldığını, burada ifadenin 

özel bir odada görüntülü ve sesli kayıt ortamında alındığını, ancak jandarma komutanlığı 
bünyesinde böyle bir imkânın olmadığını, 

İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında istismar olaylarının ve çocuk mağdurların      
1 yıl önce gündeme gelmeye başladığını, 

Her olayda çocuğun ruh sağlığının bozulup bozulmayacağı konusundaki soru üzerine, her 
olayın kendine özgü olduğunu ve kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiğini, 

Çocukların ifadesinin bir kez alınması ve çok ihtiyaç duyulmaması hâlinde bu kayıtla 
yetinilmesi gerektiğini, bir savcının sadece bu olaylara bakması için hazır bulundurulması 
bunun içinde örneğin Kayseri’de en az iki çocuk bürosu savcısının görevlendirilmesi 
gerektiğini, 

Çocuklarla ilgili olarak savcıların hepsinin bir hizmet içi eğitime tabi tutulması 
gerektiğini, 

belirtmiştir. 
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kayseri Ahmet Baldökdü Sosyal Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezinin Ziyareti: 
Kayseri genelinde istismara uğramış çocukların da bulunduğu Ahmet Baldökdü Sosyal 

Bakım ve Rehabillitasyon Merkezî ziyaret edilmiştir. Merkezle ilgili olarak; 
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“7-18 yaş arası çeşitli ihmal ve istismara maruz kalmış kız çocuklarına bakım ve 
rehabilitasyon hizmeti verildiği, 

yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçen kuruluşun 20 kişi kapasitesi olup toplam 32 kayıtlı kız 
çocuğu bulunduğu, ancak fiilen 23 çocuğa hizmet verildiği, 

çocukların büyük bölümü diğer illerden ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 
tedbiren kuruluşa geldikleri için kuruluştan izinsiz ayrılarak ailelerinin bulunduğu illere döndüğü, 

2 yıllık süre içinde 120 civarında çocuğa hizmet verildiği ve büyük bölümünün tekrar 
ailesine kazandırıldığı  

bilgisi alınmıştır. 
 
Develi İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Ziyareti: 
Tespitler 
• 240 öğrencinin yatılı okuduğu YİBO’nun Develi İlçe Merkezine uzaklığı 7 km’dir. 
• Okulda görevli 22 öğretmen çalışmaktadır. 3 adet öğretmen ise görevlendirme ile 

çalışmaktadır.  
• Okulun etrafı belediye tarafından düzenlenmiş ve peyzaj çalışması gerçekleştirilmiştir. 
• Çevrede yer alan duvar bazı bölümlerde kolayca aşılabilecek kadar yere yakın olmakla 

beraber okuldan kaçma vakasının hiç gerçekleşmediği bildirilmiştir.  
• Yurtların içinde yerler laminat parke; oda ve merdivenler ise halı ile kaplanmış, girişte 

ayakkabılar çıkarılmakta ve içeride terlik giyilmektedir  
• Yurt içinde acil durumlar için yangın söndürme tesisatı, yangın ihbar alarmı gibi 

güvenlik tedbirlerinin alındığı gözlenmiştir.  
• Yurtta çocuklara sosyal olanak olarak, her zaman hizmet veren bir internet odası, masa 

tenisi, satranç, folklor çalışması vb, faaliyetler sunulmaktadır. Okul girişinde yer alan çok amaçlı 
salonda ise her türlü faaliyetin gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 

• Ayrıca derslerine yardımcı olmak için ders bitiminde öğrencilere kurs verilmektedir. 
• Çocukların hafta sonu yurt dışına çıkabilmesi ancak ailelerin yurt yönetimine 

verecekleri dilekçe ile mümkün olmaktadır. 
 
Sorunlar: 
• Yurt ve çevresini korumak amacıyla bir güvenlik görevlisinin olmaması, atanmaması 

yurdun en büyük eksikliği, 
• Okulda bir revir odası olmasına rağmen her zaman görev yapacak bir sağlık 

personelinin bulunmaması, ve ayda bir gelen sağlık personelinin çocukları yüzeysel bir şekilde 
kontrol etmesinin ihtiyacı karşılamaması, 

• Okul çevresinde ve koridorlarında bulunan kameraların ödenek eksikliği nedeniyle 
çalışmaması, 

• Okul bünyesinde 350 öğrenci öğretim görmesine rağmen okulda hiç rehber öğretmen 
bulunmaması  

gibi sorunlar tespit edilmiştir. 
 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İhmali ve İstismarını Engelleme Uygulama ve 
Araştırma Merkezî (ÇİTEM) Ziyareti: 

ÇİTEM’e yaptığı ziyarette  heyet aşağıdaki hususları tespit etmiştir: 
 
Merkez, doğrudan Adli Tıp Bölümüne değil Rektörlüğe bağlı olarak ve bir Yönetmelik ile 

kurulmuştur. Söz konusu Yönetmelikte Merkezin amaçları arasında “İlgili anabilim dalları olan 
sosyal pediatri, adli tıp, çocuk psikiyatrisi ve gerekli olduğu durumlarda radyoloji, çocuk cerrahisi, 
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acil tıp, göz hastalıkları, beyin cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, erişkin psikiyatrisi ve 
ortopedi dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak ihmale ve istismara uğrayan 
çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaların yapılacağı 
ortamı sağlamak” da sayılmıştır. 

Bu amaca dönük olarak Adli Tıp Bölümü içerisinde Merkeze tahsis edilmiş odalarda, Çocuk 
Şubedekine benzer şekilde, bir ifade alma odası ile bunun bitişiğinde gözlem odası (kayıt için) ve 
çocuğun muayenesi için bir oda tefriş edildiği gözlemlenmiştir. Bu odaların tefrişi için sadece 
5.000 TL gibi bir harcamanın yapıldığı belirtilmiştir. 

Merkez ziyareti sırasında, heyet üyelerince ve Merkez Müdürü tarafından; istismara 
uğramış mağdur çocukların ifadelerinin bu merkezde bir kez alınması ile yetinilmesi ve 
bundan sonra çok ihtiyaç duyulmuyorsa çocuğun başından geçenleri tekrar tekrar anlatmak 
zorunda bırakılmaması gerektiği belirtilmiştir. İlgili soruşturmayı yürüten savcı ve davayı 
gören hâkimin bu kayıtla yetinmesi gerektiği dile getirilmiştir. Yine bu tür merkezlerin 
bütün illerde oluşturulması gerektiği ve buralarda yapılan muayenenin yeterli kabul 
edilmesi ve mağduru çocuğun İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderilmesine karar 
verilememsi gerektiğinin de altı çizilmiştir.  

 
Sonuç olarak Komisyon; 
• Kaybolan üç çocuk ile ilgili olarak Çocuk Şube Müdürlüğünün yapılması gereken 

işlemleri gerçekleştirdiği ve Çocuk Bürosu Savcısının ve adliyenin üzerine düşen görevi yerine 
getirdiği, 

• Çocuk Şube Müdürlüğünün fiziki şartlarının, çocukların ifadelerinin alınmasında en 
uygun ortamın sağlanması gözetilerek düzenlendiği ancak, istismara maruz kalmış çocukların 
ifadesinin birden çok kez alınmaması için henüz bir çalışma yapılmadığı, 

• Develi İMKB YİBO’da şartların çocuklar için genel olarak iyi olduğu ancak, başta 
sağlık personeli ve güvenlik görevlisi olmak üzere eksiklerinin olduğu ve bunların acilen 
giderilmesi gerektiği, 

• Erciyes Üniversitesi bünyesinde iyi örnek olabilecek bir merkez kurulduğu (ÇİTEM) 
ve bu Merkezin çocuğun ifadesinin alınmasında ve muayenesinin yapılmasında yeterli olabileceği; 
bu tip merkezler sayesinde olayların İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesinin önüne 
geçilebileceği  

sonuçlarına ulaşmıştır. 

Siirt Çalışması 

Komisyon, Siirt merkez Gazi İlköğretim Okulundan 2009 yılında mezun S.T. ile hâlen bu 
okulun öğrencileri olan H.T., Ş.Y. ve G.E.’nin 2006 yılından bugüne kadar okul müdür yardımcısı 
ve çeşitli kişilerin cinsel istismarına maruz kaldıkları olay ile Siirt Pervari ilçesi Atatürk YİBO’da 
öğrenim gören 10 öğrenci tarafından 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğa tecavüz edilmesi ve birisinin 
öldürülmesi olayının ortaya çıkması üzerine Komisyon Başkanvekili Adana Milletvekili Necdet 
ÜNÜVAR, üyeler Gaziantep Milletvekili Akif EKİCİ, Bursa Milletvekili Ali KOYUNCU, 
İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN, Şırnak Milletvekili Sevahir BAYINDIR ve bir grup 
uzmanla beraber 30 Nisan 2010 Cuma günü Siirtte çalışma gerçekleştirmiştir. 
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İnceleme Kapsamında:  
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı, Siirt vakasının soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı, 

Pervari vakasının soruşturmasını yürüten Pervari Cumhuriyet Savcısı, Siirt Valisi, Pervari 
Kaymakamı, Pervari İlçe Jandarma Komutanı, Pervari Belediye Başkanı, Pervari İlçe Emniyet 
Müdürü, Pervari İlçe Milli Eğitim Müdürü, Pervari İlçe Sağlık Grup Başkanı, Pervari Atatürk 
YİBO eski Müdürü, Pervari Atatürk YİBO hâlihazırdaki Müdürü, Pervari merkezde iki mahalle 
muhtarı, Siirt STK Temsilcileri, Siirt merkez Algül mahallesi muhtarı, Gazi İlköğretim Okulunun 
rehber öğretmeni, Gazi İlköğretim Okulunun müdürü, Gazi İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği 
Başkanı, Siirt yerel medya temsilcileri ile ulusal medyanın Siirt temsilcileri, İl Milli Eğitim 
Müdürü ve İl Emniyet Müdürü ile görüşmüş ve bilgi almıştır. 

 
Tespitler 
Olay 1- Siirt’te 4 Kız Çocuğuna Yönelik Cinsel İstismar Vakası: 
• Heyet, Siirt’te yaptığı incelemelerde Merkez Gazi İlköğretim Okulundan mezun olan 

S.T. ile hâlen okulda öğrenciler H.T., Ş.Y, G.E.’nin cinsel istismara maruz kaldığını belirlemiştir. 
• Mağdurlardan Ş.Y ile G.E okulun müdür yardımcısı olan ve hâlen firari F.K. 

tarafından istismar edilirken diğer mağdurlar birçok şahıs tarafından istismar edilmiştir. 
• Vakaya ilişkin 19 kişinin hâlen tutuklu olarak, 16 kişinin ise tutuksuz olarak 

soruşturma altında olduğu görülmüştür. Şüphelilere ilişkin kovuşturulma aşamasına ise bu raporun 
yazımı esnasında geçilmiştir.  

• Siirt halkının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Siirt’te yaşanan bu vakayla ilgili son 
derece müteessir olduğu, konuyla ilgili Siirt halkının tamamının töhmet altında olduğunu 
düşündükleri tespit edilmiştir. Bu itibarla bu tarz vakaların basında yer alış tarzının sosyal açıdan 
son derece önemli olduğuna ilişkin belirlemeler yapılmıştır. 

• Vakanın ortaya çıkmasında, Gazi İlköğretim Okulunun rehber öğretmeni ile aynı 
zamanda okul aile birliğinin eski üyesi olan bir öğrenci velisinin çabalarının etkili olduğu 
belirlenmiştir. 

• Rehber öğretmenin bazı basın organlarında sürgüne gönderildiği şeklindeki haberlerin 
gerçeği yansıtmadığı, rehber öğretmenin mağdur öğrenci H.T.’yi davranış ve sosyal ilişki sorunları 
nedeniyle takip ettiği günlerde birkaç günlük görevlendirmelerle okul dışına çıktığı, bunun da 
basın tarafından sürgün olarak algılanıldığı gözlenmiştir. 

• Vakada, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde rehber öğretmen açığı sebebiyle olayda da 
vaki olan görevlendirmelerin istenmeyen sonuçlara yol açabildiğine yönelik belirlemeler 
yapılmıştır. Zira olayda da öğretmen dikkatini şüpheli bir olgu üzerine yöneltip, uygun metotlarla 
olayı ve öğrenciyi algılamaya çalışırken görevlendirme ile başka okullara gidip çalışmalarının 
sekteye uğraması durumu söz konusudur.  

• Heyet, duyarlı bir öğrenci velisi vakaya ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olup durumu 
okulun diğer müdür yardımcısına iletirken vakanın ifadelere göre uzun süredir devam etmesine 
rağmen Emniyet teşkilatının ve okul müdürünün olaydan ancak ihbarla birlikte haberdar olduğunu 
tespit etmiştir. Ayrıca görüşülen çok sayıdaki STK temsilcileri ve yerel medya temsilcilerinin de 
olaydan kamuoyu ile birlikte haberdar olduğu da müşahede edilmiştir. 

• Siirt ilinde personel hareketliliğinin fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durum salt milli 
eğitim teşkilatında değil, tüm kurumlarda yaşanan bir sıkıntı olarak belirlenmiştir. 

Olay 2- Siirt Pervari’de 2 Küçük Çocuğun Cinsel İstismara Maruz Kalarak Bir 
Tanesinin Öldürülmesi Vakası: 

• Heyet Pervari vakasına ilişkin adli soruşturmanın hâlen devam ettiğini, soruşturma 
kapsamında Adli Tıp Kurumunun çeşitli ihtisas dairelerine gönderilen vakada özellikle hayatını 
kaybeden çocuğa ilişkin kesin ölüm sebebini gösteririr raporların henüz gelmemesi sebebiyle 
savcılık tarafından iddianame düzenlenerek kovuşturma aşamasının başlatılamadığını tespit 
etmiştir.  
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• Yapılan çalışmalarda Pervari Atatürk YİBO’nun okulun ilçeye hâkim bir tepede ancak 
ilçeye 5 km gibi oldukça uzak bir mesafede kurulmuş olduğunu, ilçe ile okul arasında bir dere 
olması hasebiyle ulaşımının elverişsiz olduğu belirlenmiştir. Bu itibarla YİBO’ların şehir 
merkezlerine uzak yerlere ve ulaşımlarının elverişsiz bir şekilde inşa edilmesinin bu olaya benzer 
sakıncalar doğurabilmekte olduğu müşahede edilmiştir.  

• Pervari Atatürk YİBO’da güvenlik kameraları ve güvenlik elemanı bulunmamaktadır. 
Okulun güvenliğini polis ekipleri zaman zaman devriye atmak suretiyle gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. 

• Pervari Atatürk YİBO’da kapasite 520 öğrenci iken hâlen 90 civarı sadece erkek 
öğrenci eğitim görmekte olup bu öğrencilere tek bir rehber öğretmen yardımcı olmaya 
çalışmaktadır. 

 
Sonuçlar 
Olay 1: 
• Günümüzün modern iletişim olanakları ve medya gücü dikkate alındığında, 

kamuoyunun yanlış ya da yönlendirilmiş intiba ile etki altına alınmasının son derece kolaylaşmış 
durumda olduğu bir gerçektir. Siirt vakasının ulusal basında yer alış tarzı Siirtli vatandaşları bu 
bağlamda müteessir etmiştir. Basının buna benzer toplumsal infial uyandıran haberler yaparken, 
duyarlı davranması gerekmektedir. 

• Siirt vakası rehber öğretmenlerin önemini çocukların mağduriyetine ilişkin önleyici 
tedbir alma konusunda bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bu itibarla rehber öğretmen açığınının 
YÖK programlarının acilen geliştirilerek giderilmesi gerekmektedir. 

• Siirt’teki olayın takipçi bir veli ve duyarlı bir rehber öğretmeninin çalışmaları 
sonucunda ortaya çıktığı düşünülürse bu nevi sevimsiz ve sonuçları yürek yakan olayların 
önlenmesi açısından öğrenci, veli ve öğretmen ilişkilerinin geliştirilmesinin gerektiği açıktır. 
Burada en kritik konumdaki okullarda rehber öğretmen sayısı ve dağılımı ihtiyaca göre yeniden 
belirlenmeli ve gereken tedbirler alınmalıdır 

• Siirt ilinde görevli personel sayısı yeterli olsa da bölgede personel hareketliliğinin 
fazlalığı da önemli bir sorun teşkil etmektedir. Nitekim görev yeri değişen ve göreve yeni atanmış 
personel sayısının fazla olması personelin görevlerine dönük takibini zayıflattığı gibi, sık kesintiler 
nedeniyle personelde sahiplenme ve sorumluluk duygusunu da zayıflatabilmektedir. Ayrıca 
bölgede yeni mezun ve stajyer personelin fazlalılığı hizmetlerin yeterli kapsamda verilmesini 
engelleyebilmektedir. 

• Emniyet Müdürlüğünün her okula bir emniyet mensubu görevlendirmesi olumlu bir 
uygulamadır. Ancak işleyişin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Olay 2: 
• Ceza Muhakemesi Kanununa göre savcı tarafından düzenlenen iddianamenin 

mahkemece kabul edilmesinden sonra başlayan kovuşturma aşamasında, dosya münderecatına 
yeni giren bilgi ve olgular nedeniyle mahkemece şüphelilerden ek savunma alınarak bu hususa 
ilişkin yargılama yapılabilmektedir. Dolayısıyla savcı tarafından olayda gerçekleşmiş olan suç 
şüpheleri doğrultusunda iddianame düzenlenip, kovuşturma aşamasında gelecek raporlar 
doğrultusunda yargılamanın sürdürülebileceği göz önünde tutulmalıdır. 

• Bu olayda mahkeme ile Adli Tıp Kurumu arasındaki yazışmaların süre aldığı bu 
yazışmaların da detaylardaki yazım hatalarından kaynaklandığı görülmüştür. Mahkemeler olaya 
ilişkin yazışmalarını tekrar tekrar yazışmaya mahal vermeyecek şekilde net ve anlaşılabilir bir 
şekilde yazmalıdır.  
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• YİBO’ların şehir merkezlerine uzak yerlere inşa edilmesinin ortaya çıkardığı sıkıntılar 
göz önüne alındığında bu hususa ilişkin tedbirler alınmalıdır. Ayrıca YİBO’larda öğrenci-
öğretmen-veli ilişkilerinin kopukluğu buna benzer vahim olayların vuku bulmasını 
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca YİBO’ların ortak güvenlik sorunu bir an önce çözüme 
kavuşturulmalıdır. Güvenli okul uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. 

• Siirt vakasında da değinildiği üzere okullarda rehber öğretmen sıkıntısı aciliyet 
arzetmektedir. Okullarda rehber öğretmenlerin hiç değilse haftada bir defa öğrenci ile ikili ilişki 
kurması çocukların mağduriyetini engellemede önleyici bir tedbir olarak son derece önemlidir. 

Manisa Alaşehir Çalışması 

Manisa İli Alaşehir İlçesinde 14 ile 16 yaşları arasında iki kız çocuğu ile bir erkek çocuğun 
para karşılığında erkeklere fuhuş amaçlı pazarlandıkları olayının basına yansımasından sonra 
Komisyon, 30 Nisan 2010 tarihinde, Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Hâlide İNCEKARA 
ve Komisyon Sözcü Üyesi Mardin Milletvekili Gönül Bekin ŞAHKULUBEY ile bir grup uzmanın 
katılımıyla Manisa’ya bağlı Alaşehir İlçesine inceleme ziyaretinde bulunmuştur.  

 
Sabah Manisa Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Vali Yardımcıları, Sosyal 

Hizmetler İl Müdürü, Alaşehir Belediye Başkanı ve diğer ilgililerle yapılan bölgenin sorunları 
hakkında bilgi alınmıştır. 

• Çok çocuklu birçok aile bulunmaktadır. Örneğin bir olayda, eskiden koruculuk yapan 
bir kişinin cinayetten arandığı tespit edilmiş ve evde 10 çocuğunun olduğu görülmüştür. Bu 
çocukların hiçbirinin okula gitmediği öğrenilmiştir.  

• Muhtarların üzerine düşeni yapmaması nedeniyle mahkûmiyet almış kişilerin normal 
vatandaş gibi yaşayabildiği belirlenmiştir. Burada savcının hakkında tutuklama kararı verdiği 
kişiyi muhtarın idareye bildirmesi gerektiği sonucu çıkarılmıştır.  

• Sadece Alaşehir’de değil Manisa’nın büyük bölümünde konsomatrislik hizmetinin 
garson adı altında icra edildiği İl Emniyetince belirlenmiştir. Hatta Manisa İline Denizli ve 
Uşak’tan da bu nedenle gelenlerin olduğu tespit edilmiştir. 

Öğleden sonra Manisa Valisi, İl Genel Meclis Üyeleri, İl Emniyet Müdürü, İl Milli Eğitim 
Müdürü, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer ilgililerle yapılan toplantıda ise: 

• Belediyenin imkan ve yetkileri açısından yetersiz kaldığı; bununla beraber meyhane ve 
birahanelerden kusurlu olanlara ceza yazıldığı ve avukatlar aracılığıyla hukuki sürecin takip 
edildiği belirtilmiştir. 

• Meyhane ve birahanelerde çalışanlar arasında göç ile gelen vatandaşların bulunduğu, 
olaylarda da bu kişilerin de görüldüğü iddia edilmiştir. 

• Yol kenarı mola yerleri, otel ve petrol istasyonlarında çocuk çalıştırılması nedeniyle 
yazılan cezaların takip edilmediği gündeme getirilmiştir. 

• Kaymakamlığın ve diğer kamu kurum temsilcilerinin mazeretleri ortadan kaldırarak 
çözüme  odaklanmaları ve halkla iletişim konusunda daha fazla çaba göstermeleri gerektiği dile 
getirilmiştir. 
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Alaşehir Polis Lokalinde Manisa Valisi, Alaşehir Belediye Başkanı, muhtarlar, 
öğretmenler, okul müdürleri, yerel medya ve diğer ilgililerle yapılan toplantıda: 

• Öncelikle çocukların mağduriyetine neden olan olaylarla ilgili olarak okul idarecileri, 
öğretmenler ve muhtarların farklı sorumluluklarının bulunduğu dile getirilmiştir. Bu kapsamda 
çocuğun devamsızlık yapması, ders başarısının düşmesi, evde veya okulda şiddete maruz kalması 
hallerinde, durumun sosyal hizmetler dâhil olmak üzere yetkililere bildirilmesi gerekmektedir. 

• Okul idarecilerince;  
 okullardaki sosyal imkanların yetersiz olduğu,  
 anne-baba eğitiminin önemli olduğu, dağılmış aile çocuklarının daha fazla 

sorun yaşadığı,  
 kalabalık aileler ile göçle gelen ailelerin çocuklarının ders başarı oranının 

düşük olduğu ve bu ailelerle çocuğun okula devamı için yapılan görüşmelerde 
ailelerin daha çok kömür veya nakdi yardım talep ettiklerini,  

 tarım sezonunda dışarıdan gelen işçiler nedeniyle bu tür vakaların arttığı,  
 televizyonda yayımlanan bazı dizilerin toplum ahlakına aykırı olduğu,  
 okullarda hizmet verecek çocuk psikologu olması gerektiği, rehber 

öğretmenlerin erken tespitte önemli bir görevlerinin bulunduğu, 
 çocuklara sorumluluk aşılanması ve dini duyarlılıkların gerektiği, 
 okul çevrelerinin polis tarafından denetlemesinin özellikle ders çıkışlarında 

meydana gelebilecek olayları önleyebileceği, 
 çocuğun kimlik ve kişiliğinin oluştuğu erken yaşlarda ana okulunda eğitim 

almasının önemli olduğu, 
gibi sorunlar dile getirilmiştir. 
•    Muhtarlarca; 

 göç nedeniyle çok kalabalık mahallelerin bulunduğu ve buralarda yaşayan 
çocukların birçok imkandan mahrum kaldığı, 

 sorunun daha çok ekonomik yetersizlikler ve aile içi şiddetten kaynaklandığı, 
 tren istasyonu nedeniyle çürümeye terk edilmiş tren vagonlarının sokak 

çocuklarının mekanı hâline geldiği ve önlem alınması gerektiği, 
gibi sorunlar dile getirilmiştir. 
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ziyareti: 
Hastane başhekimi ile yapılan toplantıda; 
Hastanenin 12 ildeki 13.500.000 kişiye hizmet verdiği, 
Toplam 13 dalda rehabilitasyon hizmeti verildiği, 
Tedavi aşamasında sosyal çalışmacı ve hasta yakınları ile iletişim ve işbirliği sağlandığı,  
İldeki tek çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanının Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Biriminde 

çalıştığı,  
Çocuk görüşme odası olmamasının bir eksiklik olduğu, 
SHÇEK merkezlerindeki çocukların hastaneye gelmeleri hâlinde aldıkları 3 aylık tedavi 

sonrasında tekrar sokağa döndüklerinin tespit edildiği 
ve benzeri konularda bilgi verilmiştir. 
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Türkiye’de 2006-2010 Yılları Arası Kayıp Çocuk Sorunu ve İlgili Risk Faktörlerinin 
İncelenmesi - Saha Araştırması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur 
Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu çalışmaları esnasında konunun önemine binaen güncel bir analiz 
yapma ihtiyacı Komisyon üyelerince benimsenmiştir.  

 
Bu kapsamda: 
• Kayıp çocuk sorunun boyutunu, (varsa) yıllar içindeki artış eğilimini saptamak;  
• Kayıp çocukların kendileri, aileleri, yaşadıkları çevre ve yaşam özellikleri ile ilgili 

özelliklerin incelenmesi; 
• Kayıp çocuğun bulunması ile ilişkili (bulunma olasılığını arttıran veya azaltan) 

faktörlerinin belirlenerek; 
Bu bilgiler ışığında, uzun dönemde: 

 Yüksek riskli çocukların kayıp olmamalarının (yani, birincil korunmasının) 
sağlanması;  

 Kayıp olayının olması engellenmediği durumlarda çocuğun ivedilikle 
bulunabilmesi (dolayısıyla, ikincil ve üçüncül korunma) için gerekli altyapının 
uygunluğunun irdelenmesi, gerekiyorsa öneriler geliştirilmesi;  

• Aile, kişi ve kurumların konuyla ilgili farkındalık ve duyarlılıklarının 
arttırılması; çocukların kendilerini her türlü istenmedik olay, tâciz ve saldırıdan korunma 
konusunda bilinçlendirilmeleri konularında  

ulusal durumu yansıtacak bir saha araştırmasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
 
Saha Araştırmasının Yöntemi: 
Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşılmak için, Kayıp ve Mağdur Çocuklar Araştırma 

Komisyonu çalışmaları kapsamında Türkiye’de 1 Ocak 2006 tarihinden çalışmanın yapılmasına 
karar verilen 12 Nisan 2010 tarihine kadar, ailesi ya da yaşadığı kurum tarafından Emniyet 
güçlerine kayıp ihbarı yapılmış olan 1469’u hâlen kayıp olan, toplam 29383, 18 yaş altı T.C. 
uyruklu ve Türkiye’de ikamet eden çocuğu temsil eden bir araştırma yapılması planlanmıştır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına bağlı kalınarak, bu kohort içinden seçilecek bir 
yuvalandırılmış vaka-kontrol çalışması planlanmış ve bu şekilde, insidans (risk) hesaplamaları 
yapılabilmesi sağlanmıştır. Çalışmada, Türk vatandaşı olmayan, ikametgah adresi Türkiye’de 
olmayan ve yaşları 17 yaşını tamamlamıştan daha büyük olanlar kapsam dışında bırakılmıştır. 
Çalışmada sadece Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılan kayıp ihbarları değerlendirilebildiği için, 
Jandarma bölgesinde olan çocuk kayıpları bu çalışmada kapsam dışı bırakılmıştır. İncelenen 4.5 
yıllık süre içinde hiç kayıp çocuk ihbarı yapılmamış olası sebebi ile Aksaray, Ardahan, Bartın, 
Bayburt ve Kars illeri çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırmada bu il dışındaki 76 il 
örnek seçiminde tabaka olarak kabul edilmiştir.    

Çalışmada “vaka”lar (hâlen kayıp, aranan çocuklar), 1 Ocak 2006-12 Nisan 2010 tarihleri 
arasında ailesi ya da kurum tarafından kayıp ihbarı yapılmış ve 12 Nisan 2010 tarihi itibarı ile hala 
kayıp konumu devam eden çocuklardır. Vakaların tümü çalışmaya dâhil edilmiştir. 1 Ocak 2006-
12 Nisan 2010 tarihleri arasında kayıp ihbarı yapılmış, ancak daha sonrasında bulunmuş 27914 
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çocuğun hepsine ulaşılamayacağı için, bu çocuklar arasından, temsili özellikte, vakalara eşit sayıda 
“kontrol” (kaybolmuş, sonradan bulunmuş çocuklar) seçilmiştir. Seçim yapılırken, çocuğun 
kaybolduğu il ve kayıp yılı önemli karıştırıcı faktör olabileceği için, kontroller vakalara il bazında 
benzer seçilmiştir (eşleştirilmiştir). Kayıp çocuklara kayıp yılı bazında eşleştirilmiş yeter sayıda 
bulunmuş çocuk bulunmadığı için, kayıp yılı özelinde birebir eşleştirme yapılamamış, bu değişken 
açısından analizlere kontrol yapılması planlanmıştır.  

Çalışmada veriler kayıp çocukların Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen adreslerine 
gidilerek yerinde, aile veya kurum yetkilisi ile görüşülerek toplanmıştır. Verilerin toplanmasında 
çalışmaya özel hazırlanmış standart bir anket formu kullanılmıştır. Anketin ön denemesi, 3 günlük 
bir dönem dâhilinde Ankara’da SHÇEK uzmanları tarafından yapılmıştır. Anketler bilahare revize 
edilerek en son hâline getirilmiştir. 

Çalışma için biri ailelerden kayıp olan çocuklar ve diğerleri SHÇEK kuruluşlarından izinsiz 
ayrılan çocuklar için ayrı olmak üzere 2 anket formu hazırlanmıştır. Çoğu kapalı uçlu sorulardan 
oluşmak üzere, Aile anketinde toplam 294 ve Kurum Anketinde toplam 297 soru bulunmaktadır. 
Bu soruların, Aile Anketinde 32 ve Kurum Anketinde 29 soru sadece “kontrol”ler (bulunmuş 
çocuklar) için sorulmuştur.  

Anketler esas olarak 8 bölümden oluşmuştur: 
1. Görüşme yapılan kişiye ait bilgiler (sosyodemografik özellikler ve kayıp çocuğa 

yakınlığı) 
2. Kaybolmuş (hâlen kayıp veya sonradan bulunmuş) çocuğa ait bilgiler 

(sosyodemografik özellikler, alışkanlıkları, (varsa) hastalık/sakatlık özellikleri, 
fiziksel/ruhsal/cinsel şiddet görme (varsa) özellikleri, arkadaşları ile ilgili özellikler, okula devam 
ve okul başarısı ile ilgili özellikler, boş zamanlarını geçirme özellikleri ve kayıp öncesi dönemde 
yaşamında (varsa) olağandışı duruma ilişkin özellikler)   

3. Kayıp dönemi ile ilgili bilgiler (kayıp tarihi, saati, günün özelliği (varsa), en son 
görülme yeri, zamanı, gören kişinin özelliği, kayıp anında yanında birinin olup olmadığı, yanına 
bir şey alıp almadığı/aldı ise niteliği, kayıp dönemine ait çocuğun kendine ve ailesine ait özellikler, 
aileye/kurum görevlisine göre çocuğun kayıp olma nedeni), kaybı olaydan ne kadar sonra ve nasıl 
fark ettikleri, ilk ne yapıldığı kimden/nereden yardım istedikleri/aldıkları, aldıkları yardımı yeterli 
bulma durumları) 

4. (Sadece bulunmuş çocuklar için) çocuğun bulunması ile ilgili özellikler (bulunduğu 
tarih, saat, mekan, çocuğun saptanan kayıp olma nedeni, kayıp olduğu dönemde şiddete maruz 
kalma durumu, suça karışma ya da suç mağduru olma durumu, bulunma sonrasında çocuğun 
yaşamında bir değişiklik olma durumu 

5. Çocuğun annesi ile ilgili özellikler (sosyodemografik özellikler, sağlık özellikleri, 
davranış özellikleri, alışkanlıkları, suça karışma durumu, (varsa) kayıp dönemi öncesine çocuğa 
bakımını engelleyen özellikler) 

6. Çocuğun babası ile ilgili özellikler (sosyodemografik özellikler, sağlık özellikleri, 
davranış özellikleri, alışkanlıkları, suça karışma durumu, (varsa) kayıp dönemi öncesine çocuğa 
bakımını engelleyen özellikler) 

7. Kardeşle ile ilgili bilgiler (kardeş sayısı, öz/üvey durumu, kardeş(ler)in alışkanlıkları, 
kardeşlerin cinsel istismara uğrama durumları ve kaybolma (varsa) özellikleri) 

8. Aile ve sosyal yaşam ile ilgili özellikler (aile tipi, ailenin kayıp sonrası herhangi bir 
destek alma durumu ve (varsa) özelliği, ailenin (aile birlikteliği kurulduğundan beri, çocuğun 
yaşamı boyunca ve kayıp öncesi 1 yıl içindeki) göç hikayesi ve (varsa) göç nedeni. 
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Aileleri ile birlikteyken kaybolmuş çocuklar için ayrıca, “ne yapılmasa çocuk 

kaybolmazdı?”, (hâlen kayıp ise) “ne olsa bulunabilirdi?” ve (bulunmuş ise) “çocuğun 
bulunmasındaki en önemli faktörün ne olduğu”na dair ailenin görüşlerini içeren açık uçlu sorular 
da sorulmuştur. 

 
Anket Öncesi Hazırlık Çalışmaları: 
Araştırmanın planlaması ve anket formlarının hazırlanması Kayıp ve Mağdur Çocuklar 

Komisyonu uzmanları tarafından Ankara’da gerçekleştirilmiş, anketin ön denemesi Ankara’da 
(çalışmaya dâhil edilmemiş kayıp ve bulunmuş çocuk aileleri ve kurumların yetkilileri ile) 
Ankara’da yapılmış, planlanmış, saha uygulaması illerde bizzat Valilik makamı sorumluluğunda, 
isimleri il içinde belirlenmiş, SHÇEK ve Milli Eğitim Bakanlığı mensupları tarafından 
gerçekleştirilmiş, verilerin elektronik ortama aktarılması TUIK tarafından yapılmış ve verilerin 
analizi TUIK ve Komisyon uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Anket sorularının basımı 
TUIK matbaasınca yapılmıştır. 

Anketi uygulama yönergeleri aile ve kurum için ayrı hazırlanmış ve saha uygulamalarının 
planlanması ve sorun çözümünde kullanılmak üzere illere yollanmıştır. 25 Mayıs 2010 tarihinde, 
bir günlük bir program kapsamı dâhilinde, 76 ilden davet edilen anketin uygulanmasından sorumlu 
SHÇEK ve MEB yetkililerine bir eğitici eğitimi verilmiştir. Bu program kapsamında katılımcılara 
anketin amaçları, önemi, çalışma takvimi aktarılmış; anket sorularının üzerinden gidilerek nasıl 
sorulması gerektiği; saha uygulamasında dikkat edilecek konular (sorumluluk, idari paylaşım, 
adreslerin belirlenmesi, ulaşım, anketin uygulanması, anketlerin tamamlanması sonrasında 
yapılması gerekenler vb.) paylaşılmış ve sorular cevaplanmıştır. Bu eğitim programının tümünün 
TBMM tarafından video kaydı yapılmış, 3 DVD’lik bir set olarak hazırlanmış ve eğitimde 
kullanılan görsel materyal ile birlikte illere kullanılmıştır. Bu materyal, bilahare, illerde görev 
alacak anketör ve denetçilerin il içi eğitimlerinde kullanılmıştır. 

Eğitim kapsamında, ayrıca, il sorumlusunun araştırma ile ilgili hazırlanması beklenen rapor 
(çalışmaya katılım oranları, red veya diğer tamamlanamama sayısı ve nedenleri, ilde görev alan 
kişilerin isimleri, görevleri, çalışma süreleri, karşılaşılan sorunlar, çözüm yolları vb.); ile çocuk 
polisi tarafından bildirilmesi beklenen konuları (adreslerin teyidi, iller arası transfer olmuş 
çocuklarda yapılanlar, ulaşım/güvenlik ile ilgili konular vb.) içeren rapor taslakları da il 
sorumluları ile paylaşılmıştır.   

Saha Uygulamaları: 
Gidilecek adresler çalışma öncesine Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından teyit 

edilmiş; anket uygulamasında yerel kolluk kuvvetleri rehberliğinde gidilmiştir. İllerde anketörlerin 
güvenliği de il çocuk polisleri tarafından sağlanmıştır. Her adrese en az 3 kez gidilmiş, hala 
ulaşılamıyorsa anket tamamlanamamış sayılmıştır. 

Her il için kayıp çocukların tümüne ait adresler ile, bulunmuş çocuklar için ise kayıplara eş 
sayıda “esas” adres, ve eş sayıda “ikame adresi” listesi hazırlanmıştır. Kayıp çocuk adreslerinin 
tümüne gidilmesi ve anketlerin tamamlanması esas kabul edilmiştir. Bulunmuş çocuklarda ise, 
esas listedeki çocuğa ulaşılması ilk seferde mümkün olamadı ise, ikame adres listesindeki sıradaki 
çocuğa gidilmesi kabul edilmiştir. 

Anketlerin uygulanması için gidilen adreslerde anketörler önce kendilerini tanıtmış, standart 
bilgilendirilme sonrasında kişilerden aydınlatılmış onamları alınmıştır. Uygulama sırasında, olası 
ruhsal etkilenmeyi engellemek amacı ile, bulunmuş çocuk veya 18 yaş altı herhangi bir çocuk 
görüşmenin yapıldığı mekana alınmamıştır. 
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Anketler doldurulurken, görüşmelerin mümkünse anne (yoksa ya da ulaşılamıyorsa, 
ulaşılabilen aile yakınları içinden 18 yaş üzerinde olan ve çocuğu en iyi tanıyan kişi ile), kurumdan 
izinsiz ayrılma çalışılırken ise, grup sorumlusu ve sosyal servis görevlisi ile birlikte (mümkün 
değilse sadece grup sorumlusu ile) konuşularak yapılması sağlanmıştır. Anketler öncesi 
aileden/kurum sorumlusundan sözel izin alınmış, görüşmenin red edildiği durumlarda (kişi 
bilgilendirilerek ikna edilemiyorsa) anket uygulanmamış veya anket sonlandırılmıştır. Anket 
sırasında sağlık ve ruhsal danışmanlık desteği isteyen aileler, Komisyonda çalışan uzmanlar 
aracılığı ile uygun yerlere yönlendirilmiş ve destek almaları sağlanmıştır.      

Saha uygulaması sırasında Komisyon uzmanları sürekli iletişimde olmuş ve sorulara en kısa 
sürede cevap verilerek sahada karşılaşılan uygulamaya ilişkin ortaya çıkabilecek sorunların 
ivedilikle çözülmesi sağlanmıştır.  

 
Veri Girişi ve İstatistiksel Analizler: 
Saha uygulaması tamamlandıktan sonra doldurulmuş anket formları, saha uygulama 

raporları ve ilgili evraklar valilikler tarafından TBMM Araştırma Komisyonu’na gönderilmiş, 
burada incelendikten sonra veri girişi için anket formları TUIK’e gönderilmiştir. TUIK’te çalışma 
için hazırlanan özel bir veri giriş programı anket sonuçları elektronik ortama girilmiştir. 

Çalışmada kullanılan örnek seçimine uygun olarak ağırlık hesaplanması TUIK örneklem 
birimi tarafından gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizler bu örneklem ağırlıkları kullanılarak 
yapılmıştır. Ağırlık hesaplaması öncesinde, tamamlanan anketlerden maksimum yararlanım 
sağlanabilmesi için çocuğun kaybolduğu ve bulunduğu il; doğum tarihi; kayıp ve bulunma tarihi 
ve cinsiyet bilgileri eksik olan anketlerde eksik bilgiler, çocuk özeline, Emniyet Genel Müdürlüğü 
kayıtları esas alınarak tamamlanmıştır. 

Çalışmada istatistiksel analizler ve tabloların hazırlanması Komisyon uzmanları tarafından 
yapılmıştır. Bu kapsamında, örnek seçim özelliklerine uygun olarak, aileden olan kayıplar ve 
kurumdan izinsiz ayrılmaları, cinsiyete ve kayıp anındaki yaş grubuna (14 yaş ve altı; 15 yaş ve 
üstü) göre tabakalanarak, sayı ve (ağırlıklı) yüzde dağılımları ile ilgili standart hatalarının 
hesaplanması, gruplar arası karşılaştırmalar için tahmini rölatif risk değerleri ve ilgili % 95 güven 
aralıklarının hesaplanması ile kaybolmuş çocuğun bulunması ile ilişkili risk faktörlerini çalışmak 
için lojistik regresyon modellemesi yapılmıştır. Tüm analizler ağırlıklı olarak yapılmış olup, SPSS 
ver. 15 istatistik paket programı Complex Samples modülü kullanılarak yapılmıştır. 

 
Kayıp Çocuklar ve bulunma ilgili faktörler hakkında yapılan bu saha araştırmasının 

bulguları ve sonuçları Meclis Araştırma Komisyon Raporu dâhilinde durum saptama ve 
öneri geliştirmek için kullanılmış olup,  araştırmanın bulgu ve sonuçları raporlaştırılarak bu 
rapora ek olarak ayrı bir kitapçık hâlinde bastırılmıştır. Ayrıca araştırmada öne çıkan bazı 
bulgu ve sonuçlar da rapor içerisinde ilgili bölümler içerisinde sunulmuştur. 
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Ek 2 - KAYIP ÇOCUKLAR ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ 

KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

Amaç  
Madde 1. 
İşbu Protokolün amacı, Ülkemizde çocukların kaybolmalarının önlenmesi, kayıp çocukların 

bulunması için sorumlu kurumlar arasında etkin işbirliğinin sağlanması; kaybolma vakalarına 
ilişkin ulusal bilgi sisteminin oluşturulması; kayıp vakalarının incelenmesi ve nedenlerinin 
araştırılması, kayıp çocuklardan bulunanlar ve aranmaya devam edilenlerin ailelerinin, sorumlu 
kurumların nezdinde araştırmalar yapılarak, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde etkin işbirliği ile 
çözüm odaklı uygulamaların ve politikaların geliştirilmesi, kayıp çocuk bilgilerinin e-Devlet 
Kapısı üzerinden sunulmasıdır. 

 
Taraflar 
Madde 2.  
 İşbu Protokol, Devlet Bakanları ile Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları tarafından imza 

altına alınmış olup, Taraflar;   
Bağlı veya ilgili kuruluşları olan ve Protokolün ilgili madde hükümlerinde öngörülen 

yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmeleri konusunda anlaşmaya varılan, Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel 
Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü  ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün, Protokolün 5 inci maddesinde tanımlı olan “Genel İlkeler”, 6 ncı maddesinde 
tanımlı olan “Genel Çerçeve”, 7 nci maddesinde tanımlı olan “Tarafların Ortak Yükümlülükleri” 
hükümlerinde belirtilen sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmeleri; 

 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 24/3/2006 
tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Ulaştırma Bakanlığı adına, e-Devlet 
Kapısının işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu bulunan ve bu görev dolayısı ile Kapı 
üzerinden sunulan hizmetlerin entegresinden sorumlu olan Ulaştırma Bakanlığı ilişkili kuruluşu 
TÜRKSAT A.Ş.’nin, Protokolün, yalnızca 12 nci maddesinde tanımlanan görev ve yükümlülükleri 
yerine getirmesi konusunda mutabık kalmışlardır. 

 
Tanımlar 
Madde 3. 
Bu Protokolde geçen; 
e-Devlet Kapısı (KAPI) : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kamu kuruluşları ve özel 

işletmelere devlet tarafından verilen hizmetlerin internet üzerinden verilmesine; ve bu hizmetlerle 
birlikte, devletin ve devletin kurumlarının faaliyetleri hakkında insanların bilgilendirilmesine 
imkan veren www.türkiye.gov.tr adresinden hizmet sunan, elektronik portal yapısını, 

Taraflar: Adalet, İçişleri, Ulaştırma ve Devlet Bakanlıklarını, 
Kurumlar: Taraflarca, Protokolün ilgili madde hükümlerinde öngörülen yükümlülük ve 

sorumlulukları yerine getirmeleri konusunda anlaşmaya varılan, Başbakanlık İnsan Hakları 
Başkanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Adalet 
Bakanlığı’na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nü, 
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TÜRKSAT A.Ş.: TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’yi,  
Proje: Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi Projesini,  
Proje Takip ve Yürütme Kurulu: Projenin hazırlanması ve yürütülmesi sırasında projeyi 

takip etmek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Protokole taraf kurumların 
yönetici ve uzman düzeyinde temsilcilerinden oluşan kurulu,  

Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi: Ülke genelinde, kayıp çocukların bulunmasına 
yönelik merkezî, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak ve ilgili Kurumlar tarafından 
veri girişinde bulunulacak ve e-devlet kapısı üzerinden sunulacak bilgi sistemini,  

Hizmet: Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemini,  
Koordinasyon Birimi: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünü,  
Çocuk : Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,  
Kayıp çocuk: Hangi ortamdan kaybolursa kaybolsun, nerede olduğu ebeveynleri veya yasal 

temsilcileri tarafından bilinmeyen, terk edilen, tehlikede olduğu düşünülen ve hakkında kayıp 
ihbarı yapılmış çocuk ile SHÇEK’e veya diğer kurum ve kuruluşlara bağlı yerlerde bakılmakta 
olup, izinsiz ayrılan veya izinli ayrıldığı hâlde yasal süresi sonunda kuruluşa teslim edilmeyen 
çocuğu. 

PolNet : Polis Bilgisayar Ağı, Bilgi Sistemi ve Uygulamalarını, 
Sunum Kanalı: Her bir HİZMET için, internet, mobil uygulamalar, SMS, e-Posta, Sayısal 

TV ve benzeri sunum kanallarını, 
Taahhütname: e-Devlet Kapısından hizmet almak isteyen her bir Vatandaş’ın imzalayacağı 

taahhütnameyi, 
Vatandaş: e-Devlet Kapısı sisteminden HİZMETLER’e erişen, kullanan her bir kişiyi, 
ifade eder. 
 
Hukuki Dayanak 
Madde 4. 
İşbu Protokolün, düzenlenmesi ve imza altına alınması, hükümlerinin taraflarca taahhüt 

olunması ve Protokolün amacına ulaşılmasını teminen, ilgili mevzuat maddeleri uygulanacaktır  
a. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 
b. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
c. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu. 
d. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve bu Kanuna 

dayanılarak çıkarılan; 
• SHÇEK Çocuk Yuvaları Yönetmeliği; 
• Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik; 
• SHÇEK Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve 

Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik; 
e. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve bu Kanununa dayanılarak hazırlanan; 
• Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik, 
• Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Kararların 

Uygulanması Hakkında Yönetmelik. 
• Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği. 
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• Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezleri Yönergesi, 

f.  Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü / Büro Amirliği Kuruluş, Görev 
ve Çalışma Yönetmeliği. 

 
g. 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 

24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 
h. 10/08/2006 tarihli ve 26255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2006/22 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi, 
i. 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesi.  
 
Genel İlkeler 
Madde 5.  
Taraflar;   
a. Kurumlar arasında etkin ve açık bilgi paylaşımının sağlanmasını, edinilen bilgilerin 

üçüncü kurum ve şahıslarla paylaşılmamasını, 
b. Kayıp vakalarında işleyişi sağlayan kamu görevlilerinin ve sürece dâhil olan diğer 

görevlilerin etik açıdan, kayıp yakınlarının durumuna duyarlı bir yaklaşıma sahip olmalarının 
sağlanmasını,  

c. Sürece dâhil olan görevlilerin rol ve sorumluluklarının açıklıkla belirlenmesini ve buna 
titizlikle uyulmasını,  

d. Kayıp vakalarının önlenmesi için toplumun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini,  
e. Konuyla ilgili olarak mevcut hizmetlerin gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini,  
f. İlgili personelin bu konuda donanımlı ve duyarlı olması için gerekli hizmet içi eğitim 

ve danışmanlığın sağlanmasını,   
kabul ederler. 
 
Genel Çerçeve  
Madde 6. 
a. İlgili tarafların katılımıyla, işbu Protokol kapsamında Proje hazırlanarak uygulamaya 

konulur, 
b. Projenin hazırlanması sırasında projeyi takip etmek ve kurumlar arası koordinasyonu 

sağlamak üzere Proje Takip ve Yürütme Kurulu oluşturulur. Proje Takip ve Yürütme Kurulu kendi 
alacağı kararla belirli aralıklarla toplanır. Kurul üyeleri arasındaki iletişim elektronik ortamda 
gerçekleştirilir, 

c. Ülke genelinde, kayıp çocukların bulunmasına yönelik bilgi sistemi oluşturularak 
kaybolma nedenleri ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, seminer, sempozyum, 
konferans, kampanya vb. etkinlikler düzenlenir, 

d. Bu Protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalar ve işlemlerle, alınacak önlemler 
koordineli olarak gerçekleştirilir, 

e. Her kurumun kendi yükümlülüğü dâhilindeki harcamaları kendi bütçesinden karşılanır.  
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Kurumların Ortak Yükümlülükleri 
 Madde 7.  
Bu maddede Kurumların yükümlülükleri, bentler hâlinde belirtilmiştir. Buna göre Kurumlar 

tarafından; 
a. İşbu Protokole taraf kurum temsilcilerinin katılımları ile “Proje Takip ve Yürütme 

Kurulu”nun oluşturulması ve proje kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin bu kurul işbirliği ve 
koordinesinde sürdürülmesi, 

b. Başbakanlıkça temin edilecek proje bütçesi kapsamında “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi 
Sistemi”nin fiziksel kurulumunun Emniyet Genel Müdürlüğü’nce sağlanması,  

c. Merkezî, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde olan“Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi 
Sistemi”nin oluşturulması ve kayıp çocukların kimlik bilgilerinin e-devlet kapısı üzerinden 
sunulması, 

d. Kayıp çocuk bilgi sistemi standart veri girişi formatının hazırlanması,  
e. Kayıp çocuk standart müracaat kayıt formunun hazırlanması, 
f. Kayıp olan çocukların bulunmaları ve kaybolmalarının önlenmesine yönelik toplumsal 

bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ve etkinlikleri kapsamında;   
• Kayıp çocukların bulunmasına yönelik görsel ve yazılı basın ve yayın organlarının 

uygun şekilde bilgilendirilmesi ve desteklerinin sağlanması,  
• Çocukların kaybolmalarını önlemeye ve kayıp çocukların bulunmasında toplumsal 

duyarlılığın artırılmasına yönelik kısa metrajlı TV filmleri, radyo skeçleri, bilgilendirme ve tanıtım 
afiş ve broşürleri gibi materyallerin üretilmesi, 

• Kayıp çocuklarla ilgili toplumsal bilincin ve duyarlılığın artırılmasına yönelik 
sempozyum, panel, konferans, seminer ve benzeri toplumsal etkinliklerin düzenlenmesi, yapılan 
etkinliklere katılım sağlanması, 

g. Merkezî, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde olan “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi 
Sistemi”ne kayıp çocuklarla ilgili bilgilerin taraf kurumlarca e-Devlet Kapısı üzerinden, anlık 
girişlerinin ve bulunmaları hâlinde düşümlerinin derhâl yapılması, 

h. Kayıp çocuklar konusunda çözüm odaklı politikalar geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılması,  

i. Kayıp çocuklar ile ilgili yasal mevzuat değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan yeni 
düzenlemelerin geliştirilerek önerilmesi, 

j. Kayıp çocukların bulunmasına yönelik mevcut uygulama yöntemleri değerlendirilerek, 
yeni yol ve yöntemlerin geliştirilmesi, 

k. Kayıp çocuklar ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi 
Sistemi”nin amaca uygun kullanılması konusunda kurumların merkez ve taşra teşkilatlarındaki 
konuyla görevli personelinin eğitilmesi, 

 ile ilgili yükümlülükler yerine getirilecektir.  
 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Yükümlülükleri  
Madde 8. 
Bu maddede Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yükümlülükleri, bentler hâlinde belirtilmiştir. 

Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü;  
a. Başbakanlıkça temin edilecek proje bütçesi kapsamında “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi 

Sistemi”nin fiziksel kurulumunun Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde sağlanması,  
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b. Proje kapsamında oluşturulacak “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi”ne İl Emniyet 
Birimlerinin PolNet, diğer kurumların ise e-Devlet Kapısı üzerinden erişimlerinin sağlanması,  

c. Hâlen Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında var olan kayıp çocuk bilgilerinin proje 
kapsamında oluşturulacak olan “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi”ne aktarımının sağlanması,  

d. Proje kapsamında yeniden düzenlenecek olan “Kayıp Çocuk Standart Müracaat ve Kayıt 
Formu” kullanılarak, kayıp çocuk müracaat veri kayıtları ve bulunduktan sonra düşümlerinin, 
“Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi” üzerinden yapılması, 

e. SHÇEK yetkilileri tarafından kayıp çocuklara ilişkin veri girişi ve düşümü e-devlet 
kapısı şifresiyle yapıldıktan sonra kayıp bildirimiyle ilgili işlemlere başlanması,  

f. İş bu Protokolün imzalanmasından sonra projenin koordinasyon ve genel sekretaryasının 
yürütülmesi, 

  ile ilgili yükümlülükleri yerine getirecektir.  
 
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının Yükümlülükleri  
Madde 9. 
Bu maddede İnsan Hakları Başkanlığı’nın yükümlülükleri, bentler hâlinde belirtilmiştir. 

Buna göre İnsan Hakları Başkanlığı; 
a. Kayıp olan çocukların bulunması ve kaybolmalarının önlenmesine yönelik toplumsal 

bilgilendirme, bilinçlendirme ve duyarlılığın artırılması kapsamında İllerde hâlen kurulu bulunan 
“İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları”nın çalışma gündemlerine etkinlikler yapılması yönünde 
düzenlemeler yapılması,  

b. Kayıp çocuklar konusunda duyarlılığın artırılmasına yönelik “Proje Takip ve Yürütme 
Kurulu”nca ülke düzeyinde konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda Başkanlıkça gerekli desteğin 
sağlanması,  

c. İnsan hakları kapsamında değerlendirilebilecek çocuk kaçırmaları, anne-baba 
uyuşmazlığı sonucu çocuk kayıpları ve benzeri durumlarda, Başkanlık görev ve yetkilerin 
düzenlendiği mevzuat çerçevesinde girişimlerde bulunulması, 

d. Proje kapsamında oluşturulacak “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi”ne dâhil olmak 
için kurum içi bilgi sistemi yapılanmasının sağlanması, 

e. “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi” verilerinden yararlanılarak, insan haklarının 
korunması kapsamında yıllık “Kayıp Çocuklar Raporu”nun hazırlanması, 

g. Kayıp çocuklar projesi kapsamında kurumu ilgilendiren yönüyle, proje sekretaryasının 
yürütülmesi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirecektir.  

 
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 

Yükümlülükleri  
Madde 10. 
Bu maddede SHÇEK Genel Müdürlüğünün yükümlülükleri, bentler hâlinde belirtilmiştir. 

Buna göre SHÇEK Genel Müdürlüğü; 
a. Proje kapsamında oluşturulacak “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi”ne dâhil olmak 

için kurum içi bilgi sistemi yapılanmasının sağlanması, 
b. Kuruluştan izinsiz ayrılan çocuk bildirimlerinin e-devlet kapısı şifresi ile yapıldıktan 

sonra, bildirimi takip eden ilk mesai gününde e-imza ile imzalanmış olarak Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak,  
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c. SHÇEK kuruluşlarında ve SHÇEK tarafından ruhsat verilen özel kuruluşlarda 
korunma ve bakım altında olup kuruluşu izinsiz terk eden, ailesine izinli verilip izin süresi sonunda 
kuruluşa teslim edilmeyen çocukların aileleri ile bir program dâhilinde irtibat kurularak 
bilgilendirme ve psikolojik destek sağlanması, 

d. Kurum bakımı altında iken kuruluşlardan izinsiz ayrılan, Emniyet birimleri ve ailesi ile 
irtibata geçildiği hâlde kendisine ulaşılamayan çocuklara ait bilgilerin kayıtlarının ve bulunduktan 
sonra düşümlerinin; proje kapsamında yeniden düzenlenecek olan “Kayıp Çocuklar Standart 
Müracaat ve Kayıt Formu” kullanılarak “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi” üzerinden 
yapılması,  

e.  SHÇEK kuruluşlarından izinsiz ayrılan çocukların kuruluşu izinsiz terk etmelerine 
neden olan etkenlerin ortaya çıkartılması ve çözümüne yönelik tedbirlerin geliştirilmesi, 

h. Proje kapsamında kurumu ilgilendiren yönüyle, Proje sekretaryasının yürütülmesi ile 
ilgili yükümlülükleri yerine getirecektir.  

 
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün Yükümlülükleri  
Madde 11. 
Bu maddede Adalet Bakanlığı’nın yükümlülükleri, bentler hâlinde belirtilmiştir. Buna göre 

Adalet Bakanlığı; 
a. Çocuk ıslahevlerinden kaçan veya adli makamlarca gözetim altında tutulan çocuklarla 

ilgili ya da adli makamlara bildirilen kayıp vakalarına ilişkin bilgilerin, en kısa sürede Proje 
kapsamında yeniden düzenlenecek olan “Kayıp Çocuk Standart Müracaat ve Kayıt Formu” 
kullanılarak, “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi”ne girişinin yapılması, 

b. Proje kapsamında oluşturulacak “Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi”ne dâhil olmak 
için kurum içi bilgi sistemi yapılanmasının sağlanması, 

c. “Proje Takip ve Yürütme Kurulu”nun ortak yükümlülükler kapsamında ele alınacak 
olan “kayıp çocuklarla ilgili yasal mevzuat değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelerin 
geliştirilerek, önerilmesi” konusunda öncü rol alınması, 

d. Kayıp çocuklar ile ilgili gelişmiş ülke hukuk mevzuatı incelenerek, ülkemize 
uyarlanması için önerilerin hazırlanması, 

i. Proje kapsamında kurumu ilgilendiren yönüyle, proje sekretaryasının yürütülmesi ile 
ilgili yükümlülükleri yerine getirecektir.  

 
TÜRKSAT A.Ş.’nin Yükümlülükleri 
Madde 12. 
Bu maddede TÜRKSAT A.Ş.’nin yükümlülükleri, bentler hâlinde belirtilmiştir. Buna göre 

TÜRKSAT A.Ş.; 
a. Kurumların yetkili kullanıcılarının internet üzerinden güvenli bir şekilde ‘Kayıp 

Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi’ ne erişimlerinin sağlanması, 
b. Kayıp çocuklara ait belirlenecek bilgiler ile fotoğraf albümünün e-Devlet Kapısı’nda 

vatandaşların kullanımına sunulması, 
c. Hizmet’in Kapı’dan sunumu için KAPI tarafındaki gerekli uygulama geliştirme ve 

entegrasyon çalışmalarının yürütülmesi, 
d. SHÇEK kuruluşlarının KAPI üzerinden e-devlet şifresi, SHÇEK Genel 

Müdürlüğü’nün e-imza ile kayıp çocuk bildiriminde bulunabilmeleri sağlanacaktır. 
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Ek Protokol 
Madde 13. 
İşbu Protokolde yer almayan veya sonradan ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek amacı 

ile gerekli görülen hallerde, değişiklik yapılabilecek olup, söz konusu tüm değişikliklerin yer 
aldığı, ek protokol metninin taraflarca imza altına alınması kaydı ile geçerli olacaktır.  

Ek protokoller bu protokolün ayrılmaz bir parçası olup, bu Protokol ile birlikte 
yorumlanacak, aykırılık ya da çelişki olması hâlinde bu Protokol hükümleri geçerli olacaktır. 

 
Uyuşmazlıkların Çözümü 
Madde 14. 
İşbu Protokolle düzenlenmeyen konular ve projenin uygulanması sırasında karşılaşılabilecek 

problemler ikili/çoklu düzeyde toplantılarla çözülecektir.  
 
Protokolün Süresi 
Madde 15.  
İşbu Protokol; taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve aynı hükümlerle 

yürürlükte kalır.  
İşbu Protokol, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup; 5 yıl süreyle 

geçerlidir. Süre bitiminden iki ay önce taraflarca sonlandırılmasının yazılı olarak talep edilmemesi 
hâlinde aynı süreyle uzatılmış sayılır. 

 
Yürürlülük  
Madde 16. 
7 sayfa ve 16 maddeden oluşan işbu Protokol 09/06/2010 tarihinde beş nüsha hâlinde 

imzalanarak yürürlüğe konulmuştur.  
 

 Cemil ÇİÇEK Selma Aliye KAVAF Sadullah ERGİN  
   Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Adalet Bakanı  
 Başbakan Yardımcısı     

 Beşir ATALAY Binali YILDIRIM                       
 İçişleri Bakanı  Ulaştırma Bakanı 
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Ek 3 - KAYIP ÇOCUK REHBERİ 

 

AÇIKLAMALAR 

 Bu Rehber, kayıp çocukların bulunması amacıyla polis tarafından yürütülecek iş ve 
işlemlerde standartlaşmanın sağlanması ve araştırmanın tüm boyutlarıyla yapılması amacıyla          
5 aşama hâlinde hazırlanmıştır. 

 Rehberde, kayıp çocukların bulunmasına yönelik yapılacak iş ve işlemler; olayın 
durumu, öncelik sırası ve yapılması zorunlu işlemler dikkate alınarak ilk 4 aşamada belirtilmiştir. 

 Kayıp çocuğun bulunmasına kadar, Rehberde belirtilen iş ve işlemler sırasıyla yerine 
getirilecektir. Ancak yapılacak çalışmalarda, olayın durumu dikkate alınarak uygun veya gerekli 
görülen diğer iş ve işlemler de sırasına bakılmaksızın yapılabilir. 

 Kayıp çocuk bulunduktan sonra yapılacak iş ve işlemler rehberin 5. aşamasında 
belirtilmiştir. 

 Rehberde yer alan bazı iş ve işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında yetkili makam ve 
mercilerin kararı veya izni ile gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır. 

 Bu rehber hazırlanırken aşağıda belirtilen mevzuat esas alınmıştır: 

a. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 

b. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 

c. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 

d. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 

e. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 

f. 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, 

g. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 

h. Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Uluslararası Lahey Sözleşmesi 

i. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri Kuruluş,           
Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 

j. 2007/28 Nolu Kayıp Şahıslar Genelgesi, 

k. 25 Ocak 2010 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.06.05/23052 sayılı emir yazı, 
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1. AŞAMA 

Müracaattan itibaren yapılacak ilk iş ve işlemler (ilk 2 saat) 

   

 Bu aşamada; çocuğun kaybolduğunun Polis Merkezî Amirliğine bildirilmesi anından 
itibaren ilk 2 saat içerisinde aşağıda belirtilen hususlar derhâl yerine getirilmelidir. 

 Müracaatlar; çocuğun kaybolduğu yer belli ise bu yerdeki Polis Merkezî Amirliğine, 
değilse ikamet ettiği yerdeki Polis Merkezî Amirliğine yapılmalıdır. 

 Çocuğun suça sürüklenmesi veya maruz kalması şüphesinin olduğu durumlarda, 
alınan müracaat hakkında Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek gerekli adli işlemler ayrıca 
yapılmalıdır. 

 Her kaybolma/kaçma/kaçırılma olayının muhtemel ölümle neticelenebileceği göz 
önünde bulundurularak araştırma/soruşturma işlemleri titizlikle yapılmalıdır.  

 

Polis Merkezî Amirliği görevlilerince yapılacak iş ve işlemler: 

1. Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği ile derhâl irtibata geçilmelidir. 

2. Olay telsiz vasıtasıyla tüm birimlere (özellikle otogar, gar, havalimanı, liman) 
duyurulmalıdır. (Gerektiğinde tüm iletişim araçları kullanılmalıdır) 

3. Müracaatta detaylı ifade alınmalı, ifade alma sırasında aşağıdaki hususlara cevap 
aranmalıdır. 

a- Müracaat sahibi veya bilgisine ihtiyaç duyulanların ifadeleri tutanağa geçirilirken 
olay ve zaman akışı tam olarak sorgulanmalıdır. 

b- Kaybolma saati ve yeri tam olarak tespit edilmelidir. 

c- Çocuğun eşkâl bilgileri ve kaybolduğu zaman üzerinde bulunan giysileri, tipleri ve 
renkleri belirlenmelidir. 

d- Kaybolduğunda üzerinde bulunan giysilerinin dışında fazla giysi alıp almadığı 
tespit edilmelidir. 

e- Olayın kaybolma, kaçırılma veya kaçma mı olduğunun tespitine yönelik sorular 
sorulmalıdır. 

f- Çocuk ile en son görüşen veya birlikte olan aile üyesi/yakını ya da kişinin kim 
olduğu, görüşme yeri ve zamanı belirlenmelidir. 

g- Ailenin ekonomik ve sosyo-kültürel durumu (alacak/verecek ilişkisi, husumet, kan 
veya namus davası, berdel vb. aile dışı faktörler ile aile içi ilişkiler, ebeveyn/çocuk ve 
kardeşler arası çatışma, geçim sıkıntısı ve yakın zamanda yaşanmış olan herhangi bir 
travma vb. aile içi faktörler) ile ilgili bilgi alınmalıdır. 
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h- Çocuğun velayet ve vesayet durumu hakkında bilgi alınmalıdır. 

i- Gün içerisinde haber merkezine ve diğer polis birimlerine yapılan başka kayıp 
ihbarları değerlendirilmelidir. 

j- Çocukla, şüpheli olabilecek şahıslar arasındaki ilişkiler araştırılmalıdır. 

k- Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlık durumu tespit edilmeli, kronik hastalığı ve 
düzenli kullandığı ilaçlar olup olmadığı araştırılmalıdır. 

l- Bilgisine başvurulan şahısların çocuğa veya aileye yakınlığı ve irtibat bilgileri 
tespit edilmelidir. 

m- Çocuğun, varsa kullandığı (daha önce kullandıkları da dâhil) telefon numaraları 
tespit edilmelidir. 

n- Çocuğun okul, kurum veya işyerine ait bilgileri tespit edilmelidir. 

o- Çocuğun daha önceki adresleri tespit edilmelidir. 

p- Çocuğun il içinde veya dışında irtibat kurabileceği kişiler (arkadaş, akraba vb.) 
sorulmalı varsa bunlara ait irtibat bilgileri alınmalıdır. 

r- Çocuğun gidebileceği muhtemel yerler sorulmalıdır. 

s- Çocuğun eğitim durumuna (okula devam durumu, başarı durumu, arkadaşlık 
ilişkileri vb.) yönelik bilgiler elde edilmelidir. 

t- Çocuğun üzerinde para, banka ve kredi kartı veya başkaca maddi değeri olan eşya 
bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.  

u- Çocuğun kötü alışkanlıklarının ve bağımlılıklarının (internet bağımlılığı, sigara, uçucu 
ve uyuşturucu madde, alkol kullanımı vb.) olup olmadığı tespit edilmelidir. 

4. Çocuğun beraberinde ( başkasına ait olanlar da dâhil) nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport 
gibi kimlik belgeleri ile mağaza, yemek, toplu ulaşım ve otoyol/köprü geçiş gibi 
manyetik/dijital özelliğe sahip kartların bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.  

5. Çocuk daha önce kaybolmuş ise olaya ilişkin bilgiler sorulmalıdır. 

6. Çocuğun başına daha önce herhangi bir olay gelip gelmediği (kavga, yaralama, cinsel 
istismar, aile içi şiddet vb.) araştırılmalıdır. 

7. Olay numarası verilmelidir. 

8. “Eşkâl Bilgi Formu” ve “Kaybolan ve Bulunan Çocuk Formu” doldurulmalı, en son 
çekilen 2 adet fotoğrafı temin edilmelidir. 

9. Yerleşim yerlerinde bulunan duyuru sistemlerinden (belediye, cami vb.) anons 
yaptırılmalıdır.  

10. İl/ilçe dışına çıkması muhtemel ise; çevre il ve ilçelere bilgi verilmelidir. 
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11. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (SHÇEK) bağlı 
kurum ve kuruluşlardan izinsiz ayrılan veya izinli ayrılıp geri dönmeyen çocuklarla ilgili 
mesai saatleri dışında Polis Merkezî Amirliklerimize veya Çocuk Şube 
Müdürlüklerimize güvenli ve gizlilik içerisinde faks veya internet e-posta yoluyla 
yapılacak başvurular ilk etapta kabul edilerek Kayıp Şahıslar Projesine veri girişi 
sağlanmalı ve arama çalışmalarına derhâl başlanmalıdır. 

12. Mesai saatleri haricinde yapılan bu tür müracaatlarda başvuruyu takip eden ilk 
mesai günü SHÇEK’e bağlı kurum veya kuruluşta görevli ve bilgi vermeye ehil bir 
temsilcinin Polis Merkezî Amirliğine bizzat davet edilerek ayrıntılı müracaatının 
alınması sağlanmalıdır. 

 

Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği görevlilerince yapılacak iş ve işlemler: 

13. Tahdit ve Aranan Şahıslar Projesine (Kod 65) veri girişi yapılmalıdır. 

14. Asayiş Dairesi Başkanlığı intranet sayfasındaki (Pol-net) Kayıp Şahıslar Projesine  
fotoğraflı olarak veri girişi yapılmalıdır. 

15. KİHBİ bilgi toplama sistemine (GBT) veri girişi yapılmalıdır.  

16. Çocuğa ait tüm bilgiler “Kayıp ve Buluntu Çocuklar Kayıt Defteri”ne işlenmelidir. 

17. Güncel fotoğraflarının bulunup bulunmadığı ile cep telefonu, internet ve dijital 
ortamlardaki fotoğrafları araştırılarak temin edilmelidir. 

18. Çocuğun karakteristik özellikleri en ince detayına kadar değerlendirilmelidir. (Akıl 
hastası, hiperaktivite vs.) 

19. Son görüldüğü yer fiziki olarak araştırılmalıdır. 

20. Bilgi sahibi şahıslar tespit edilip detaylı görüşme yapılmalı, elde edilen bilgiler kayda 
geçirilerek doğruluğu araştırılmalıdır. 

21. Kayıp çocuğun daha önce karıştığı olaylar (kayıp olması, kavga ya da bir suça karışması 
gibi) varsa, ilişkide bulunduğu kişiler, bulunabileceği yerler araştırılmalıdır. 

22. Çocuk okuldan gelmediyse; okul idaresi ve sınıf arkadaşlarına ulaşılarak araştırma 
yapılmalıdır. 

23. Özel ve resmi tüm sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçilerek araştırma yapılmalıdır. 

24. Çocuğun kullandığı bilgisayarında ve internette kullandığı e-posta adreslerine yönelik 
araştırma yapılmalıdır. 

25. Gidebileceği veya görülebileceği tüm yakınlarına ulaşılması ve akrabalarının aranması 
hususları aileye söylenmelidir. 
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2.AŞAMA 

Müracaat sonrası ilk araştırma çalışmaları (ilk 6 saat) 

 Müracaattan itibaren ilk 6 saat içerisinde aşağıda belirtilen hususlar derhâl yerine 
getirilmelidir.  

 Yapılacak fiziki araştırmalar ile arama ve kurtarma faaliyetlerinde araştırmanın 
yapıldığı yerin en büyük mülki amirinin talimatıyla; itfaiye, sivil savunma, sağlık, arama kurtarma 
ekiplerinden ve gerektiğinde yerel yönetimlerin ve diğer genel ve özel kolluk teşkilatlarının 
personel ve imkânlarından (helikopter, kepçe, vidanjör, gece görüş dürbünleri, termal kameralı 
cihazlar vb.) da yararlanılmalıdır. 

 Bu aşamadaki iş ve işlemler, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği görevlilerinin 
koordinesinde tüm polis birimleri görevlilerince yerine getirilir. 

26. Ulaşım şirketlerinden ulaşım bilgilerinin kontrolü (otobüs, uçak, tren vb.) yapılmalıdır. 

27. Çocuğun, varsa daha önce tedavi gördüğü sağlık kurumlarında araştırma yapılmalıdır. 

28. Yakın arkadaş çevresinin (iş, ev, okul ve çevreden arkadaşları) kontrolü yapılmalıdır. 

29. Kayıp çocuğun devamlı gittiği veya gidebileceği park, bahçe, internet kafe, oyun ve 
eğlence yerleri araştırılmalıdır. 

30. Metruk yerler ile bimekân tabir edilen şahısların kaldığı yerler kontrol edilmelidir. 

31. Kaza veya hayati tehlike oluşturabilecek yerlerde (kuyu, gölet, baraj, mağara vb.) 
araştırılma yapılmalıdır. 

32. Kamera görüntüleri (mobese ile diğer kurum, kuruluş, site, apartman, iş yeri ve 
işletmelere ait) incelenmelidir. 

33. Aşağıdaki Emniyet Bilgi Sistemi projelerinden inceleme yapılmalıdır. 

 Kimlik ve Adres Paylaşım Sistemi  

 Gözaltı Takip Projesi  

 Tahdit-Yolcu Projesi  

 Kaza Projesi  

 Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Projesi  

 Kimliği Belirsiz Cesetler Projesi  

 Suç Analiz Merkezî Projesi  

34. Milli Eğitim Müdürlüklerinde öğrenci/veli bilgilerinin kontrolünün yapılması 
sağlanmalıdır. 
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35. İl veya ilçede varsa intihar amaçlı kullanılan yerler araştırılmalıdır. 

36. Halkın yoğun olarak toplandığı konser, spor müsabakası ve panayır gibi yerler 
araştırılmalıdır. 

37. Çocuğun bilgisayarı ve bilgisayara bağlı harici hard disk, taşıyıcı bellek, vb. aparatları 
incelenmelidir. 

38. Kayıp çocuk veya yakınları internet kullanıyorsa, e-mailleri ile üye olabileceği 
arkadaşlık ve oyun sitelerinde araştırma yapılmalıdır. 

39. Her türlü dernek, spor kulübü ve diğer sivil toplum kuruluşlarından araştırma 
yapılmalıdır. 

40.  

3.AŞAMA 

İlk iki aşamada yapılan araştırmada bulunamama durumunda                                 
yapılacak daha detaylı çalışmalar 

 Bu aşamaya gelindiğinde çocuk halâ bulunamamışsa aşağıda belirtilen detaylı 
araştırmalar hassasiyetle yapılmalıdır. 

 Bu aşamadaki iş ve işlemler, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği 
görevlilerinin koordinesinde tüm polis birimleri görevlilerince yerine getirilir. 

41. Kayıp çocuğun fotoğrafı çoğaltılarak dağıtımı yapılmalıdır. 

 Halkın yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ile tüm 
birimler ve ekip otoları, 

 Otogar, liman, tren istasyonu ve havalimanı gibi yerler. 

42. Şehir içi toplu taşıma araçlarına abonelik durum bilgilerinin kontrolü yapılmalıdır. 

43. Şehir içi toplu taşıma araçları (otobüs, dolmuş, ticari taksi, tren vb) duraklarında 
araştırma yapılmalıdır. Şoförleriyle görüşülmelidir. 

44. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları araştırılmalıdır. 

45. Özel Sağlık Sigortalarından kaydının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. 

46. Eczanelerden ilaç alıp almadığı kontrol edilmelidir. 

47. ÖSYM kayıtlarının kontrolü yapılmalıdır. 

48. Ankesörlü telefon kartlarıyla işlem yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. 

49. Devlete ait kadın sığınma ve huzur evlerinden araştırma yapılmalıdır. 

 Herhangi bir akraba veya yakınının yanında olma veya irtibat kurma ihtimali. 
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50. Kayıp çocuğun kullanma ihtimali bulunan bilgisayarlara ait internet bağlantı bilgileri 
araştırılmalıdır. 

 İnternet servis sağlayıcı bilgileri. 

51. Yakın çevredeki alışveriş merkezleri, benzin istasyonları, vb. yerlerin kamera ve 
alışveriş kayıtları incelenmelidir. 

52. Çocukların dilendirme ve hırsızlık yaptırma amaçlı olarak kullanılma ihtimali 
değerlendirilerek araştırma yapılmalıdır. 

53. Kiralık araç kayıtları incelenmelidir. 

54. Olayla ilgili olabileceği değerlendirilen ev ve işyerleri tespit edilerek gerekli inceleme 
ve araştırmalar yapılmalıdır. 

55. Olay çevresinde meydana gelen çocuk kaçırma ve cinsel istismar olayları 
araştırılmalıdır. 

56. İlgili bütün kamera görüntüleri detaylı olarak incelenmelidir. 

 Mobese ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait. 

57. Kayıp çocuğun kullanma ihtimali bulunan telefonlara ait HTS (telefon dökümü) 
dökümleri incelenmelidir. 

58. Ailelerin ve şüpheli olabilecek şahısların telefonlarına ait HTS (telefon dökümü) 
dökümleri alınarak analiz edilmelidir. 

59. Ailelerin ve şüpheli şahısların polise beyan etmedikleri başka telefonlarının olma 
ihtimali araştırılmalıdır. 

60. Şüpheli araçların (özellikle yabancı plakalı) trafik ceza ve radar kayıtları 
incelenmelidir. 

61. Yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla koordine kurularak kayıp çocukların 
fotoğraflarının yayınlanması sağlanmalıdır. 

62. Evlilik yapma ihtimali varsa ilgili kişi ve kuruluşlarla irtibata geçilmelidir. 

63. Kayıp çocuğun ihtiyaç duyacağı eşyanın (giyim, ilaç, oyuncak, vb.) satıldığı yerlerde 
araştırma yapılmalıdır. 

64. Daha önce yapılmış çalışmalar ve elde edilen bulgular tekrar gözden geçirilmelidir. 
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4.AŞAMA  

Suça maruz kalma veya hayati tehlike şüphesi olması durumunda                            
yapılacak özel çalışma 

 

 Kaybolma anından itibaren 48 saat geçmesine rağmen hiçbir bilgi veya 
bulgunun elde edilememesi hâlinde kayıp çocuğun suça maruz kalmış olabileceği 
veya hayati tehlike taşıdığı değerlendirilmelidir. 

 Bu aşamadaki iş ve işlemler,  Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği görevlileri 
ve ilgili diğer polis birimi görevlilerince gizlilik içinde ve dikkatli bir şekilde 
yerine getirilir. 

65. Çocuğa karşı işlenmiş olabileceği değerlendirilen suçlardan işlem yapılmış şüpheli ve 
sanıkların tespitine yönelik olarak araştırma yapılmalıdır. Bu suçlardan cezaevine 
konmuş şahıslardan serbest kalanların tespiti amacıyla ceza infaz kurumu bilgilerinin 
kontrolü yapılmalıdır. 

66. Kayıp çocuğun yakınlarına ait banka hesap hareketleri ve banka kartlarının 
araştırılması yapılmalıdır. 

67. Şüpheli olabilecek şahısların banka hesap hareketleri ve kredi kartları incelenmelidir. 

68. Organ nakli ameliyatı yapılan yerlerin tespiti ve son günlerde yapılan organ nakli 
ameliyatlarına ait kayıtlar sorgulanmalıdır. 

69. Şüpheli olabilecek şahısların otel kayıtlarının sorgulanması yapılmalıdır. 

70. Şüpheli olabilecek şahıslara ve ailelerine ait otoların plakalarının tespiti yapılmalıdır. 

71. Plakası tespit edilen araçların il merkezî ile il dışı karayollarından takibi ve 
araştırılması yapılmalıdır. 

 Plaka tanıma sistemlerinden araştırma yapılmalıdır. 

72. Daha önce yapılmış çalışmalar ve elde edilen bulgular tekrar gözden geçirilmelidir. 

73. Kimsesizler mezarlığı kayıtları incelenmelidir. 

74. DNA veri bankalarında araştırma yapılmalıdır.  

 Adli Tıp, Polis ve Jandarma Kriminal Laboratuarları, vb. 
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5. AŞAMA 
Kayıp Çocuk Bulunduğunda yapılacak iş ve işlemleri kapsamaktadır. 

 

75. Çocuk bulunduğunda, çocuğu bulan ekip veya birim tarafından Çocuk Şube 
Müdürlüğü/Büro Amirliği ile derhâl irtibata geçilerek, çocuk bu birime teslim 
edilmelidir. 

76. Çocuğun suça sürüklendiği veya maruz kaldığı tespit edildiğinde, Çocuk Şube 
Müdürlüğü tarafından ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek talimatları 
doğrultusunda işlemlere başlanmalıdır.  

77. Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından; Tahdit ve Aranan Şahıslar Projesi (Kod 
65), Asayiş Dairesi Başkanlığı intranet sayfasındaki (Pol-net) Kayıp Şahıslar Projesi 
ve KİHBİ bilgi toplama sisteminden (GBT) veri düşüm işlemleri derhâl yapılmalıdır. 

78. Çocuğun kayıtlardan düşümünün yapılması için, çocuğu bulan İl Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şube Müdürlüğünce, müracaatın ve veri girişinin yapıldığı İl Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, veri düşüm işleminin 
yapılması için e-posta veya faks yolu ile yazılı bilgi verilmeli, yazıyı alan ilgili birim 
kayıtlardan veri düşüm işlemini derhâl yapmalıdır. 

79. Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince çocukla ön görüşme yapılmalıdır. Çocuğun aile 
içi şiddete, suça maruz kalma veya sürüklenme şüphesi altında olması ya da olayın 
durumuna göre, gerektiğinde mutlaka sosyal çalışma görevlisi (sosyal hizmet uzmanı, 
psikolog, psikolojik danışma rehberlik uzmanı) tarafından ayrıntılı görüşme de 
gerçekleştirilmeli ve doktor raporu alınmalıdır. Çocuğun bulunduğu yerde sosyal 
çalışma görevlisince ayrıntılı görüşme yapılamaması hâlinde çocuğun ikametinin 
bulunduğu ilde yapılması sağlanmalıdır. 

80. Çocuğun ifade vermesine engel teşkil edebilecek sağlık sorunları olması durumunda, 
ilgili kurumlardan çocukla iletişimi sağlayabilecek uzman talep edilmelidir. 

81. Çocukla yapılan görüşme neticesinde; herhangi bir istismar veya suça sürüklenme 
tespit edilmiş ise Cumhuriyet savcısına tekrar bilgi verilmeli ve konunun ilgili polis 
birimi tarafından koordineli olarak takibi sağlanmalıdır. 

82. Çocuğun veli, vasi veya kanuni temsilcisine ulaşılarak teslim alınması sağlanmalıdır. 
Çocuğun suça sürüklenme veya maruz kalma şüphesi olan durumlarda Cumhuriyet 
savcısının talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. 

83. Veli, vasi veya kanuni temsilcisine ulaşılamadığı veya başka bir ilde olmaları 
nedeniyle çocuğunu alamayacaklarını belirtmeleri üzerine çocuk SHÇEK’in uygun 
birimine tutanakla teslim edilmelidir. Çocuğun veli, vasi veya kanuni temsilcisine 
teslimi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun sorumluluğundadır.  
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84. Kayıp çocuğun müracaatçısının çocuğun bulunduğunu bildirmesi durumunda, kayıp 
çocuğun çocuk birimleri personelince görülüp ön görüşmesi yapıldıktan sonra 
aranmasına son verilmelidir. Ön görüşme neticesinde gerekli olması hâlinde 
yukarıdaki diğer işlemler de yapılmalıdır. 

85. Evden kaçmayı alışkanlık hâline getiren çocuklar hakkında, ailelerinin ve yakınlarının 
tutumlarının değerlendirilmesi ve çocuğun evden kaçma nedeninin tespitine yönelik 
mesleki çalışma yapılması hususu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı ile 
bildirilmelidir. Yapılan mesleki çalışma sonucunda İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, 
Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen cevabi yazı çocuğun dosyasında muhafaza 
edilmelidir. 

86. Kayıp çocuğun yurt dışında olduğu tespit edildiği durumlarda evrakı, müracaatı alan İl 
Emniyet Müdürlüğü tarafından, bulunduğu ülkeden araştırılabilmesi için İnterpol-
Europol-Sirene Dairesi Başkanlığı’na, bilgi için Asayiş Dairesi Başkanlığı’na 
gönderilmelidir. 

87. Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ederken, müracaatçıyla ilk 48 saat içerisinde 
devamlı irtibat hâlinde olunmalıdır. Kayıp çocuk hakkında bilgi paylaşımında 
bulunulmalıdır. Çocuğun ilk 48 saat içerisinde bulunamaması durumunda iki ay 
içerisinde haftada en az bir, ilk iki aydan sonra çocuğun bulunamaması durumunda ise 
ayda en az iki defa müracaatçıyla görüşme yapılarak, bilgi paylaşımında 
bulunulmalıdır. Yapılan görüşmelerle ilgili tutanak tanzim edilerek dosyasında 
muhafaza edilmelidir.  

88. 18 yaşını dolduran kayıp çocuğun, yetişkin olarak aranmasına devam edilebilmesi için, 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüklerine bilgilerin ve ilgili tüm dosyaların 
devri sağlanmalı ve kayıp olduğu bölge polis merkezine bilgi verilmelidir.  

89.  Kayıp olarak nitelendirilen her çocuk aynı zamanda korunma ihtiyacı içerisinde olan 
çocuk olarak değerlendirildiğinden, korunma ihtiyacı içerisinde olan çocuklara yönelik 
yapılacak işlemler uygulanmalıdır.  
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1- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 milletvekilinin, kanser 
hastalığının boyutlarının araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araĢtırması açılmasına iliĢkin önergesi (10/348) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına 
 
Ülkemizin en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser hastalığının hangi 

boyutlarda olduğunun tespiti, araĢtırma merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim ihtiyacı ve hasta 
sayısının belirlenmesi ile tanı ve tedavi Ģekilleri dahil tüm eksikliklerin giderilmesi için gerekli 
önlemlerin ortaya konulması amacıyla Anayasamızın 98 ve Ġçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri 
gereğince bir Meclis AraĢtırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 16/04/2009 

 
1) Mehmet Serdaroğlu   (Kastamonu) 
2) ReĢat Doğru    (Tokat) 
3) Hasan ÇalıĢ    (Karaman) 
4) Ümit ġafak    (Ġstanbul) 
5) Oktay Vural    (Ġzmir) 
6) D. Ali Torlak    (Ġstanbul) 
7) Münir Kutluata    (Sakarya) 
8) Recai Yıldırım    (Adana) 
9) Yılmaz Tankut    (Adana) 
10) Alim IĢık    (Kütahya) 
11) Kemalettin Nalcı   (Tekirdağ) 
12) Hüseyin Yıldız   (Antalya) 
13) Murat Özkan    (Giresun) 
14) Akif AkkuĢ    (Mersin) 
15) Ġsmet Büyükataman   (Bursa) 
16) H. Hamit HomriĢ   (Bursa) 
17) Beytullah Asil    (EskiĢehir) 
18) Hasan Özdemir   (Gaziantep) 
19) Kamil Erdal Sipahi   (Ġzmir) 
20) Erkan Akçay    (Manisa) 
 
Gerekçe: Tüm dünyada ve ülkemizde yaygınlaĢarak, çağımızın en önemli sağlık 

problemi hâline gelen ve ülkemizde her yıl 100 bin civarında kiĢinin yakalandığı kanser 
hastalığıyla ilgili ve özellikle hasta sayısı hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. Kansere 
yakalanan hastalarımızın sayısı her geçen gün artarken, hastaneler dolup taĢmaktadır. Üstelik 
tedavi masrafları da bir hayli yüksek olan bu hastalıkta, sorun sadece hasta ile kalmayıp, tüm aile 
bireylerini de yakından ilgilendirmektedir. 

 
Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 57. Maddesi 

gereğince "bildirimi zorunlu hastalıklar listesi"ne alınmıĢ olmasına rağmen ülkemizde gerçek 
kanser sayısı bilinmemektedir. 

 
Ülkemizde kanser tedavi hizmetlerinin organizasyonunda, en çarpıcı ve önemli nokta 

ülkemizdeki tıbbi onkologların ve hematologların sayısal yetersizliğidir. ġu an sayıları 350 bin 
olan kanserli hastaların tedavisini ve takibini yetersiz sayıdaki tıbbi onkolog ve hematolog üstlenip 
götüremeyeceğine göre, tedavi hizmetlerinin ilgili diğer uzmanlık alanlarından olabildiğince 
yararlanarak organize edilmesi zorunludur. 
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Sadece senede 1.000'in üzerinde akciğer kanseri tanısı konulan Ankara'nın merkezindeki 
Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesinde bile zaman zaman onkoloji uzmanının bulunmadığı 
unutulmamalıdır. Unutulmaması gereken diğer bir nokta ise, göğüs hastalıkları uzmanlarının 
akciğer kanseri takip ve tedavisini üstlenmedikleri 5-6 yıl öncesinde, bu hastalara onkoloji 
kliniklerinde aylar sonrasına randevu verildiğidir. Göğüs hastalıkları uzmanlarının bu iĢi 
üstlenmelerinin nedenleri burada yatmaktadır. 

 
Ülkemizde 50 bini aĢkın lösemi hastası takip edilirken, yılda 15 bini aĢkın yeni lenfoma 

ve 10 bini aĢkın yeni lösemi olgusu saptanmaktadır. Lösemi ve lenfomada son 10 yılda yaĢam 
beklentisinin belirgin olarak artmıĢ olması, takip altındaki hasta sayısının katlanmasına yol 
açmaktadır. 

 
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 2020 yılına kadar ülkemizde 54 yeni Kanser AraĢtırma 

Merkezine ihtiyaç olduğu yönünde açıklamalar yapmaktadır. Gerekli uzman ihtiyacının 
karĢılanması içinde üniversiteler ve tıp fakülteleri ile birlikte ortak çalıĢmaların yapılarak tespit ve 
çözümlerin belirlenmesi gerekmektedir. Erken teĢhis ile kanserle savaĢ politikasına yön verilmesi 
ve nüfus tabanlı kanser kayıt sistemlerinin kurulması ve daha sağlıklı veri toplanması 
sağlanmalıdır. 

 
Medikal onkoloji konusunda, uzmanın yetiĢmesi seneler almaktadır. 11 milyon nüfuslu 

Yunanistan'da bile medikal onkolog sayısı bizden fazladır. Bu konudaki yetiĢmiĢ eleman sayımız 
gerçekten yetersizdir. Üstelik sadece onkolog yetiĢtirmekte yeterli değildir. Patolojide uzmanınız 
yoksa yeterli onkolog olması da bir Ģey ifade etmez. O nedenle, radyolog, stolog, ve patologların 
yetiĢtirilmesine önem vermeli ve insan kaynakları yetersizliğini gidermeliyiz. Bir medikal onkolog 
ve hematolog günümüzde ancak 40 yaĢında göreve baĢlayabilmektedir. Bu uzmanların 
yetiĢtirilmesi konusunda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu da aĢikârdır. 

 
Bütün bu sorunları ülke düzeyinde çözümlemek üzere kural koyucu ve denetleyici bir 

kurulun oluĢturulmasına büyük bir gereksinim vardır. Adı ve yetki sınırları çalıĢmalarla 
saptanacak böyle bir ulusal kanser kurumunun oluĢturulması, hem ülkemizde kanser sorununun 
disipline edilmesi açısından hem de pahalı tedavilerinin hasta ve aileye yük olmaması açısından, 
hastalarımızın teĢhis ve tedavilerinde en geliĢmiĢ yöntemlerden yararlanmaları bakımından büyük 
önem taĢımaktadır. 

 
ĠĢte tüm bu nedenle ülkemizin en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser 

hastalığının hangi boyutlarda olduğunun tespiti, araĢtırma merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim 
ihtiyacı ve hasta sayısının belirlenmesi ile tanı ve tedavi Ģekilleri dâhil tüm eksikliklerin 
giderilmesi için gerekli önlemlerin ortaya konulması amacıyla Anayasamızın 98 ve Ġçtüzüğün 104 
ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis AraĢtırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 
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2- Tokat Milletvekili ReĢat Doğru ve 20 milletvekilinin, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde yaĢanan kanser vakalarının araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araĢtırması açılmasına iliĢkin önergesi (10/551) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına 
 
Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yaĢanan kanser vakalarındaki artıĢın araĢtırılarak, alınması 

gereken tedbirler amacıyla Anayasanın 98, Ġçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis 
AraĢtırması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

 
1) ReĢat Doğru                                            (Tokat) 
2) Muharrem Varlı                                      (Adana) 
3) Oktay Vural                                            (Ġzmir) 
4) Hasan ÇalıĢ                                             (Karaman) 
5) Süleyman Latif Yunusoğlu                     (Trabzon) 
6) Kamil Erdal Sipahi                                  (Ġzmir) 
7) Behiç Çelik                                             (Mersin) 
8) Hüseyin Yıldız                                        (Antalya) 
9) Yılmaz Tankut                                        (Adana) 
10) Akif AkkuĢ                                           (Mersin) 
11) Mustafa Enöz                                        (Manisa) 
12) Recep Taner                                          (Aydın) 
13) Ertuğrul Kumcuoğlu                             (Aydın) 
14) Osman DurmuĢ                                    (Kırıkkale) 
15) Alim IĢık                                               (Kütahya) 
16) Mehmet Günal                                      (Antalya) 
17) Zeki Ertugay                                         (Erzurum) 
18) Ali Uzunırmak                                      (Aydın) 
19) Sabahattin Çakmakoğlu                        (Kayseri) 
20) Metin Çobanoğlu                                  (KırĢehir) 
21) Cumali DurmuĢ                                    (Kocaeli) 
 
Gerekçe: TÜBĠTAK'ın desteğiyle 2.5 yılda hazırlanan Doğu Karadeniz kanser 

haritasıyla, 250 kilometrelik yüksek gerilim hattının ölüm saçtığı belirlenmiĢtir. Ġstanbul Teknik 
Üniversitesi (ĠTÜ) tarafından yürütülen proje ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kanser haritası 
çıkarılmıĢtır. 

 
Çevresel faktörlerin kanser vakalarına olan etkisini belirlemeyi amaçlayan araĢtırmada, 

Doğu Karadeniz Bölgesi‘ndeki 250 kilometrelik Yüksek gerilim hattının adeta ölüm saçtığı ortaya 
çıkmıĢtır. TÜBĠTAK'ın desteği ile yapılan proje kapsamında, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kanser 
vakalarının yaygın olarak hangi bölgelerde görüldüğü ve çevresel koĢullara bağlı olarak hangi 
kanser türleri ile sık karĢılaĢıldığı incelenmiĢtir. Kanser vakalarının bölgenin arazi yapısı, bitki 
örtüsü, su ve toprak kaynakları, enerji nakil hattı gibi çevresel faktörlerle iliĢkili olup olmadığı 
araĢtırılmıĢ, Doğu Karadeniz'deki 7 ilde, 2000-2007 yılları arasında görülen 15 bin 299 kanser 
vakası dikkate alınarak yapılan araĢtırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. 

 
AraĢtırmaya göre, kanser vakası yoğunluğunda, güney ve doğu yamaçlarında 

yaĢayanlarda Deri Kanserinin diğer yamaçlara göre daha yoğun olduğu; mide, kalın bağırsak ve 
prostat vakalarının daha çok 250 metre arazi rakımının altında yaĢayan insanlarda görüldüğü 
belirlenmiĢtir. Akciğer vakalarının tarımsal alanlarda yoğun olduğu, radon gaz ölçüm değerlerinin 
yüksek olduğu bölgelerde ise akciğer ve deri kanserlerinin diğer bölgelere oranla daha yoğun 
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olduğu tespit edilmiĢtir. Kayaç türü volkanik olan bölgelerde mide ve meme kanserinin, granitoid 
olan bölgelerde ise mide kanserinin daha yüksek olduğu da araĢtırmanın ortaya koyduğu bir baĢka 
sonuçtur. Ayrıca bölgedeki 558 su numunesinde kanserojen etki yapan ağır metallerin analizi 
yapılmıĢtır. Ġncelemede, 103 numunede arsenik, 290 numunede kurĢun, 306 numunede ise 
selenyum değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün limit değerlerinin üzerinde olduğu ortaya 
çıkmıĢtır. 

 
AraĢtırmanın en çarpıcı sonucu ise, yaklaĢık 250 kilometrelik yüksek gerilim hattının 

kanser vakalarına etkisinin tespiti olmuĢtur. Enerji hattına 600 metre mesafe içerisinde bulunan 
yerleĢim yerlerindeki kanser vakalarının, hattın dıĢındaki yerlere oranla oldukça yüksek olduğu 
ortaya çıkmıĢtır. 

 
Enerji hattı çevresindeki yerleĢim alanları risk altındadır. Hat çevresindeki yerleĢim 

alanları da risk altındadır. Dünyadaki bilimsel çalıĢmalarda, elektromanyetik radyasyon yayan 
yüksek gerilim hatlarının kansere yol açtığı ortaya çıkmıĢtı. 

 
Konunun bir kez de Meclis tarafından araĢtırılarak bu bölgede yaĢayan vatandaĢlarımız 

sağlıklı ve güvenilir bölgelere nakledilmesi veya yüksek gerilim hatları güzergâhının gözden 
geçirilmesi yerinde olacaktır. 

 
AraĢtırma önergemiz bu amaçla hazırlanmıĢtır. 
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3- Diyarbakır Milletvekili Selahattin DemirtaĢ ve 19 milletvekilinin, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da artıĢ gösteren kanser vakalarının araĢtırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araĢtırması açılmasına iliĢkin önergesi (10/666) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına 
 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son yıllarda artıĢ gösteren Kanser 

vakalarının nedenlerinin araĢtırılması amacıyla Anayasa'nın 98. TBMM Ġçtüzüğü'nün 104 ve 105. 
maddeleri gereğince bir AraĢtırma Komisyonu'nun kurulmasını saygılarımla arz ederim. 
26.02.2010 

 
1) Selahattin DemirtaĢ                    (Diyarbakır) 
2) Gültan KıĢanak                          (Diyarbakır) 
3) Ayla Akat Ata                            (Batman) 
4) Bengi Yıldız                               (Batman) 
5) Akın Birdal                                (Diyarbakır) 
6) Emine Ayna                               (Mardin) 
7) Fatma Kurtulan                          (Van) 
8) Hasip Kaplan                             (ġırnak) 
9) Hamit Geylani                            (Hakkâri) 
10) Ġbrahim Binici                          (ġanlıurfa) 
11) Nuri Yama                               (MuĢ) 
12) Mehmet Nezir KarabaĢ            (Bitlis) 
13) Mehmet Ufuk Uras                  (Ġstanbul) 
14) Osman Özçelik                         (Siirt) 
15) Özdal Üçer                               (Van) 
16) Pervin Buldan                          (Iğdır) 
17) Sebahat Tuncel                         (Ġstanbul) 
18) Sevahir Bayındır                      (ġırnak) 
19) Sırrı Sakık                                 (MuĢ) 
20) ġerafettin Halis                         (Tunceli) 
 
Gerekçe: Kürtlerin yoğun olarak yaĢadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, sağlık 

sorunlarının en çok yaĢandığı bölgelerin baĢında gelmektedir. Çetin coğrafyası, ekonomik 
sorunları ve yeteri kadar önem ve destek verilmemesi nedeniyle, bölge halkı sağlık konusunda 
sürekli sorunlar yaĢamıĢtır. BaĢta hastaneler olmak üzere, sağlık kurumlarının yetersiz olması, 
sağlık personelinin bölgede çalıĢmak istememesi ve bu konuda bir önlem alınamaması neticesinde, 
halk çoğu zaman doktor bulamamıĢ, tedavi için batı illerine gitmek zorunda kalmıĢlardır. 

 
Özellikle son yıllarda, baĢta Hakkâri ve ilçeleri olmak üzere Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda kanser vakası yaĢanmaktadır. Neredeyse her ailede bir kanser 
hastası bulunmakta, bu durum herkesin dikkatini çekmiĢtir. Özellikle Hakkâri'de bu kadar çok 
kanser vakasının yaĢanması, bu hastalığı tetikleyen nedenlerin araĢtırılması gerektiği hususunu 
gündeme getirmektedir. Kansere yakalanan hastalar, bu bölgelerde hiçbir Ģekilde tedavi 
edilemedikleri gibi, hastalık teĢhisi dahi konulamamaktadır. 

 
Bilindiği üzere geç teĢhis, hastalığı tetiklemekte ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara 

neden olmaktadır. Bu nedenle, hastalar yetersiz ekonomik koĢullarına rağmen, Ankara ve Ġstanbul 
baĢta olmak üzere büyük illerin hastanelerine baĢvurmaktadırlar. Hastalar, kemoterapi ve 
radyoterapi için dahi Ankara'ya defalarca gelmek zorunda kalmaktadırlar. Bu hastaların yaĢadığı 
sorunların ve çözümlerinin de mutlaka araĢtırılması gerekir. Bölgedeki hastanelerin çoğunda 
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Onkoloji ve Hematoloji bölümleri bulunmadığı gibi, uzman hekim ve teknik altyapı da yoktur. 
Oysa ki, bu bölgelerde sıklıkta görülen kanser vakalarının dikkate alınarak, her il ve ilçe 
hastanelerinde bu hastalıkla ilgili bölüm ve hekim bulundurulmalıdır. 

 
Ancak bundan daha önemli olan, ölümcül bir hastalık olan kanser hastalığının özellikle 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son yıllarda büyük artıĢ göstermesinin çok acil bir 
Ģekilde araĢtırılıp, bunun önleminin alınmasıdır. Uzmanların yaptığı bilimsel araĢtırmalara göre, 
özellikle bu bölgelerde "Mide Kanseri" çok görülmektedir. Bunun nedenleri mutlaka araĢtırılarak, 
önlem alınması gerekmektedir. En ölümcül kanser türleri arasında yer alan mide kanserinin bu 
bölgelerde sık görülmesinin nedeni bu bölgelerde yaĢayan yurttaĢların sağlıklı bir beslenme 
olanaklarının bulunmaması ve yaĢanan ekonomik sıkıntılardır. Bunun nedenler ve önlemleri bir an 
önce araĢtırılıp, devletin müdahale etmesi gerekir. 

 
Bu bölgelerde yaĢanan kanser hastalıklarının önlenmesi ya da en azından sonuçlarının 

önüne geçebilmek için, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan her ilde bir kanser 
araĢtırma merkezinin açılması kaçınılmaz olmuĢtur. Çünkü bu hastalığa yakalanan kiĢiler için, ne 
yazık ki yaĢadıkları yerlerdeki hastanelerde teknik ve deneyimli kadro yetersizliğinden dolayı 
hastalıkları geç teĢhis ediliyor ve artık tıbben yapılacak bir Ģey kalmıyor. 

 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son yıllarda artıĢ gösteren kanser vakalarının 

nedenleri ve önlemleri için derhal bir Meclis AraĢtırma Komisyonu Kurulması gerekmektedir. 
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4- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 21 milletvekilinin, kanser hastalığı 
konusunun araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araĢtırması açılmasına iliĢkin önergesi (10/667) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı'na 
 
Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de sağlık sorunlarının baĢında gelen kanser 

hastalığının nedenlerinin tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla ekte sunmuĢ 
olduğumuz gerekçe doğrultusunda, Anayasanın 98'inci ve Ġçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri 
gereğince Meclis AraĢtırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

 
1) Cevdet Erdöl                              (Trabzon) 
2) Öznur Çalık                                (Malatya) 
3) Rüstem Zeydan                          (Hakkâri) 
4) Veysi Kaynak                            (KahramanmaraĢ) 
5) Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu      (Siirt) 
6) Ahmet Aydın                             (Adıyaman) 
7) Abdullah ÇalıĢkan                      (KırĢehir) 
8) Fatih Metin                                 (Bolu) 
9) Ġlhan Evcin                                 (Yalova) 
10) Hasan Altan                             (Kastamonu) 
11) Halil Mazıcıoğlu                       (Gaziantep) 
12) Lokman Ayva                          (Ġstanbul) 
13) Mehmet Nil Hıdır                     (Muğla) 
14) Mehmet Müezzinoğlu              (Ġstanbul) 
15) Abdurrahman Arıcı                  (Antalya) 
16) Fatih Öztürk                             (Samsun) 
17) Ġbrahim Yiğit                            (Ġstanbul) 
18) Hüseyin Devecioğlu                 (Kilis) 
19) Nuri Uslu                                 (UĢak) 
20) Cemal TaĢar                             (Bitlis) 
21) Abdulmuttalip Özbek               (Hakkâri) 
22) Ertekin Çolak                           (Artvin) 
 
Genel Gerekçe: Kanser hastalığı dünyada son birkaç yıldır giderek artarak birinci ölüm 

nedeni hâline gelmiĢtir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2000-2007 arasında 
kanserden ölen kiĢi sayısı yaklaĢık %  32 oranında artarak 2007 yılında 7,9 milyon kiĢiye 
çıkmıĢtır. Yani bütün ölümlerin yaklaĢık %  13'ü kanserden kaynaklanmıĢtır. Yine aynı dönemde 
yeni vaka sayısı 12 milyonun üzerine çıkarken kanserle yaĢayan vaka sayısı ise 25 milyon 
civarındadır. 2030 yılında özellikle geliĢmekte olan ülkelerde kanser sayısı, kanser ölümleri ve 
kanserle yaĢayan hastalarda 2005 verilerine göre 3 kat artıĢ beklenmektedir. 

 
Türkiye'de toplam ölümlerin içinde kanserden kaynaklanan ölümlerin oranı 2000 yılı 

için hastalık yükü çalıĢmasında % 13,1 olarak hesaplanmıĢtır. 
 
Türkiye'de 2004 sonu itibarıyla yüz binde 167 olan kanser görülme hızının, 2005 yılında 

yüz binde 180,3'e, 2006'da ise yüz binde 200'ün üzerine çıktığını göstermektedir. Bunun anlamı, 
ülkemizde her sene yaklaĢık 150 bin yeni kanser vakasının tespit edilmesi demektir. 
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Türkiye, AB ülkeleri içinde 2,3 milyar avro ile kansere toplamda en fazla harcama yapan 
ilk altı ülke arasında yer almaktadır. Kanser artıĢı ile kansere harcanması gereken rakamın 2030 
yılı için 10 milyar avroyu aĢması beklenmektedir. 

 
Uzun dönemde gerekli önlemler alınmadığı takdirde, kanser Türkiye sağlık sistemi için 

ciddi bir risk oluĢturma potansiyeline sahiptir. Türkiye nüfusu her geçen gün yaĢlanmaktadır. YaĢlı 
nüfusun artıĢının yanısıra sigara ülkemizdeki kanser artıĢının en önemli nedenidir. 

 
Kanserin kontrolünde en önemli aĢama kanserin önlenmesi yani birincil korunmadır. Bu 

aĢamadaki en önemli yaklaĢım sigara ve tütünle mücadeledir. Bugün için ülkemizde sigara ile 
ilgili kanserlerden yılda 90.000'den fazla yaĢam kaybolmaktadır ki bu her gün 150-200 kiĢi 
demektir. Ġkincil korunmada kanser taraması ve erken yakalama önem taĢır. Bu nedenle Kanser 
Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri (KETEM) açılmıĢtır. Ülkemizde yaklaĢık 300 KETEM‘e 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacımızın 120‘si açılmıĢtır ve her ilimizde en az bir tane KETEM 
bulunmaktadır. Kanser tedavisi için (üçüncül korunmada) çağdaĢ ve uygun tedavi yaklaĢımları 
konusunda insan kaynaklarının yeterliliği de diğer önemli bir konudur. 

 
Çevresel kanserlerden asbest ve erionite bağlı kanserler ülkemizde dünya ortalamasından 

700 kat daha fazladır. Arsenik ciddi bir çevresel kanserojen olarak dikkat çekmekte ve bu 
faktörlerle savaĢ multidisipliner bir yaklaĢım gerektirmektedir. Elektrik yüksek gerilim hatları ve 
elektromanyetik alanların düzenlenmesi, yanlıĢ beslenmenin önüne geçilmesi, alkol tüketiminden 
kaçınılması konusunda vatandaĢlarımızın bilinçlenmesi, obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivitenin 
yaygınlaĢtırılması kanserin önlenmesi için önem taĢımaktadır. 

 
Kanserin kontrol edilebilmesi için en önemli konulardan biri de gerek önlem gerekse 

kanser oluĢumuna ve tedavisine yönelik bilimsel çalıĢmaların ve araĢtırılmaların yapılmasıdır, 
ancak maalesef Ģu anda yılda 900 olan bilimsel çalıĢmalarımız yeterli düzeyde değildir. 

 
Kanserin kontrol altına alınmasına yönelik olarak; ulusal politikaların oluĢturulması, 

kanser kontrol programlarının düzenlenmesi, koordinasyonu, kansere yol açan bireysel ve çevresel 
risk faktörlerinin belirlenmesi, bu konuda kamuoyunun ve ilgili tarafların bilgilendirilmesine 
yönelik faaliyetlerde bulunulması, kanser tarama, teĢhis ve tedavi standartlarının oluĢturulması, 
çeĢitli projelerin yürütülmesi gibi konularda çalıĢma ve araĢtırmalar yapılmalıdır. 

 
Çağımızın en önemli sağlık problemi olan kanserin ülkemizde kontrolü için yapılacak 

iĢlemleri hızlandırması, disiplinler arası koordinasyonu sağlaması ve kolaylaĢtırması amacıyla 
yüce Meclisimizde bir araĢtırma komisyonu kurulması ve bu komisyon marifetiyle konunun 
irdelenmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesinin önemi açıktır. 
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5- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 23 milletvekilinin, kanser hastalığı 
konusunun araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araĢtırması açılmasına iliĢkin önergesi (10/668) 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına 
 
―Çağın hastalığı‖  olarak adlandırılan ve gün geçtikçe görülme yaĢı düĢen ve yaygınlaĢan 

kanser hastalığı konusunun Meclis çatısı altında detaylıca incelenebilmesi ve çözüm önerilerinin 
uzmanların, hastaların ve hasta yakınlarının fikrinin de alınması yoluyla ortaya konabilmesi için 
TBMM Ġç Tüzüğü‘nün 104 ve 105. maddeleri  ve Anayasa‘nın 98. maddesi gereğince bir Meclis 
araĢtırması açılmasını arz ederiz. 

 
1) Tekin Bingöl                              (Ankara) 
2) Ali Koçal                                    (Zonguldak) 
3) Gürol Ergin                                (Muğla) 
4) Durdu Özbolat                           (KahramanmaraĢ) 
5) Hüseyin Ünsal                           (Amasya) 
6) Ramazan Kerim Özkan              (Burdur) 
7) Ali Rıza Öztürk                          (Mersin) 
8) Muhammet Rıza Yalçınkaya      (Bartın) 
9) Ali Ġhsan Köktürk                      (Zonguldak) 
10) Ergün Aydoğan                        (Balıkesir) 
11) Rasim Çakır                             (Edirne) 
12) Orhan Ziya Diren                     (Tokat) 
13) Metin Arifağaoğlu                    (Artvin) 
14) Faik Öztrak                              (Tekirdağ) 
15) ġahin Mengü                            (Manisa) 
16) Kemal Demirel                         (Bursa) 
17) ġevket Köse                             (Adıyaman) 
18) Ali Oksal                                  (Mersin) 
19) Bilgin Paçarız                           (Edirne) 
20) Ahmet Küçük                           (Çanakkale) 
21) Mehmet Ali Özpolat                 (Ġstanbul) 
22) Ali Rıza Ertemür                      (Denizli) 
23) Mevlüt CoĢkuner                     (Isparta) 
24) YaĢar Tüzün                             (Bilecik) 
 
Gerekçe: Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ Kurumu‘nca yayımlanan bilgilere göre 

―Dünyada her yıl 12 milyon kiĢiye kanser tanısı konulmakta ve 7.6 milyon kiĢi kanserden 
ölmektedir. Önlem alınmazsa, dünya genelinde kanser yükünün artarak 2030 yılında 26 milyon 
yeni tanı kanser vakasına ve 17 milyon ölüme ulaĢacağı tahmin edilmektedir. Kanserde en hızlı 
artıĢ ise ülkemizin de içinde bulunduğu düĢük ve orta gelirli ülkelerde olacaktır.‖  Sağlık 
Bakanlığınca yayımlanan ve 2000-2006 yıllarını kapsayan güncel bir araĢtırmaya göre ise, 
Türkiye‘de 396 bin kanser vakası bulunmakta ve her yıl 140 bin kiĢi kanserden yaĢamını 
kaybetmekte ve bu rakamın önümüzdeki 20 yılda 500 bine çıkacağı tahmin edilmektedir. Her yıl 
ortalama 150 bin yeni kanser tanısı konurken, yine 20 yıl içinde hasta sayısının 1,5 milyona 
ulaĢacağı öngörülmektedir. Kanserin Türkiye'ye yıllık maliyetinin ise 2,5 milyar doları bulduğu 
hesaplanmaktadır. 

 
Rakamların açıkça ortaya koyduğu üzere, kanser hastalığının yayılımını önlemek için en 

kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planının üzerinde çalıĢılması ve alınması gereken tedbirlerin 



Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

tartıĢılması Ģarttır. Çünkü ülkemizde kanser hastalığının yayılma hızına karĢın bu konuda yeterli 
teknik ve insani imkân bulunmamaktadır. Ülkemizde 28 üniversitede onkoloji merkezi 
bulunurken, profesör seviyesindeki onkolog sayısı 113, doçent ise 78‘dir. Görülen kanserli vaka 
sayısına karĢın uzman kiĢi sayısının yetersiz olduğu bir gerçektir. Ayrıca meme kanseri teĢhisinde 
önemli bir araç olan mamografi cihazı eksikliği ve mamografi cihazı kullanabilen eğitimli personel 
sayısının yetersizliği gibi sebeplerle 1 hatta 2 yıl sonrasına randevu verildiği de bilinen bir 
gerçektir. Oysa kanser hastalığı ile ilgili en önemli adım erken ve hızlı teĢhis ile müdahaledir. 

 
Onkolojide uzman ve kanser tedavisi yapan tam teĢekküllü merkez sayısının yetersizliği 

ile mücadele edilmeli ve bu merkezlerin sayısının artırılabilmesi, eğitimli personel sayısının, 
teknik cihaz sayısının artırılabilmesi için ne gibi teĢvik edici önlemler alınabileceği tartıĢılmalıdır. 
Hematoloji ve onkoloji uzmanı sayısının olması gereken seviyeye ulaĢması için çalıĢılmalıdır. 

 
Yüksek maliyetli bir hastalık olarak kanserle mücadelede devletin hasta ve hasta 

yakınının yanında olması ve her aĢamada maddi manevi desteği ile yurttaĢına destek olması 
gerekmektedir. Ancak günümüzde her hastanın son teknolojilere ve yeni çıkan ilaçlara 
ulaĢabildiğini söylemek ne yazık ki yukarıda sıralanan sebepler yüzünden mümkün değildir. 

 
Kanser hastalığı ile mücadelede hastalara maddi destek sağlanması gerekirken, Sağlık 

Bakanlığı'nın çeĢitli genelgeler ile hücre yayılımını önleyici ilaçların kullanımını ve dolayısıyla 
SGK tarafından ödenmesini sınırlandırması kabul edilebilir bir tutum değildir. 

 
Yukarıda özetlenen sebeplerle, kanser hastalığının sebep ve sonuçları ile topluma ve 

bireylere, gelecek kuĢaklara etkisinin araĢtırılabilmesi, önleyici çalıĢmaların nasıl 
yaygınlaĢtırılabileceğinin tartıĢılması ve konunun uzmanlarının, hastaların ve hasta yakınlarının 
görüĢ ve önerilerine baĢvurulabilmesi amacıyla bu araĢtırmanın açılmasının uygun olacağı 
düĢünülmektedir. 
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WHA Dünya Sağlık Örgütü Kanserle SavaĢ Kararı 

WHO Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) 

WHOSIS Dünya Sağlık Örgütü Ġstatistiksel Bilgi Sistemi 

WPRO Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Bölgesi 

YGH Yüksek Gerilim Hattı 

YÖH YaĢa Özel Hız 

YSH YaĢa Standardize Hız 
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GĠRĠġ 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık sorunlarının baĢında kanser hastalığı 

gelmektedir. Ġnsanımızı bu hastalıktan korumak için hastalığın nedenlerinin tespit edilmesinin 
ülkemizin geleceği için büyük önemi bulunmaktadır. Bu sebeple kanser hastalığına karĢı alınacak 
tedbirlerin belirlenmesi gereklidir.  

―Çağın hastalığı‖  olarak adlandırılan ve gün geçtikçe yaygınlaĢan kanser hastalığı 
konusunun Meclis çatısı altında detaylıca incelenmesi, konuya iliĢkin çözüm önerilerinin 
görüĢmelerine konuyla ilgili her kesimin katılımının sağlanması bakımından önemlidir. Bu 
bağlamda insan ömrünün uzadığı günümüzde insan sağlığını en çok bozan, ölüm nedeni olarak 
hızla artan ve çağın vebası olarak adlandırılan kanser hastalığı konusu çalıĢma alanımızı 
oluĢturmaktadır. 

Ülkemizin en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser hastalığının maddi 
boyutunun tespiti, geleceğe yönelik planlamalar yapmak açısından önemlidir. Mevcut araĢtırma 
merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim, hasta sayısı gibi rakamların tespitiyle, ihtiyaçların hangi 
sahalarda ve hangi miktarlarda olduğunun belirlenmesi mümkün olacaktır. Bu sayede kanser 
hastalığını önleme, tanıma ve tedavi etmek için gerekli önlemlerin ortaya konması mümkün 
olacaktır. 

Kanser yükünün hızlı artıĢı dünya çapında halk sağlığı ve sağlık sistemleri için bir kriz 
teĢkil etmektedir. Birçok ülke için, hatta kaynakları bol olan ülkeler için dahi bu önemli bir 
sorundur. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda yeni kanser vakası olacağı hesap edilmektedir. Gerekli 
önlemler alınmazsa, hastaları gerektiği Ģekilde tedavi edecek, hastalara destekleyici bakım 
hizmetlerinde bulunacak ve son aĢamasındaki hastalar için rahatlatıcı bakım hizmetlerinde 
bulunacak yeterli yetiĢmiĢ eleman, maddi ekipman ve parasal kaynağı bulmak büyük bir sorun 
olarak karĢımıza çıkacaktır. 

Öte yandan kanseri önleme konusunda baĢarı imkânı bulunmaktadır. Tütün içimi 
insanlarda kansere neden olan baĢlıca etkenlerden biridir ve engellenebilir. Fazla kilo ve obezite, 
beslenme alıĢkanlıkları, alkol tüketimi, güneĢ ıĢığına haddinden fazla maruz kalmak, fiziksel 
faaliyet eksikliği, mesleki maruziyetler ve kronik enfeksiyonlar gibi kanser için değiĢtirilebilir risk 
faktörleri tespit edilmiĢtir. Etkin önleme kanser riskini azaltacaktır. Erken kanser taramaları ise 
birçok insanın tamamen tedavi edilmesine imkân tanıyacaktır. 

Halkımız arasında bölgesel kanser vakalarının arttığı yönünde kanaat bulunmaktadır. 
Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kanser 
vakalarında artıĢ olduğu söylenmekte ve bu artıĢın sebebinin ne olduğu sorulmaktadır. 
Komisyonumuz bu konuyu da araĢtırıp gerçekleri bilimsel olarak ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. 

Kanser hastalığının tedavisinde birçok disiplin beraber hareket etmek durumundadır. 
Kurumlar ve birimler arasında gerekli iĢ birliğinin sağlanması, kanser hastalığını araĢtıran bir 
kurumun kurulması konuları da raporumuzda irdelenmiĢtir.   

Mevcut sorunları araĢtıran, sorunların çözüme kavuĢturulması yollarını ortaya koyan 
Komisyonumuz öncelikle kanser hastalarının ve hasta yakınlarının sorunlarını çözmeyi 
hedeflemektedir. 

Kanser konusunu araĢtırmak ve çözüm yollarını önermek amacıyla kurulan 
Komisyonumuz çalıĢmalarına 26.05.2010 tarihinde baĢlamıĢtır. ―Kanser Hastalığı Konusunun 
AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması 
Komisyonunca‖ toplam 4 aylık çalıĢma süresi içerisinde kamu kurumlarından, üniversitelerden, 
mesleki derneklerden, sivil toplum kuruluĢlarından, ilaç sanayicilerinden ve konuyla ilgili 
uzmanlardan yazılı ve sözlü bilgi alınmıĢtır. Ayrıca, NevĢehir‘e, Karadeniz Bölgesi‘ne, Ankara‘da 
çeĢitli hastanelere gidilerek ilgili tarafların yer aldığı geniĢ katılımlı toplantılar yapılmıĢ ve 
sorunların yerinde tespit edilmesi sağlanmıĢtır.  

On bölümden oluĢan Rapor, kanser konusundaki politikaların oluĢturulmasında karar 
alıcılara önemli bir yol haritası niteliği taĢımasının yanısıra, ilgili kamu kurum ve kuruluĢları için 
de yararlanılabilecek temel bir çalıĢma olacaktır. 
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Bu çalıĢmanın, kanser hastalarının, hasta yakınlarının, doktorların, araĢtırma 
kurumlarının, üniversitelerin ve tüm halkımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunması en 
büyük temennimizdir. 

Komisyon çalıĢmalarına katkıda bulunan uzmanlara, sivil toplum kuruluĢlarına, kurum 
ve kuruluĢlara, özellikle de raporun yazımında büyük emek harcayan konu uzmanlarına 
Komisyonumuz adına teĢekkürü bir borç biliriz. 

 

KOMĠSYON ÇALIġMALARI  
I - Önergelerin Konusu ve Özeti 
AĢağıda özeti verilen Meclis araĢtırması önergeleri araĢtırmanın çerçevesini çizmiĢtir. 

Bu önergelerin ortak noktaları kanser hastalığı konusunun araĢtırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesidir. Meclis araĢtırması önergelerinin baĢlıkları ve özetleri aĢağıda 
verilmiĢtir. 

 
I.1.  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 milletvekilinin 10/348 Esas 

Numaralı Meclis AraĢtırması Önergesi 
Ülkemizin en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser hastalığının hangi 

boyutlarda olduğunun tespiti, araĢtırma merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim ihtiyacı ve hasta 
sayısının belirlenmesi ile tanı ve tedavi Ģekilleri dahil tüm eksikliklerin giderilmesi için gerekli 
önlemlerin ortaya konulması gerekliliği belirtilmiĢtir. Bu sebeplerle bir araĢtırma komisyonu 
kurulması talep edilmektedir. 

 
I.2. Tokat Milletvekili ReĢat Doğru ve 20 milletvekilinin 10/551 Esas Numaralı Meclis 

AraĢtırması Önergesi 
Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yaĢanan kanser vakalarındaki artıĢın gözlendiği söylenmiĢ 

ve bu artıĢın sebebinin araĢtırılmasının gerekliliği belirtilmiĢtir. 
 
I.3. Diyarbakır Milletvekili Selahattin DemirtaĢ ve 19 milletvekilinin 10/666 Esas 

Numaralı Meclis AraĢtırması Önergesi 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son yıllarda artıĢ gösteren kanser vakalarının 

bulunduğu belirtilmiĢ ve nedenlerinin araĢtırılması gerekliliği izah edilmiĢtir. 
 
I.4. Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 21 milletvekilinin 10/667 Esas Numaralı 

Meclis AraĢtırması Önergesi 
Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de sağlık sorunlarının baĢında gelen kanser 

hastalığının nedenlerinin tespit edilmesinin ülkemiz için öneminden bahsedilmiĢ ve alınacak 
tedbirlerin belirlenmesinin gerekliliği izah edilmiĢtir. 

 
I.5. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 23 milletvekilinin 10/668 Esas Numaralı Meclis 

AraĢtırması Önergesi 
―Çağın hastalığı‖  olarak adlandırılan ve gün geçtikçe görülme yaĢı düĢen ve yaygınlaĢan 

kanser hastalığı konusunun Meclis çatısı altında detaylıca incelenmesinin önemi anlatılmıĢ ve 
çözüm önerileri görüĢmelerine her kesimin katılımlarının sağlanmasının önemi anlatılmıĢtır.  

 

I I - Komisyonun KuruluĢu ve Görev Süresi 
Anayasanın 98‘ inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü‘nün 104 ve 105‘ inci 

maddeleri gereğince verilmiĢ olan 10/348, 551, 666, 667, 668 esas numaralı Meclis araĢtırması 
önergeleri, konularının ortak olması nedeni ile birleĢtirilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
13.04.2010 tarihli 85‘ inci BirleĢiminde görüĢülmüĢ ve önergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir 
Meclis araĢtırması komisyonu kurulmasına karar verilmiĢtir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
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konudaki 962 sayılı kararı 20.04.2010 gün ve 27558 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. Söz 
konusu kararda, komisyonun 16 üyeden oluĢmasına, komisyonun çalıĢma süresinin BaĢkan, 
BaĢkanvekili, Sözcü, Katip Üye seçimi tarihinden baĢlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde 
Ankara dıĢında da çalıĢması hususlarına yer verilmiĢtir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25.05.2010 tarihli 106'ncı BirleĢiminde Komisyona 
üye seçimi yapılmıĢtır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki 966 sayılı kararı 01.06.2010 
salı günlü ve  27598 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıĢtır. 

Meclis BaĢkanlığının çağrısı üzerine 26.05.2010 tarihinde Komisyon ilk toplantısını 
baĢkan, baĢkanvekili, sözcü ve katip üyelerin seçimi için yapmıĢtır. Komisyon, hazır bulunan 
üyeler arasından en yaĢlı üye sıfatıyla Hakkari Milletvekili Hamit GEYLANĠ'nin geçici 
baĢkanlığında toplanmıĢtır. Bu toplantıya 12 üye katılmıĢ ve yapılan gizli oylama sonucu 
Komisyon BaĢkanlığına GümüĢhane Milletvekili Kemalettin AYDIN, BaĢkanvekilliğine Ġstanbul 
Milletvekili Mehmet DOMAÇ, Komisyon Sözcülüğüne Mardin Milletvekili Gönül Bekin 
ġAHKULUBEY ve Katip Üyeliğe Kırklareli Milletvekili Tansel BARIġ 12'Ģer oy alarak 
seçilmiĢlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 966 sayılı kararında Komisyon BaĢkanlık Divanı 
seçimi hususu da yer almıĢtır.  

26.05.2010 tarihinde çalıĢmalarına baĢlayan Komisyon, araĢtırma konusunun kapsamlı 
olması nedeniyle çalıĢmalarını 3 aylık süresi içerisinde tamamlayamamıĢ, Ġçtüzüğün 105. maddesi 
uyarınca aldığı 1 aylık süre uzatma talebi kararı Türkiye Büyük Millet Meclisince 26.10.2010 
tarihinde uygun görülmüĢ, bu konudaki 979 sayılı Karar 03.11.2010 günlü ve 27748 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayımlanmıĢtır. 
 
 Tablo 1. Komisyon Üyeleri ve Seçim Çevreleri 

 Unvanı Adı-Soyadı Seçim Çevresi Grubu 

1 BAġKAN KEMALETTĠN AYDIN GümüĢhane AK Parti 

2 BAġKAN V. MEHMET DOMAÇ Ġstanbul AK Parti 

3 SÖZCÜ GÖNÜL BEKĠN ġAHKULUBEY Mardin AK Parti 

4 KATĠP TANSEL BARIġ Kırklareli CHP 

5 ÜYE FATOġ GÜRKAN Adana AK Parti 

6 ÜYE ABDURRAHMAN ARICI Antalya AK Parti 

7 ÜYE MEHMET TUNÇAK Bursa AK Parti 

8 ÜYE CAFER TATLIBAL KahramanmaraĢ AK Parti 

9 ÜYE HÜSEYĠN DEVECĠOĞLU Kilis AK Parti 

10 ÜYE LÜTFĠ ÇIRAKOĞLU Rize AK Parti 

11 ÜYE OSMAN COġKUN Yozgat AK Parti 

12 ÜYE TEKĠN BĠNGÖL Ankara CHP 

13 ÜYE SACĠD YILDIZ Ġstanbul CHP 

14 ÜYE HASAN ÇALIġ Karaman MHP 

15 ÜYE OSMAN DURMUġ Kırıkkale MHP 

16 ÜYE HAMĠT GEYLANĠ Hakkari BDP 

 

I I I - Komisyonun ÇalıĢma Süreci 
BaĢkan, baĢkanvekili, sözcü ve katip üyelerin seçiminin yapıldığı 26.05.2010 tarihinden 

itibaren, Komisyon çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Komisyon ilk toplantısında, BaĢkanın önerisi 
üzerine, çalıĢmalar için gerekli olan kararlar alınmıĢtır. Alınan 1 numaralı Kararda; 

 
1. Komisyonun gerekli görmesi halinde, yurt içinde ve yurt dıĢında, Komisyon olarak ya da 

oluĢturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araĢtırmalar yapmasına, 
2. Komisyon toplantılarında ve Ankara dıĢı çalıĢmalarda tam tutanak tutulmasına, 



- 4 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

3. Komisyonun Genel Kurul çalıĢma saatlerinde de çalıĢma yapabilmesi için Ġçtüzüğün 35. 
maddesi uyarınca BaĢkanlık Divanından izin istenmesine, 

4. Komisyon çalıĢmalarını kamuoyuna duyurabilmek ve elektronik iletiĢim kurabilmek amacıyla 
WEB sitesi kurulmasına ve elektronik posta adresi alınmasına,  

5. Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluĢlardan konu ile ilgili uzman görevlendirilmesi ile 
ilgili iĢlemlerin ve yazıĢmaların yapılmasında, davet edilecek kiĢi ve kurumların tespiti 
hususlarında Komisyon BaĢkanlığının yetkili kılınmasına, 

6. Ankara dıĢı çalıĢmalarına katılan Komisyon üyesi milletvekillerinin yasama çalıĢmalarından 
izinli sayılmasına, 

7. ÇalıĢma yapılacak yurt içi ve yurt dıĢı merkezlere ulaĢımda hava yolu, kara yolu ve diğer nakil 
vasıtalarından yararlanılmasına, 

8. Yapılacak Ankara dıĢı inceleme ziyaretleri ve çalıĢmalara Komisyon uzmanları ile kamu 
kurum ve kuruluĢlarınca görevlendirilen personelin katılmasına, 

9. Ankara dıĢı inceleme ziyaretleri ve çalıĢmalara katılacak milletvekillerine, uzmanlara ve diğer 
kurum ve kuruluĢlarından görevlendirilecek personele Harcırah Kanunu hükümlerinin 
uygulanmasına, 

10. YurtdıĢı inceleme ve araĢtırmalarla ilgili yazıĢmaların TBMM DıĢ ĠliĢkiler ve Protokol 
Müdürlüğü tarafından yapılmasına, 

11. Komisyona verilen 3 aylık süre içerisinde çalıĢmalar bitmemesi halinde 1 aylık ek süre 
istenmesine, 

12. Rapor yazımında Komisyon BaĢkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine, 
karar vermiĢtir. 
 
Komisyonun 02.06.2010 ÇarĢamba günü yapılan ikinci toplantısında çalıĢma usulü ve 

programı belirlenmiĢtir. Bu toplantıda konu uzmanlarının dinlenmesine 1 ay ayrılması, Ankara dıĢı 
bilgilendirme çalıĢmalarına 1 ay ayrılması, raporun yazımının da geri kalan sürede tamamlanması 
karara bağlanmıĢtır. Ayrıca çalıĢma gün ve saatlerinin çarĢamba ve cuma günleri saat 10:30 
olmasına karar verilmiĢtir. Aynı toplantıda raporun yazımında Komisyonumuzda görevlendirilecek 
ve bilgi alınacak uzmanlar belirlenmiĢtir. 

 

IV- Komisyonda Görevlendirilen Uzmanlar 
Komisyonda görevlendirilecek uzmanların Komisyonun çalıĢma alanının en az bir 

bölümünde ihtisas sahibi, iĢini çok iyi bilen kiĢiler olmaları gözetilmiĢtir. Komisyon uzmanıyla 
beraber toplam 5 uzman Komisyonda görevlendirilmiĢtir. 

 
 Tablo 2. Komisyonda Görevlendirilen Uzmanlar Listesi  

 ADI VE SOYADI  KURUMU UNVANI  

1 Korkut TÜRKYARAR TBMM Yasama Uzmanı 

2 Op.Dr.Murat GÜLTEKĠN Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ 
Dairesi 

Operatör Doktor 

3 Dr. Mümine Nurdan 
DOĞUKAN 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
BaĢkanlığı 

Doktor-Halk Sağlığı 
Bilim Uzmanı 

4 Dr. Bediha DEMĠRÖZÜ Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 
Koruma Kontrol Genel Md. 

Doktor-Gıda Yüksek 
Mühendisi 

5 Ziya Gökalp KIZIL Türkiye ĠĢ Kurumu Konu Uzmanı 

6 Ġsmail FĠDANAY TBMM Basın DanıĢmanı 

*Komisyonda görevlendirilecek uzmanlar 2. toplantıda Komisyon BaĢkanınca önerilmiĢ 
ve Komisyon tarafından onaylanmıĢtır. 
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V- Komisyon ÇalıĢmaları 
ÇalıĢma süresi içerisinde 16 toplantı yapan Komisyonumuzun, çalıĢmaları sırasında tam 

tutanak tutulmuĢ, rapor yazımında yararlanmak üzere ilgili özel ve kamu, kiĢi, kurum ve 
kuruluĢlarından belge ve bilgiler temin edilmiĢ, bu anlamda 41 adet evrak Komisyonumuza 
gelmiĢ, çalıĢmalar sırasında  bu kiĢilerle 118 adet yazıĢma yapılmıĢtır. 

 

V.1. Komisyonda Yapılan Toplantılar 
ÇalıĢma takvimi içerisinde TBMM‘de 16 toplantı yapan Komisyon, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Ġçtüzüğünün 105 inci maddesi uyarınca aĢağıdaki listede isimleri yazılı kamu 
kurum ve kuruluĢlarını, sivil toplum örgütlerini, Komisyona davet ederek araĢtırma konuları ile 
ilgili bilgi almıĢtır. 

 
 Tablo 3. Komisyon Toplantıları ile Toplantılarda Bilgi Alınan KiĢi ve Kurumlar 

Toplantı 
Tarih ve 
Saati 

Bilgi Alınan KiĢi, 
Kurum veya 
KuruluĢ 

Toplantı Konusu Sunumu Yapan KiĢiler 

26.05.2010 
ÇarĢamba 
Saat:14.00 

 BaĢkanlık Divanı Seçimi  

02.06.2010  
ÇarĢamba 
Saat:10.30 

 Komisyonun çalıĢma 
takviminin, odaklanacağı 
konuların, rapor yazımı için 
konu  uzmanlarının, bilgi almak 
için çağırılacak kiĢi ve 
kurumların belirlenmesi. 

 
 
 

04.06.2010 
Cuma 
Saat:10.30 

TÜĠK 
 

Kanser hastalığı ile ilgili 
istatistiki veriler 

-Mehmet Günal,Uzman 
-Nevin Uysal,Uzman 

09.06.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
 
 
 
 
 
 
Saat: 11.00 

Sağlık Bakanlığı 
Kanserle SavaĢ 
Dairesi BaĢkanlığı 
 
 
 
 
 
 
 
Türk Toraks 
Derneği  

Türkiye‘de Kanser hastalığı ile 
ilgili genel bilgiler ve Kanserle 
SavaĢ Dairesinin faaliyetleri 
 
 
 
 
 
 
 
Akciğer kanseri ile ilgili bilgiler 
ve bu kanseri önleme yolları 

-Prof.Dr.A.Murat  
Tuncer, 
Daire BaĢkanı 
-Dr.Nejat Özgül, 
BaĢkan Yardımcısı 
-Dr. Emire Olcayto, 
BaĢkan Yardımcısı 
-Zeki Aydın Çalım, 
ġube Müdürü 
 
-Prof.Dr.Feyza Erkan, 
Genel BaĢkan 
-Prof.Dr.Pınar Çelik, 
Dernek Sözcüsü 

11.06.2010 
Cuma 
Saat:10.30 
 
 
 
Saat:11.30 

Boğaziçi Üniversitesi 
Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

 
Bilgi Teknolojileri 
ve ĠletiĢim Kurumu 
Spektrum Ġzleme 
Daire BaĢkanlığı 

Elektronik cihazların ve 
manyetik alanların kanser 
hastalığı ile iliĢkisi 
 
Cep telefonu ve baz 
istasyonların yaydığı manyetik 
dalgaların ölçülmesi ve standart 
değerlerin belirlenmesi 

-Prof.Dr.ġ.Selim ġeker,  
Öğretim Üyesi 
 
 
-Mehmet GülĢen, 
BaĢkan  
-Ali Rıza Özdemir, 
BiliĢim Uzmanı 
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16.06.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
Saat: 11.30 

Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu 
BaĢkanlığı 
 
ĠTÜ ĠnĢaat Fakültesi 
Geomatik 
Mühendisliği 

Çernobil nükleer faciasının 
kanser hastalığı ile iliĢkisi 
 
 
Elektrik iletim hatlarının kanser 
hastalığına etkileri, Karadeniz 
Bölgesi kanser araĢtırmaları 

-AyĢe  Gönül Buyan, 
Fizik Yüksek Mühendisi 
 
 
-Prof.Dr.Tahsin 
Yomralıoğlu, 
Öğretim Üyesi  

18.06.2010 
Cuma 
Saat:10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saat:11.30 

Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sağlık Eski Bakanı 

Kanser hastalığına sebep olan 
gıda, gıda katkı maddesi ve gıda 
ile ilgili diğer maddelerin 
denetimi ve kontrolü hakkında 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tütün mamullerinin kanserle 
iliĢkisi ve tütün mamullerinin 
tüketimi ile mücadele 

-Ġbrahim Ġlbeyi, 
Gıda Kontrol Hizmetleri 
Daire BaĢkanı 
-Halis Korkut, 
Yem ve Gıda Ruhsat 
Daire BaĢkanı 
-Mehmet Emin ġahin, 
Bitki Koruma Daire 
BaĢkanı 
-Hasan Yılmaz Dursun, 
Ġlaç-Alet Daire BaĢkan 
V. 
 
-Bülent Akarcalı, 
Sağlık Eski Bakanı 

23.06.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
Saat:11. 30 

Türk Kanser 
AraĢtırma ve SavaĢ 
Kurumu Derneği 
 
Tıbbi Onkoloji 
Derneği 

Genel olarak Türkiye‘deki 
kanser hastalığı sorunu ve bu 
sorunu engelleme yöntemleri 
 
Tıbbi onkoloji ile önlenebilecek 
kanser türleri, kansere iliĢkin 
bulgu ve bilgiler ile konuya 
iliĢkin önerileri hakkında 
bilgiler 

-Prof.Dr.Tezer Kutluk, 
Dernek Genel BaĢkanı 
 
 
-Prof.Dr.Ahmet 
Demirkazık, 
Dernek BaĢkanı 
-Prof.Dr.Fikri Ġçli, 
Ank.Üniv.Tıp Fakültesi 
Tıbbi Onkoloji 
Böl.Öğr.Üyesi 

25.06.2010 
Cuma 
Saat:10.30 
 
 
 
 
Saat:11.30 

Sosyal Güvenlik 
Kurumu BaĢkanlığı 
Genel Sağlık 
Sigortası Genel 
Müdürlüğü 
 
 
Sağlık Bakanlığı 
Ġlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü  

Kanserli hasta sayısı, ödemesi 
yapılan erken tanı tetkikleri, 
tedavi aĢamasında geri ödemesi 
yapılan tedavi yöntemleri, SUT 
kapsamında ödeme yaĢ aralığı, 
ödeme tekrar sıklığı 
 
Kanser ilaçlarının 
ruhsatlandırılma süreci, ruhsatlı 
kanser ilaçlarına iliĢkin sayısal 
veriler, yurt dıĢında ruhsatlı 
olup yurt içinde ruhsat 
verilmeyen ilaçlara iliĢkin 
bilgiler 

-Hasan Çağıl, 
Genel Müdür 
 
 
 
 
 
-Dr.Saim Kerman, 
Genel Müdür 
-Dr.Akif Akbulut, 
Formaekonomi Dai.BĢk. 
-AyĢen Yıldırım, 
Ruhsatlandırma 
Dai.BĢk. 
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30.06.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
 
 
 
Saat:11.30 

MHDF-Meme 
Hastalıkları 
Dernekleri 
Federasyonu-
Ġstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
 
Üroonkoloji 
Derneği  

Türkiye‘de meme kanseri 
vakalarıyla ilgili veriler ve 
tedavi süreci 
 
 
 
 
Türkiye‘de prostat kanseri vaka 
verileri ve tedavi süreci 

-Prof. Dr. Vahit Özmen, 
Dernek BaĢkanı 
Öğretim Üyesi 
 
 
 
 
-Prof.Dr.Haluk Özen, 
Dernek BaĢkanı 

02.07.2010 
Cuma 
Saat:10.30 
 
 
 
Saat:11.30 

Hacettepe 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Onkoloji Enstitüsü 
Müdürlüğü 
 
Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Eğitimi 
Genel Müdürlüğü 

Kanser hastalığının tıbbi 
onkoloji ile tedavisi hakkında 
 
 
 
 
Kanser hastalığı ile ilgili verilen 
eğitim, yan dal bölümleri ve bu 
bölümlerde verilen eğitim 

-Prof. Dr. Ġsmail Çelik, 
Öğretim Görevlisi 
 
 
 
 
-Prof.Dr.M.Ġ.Safa 
Kapıcıoğlu, 
Genel Müdür 
-Uzm.Dr.Engin Uçar, 
Genel Müdür 
Yardımcısı 

07.07.2010 
ÇarĢamba 
Saat: 10.30 
 
 
 
 
Saat:11.30 

Ankara Cerrahi 
Onkoloji Derneği 
A.Ü. Tıp Fakültesi 
Cerrahi Onkoloji 
Bilim Dalı 
BaĢkanlığı 
 
Kansere KarĢı Elele  
Platformu 

Kanserle mücadelede cerrahi 
müdahalenin önemi 
 
 
 
 
 
Kansere KarĢı Elele  
Platformunun kanserle 
mücadeleye iliĢkin önerileri 

-Prof.Dr.Hikmet Akgül, 
Dernek BaĢkanı 
 
 
 
 
 
-Yusuf Uslu , 
Platform Genel 
Sekreteri 
- Engin Öztürk, 
Platform BaĢkanı 

06.10.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 

 
 
 
 
                                               

4. yasama yılında yapılmıĢ olan 
çalıĢmaların değerlendirilmesi 
ile yeni yasama yılında 
yapılacak çalıĢmaların ve 
takviminin belirlenmesi.                                   
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13.10.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
 
 
 
Saat:10.45 
 
 
 
 
Saat: 11.00 
 
 
 
Saat: 11.30 
 
 
 
 
Saat: 11.45 

DıĢ Ticaret 
MüsteĢarlığı-Ġthalat 
Genel Müdürlüğü 
 
 
 
 
DıĢ Ticaret 
MüsteĢarlığı-
Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü 
  
Ankara Meslek 
Hastalıkları 
Hastanesi 
 
Gaziantep 
Üniversitesi 
Gaziantep Onkoloji 
Hastanesi 
 
Temkoder-
Elektromanyetik 
Kirliliği Önleme, 
Ölçme, AraĢtırma 
ve Eğitim Derneği 

Ġthal ürünlerin denetimi ve 
kanser yapma riski tespit edilen 
tekstil ürünleri 
 
 
 
 
Kanser yapma riski tespit edilen 
oyuncaklar ve imha prosedürü 
 
 
 
Kansere neden olan meslek 
hastalıkları 
 
 
Kanser ilaçlarının kullanımında 
yeni teknikler ve ilaç tasarrufu 
 
 
 
Elektromanyetik dalgaların 
bölgesel yoğunluğu, bunların 
ölçülmesi ve kanser hastalığı ile 
iliĢkisi 

-Bekir Aslaner, 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
-Ahmet Erkan 
ÇetinkayıĢ, 
Ġthalat Daire BaĢkanı 
 
-Bumin Kaan Köktürk, 
Ġthalat Denetimleri 
Daire BaĢkanı 
 
 
-Dr.Hınç Yılmaz, 
BaĢhekim 
 
 
-Ahmet Sami BoĢnak, 
Eczacı 
 
 
 
-Mehmet Bayramoğlu, 
Dernek BaĢkanı 

20.10.2010 
ÇarĢamba 
Saat:10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saat:11.30 

AĠFD-AraĢtırmacı 
Ġlaç Firmaları 
Derneği 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGK BaĢkanlığı 
Genel Sağlık 
Sigortası Genel 
Müdürlüğü 

Kanser ilacı satıĢ miktarları, 
maliyetleri, satıĢ bedelleri, 
temininde yaĢanan sorunlar ile 
kanser ilaçları 
ruhsatlandırmasında karĢılaĢılan 
güçlükler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanser ilacı tüketim miktarları 
ve bu ilaçların geri ödemeleri ile 
ilgili sorunlar 

-Süha TaĢpolatoğlu, 
Roche Genel Müdürü  
-ġükrü Varol, 
Dernek Gen.Sek.Yrd 
-Fatih Sarıöz, 
Kurumsal ĠliĢkiler ve 
Sağlık Politikaları Md. 
-Tolga Tangüler,  
Pazarlama Direktörü 
-Timur Yılmaz, 
Pazar EriĢim Direktörü 
-Reyhan TaĢçıoğlu, 
Novartis Firması Pazar 
EriĢim Direktörü 
-Fehime ġirin ġeyhoğlu, 
Pazar EriĢim Direktörü 
 
-Hasan Çağıl, 
Genel Müdür 

02.12.2010 
PerĢembe 
Saat:11.00 

 Komisyon çalıĢmalarının 
değerlendirilmesi ve taslak 
Raporun görüĢülmesi 
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V.2. TBMM DıĢında Yapılan Ġncelemeler 
Komisyonumuz sorunları yerinde görmek ve sektörün sorunlarını dinlemek için 

Ankara‘da, Ankara dıĢında ve yurt dıĢında çalıĢmalarda bulunmuĢtur. Alınan kararlar gereğince 
Ankara‘da kanser bakımından önemli iki hastane ziyaret edilmiĢtir. Komisyonumuz NevĢehir, 
Trabzon, Rize ve GümüĢhane illerinde de yerinde incelemelerde bulunmuĢtur. Ayrıca dünyanın en 
önemli kanser enstitüsü yerinde incelenerek Türkiye‘ye modellemeler yapılmıĢtır. Son olarak 
yapılan davet üzerine Dünya Kanser Kongresine katılım sağlanmıĢtır. 

Bu çalıĢmalar sırasında bir çok yerde geniĢ katılımlı toplantılar düzenlenmiĢ, 
katılımcılardan konuya iliĢkin bilgiler alınmıĢ, katılımcıların sorunları dinlenmiĢ ve çözüm 
önerileri not alınmıĢtır. 

 

V.2.1. Ankara'da Yapılan Ġncelemeler 
Komisyonumuz, gördüğü lüzum üzerine 14.07.2010 ÇarĢamba günü A.Ü. Cebeci 

Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı BaĢkanlığı ile Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji 
ve Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde incelemelerde bulunmuĢtur. 

A.Ü. Cebeci Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı BaĢkanlığına yapılan ziyarette Prof. 
Dr. Ahmet Demirkazık, Prof. Dr. Fikri Ġçli, Prof. Dr. Hakan Akbulut, Doç. Dr. Bülent Yalçın, Doç. 
Dr. Filiz Çay ġenler ve diğer uzmanlarla bir toplantı yapılmıĢtır. Toplantıda, kurumsal yapı 
hakkında bilgi alınmıĢ, bu çerçevede kliniğin Cebeci Hastanesi ve Ġbni Sina Hastanesindeki 
poliklinikleri, ayaktan kemoterapi ünitesi ile ve her iki hastanede bulunan toplam 33 yatak ile 
hizmet verildiği bildirilmiĢtir. 2003 yılında hizmete açılan Gen Tedavisi AraĢtırma Üni tesinde 
kanserin tedavisinde çok önemli baĢarılar sağlayabilecek projeler yürütülmektedir. Kliniklerin 
tarihçesi hakkında bilgilendirme yapılarak değerli öğretim üyelerinin tecrübeleri kapsamında 
onkoloji hastalarının ve hekimlerinin yaĢadıkları problemler karĢılıklı görüĢmelerle paylaĢılmıĢtır. 
Toplantı bitiminde, tıbbi onkoloji merkezi, gen araĢtırma laboratuarı, kemik iliği nakil ünitesi, 
hasta ayakta ve yatarak tedavi merkezleri ziyaret edilmiĢtir. 

 
Toplantıda gündeme gelen öneriler aĢağıda sıralanmıĢtır: 
1- Ayaktan tedavi edilen hastaların tedavi süresince hasta otellerinde kalmasının 

sağlanması ve bu dönemdeki masrafların SGK tarafından desteklenmesi, 
2- Ayaktan tedavi edilen ve evde kalan hastaların bakımlarında onkoloji hemĢireliği 

grubunun kullanılması, zaman içerisinde bunların sosyal bakıcı, psikolog, araçla transfer hizmeti, 
ağrı yönetimi, vb. ek hizmetler ile zenginleĢtirilerek tüm yurtta yaygınlaĢtırılması ve adı geçen 
hizmetlerin sosyal güvenlik kurumlarınca geri ödeme kapsamında değerlendirilmesi, 

3- Terminal dönemdeki hastaların son aylarını geçirmek üzere özel bakımevlerinin 
(hospice) kurulması, 

4- Devlet olarak özel bakımevi olanakların yaygınlaĢtırılması için sosyal dayanıĢma ve 
yardımlaĢma fonların geliĢtirilerek buraya hayırseverlerin yardıma teĢvik edilmesi, 

5- Sigara ve alkolden alınan katkı paylarının bir kısmının fon olarak ayrılarak kanser 
araĢtırmaları ve kanser tedavi merkezlerini destekleme kapsamında kullanılması, 

6- Ülkede ağrı kontrolü kapsamında morfin preparatlarının çeĢitliliğinin arttırılması, 
morfin kullanımı konusunda hekim ve hastalardaki korkunun yenilmesi ve baĢta Toprak 
Mahsulleri Ofisi olmak üzere devletin değiĢik kurumlarının iĢ birliği içerisine girmesi ve ulusal 
imkânlarla bu tür ucuz ilaçların (vinblastin, morfin tablet, adrenalin, metpamide, vb.) üretiminin 
gerçekleĢtirilmesi, 

7- Her geçen gün artan oranlarda kullanılan ve gelecekte de muhtemelen kanser 
tedavisinin yapı taĢı olacak olan hedefe yönelik tedaviler gibi bazı yüksek maliyetli tedavilerin 
ülkemiz için gelecek yıllara getireceği ekonomik yük düĢünüldüğünde, mevcut Ģartlarda bu yükün 
karĢılanamaz olacağı düĢünüldüğünden, ülkemizde yerli üretime yönelik gerekli altyapı ve 
tesislerin en kısa sürede kurulması, 
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8- Yerli üretim olmasa bile bu tür ucuz ilaçların piyasadan çekilmemesi için Sağlık 
Bakanlığının gerekirse özel önlemler alması, ihale yoluyla devlet eli ile ihale yolunun açık 
bırakılması, bu konuda ulusal ilaç politikasını geliĢtirilmesi, 

9- Onkoloji hastalarına yönelik hizmet kalitesinin yükseltilmesi için ara kadro 
elemanlarının yetiĢtirilip atanması (nurse practitioner),  

10- Üniversitelerin hizmet sunumlarına yönelik ödeneklerin arttırılması, 
11- Kanser araĢtırmalarına yönelik ulusal bir devlet politikasının geliĢtirilmesi, 

TÜBĠTAK ve Sağlık Bakanlığının bu konuda bütçe ayırması veya mevcut bütçelerinden daha 
fazla pay ayırması ya da en azından kanser araĢtırmalarına öncelik tanınması hususları 
önerilmiĢtir. 

 
Abrurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine yapılan 

inceleme ziyaretinde; BaĢhekim Doç. Dr. Mahmut KOÇ ve klinik Ģefleriyle birlikte bir toplantı 
yapılmıĢ, bu toplantıda hastane imkânlarının çok iyi olduğu ve randevuya ihtiyaç duyulmaksızın 
hasta kabul ve bakımının yapılabileceği ifade edilmiĢtir.  Hastanenin altyapı itibariyle Türkiye‘nin 
pek çok yerine örnek olabilecek teknik ve klinik hizmet (cyberknife, tomoterapi, PET-BT, robotik 
ilaç hazırlama sistemi, Türkiye‘nin en büyük KETEM‘ i, vd.)  imkânlarına sahip olduğu 
belirtilmiĢtir. 600‘ün üzerinde yatak kapasitesi olmakla birlikte, son yıllarda hasta refakatçilerinin 
de ağırlanmasına yönelik yapılan düzenlemeler ile aktif yatak kapasitesi yaklaĢık 550 olmuĢtur. 

 
BaĢhekim ve klinik Ģefleri ile yapılan görüĢmelerde aĢağıdaki hususlara değinilmiĢtir: 
1- Yan dal ihtisası yapan onkoloji hekimlerinin mecburi hizmetten istisnai tutulması, 
2- Kanser tedavisinde görev yapan hematolog gibi uzmanlarını teĢvik kapsamında 

performans puanlarının yükseltilmesi, 
3- Kanser kayıtlarındaki düzelmelere rağmen ölüm kayıtlarının evdeki ölüm 

kayıtlarındaki farklı neden yazımından kaynaklı eksikliklerin giderilmesi, 
4- Radyoaktif iyot alan hastaların 5 günlük izolasyonu kapsamında kullanılabilecek 

hizmetlerin altyapılarının sağlanması, 
5- AraĢtırma projelerini yürütme iĢleminin tamamıyla hekimlerin sırtında olması bu 

konudaki çalıĢma verimliliğini azaltmakta, bu nedenle araĢtırma hemĢireliği veya sekreterliği gibi 
ara meslek gruplarının geliĢtirilmesi, 

6- Kanser oluĢumunu önlemenin tedaviden daha öncelikli olması gerektiği, bu nedenle 
farkındalığı arttırmak için toplumun eğitimi konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve gıda, tarım 
ve hayvansal üretimde kullanılan kimyasallar ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin 
güvenilirliği açısından Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi Bakanlıklar 
arası iĢ birliğinin arttırılması, 

7- Türkiye‘nin radyasyon onkoloğu sayısı yeterli olmakla beraber, bu alanda radyasyon 
fizikçisi ve fizik mühendisi açığı vardır. Bu meslek grubunun kadro ve özlük haklarının acilen 
iyileĢtirilmesi gerekmektedir. Ayrıca mevcut fizik mühendislerinin branĢlaĢması ve bilgilerinin 
teknolojik geliĢmelere paralel olarak eğitimle desteklenmesi,   

8- Türkiye‘de kanser insidansları, dünya ortalamasının üstünde olmadığı hususu, 
9- Avrupa‘da her 10 milyon nüfusa 3 adet ileri düzey kanser tedavi merkezi kurulduğu, 
10- Kemik iliği nakli ünitelerinin ve tüm onkoloji tedavi merkezlerinin multidisipliner 

bir yaklaĢımla çalıĢması gerektiği, baĢarılı bir tedavi için her bir meslek dalının en az diğeri kadar 
önemli olduğu konusu,  

11- Kemik iliği nakil ünitelerinde ödeme sisteminde paket program uygulamasının 
merkez sayısını ve uygulama sayısını hızla arttırdığı ve baĢarılı bir uygulama olduğu 
vurgulanmıĢtır. Ancak buna rağmen, mevcut kemik iliği nakli merkezi sayısı (3 özel, 31 kamu) ve 
kemik iliği nakli yapan hematolog sayıları (10 aktif çalıĢan) açısından yeterli düzeyde olmamızdan 
ötürü kemik iliği nakline ihtiyacı olan hastaların her yıl dörtte üçü sıra beklerken ölmesi meselesi, 
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12-Türkiye‘de bürokratik problem nedeniyle randomize prospektif bir ilaç çalıĢması 
yapmak mümkün olmadığı konuları gündeme gelmiĢtir. 

 

V.2.2. NevĢehir’de Yapılan Ġncelemeler 
05 Kasım 2010 tarihinde günü birlik NevĢehir ilinde incelemelerde bulunmuĢtur. 

NevĢehir‘ in bazı belde ve köylerinde görülen kanser türü olan mezotelyoma hastalığı ve bu 
hastalığa karĢı alınan önlemler konusunda yetkililerden bilgi almak ve bölge halkının durumunu 
yerinde görmek üzere incelemelerde bulunulmuĢtur. 

Ġncelemelere Komisyon BaĢkanı Kemalettin AYDIN, Kâtip Üye Tansel BARIġ, 
Komisyon üyeleri FatoĢ GÜRKAN, Abdurrahman ARICI, Hüseyin DEVECĠOĞLU, Lütfi  
ÇIRAKOĞLU, Sacit YILDIZ, Komisyon Uzmanı Korkut TÜRKYARAR, konu uzmanları Uzm. 
Dr. Murat GÜLTEKĠN, Dr. Bediha DEMĠRÖZÜ, Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN, Komisyon 
basın danıĢmanı Ġsmail FĠDANAY ve Komisyon görevlisi Bahar ÖZKAN katılmıĢlardır. 

Komisyon incelemelerine NevĢehir Valiliğinde genel bilgi alarak baĢlamıĢ olup, Vali 
Osman AYDIN ile görüĢülmüĢtür. Vali AYDIN, NevĢehir'de en büyük sorunlardan birisinin 
kanser vakaları olduğunu, hastalığın görüldüğü Tuzköy beldesinin 1984 yılında afete maruz bölge 
kapsamından çıkarıldığını, 2004 yılında tekrar afete maruz bölge ilan edildiğini ve Ģu anda 
beldedeki evlerin büyük bir çoğunluğunun boĢaltıldığını ifade etmiĢtir. Ayrıca, mezotelyomanın 
görüldüğü Sarıhıdır köyünde fazla problemin olmadığını söyleyen AYDIN, Karain köyü ile ilgili 
de çalıĢmalarının sürdüğünü kaydetmiĢtir. 

Komisyon daha sonra Dr. ġevki Atasagun Devlet Hastanesinin konferans salonunda 
düzenlenen ve konu ile ilgili yetkililerce düzenlenen brifinge katılmıĢtır. GerçekleĢtirilen 
bilgilendirmede Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir TATAR NevĢehir‘de kanserle 
mücadele kapsamında Tuzköy ve Karain köylerinde yapılan altyapı çalıĢmaları konusunda bilgiler 
vermiĢtir. Toplantıda daha sonra Ġl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Yücel ġAL tarafından, 
NevĢehir‘de Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır köylerinde sık görülen mezotelyoma konusunda tıbbi 
bilgiler içeren bir sunum yapılmıĢtır. 

Komisyon, daha sonra mezotelyomanın dünyada en sık görüldüğü yerleĢim yerlerinden 
olan Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyüne giderek incelemelerde bulunmuĢtur. Burada Ürgüp 
Kaymakamı Tuğba YILMAZ, Ürgüp Belediye BaĢkanı Fahri YILDIZ ve Köy Muhtarı Mevlüt 
ÖZATA tarafından karĢılanan Heyet, vatandaĢlarla görüĢerek onlardan bilgiler almıĢtır.  

Karain köyündeki incelemelerin ardından Komisyon yine mezotelyoma kanser türünün 
yoğun olarak görüldüğü GülĢehir ilçesinin Tuzköy beldesine giderek, GülĢehir Kaymakamı Mesut 
YAKUTA ve Belediye BaĢkanı Ümit BALAK tarafından karĢılanmıĢ ve Belediye BaĢkanından 
gerçekleĢtirilen çalıĢmalar hakkında bilgi alınmıĢtır. Ayrıca yeni yapılan konutların çevresinde de 
inceleme yapılmıĢtır. 
 

ĠNCELEMELER SONUCU SAPTANAN BULGULAR: NevĢehir ilinde mezotelyoma 
kanser olgularının dünya genelinden çok yüksek olduğu,  erionit probleminin var olduğu yaklaĢık 
40 yıldır bilinmektedir. Bu sorun ilk defa, 1970‘ li yıllarda, Prof. Dr. Ġzzettin BarıĢ tarafından 
ortaya konmuĢtur. 

Son yıllarda, bölge sorunu üzerine kararlılıkla gidilerek, konu hakkında alınan 
önlemlerde gözle görülür bir ivme saptanmıĢtır. Tuzköy beldesinde yeni evler tamamlanmıĢ, 
taĢınma iĢlemi gerçekleĢmiĢtir. Yeni Tuzköy‘de erionit sorunu kalmamıĢtır. Ancak, ek bina 
ihtiyacı devam etmektedir. Son alınan Bakanlar Kurulu Kararı bina ihtiyacını karĢılamaya yönelik 
atılmıĢ önemli bir adımdır. 

Sarıhıdır köyünde, sadece eski köy önünden geçen yolun, asfaltlama çalıĢmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Karain köyünde ise, TOKĠ tarafınca yeni evlerin yapım kararı alınmıĢtır. Ancak, 
köylüler arasında tartıĢma halen mevcuttur. Bu konuda halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık 
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eğitimi verilmesi gerekmektedir. Her Ģeye rağmen evini terk etmek istemeyenlerin olabileceği de 
göz ardı edilmemelidir. 

 

V.2.3. Karadeniz Bölgesi’nde Yapılan Ġncelemeler 
Komisyon 26-29 Kasım 2010 tarihlerinde Rize, GümüĢhane ve Trabzon illerinde 

incelemelerde bulunmuĢtur. 
    Komisyon BaĢkanı GümüĢhane Milletvekili Doç. Dr. Kemalettin AYDIN 

baĢkanlığında gerçekleĢen inceleme programına Komisyon Sözcüsü Mardin Milletvekili Gönül 
BEKĠN ġAHKULUBEY, Kâtip Üye Kırklareli Milletvekili Tansel BARIġ, Komisyon üyeleri 
Adana Milletvekili FatoĢ GÜRKAN, Antalya Milletvekili Abdurrahman ARICI, KahramanmaraĢ 
Milletvekili Cafer TATLIBAL, Kilis Milletvekili Hüseyin DEVECĠOĞLU, Rize Milletvekili Lütfi 
ÇIRAKOĞLU, Ankara Milletvekili Tekin BĠNGÖL, Ġstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ, Hakkâri 
Milletvekili Hamit GEYLANĠ ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan konu uzmanı AyĢe Gönül 
BUYAN, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığından Gıda Yüksek Mühendisi Komisyon Uzmanı Dr. 
Bediha DEMĠRÖZÜ, Sosyal Güvenlik Kurumundan Komisyon Uzmanı Dr. Mümine Nurdan 
DOĞUKAN ve Komisyon basın danıĢmanı Ġsmail FĠDANAY katılmıĢtır. 

Komisyon, 27 Kasım 2010 Cumartesi günü Rize Valiliğinde Ġl Sağlık Müdürlüğünden 
ve Tıp Fakültesi Dekanından il genelinde kanser vakaları ile bilgi aldıktan sonra, Çayeli, ArdeĢen 
ve Fındıklı ilçelerinde vatandaĢlarla bir araya gelerek ―kanser hastalığında farkındalık‖  temalı 
toplantılar düzenlemiĢtir. Sivil toplum örgütleri, Çaykur yetki lileri, Üniversite Rektörü ve 
akademisyenlerle de bir araya gelen Komisyon Rize ilindeki çalıĢmalarını tamamlamıĢtır. 

Komisyon 28 Kasım 2010 Pazar günü GümüĢhane‘de incelemelerde bulunmuĢtur. 
Ziyaret sırasında ―TBMM 90. Yıl Hatıra Ormanına‖  fidan dikim töreni düzenlenmiĢtir. Tören, 
GümüĢhane Valiliği koordinesinde Zigana Dağında belirlenen alanda fidan dikilmesi Ģeklinde 
gerçekleĢmiĢtir. Komisyona, GümüĢhane Valiliğince sunulan genel bilgilerin ardından, 
GümüĢhane Üniversitesinde akademisyenler ve il genelinde faaliyet gösteren maden sektörü 
yetkilileri tarafından brifing verilmiĢtir. Komisyon üyelerinin sorularının cevaplanmasının 
ardından, GümüĢhane Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından, GümüĢhane ilindeki kanser vakaları ve Ġlde 
yürütülen çalıĢmalar hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Komisyon son olarak Trabzon‘da incelemelerde bulunmuĢtur. 29 Kasım 2010 Pazartesi 
günü Trabzon Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi BaĢhekimliği ve Radyoonkoloji 
Bölümünde ilgililerden bilgi alınmıĢtır. Hastane ziyaretinin ardından Trabzon Valiliği tarafından Ġl 
genelinde kanser vakaları hakkında brifing verilmiĢtir. Trabzon‘daki Sivil Toplum Örgütleri ve 
vatandaĢlarla da bir araya gelen Komisyon, Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nde akademisyenlerden 
bilgi almıĢ ve konu üzerinde fikir alıĢveriĢinde bulunmuĢtur. 

Komisyonun Trabzon ve Rize‘deki incelemelerine Trabzon Milletvekili, TBMM Sağlık, 
Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Komisyonu BaĢkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL de katılmıĢtır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri yaptıkları açıklamalarda; dünyada 
kanserin arttığı fakat rölatif bir artıĢın (aĢılama çalıĢmaları, enfeksiyon hastalıklarından ölümlerin 
azalması, ortalama yaĢam süresinin artması, çevresel karsinojenlerin artması, tanı imkânlarının 
geliĢmesi gibi nedenlerle) söz konusu olduğundan bahsetmiĢlerdir. Bölgede görülen kanser 
vakalarının nedeni olarak gösterilen Çernobil Kazası hakkında ise; yapılan bilimsel çalıĢmalar 
neticesinde ―Çernobil‘e bağlı Karadeniz‘de veya Türkiye‘de kanserin arttığını ispatlayan bilimsel 
bir veri bulunmadığını‖  ifade etmiĢlerdir. ―GeçmiĢte onkoloji kitaplarında Çernobil Kazası ile 
iliĢkili genelde bir bölüm olduğunu, son yıllarda bu bölümün de kaldırıldığını‖  vurgulamıĢlardır. 

Yetkililer, basının ve sivil toplum örgütlerinin özellikle Çernobil konusunda 
gösterdikleri duyarlılıktan son derece memnun olduklarını ifade ederek, aynı hassasiyetin diğer 
kanser risk faktörlerine yönelik de seslendirilmesi gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

Ayrıca, erken tanı ve tarama yöntemlerinin önemine değinerek, yapılacak 
düzenlemelerle Aile Hekimliği Sisteminin kanserde farkındalık konusunda yararlı olabileceğine 
vurgu yapılmıĢtır. Kanser hastalığında tarama yönteminin önemine karĢılık kısıtlı sayıda kanserde 
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fayda vermesi nedeniyle esas olarak kanserden korunmanın önemine değinilmiĢ, özellikle sigara 
konusunda TBMM‘nin gösterdiği hassasiyetin çok önemli olduğu ve kararlılıkla sigarayla 
mücadele gerektiği vurgulanmıĢtır.  

Bölgede nüfusun durağan olmaması nedeniyle kanser üzerinde randomize çalıĢma 
yapmanın zorluğuna değinilmiĢtir. Bu bahsedilen hususların yanısıra kanser yapıcı faktörler 
(obezite, yanlıĢ beslenme alıĢkanlıkları vs.) üzerinde bilgi paylaĢımı gerçekleĢtirilmiĢ ve öneriler 
sunulmuĢtur. Söz alan tüm akademisyenler Trabzon ilinde bir onkoloji merkezinin açılmasının 
gerekliliğini ve bu konudaki isteği dile getirmiĢlerdir. 

Komisyon, Karadeniz Bölgesi‘nde yıllardır basın ve kamuoyu tarafından sık sık 
gündeme getirilen Çernobil nükleer reaktör kazasının bölgede görülen kanser vakalarıyla 
iliĢkilendirilmesiyle ilgili olarak yaptığı incelemeler neticesinde Ģu sonuçlara ulaĢmıĢtır: 

Bugünkü bilimsel veriler ve yapılan incelemeler ıĢığında Çernobil kazasının kanser 
vakalarını artırıcı yönde etkisinin olmadığı kanaatine varılmıĢ, bölgedeki kanser görülme 
sıklıklarının ülke genelinden farklılık göstermediği anlaĢılmıĢtır. Diğer taraftan, yöre insanı 
üzerinde uzun yıllardır süren psikolojik etkinin azalmakla beraber halen sürdüğü de 
gözlemlenmiĢtir. 

Bölgede kanser vakalarının artıĢına neden olabileceği düĢünülen önemli çevresel 
faktörlerden biri olan madencilik sektörüyle ilgili olarak, komisyon kapsamlı incelemelerde 
bulunmuĢ ve yetkililerden bilgi alınmıĢtır. Uluslararası resmi, sivil ve bağımsız kuruluĢların, sağlık 
ve çevre örgütlerinin kabul ettiği standartların uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesinin gerekliliği bir kez daha vurgulanmıĢtır.  

Komisyon, söz konusu inceleme çalıĢmasını basın toplantısı düzenleyerek sona 
erdirmiĢtir. Komisyon üyeleri basın toplantısında, kanser hastalığının önlenmesinde, kamuoyunun 
bilgilendirilmesinde herkese önemli görevler düĢtüğü tespitine yer vermiĢ ve vatandaĢlarımızın bu 
hastalıktan korunması konusunda farkındalığın artırılmasının önemini vurgulayarak aĢağıdaki 
önerileri açıklamıĢlardır: 

•TBMM‘de tüm partilerin katılımıyla kabul edilen Tütün Ürünlerinin Zararlarının 
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun‘nun insan sağlığı adına büyük yararı olduğunu bir kez 
daha belirterek, sağlıklı bir yaĢam ve sağlıklı nesillerin sürekliliği ile kanser hastalığının 
önlenebilmesi için tütün mamulleriyle kararlılıkla mücadele edilmesi gerekmektedir. Türkiye‘de 
en sık görülen kanser akciğer kanseridir. Akciğer kanserinin en sık nedeni sigara içimidir. 
Dolayısıyla; Sigara içmeyin, içiyorsanız bırakın. 

•Küresel sağlık problemi olan ĢiĢmanlığın (obezite) kansere etken olduğu bilinmektedir. 
Birçok kanser türü ile obezite arasında iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Obeziteden kaçının. 

•Alkol içimi insanlarda bilinen önemli kanser sebeplerinden biridir. Alkol içimi ile en sık 
görülen kanser tipleri arasında nedensel bağlantı olduğu belirlenmiĢtir. Alkol içmekten sakının. 

•35 yaĢına kadar her kadın en az bir kez rahim ağzı sürüntüsü (servikal smear) aldırmalı, 
ilk smearden sonra da 65 yaĢına kadar her beĢ yıl da bir bunu tekrarlamalıdır. Erken tanısı 
mümkün olan kanser türlerinde düzenli kontrol yaptırın. 

•Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ancak, meme 
kanserinde prognoz diğer kanserlere göre daha iyidir. Erken tanı, meme kanserinden ölümleri 
azaltmada en etkin yöntemdir. 50 yaĢından sonra her kadın 69 yaĢına kadar iki yılda bir mamografi 
çektirmelidir.  

•50 yaĢından sonra her kadın ve erkek iki yılda bir dıĢkıda gizli kan testi ile barsak 
kanseri taraması yaptırmalı, tüm sonuçları negatif de olsa her on yılda bir de kolonoskopi 
yaptırmalıdır.  

•Ayrıca kanserden korunmak için; Her gün orta düzeyde fiziksel egzersiz yapılmalı, 
günlük değiĢik türlerden sebze ve meyve tüketiminiz artırılmalı, aĢırı güneĢe maruziyetten 
kaçınılmalıdır. 

 
 



- 14 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

V.2.4. Amerika BirleĢik Devletlerinde Yapılan Ġncelemeler 
Komisyon 9-12 Kasım 2010 tarihlerinde Amerika BirleĢik Devletleri‘nin Washington 

Eyaleti‘nde bulunan Ulusal Kanser Enstitüsü‘nde, Georgetown Üniversitesi Lombardı Kanser 
Merkezi‘nde ve palyatif bakım hizmeti veren bir hastanede incelemelerde bulunmuĢtur. Ġnceleme 
programına Komisyon BaĢkanı GümüĢhane Milletvekili Kemalettin AYDIN, Komisyon Sözcüsü 
Mardin Milletvekili Gönül BEKĠN ġAHKULUBEY, Kâtip Üye Kırklareli Milletvekili Tansel 
BARIġ, Komisyon üyeleri Adana Milletvekili FatoĢ GÜRKAN, Antalya Milletvekili 
Abdurrahman ARICI, Ġstanbul Milletvekili Sacid YILDIZ, Kırıkkale Milletvekili Osman 
DURMUġ, KahramanmaraĢ Milletvekili Cafer TATLIBAL, Hakkari Milletvekili Hamit 
GEYLANĠ ile konu uzmanı Murat GÜLTEKĠN ve TBMM Protokol Müdürlüğünden Vedat ÖNAL 
katılmıĢlardır. 

GeçmiĢte ülkemizle benzer sorunları yaĢamıĢ ve bu sorunları çözmüĢ bir ülkenin sağlık 
sisteminin yerinde incelenmesi Komisyonumuzun somut öneriler önermesi için elzem bir konuyu 
oluĢturmaktadır. Bu hareket tarzı kansere yakalanmıĢ vatandaĢlarımız için daha iyi hizmet 
kalitesini beraberinde getirecektir. Dünyanın değiĢik bölgelerinde kanser idare modellerinin 
görülmesi, yerinde incelenmesi ve gerekirse ülkemizde de bu modellerin uygulamaya geçilmesi 
gerekmektedir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde, ülkemizde örneği olmayan kamusal 
enstitü örneklerinin görülmesinin faydalı olacağı mütalaa edilmiĢtir. Bu bağlamda  dünyanın en 
ileri sağlık çalıĢmalarına sahip ABD'nin ziyaret edilmesi ülkemizin ulaĢmak istediği hedefin 
belirlenmesi bakımından çok faydalı olacağı kanaati hasıl olmuĢtur.  

Yapılan incelemeler; Türkiye‘de kanserle ilgili mevcut kamusal yapıyı çözümleme 
bakımından, kanser konusunda yapılan bilimsel araĢtırmalar bakımından, NevĢehir yöresinde 
görülen mezotelyoma kanserleri bakımından, kanser kayıtları bakımından, ülkemizde olası bir 
ulusal enstitü modelini planlayabilmek açısından faydalı olmuĢtur. 

Amerika Kanser Enstitüsü‘nü ziyaret sırasında enstitütüde çalıĢan Türk doktorlardan 
Meral Günay Aygün heyetimize eĢlik etmiĢtir. Öncelikle ulusal halk sağlığı enstitüsü kampüsü ve 
bu kampüs içerisinde yerleĢik Ulusal Kanser Enstitüsü‘ne ait klinik araĢtırma merkezleri 
incelenmiĢtir. Ardından, dıĢ iliĢkilerden sorumlu Ben Prickril, klinik kanser araĢtırmalarından 
sorumlu Dr. William Dahut ve ekstramural çalıĢmaların finansal direktörü Stephen Hazan 
tarafından iki saat süren bir brifing verilmiĢtir. Brifing interaktif olarak gerçekleĢmiĢ, karĢılıklı 
soru ve cevap Ģeklinde tartıĢmalar yapılmıĢtır. Brifing neticesinde Amerika Kanser Yönetim 
Sistemi detayları ile öğrenilmiĢtir. 

 
Ġncelemelerde aĢağıda bulgular elde edilmiĢtir: 
•Amerikan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü‘nün (National Instıtute of Health-NIH) geniĢ 

bir arazi üzerinde kurulu 50 binadan ve 28 farklı enstitüden oluĢtuğu belirtilmiĢtir. 
•Kampüs içerisinde ulusal kanser enstitüsü (National Cancer Instıtute-NCI) 29 adet 

enstitü arasında en büyüğüdür. 
•NCI ilk olarak 1937‘de özel bir kanun ile kurulmuĢtur. 
•NCI vizyonu kanseri önleyebilmek, geliĢmesini önlemek veya düzeltilebilir Ģekle 

getirmektir. 
•NCI ve NIH Ģu an dünyanın en büyük araĢtırma merkezidir.   
•Kampüsteki tüm enstitülerin mali gelirleri Amerikan Kongresi tarafınca onaylanarak, 

devlet bütçesinden karĢılanmaktadır. En büyük bütçe NCI‘nın olup, diğer enstitülerden farklı 
olarak gerek görüldüğünde kongreden ek bütçe talebinde bulunabilir. 

•2009 bütçe dağılımına göre, NIH‘ in toplam bütçesi 30,545,098,000 dolar olup, bunun 
4,968,973,000 doları NCI‘ya aktarılmıĢtır. 

•NCI ve NIH, protokoller içerisine dahil olmayan hiçbir hastayı kabul etmemektedir. 
•Ancak, protokoller içerisine alınmıĢ (1500 protokolde 350.000 hasta) tüm hastaların her 

türlü masrafları karĢılanmaktadır (yol, otel yada misafirhane, ilaç ve diğer). 
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•NCI ve NIH protokollerine katılan tüm hastaların ayrıca her türlü sosyo-kültürel 
ihtiyaçları da karĢılanmaktadır. Örneğin, merkezi hastane binasının 7. katında her türlü dini inanca 
yönelik ibadethaneler kurulmuĢtur, bu protokollere dahil edilen binlerce uluslararası hasta vardır. 
Hastaların yattığı her katta hasta yakınlarının kullanabileceği bilgisayar, mutfak, internet bağlantısı 
ve video oyunları ile donatılmıĢ bir dinlenme odası bulunmaktadır. Hasta odaları standart odalar 
olsa da en fazla iki kiĢilik olması, her odada elektronik hasta dosyası olması, yine her odada TV ve 
internet olanakları olması dikkat çekici yönler arasındadır. 

•NIH sadece kanser enstitüsü ve kanser çalıĢmalarından oluĢmaz, her türlü hastalığa 
yönelik enstitüler ve araĢtırma laboratuarları içerir ancak bunlardan en büyüğü kanserdir (NCI). 

•NCI bütçenin hemen hemen tamamını kanser araĢtırmalarında kullanmaktadır. Toplam 
bütçenin % 9‘u genel yönetim masraflarında kullanılır ve % 91‘ i araĢtırmalarda kullanılır (% 76 
ektra-mural çalıĢmalar, % 15 intramural çalıĢmalar). ġu an NCI destekli kanser konusunda 
yürüyen toplam 1235 proje vardır. Bu projelere dahil edilen hasta sayısı ise 350.000 
dolaylarındadır. 

•NCI bütçesi içerisinde yapılan çalıĢmalar intramural ve ekstramural olmak üzere iki 
gruba ayrılır: 

1- Intramural çalıĢmalar: Kampüsün kendi içerisinde yürüttüğü çalıĢmalardır. Toplam 
bütçenin % 15‘ i buraya ayrılır. 

2- Ekstramural çalıĢmalar: Hizmet alımı gibi, NCI‘a kafiliye merkezlerde yürütülen 
çalıĢmalara verilen desteklerdir. Toplam bütçesinin % 75‘ ini burada kullanır. Bu çalıĢmalar, 
kampüs dıĢında diğer ABD eyaletleri içerisindeki hastanelerde ve uluslar arası olarak değiĢik 
ülkelerde yürütülen çalıĢmalardır.  

•NCI çalıĢmaları konularına göre de sınıflandırılabilir. Ülkenin ihtiyaçlarına göre ve 
kanser istatistiklerine göre değiĢmekle beraber; en fazla araĢtırma payı meme kanseri, AIDS, 
prostat, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve lösemiye ayrılmaktadır. 

•NCI çalıĢmaları daha çok AR-GE‘ye yöneliktir. NCI‘da yürütülen çalıĢmaların % 80-
90‘ ı Faz I veya Faz II çalıĢmalarıdır. 

•Her yıl gerek enstitüde çalıĢan gerekse de enstitü dıĢında çalıĢan araĢtırmacılar projeleri 
ile NCI‘a baĢvururlar ve seçilmiĢ olan projeler konu baĢlıklarına göre ayrılır ve uygun görülenler 
NCI bütçesi karĢılanır.  

•Proje raporları ilgili departman sorumlusuna, oradan da NCI baĢkanına ve yıl sonunda 
da NCI baĢkanı tarafınca kongreye sunulur.  

•Proje tamamlandığında artan para olursa, sebepler ortaya konulur ve bu çerçevede 
araĢtırmanın devam etmesine karar verilirse bu para araĢtırmacıda bırakılır. Ancak, devam etmesi 
lüzum görülmeyen çalıĢmalardan artan paralar diğer projelere aktarılır. 

•NCI daha önceden klinik ve moleküler çalıĢmalara ayrı ayrı destek vermekteyken 2001 
yılından itibaren vizyon değiĢikliğine gidilmiĢ, klinik ve moleküler çalıĢmalara birlikte destekler 
verilmeye baĢlanmıĢtır.  

•ġu an kanserin tipine odaklanmaktadırlar. 
•Esas amaç tümörleri erken teĢhis etmek ve tedaviyi genlere yönlendirmektir. Yoğun 

çalıĢmalar sonucunda binlerce gen ve gen yolakları bulunmuĢ olsa da, tetikleyici ya da baĢlatıcı 
nokta halen bulunamamıĢtır. 

•Artık hastalar bir yanda yatarken, bir yanda klinik çalıĢmalar bir yanda da moleküler 
çalıĢmalar aynı anda yürütülmektedir ve bu konseptte çalıĢan dünyadaki tek merkezdir. 

•AraĢtırma sonuçları hastalara beklenmeden sunulabilmektedir. Bu nedenle araĢtırmalar 
ve hastalar bir bütünlük arz etmektedirler (bench to bed). 

•NCI ve NIH dünyanın her yanından araĢtırmacı da kabul etmekte ve PhD eğitimleri 
vermektedir. 

•BaĢarılı olan projelere daha fazla para da tahsis edilebilmektedir. 
•Öte yandan soru cevap Ģeklinde yürütülen tartıĢmada ABD‘deki mevcut kanser kayıt 

sistemleri sorgulanılmıĢ ve ABD sisteminin ülkemizdeki mevcut kayıt sistemine göre çok da üstün 
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olmadığı ve neredeyse bütün tıp kitaplarında referans olarak kullanılan ABD kanser 
istatistiklerinin sanıldığı kadar çok da mükemmel veri tabanlarına dayanmadığı, pek çoğunun 
projeksiyon verisi olduğu saptanmıĢtır.  

 
11 Kasım 2011 tarihinde, saat 14:00-17:30 arasında George Town Üniversitesi, 

Lombardi Kanser Merkezi ziyaret edilmiĢtir.  Ziyaret sırasında Pediatri Bölüm BaĢkanı David B. 
Nelson, Pediatrik Hemato-Onkoloji Departmanı BaĢkanı Aziza Shad, EriĢkin Palyatif Bakım 
Hizmetleri Sorumlusu Andrew Putnam, Lombardi Kanser Merkezi Yöneticisi Janice Oppenheim,  
Lombardi Kanser Merkezi BaĢkan Yardımcısı Peter Shields, Lombari Kanser Merkezi Direktörü 
Louis Weiner, AR-GE‘den sorumlu direktör Stephen Moore ile görüĢmelerde bulunulmuĢtur. 
Ayrıca palyatif bakım hizmetlerinde çalıĢan ekip ile özel bir toplantı yapılmıĢ, bu toplantıda 
hastane palyatif bakım takımında yer alan sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve din görevlileri 
ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Bunun yanısıra, dünyaca ünlü çocuk kanserlerinde sanatsal terapi ekibi 
ile tanıĢılmıĢtır. Hastane ziyareti sırasında burada çalıĢan ve hematopatoloji bölüm baĢkanlığını 
yürüten Sayın Metin Özdemirli ve Lombardi Kanser Merkezi‘nde Bioinformatikler üzerinde bir 
AR-GE projesi üzerinde çalıĢan BarıĢ Süzek ile de görüĢülmüĢtür.   

  
Yapılan görüĢmelerde palyatif bakım ile ilgili önemli bazı saptamalarda bulunulmuĢtur: 
•Palyatif bakım pek çok ülkede yıllardır göz ardı edilen bir konu olmuĢtur. 
•Palyatif bakım insan yaĢam kalitesi ile direkt olarak iliĢkilidir ve temel insan 

haklarından biridir. 
•Palyatif bakım sadece terminal dönemlerdeki hastalar için değildir, hastalığın her 

safhasında önemlidir. Palyatif bakım hastalığın teĢhisi ile baĢlar, tüm hastalık boyunca devam eder 
ve hatta ölümden sonra da hasta yakınları için devam etmelidir. 

•Palyatif bakım multi-disipliner bir takım yaklaĢımı gerektirir. Sadece hekim ve 
hemĢireden oluĢmaz, beraberinde fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, din görevlisi ve hatta sivil 
toplum örgüt temsilcileri gibi pek çok branĢı içerir.  

•Palyatif bakım sadece hasta merkezli olmamalıdır, hastalar ile beraber ailesi ve yakın 
dostlarını da içermelidir. 

•Palyatif bakımda sadece hastane bakımı değil, fakat aynı zamanda evde bakım gibi 
yaĢam konforunu arttırmaya yönelik hizmetleri de içermelidir. 

•Palyatif bakım da tıbbi desteğin yanısıra,  sosyal, psikolojik, ekonomik ve ruhsal destek 
de söz konusudur. 

•EriĢkin palyatif bakım ile çocuk palyatif bakımı da farklılıklar göstermektedir. Bu 
sadece ilaç dozları kapsamında değildir, kanserli çocukların ihtiyaçları tamamen farklıdır. Bu 
kapsamda kanser teĢhisi konulan çocukların ebeveynlerinin de palyatif bakıma ihtiyacı vardır 
çünkü genç bir kiĢinin kanser olmasının getirdiği psikolojik yıkım, ileri yaĢlarda görülenlerden çok 
daha yıkıcıdır. 

•Palyatif bakım en maliyetsiz etkin hizmetlerdendir. Palyatif bakım ile kanserli 
hastaların gereksiz yere ve sık sık acil bakım ünitelerine yatmaları, uzun süreler hatta ölene değin 
hastane odalarında bulunmalarının önüne geçilir ve bu gereksiz bakımlara bağlı fazladan 
harcamaların önüne geçilmiĢ olur. 

•Morfin tüm dünyada en ucuz ilaç olup, ABD sınırları boyunca sadece hekimler 
tarafınca yazılmaktadır. Ancak özel bir reçetelendirme ve spesifik uzmanlık gerektiren bir 
uygulama yoktur.  

•Öte yandan yapılan hastane ziyaretine değiĢik üniteler ziyaret edilmiĢtir. Ünite 
ziyaretlerinde öne çıkan iki önemli nokta Ģöyle özetlenebilir; 

1- Kemoterapi ilaçları merkezi robotik sistemler ile hazırlanmakta ve her kemoterapi 
ünitesinde yer alan cihazlar aracılığı ile hemĢirelere iletilmektedir. Bu sistem ile yanlıĢ ilaç 
hazırlama riskinin önüne geçildiği gibi aynı zamanda sağlık personelinin ilaçları kötüye kullanma 
riskinin de önüne geçilmektedir. 
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2- Çocuk hastalar için hizmet veren sanatsal terapi merkezinde tüm kanserli çocuklar 
kendilerini evlerinde hissetmeleri sağlanmıĢtır. Çocukların hastalık süreci boyunca yapmıĢ 
oldukları resimlerden yola çıkarak psikososyal analizler yapıldığı gözlemlenmiĢtir. 

•Yapılan görüĢmelerde, ülkemizde planlanan Pallia-Türk projesinin de Amerika‘ lı 
yetkililer tarafınca çok yakınen takip edildiği ve gerçekleĢtirilmesi durumunda pek çok geliĢmekte 
olan ülkeye örnek olacağı vurgulanmıĢtır. 

•Lombardi Kanser Merkezi aynı zamanda NCI tarafınca akredite bir merkez olduğu 
vurgulanmıĢtır. Bu akreditasyon süreci sorulduğunda sadece hasta sayısı ve tedavi imkanlarına 
bakılmadığı, esas ilke olarak yapılan çalıĢmalar, buluĢlar ve literatüre katkılara bakıldığı, merkezin 
sadece tedavide değil pek çok alanda kapsadığı topluma komprehensif hizmet vermesinin önemli 
olduğu, bu nedenle merkezin topluma neler kattığına da bakıldığına, ayrıca merkezlerdeki 
çalıĢmaların ne kadar takım oyununa uygun gerçekleĢtirdiği, görev dağılımının nasıl yapıldığına 
ve imkanların nasıl paylaĢıldığına da dikkat edildiği vurgulanmıĢtır. NCI nezdinde akredite 
olmanın getirdiği en önemli avantajın NCI‘nın dağıttığı proje ödüllerinde ve maddi desteklerde 
öncelik kazanmak olduğu vurgulanmıĢtır. 

•Hastane ziyaretinin sonunda NCI tarafından desteklenen ve yeni baĢlanan 
Bioinformatik Projesi hakkında bilgi verilmiĢtir. Projenin baĢında Türk vatandaĢı Mühendis BarıĢ 
Süzek‘ in olduğu ve çok baĢarılı bir proje yürüttüğü görülmüĢtür. 

 
Gerek NCI gerekse Lombardi Kanser Merkezi‘nde Türkiye ile ilgili gelecekte sıkı 

iĢbirlikleri ve ortak çalıĢmalar yapılabileceği belirtilmiĢtir. Her iki ziyarette yapılan bireysel 
görüĢmelerde, ABD‘de de baz istasyonları, cep telefonları ve alternatif tıp ürünleri üzerinde 
yeterince bir denetim veya ülkemizden daha farklı bir uygulama yapılmadığı gözlemlenmiĢtir. 

Yapılan değerlendirmede ülkemizde kanser konusunda yapılan hizmetlerin, özellikle 
kanser kayıtçılığı konusunda ABD‘den eksik kalınmadığı, tıbbi uygulamalar ve sosyal devlet 
kapsamında ülkemizin ABD‘den pek çok yerde daha iyi olduğu vurgulanmıĢtır. Ülkemizde 
ABD‘deki gibi bir araĢtırma enstitüsüne ihtiyacı olduğu vurgulanmıĢtır. Bu kurumlarda bölüm 
baĢkanlığı yapan Türklerin olduğu ve bu nedenle benzer bir kurumun pekala kurulabileceği 
belirtilmiĢ ayrıca ABD‘de kanserli hastaların ölümden sonra dahi takibine devam edildiği, benzer 
takiplerin ülkemizde de yer alması gerekliliğinden söz edilmiĢtir. AraĢtırmalar konusunda insan 
gücümüzün yeterli olduğu ancak organizasyon ve sistemle ilgili eksiklik bulunduğu tespit 
edilmiĢtir. 

 

V.2.5. Dünya Kanser Kongresine ve Dünya Kanser Liderleri Konferansına 
Katılım 

Dünya Kanser Kongresi 2010'a (Union International Cancer Against Cancer World 
Cancer Congress) ve Dünya Kanser Liderleri Toplantısına (World Cancer Leaders Summit) 
Komisyon adına katılım sağlanmıĢtır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shenzhen(ġenzen) vilayetinde, 
18-21 Ağustos 2010 tarihinde yapılan Dünya Kanser Liderleri Konferansına, Konferans tertip 
heyeti tarafından yapılan davet üzerine, Komisyonumuzu temsilen Komisyon BaĢkanı GümüĢhane 
Milletvekili Doç. Dr. Kemalettin AYDIN katılmıĢtır. Ayrıca komisyon uzmanlarından Dr.Murat 
GÜLTEKĠN de programa katılanlar arasında bulunmaktadır. 

Programın amacı; kanser hakkında yapılan  mücadelelerin dünya çapında örnekler ile 
kıyaslanması ve katılımcılara yeni ufukların açılması olarak özetlenebilir. Programda, kansere 
karĢı uygulanan mücadele stratejileri, kanser türleri ve bu türlerin artıĢ miktarı, sigara ve tütün 
mamulleri ile mücadele konuları ele alınmıĢtır.  

Konferansta, dünyada kansere karĢı yürütülen faaliyetler oturumlar halinde, örnekleriyle 
ele alınmıĢtır. Kanseri yenen hastalar ile hasta savunuculuğu yapan dernek ve vakıflar, devlet 
baĢkanları, kanser hakkında dünya genelinde mücadele veren UICC, IARC, ACS, IPRI, MECC 
gibi kurumların baĢkanları sunumlar yaparak görüĢ alıĢveriĢlerinde bulunmuĢlardır. 



- 18 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 
 

V.3. Yazılı Bilgi Alınan Kurumlar  
Komisyonumuz, araĢtırma önergelerinde yer alan hususlarla ilgili her türlü bilgi ve 

belgeyi temin edebilmek için baĢta Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve KöyiĢleri, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlıkları, BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
AraĢtırma Kurumu BaĢkanlığı, Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı, Türk Patent Enstitüsü 
BaĢkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu BaĢkanlığı, BüyükĢehir belediye baĢkanlıkları olmak 
üzere yazıĢmalar yapmıĢ ve aĢağıdaki bilgileri istemiĢtir. 
 
 Tablo 4. Ġstenen Bilgiler Tablosu 

KiĢi, Kurum veya KuruluĢ Ġstenen Bilgiler 

1- Sosyal Güvenlik Kurumu 
BaĢkanlığı 

Erken kanser tanısı için yapılan tetkikler, kanser hastalıklarının 
çeĢitlerine göre geri ödemesi yapılan tetkikler, tedavi 
aĢamasında geri ödemesi yapılan tedavi yöntemlerini, SUT 
kapsamında ödeme yaĢ aralığı, tekrar sıklığı, ödeme sıklığı ile 
ilgili bilgi talebi.  

2- TÜĠK BaĢkanlığı Kanser vakaları ile ilgili istatistiki bilgi talebi. 

3- Türk Kanser AraĢtırma ve 
SavaĢ Kurumu 

Kurumsal hedefler, görülen ihtiyaçlar, projeler ile önerileri 
hakkında.  

4- Meme Hastalıkları 
Dernekleri Federasyonu 

Prof. Dr.Vahit ÖZMEN‘den meme kanseri hakkında bilgi talebi. 

5- Celal Bayar Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanlığı 

Akciğer kanseri hakkında bilgi talebi. 

6- Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü 

Kanser hastalığına sebep olan gıda, gıda katkı maddesi ve gıda 
ile ilgili diğer maddeler hakkında bilgi talebi. 

7- Boğaziçi Üniversitesi 
Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

Prof.Dr.ġ.Selim ġEKER‘den yüksek gerilim hatlarının ve 
elektronik cihazların kanser hastalığı ile iliĢkisi hakkında bilgi 
talebi. 

8-Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu BaĢkanlığı 

Kanser hastalığı ile ilgili olduğu düĢünülen Çernobil Nükleer 
Faciası hakkında bilgi talebi. 

9- Bilgi Teknolojileri ve 
ĠletiĢim Kurumu 

Baz istasyonları ve cep telefonlarının yaydığı manyetik 
dalgalara iliĢkin bilgi talebi. 

10- Sağlık Bakanlığı Kanserle 
SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 

Kanser hastalığı hakkında bilgi talebi. 

11- Ġstanbul Üniversitesi ĠnĢaat 
Fakültesi Dekanlığı 

Prof.Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU‘ndan ―Elektrik Ġletim 
Hatlarının Ġnsan Sağlığına ve Kanser Hastalığına Etkileri‖  
çalıĢması hakkında bilgi talebi. 

12- Sosyal Güvenlik Kurumu 
BaĢkanlığı 

Veri tabanında bulunan kanser hastası sayıları, erken kanser 
tanısı için yapılan tetkikler, kanser hastalıklarının çeĢitlerine 
göre geri ödemesi yapılan tetkikler, tedavi aĢamasında geri 
ödemesi yapılan tedavi yöntemleri, SUT kapsamında ödeme yaĢ 
aralığı, tekrar sıklığı, ödeme sıklığı hakkında bilgi talebi. 

13- Tıbbi Onkoloji Derneği  Prof.Dr.Fikri ĠÇLĠ‘den kanser hastalığı hakkında bilgi talebi. 

14- Prof. Dr. Haluk ÖZEN Kanser hastalığı hakkında bilgi talebi. 

15- Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü 

Kanser ilaçlarının ruhsatlandırılma süreci, ruhsatlı kanser 
ilaçlarına iliĢkin sayısal veriler, yurt dıĢında ruhsatlı olup yurt 
içinde ruhsat verilmeyen ilaçlar hakkında bilgi talebi. 



- 19 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

16- Hacettepe Üniversitesi 
Onkoloji  Enstitüsü Müdürlüğü 

Tıbbı onkoloji bağlamında kanser hastalığı hakkında bilgi talebi. 

17- Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Eğitimi Genel Müdürlüğü 

Kanser hastalığı ile ilgili verilen eğitim, tıpta uzmanlıkla ve yan 
dal eğitimi hakkında bilgi talebi. 

18- Kansere KarĢı Elele 
Platformu Genel Sekreterliği 

Platformdan,  kurumsal hedefler, görülen ihtiyaçlar, projeler ile 
öneriler hakkında bilgi talebi. 

19- Sosyal Güvenlik Kurumu 
BaĢkanlığı 

Kanser hastalığının ülkemize maliyeti, 2009 ve 2010 yıllarına 
ait SGK'nın ilaç harcamalarının dağılımı, bu dağılım içerisinde 
özellikle kanser ilaçlarına yapılan ödemenin miktarı ve istatistiki 
oranı, kanser hastalığının SGK'ya maliyeti (ilaç ödemeleri, 
tedavi masrafları, uluslararası sevk, özel ilaç alımı harcamaları 
vs.) ile ilgili bilgi talebi.  

20- Ankara Üniversitesi  Tıp 
Fakültesi  Cebeci Hastanesi 

Prof.Dr.Hikmet AKGÜL‘den Cerrahi Onkoloji Derneğinin 
araĢtırma alanı hakkında bilgi talebi. 

21- Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğü Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Hastane hakkında bilgi talebi. 

22- Dr. Abdurrahman Yurtaslan  
Ankara Onkoloji Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi 
BaĢhekimliği 

Hastane hakkında bilgi talebi. 

23- Sağlık Bakanlığı 1. Doğu Karadeniz Bölgesi özelinde kanser sorunu, 

 2. Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi özelinde kanser 
sorunu, 

 3. Alternatif tıp ve tamamlayıcı tıbbın onkoloji tedavisindeki 
yeri hakkında bilgiler, 

 4. Sigara ve obeziteyle mücadelede gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 
ve son durum, 

 5. Ulusal Beslenme AraĢtırması ve tuz tüketiminin azaltılması 
ile ilgili çalıĢmaların sonuçları hakkında, 

  6. Kanser hastalığıyla ilgili genel bilgi talebi. 

24- MTA Genel Müdürlüğü 1. Türkiye'de içme ve kullanma sularında bulunan arsenik 
miktarları ve arsenik sorunu, 

 2. Türkiye'de içme ve kullanma sularında bulunan ağır metal 
sorunu hakkında bilgi talebi. 

25- Sigara ve Sağlık Ulusal 
Komitesi BaĢkanlığı 

Türkiye'de sigara ve tütün mamulleri kullanım verilerinin, 4207 
sayılı Kanun öncesi ve sonrası, yaĢ ve cinsiyete göre dağılımı 
hususlarını da içerecek Ģekilde talebi. 

26- Tütün ve Alkol Piyasası 
Kurulu BaĢkanlığı 

1. Türkiye'de sigara ve tütün mamulleri kullanım verilerinin, 
4207 sayılı Kanun öncesi ve sonrası, yaĢ ve cinsiyete göre 
dağılımı hususlarını da içerecek Ģekilde talebi. 

 2. Türkiye'de alkol satıĢ ve tüketim miktarının yıllara, yaĢa ve 
cinsiyete göre istatistikî bilgilerinin talebi. 

27- ĠçiĢleri Bakanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

28- Milli Eğitim Bakanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

29- Adalet Bakanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 
30- Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

31- Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanlığı 

Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 
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32- Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü 

Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

33- Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

34- TRT Genel Müdürlüğü Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

35- RTÜK Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

36- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

37- Adana, Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, 
EskiĢehir, Gaizantep, Ġçel, 
Ġstanbul, Ġzmir, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, Samsun, 
Sakarya BüyükĢehir 
belediyeleri 

Kanserle ilgili her türlü aktiviteleri hakkında bilgi talebi. 

38- Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik AraĢtırma Kurumu 
(TÜBĠTAK) BaĢkanlığı 

1. Doğu Karadeniz Yüksek Gerilim Hatları Kanser ÇalıĢması 
hakkında bilgi, 

 2. Kanser hakkında bilimsel araĢtırmalar bağlamında 
Türkiye‘nin Dünyadaki yeri, 

 3. Kanser konusunda bilimsel çalıĢma ve araĢtırmaların 
yapılması konusunda teĢvik edici uygulamalarınız hakkında 
bilgi, 

 4. Kanser hakkındaki araĢtırmalara ayrılan bütçe miktarı ve bu 
bütçenin hangi kriterlere göre belirlendiği, 

 5. Kanser hakkındaki araĢtırmalara ayrılan bütçe miktarının 
diğer araĢtırmalar içerisindeki oranı ve tüm araĢtırma bütçesi 
içerisindeki oranı hakkında bilgi talebi. 

39- Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. 
Genel Müdürlüğü 

Elektrik iletim hatlarının insan sağlığına iliĢkin risk olup 
olmadığına dair bilgi talebi. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM  
1.KANSER HASTALIĞI HAKKINDA GENEL BĠLGĠ  
1.1. KANSERĠN TANIMI  
 

 1.1.1. Vücutta Normal Hücreler 
Vücudu oluĢturan hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları 

oluĢturmaktadır. Organ ve dokular oluĢurken hücreler belirli bir düzen içinde, belirli iĢ bölümleri 
yaparak bir araya gelirler. Organizmanın temel birimi olan bu hücreler belirli bir hızda ve kontrol 
altında çoğalırlar. Öte yandan yaĢlanan hücrelerde belirli bir hızda yıkılmaktadırlar.  

Vücut yaĢayan milyonlarca hücreden oluĢur. Normal vücut hücreleri, büyür, bölünür ve 
düzenli bir Ģekilde ölür. Bir kiĢinin yaĢamının ilk yıllarında, normal hücreler kiĢinin büyümesine 
izin verecek Ģekilde hızlı bölünür. KiĢi bir yetiĢkin hale geldikten sonra, çoğu hücreler sadece 
yıpranmıĢ veya ölen hücrelerin yerine geçmek ya da yaralanmaları tamir için bölünürler.  

 

 1.1.2. Kanser Nedir? 
Yunanca "yeni büyüme" anlamına gelen neoplazi; bir doku veya organdaki hücrelerin 

anormal ve kontrolsüz Ģekilde çoğalmasıdır. Neoplazmalar çoğunlukla ayırt edilebilecek kitleler 
(tümörler) oluĢturacak Ģekilde büyürler. Her tümör (hücrelerin aĢırı çoğalmasıyla dokularda oluĢan 
ve büyüme eğilimi gösteren yumru, ur) kanser manasına gelmez. Neoplasmalar iyi huylu (benign) 
ve kötü huylu (habis ya da malign) olarak ikiye ayrılırlar. Ġyi huylu olanlar kanser değildir. Bunlar 
sıklıkla cerrahi olarak alınırlar ve çoğu zaman tekrarlamazlar. Ġyi huylu tümörlerdeki hücreler 
vücudun diğer taraflarına yayılmazlar ve en önemlisi iyi huylu tümörler nadiren hayatı tehdit 
ederler. Habis (kötü huylu) neoplazmalar ise yüksek derecede anaplazi (normalden uzaklaĢma) 
gösterirler ve çevrelerindeki yapıları iĢgal edebilme özelliğine, lenf sistemi ve kan dolaĢımı 
yoluyla diğer organlara yayılabilme yeteneğine sahiptirler. Kanser malign ya da habis neoplazi 
terimi ile aĢağı yukarı eĢ anlamlıdır ve kontrolsüz, anormal hücre çoğalması ile karakterize edilen 
birçok hastalık için genel bir terim olarak kullanılır. Kanserler köken aldıkları doku ve organlara 
göre isimlendirilirler. Belirti, bulgu ve tedavileri de kanserin cinsine göre değiĢmektedir.  

Kısaca kanser, hücrelerin kontrolsüz Ģekilde çoğalmaları demektir. Bu çoğalma sırasında 
kanser hücresinde, normal hücrelere göre yapısal farklılıklar çıktığı gibi, iĢlevleri açısından da 
farklılıklar çıkacaktır; bazen hücre normalde yaptığı iĢlevlerini yapamazken, bazen de normalde 
olmayan yeni iĢlevleri de yapmaya baĢlayabilecektir. Anormal Ģekilde çoğalmaya baĢlayan bu 
hücreler bulundukları yerdeki doku ve organları iĢgal edecek hatta daha uzaktaki organları iĢgal 
edecek ve iĢgal ettiği bu bölümlerin görevlerini engelleyecektir. Tedavi edilmeyen kanser ciddi bir 
hastalıktır ve ölüme neden olabilir.  

 

 1.1.3. Kanser Nasıl BaĢlar? 
Kanser vücudun bir kısmında hücrelerin kontrol dıĢı büyümesiyle baĢlar. Birçok kanser 

türü vardır, ama hepsi anormal hücrelerin kontrol dıĢı büyümesi nedeniyle baĢlar. 
Kanserli hücrelerin büyümesi normal hücre büyümesinden farklıdır. Ölme yerine, kanser 

hücreleri büyümeye ve yeni, anormal hücrelerin oluĢması Ģeklinde devam ederler. Kanser 
hücreleri, normal hücrelerden farklı olarak diğer dokuları istila (içine büyüme) da edebilir. Kontrol 
dıĢı büyüme ve diğer dokuları istila etme bir hücreyi kanser hücresi yapar. 

Hücrelerin merkezinde çekirdek içinde hücrenin ve organizmanın genetik bilgisinin 
saklandığı Deoksiribonükleik asit (DNA) olarak adlandırılan mikroskopik iplikçikler mevcuttur. 
DNA her hücrede vardır ve hücrenin tüm eylemlerini yönlendirir. DNA hücrenin normal 
fonksiyonlarını görmesi için gereklidir. Kanserli hücreler bu DNA iplikçiğindeki hasardan dolayı 
oluĢur. Hücrenin normal yaĢam siklusunda DNA hasar aldığında hücre ya hasarı onarır ya da hücre 
ölür. Kanserli hücrelerde hasarlanmıĢ DNA onarılamaz, ancak olması gerektiği gibi de hücre 
ölmez ve kontrolsüz çoğalma baĢlar. Yani, bu hücre vücudun ihtiyacı olmadığı yeni hücrelerin 
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yapımına devam eder. Bu yeni hücrelerin hepsi, ilk hücrede olduğu gibi aynı hasarlı DNA‘ya sahip 
olacaklardır.  

KiĢi, hasarlanmıĢ DNA devralabilir ancak en sık DNA hasarı normal hücre çoğaltılması 
sırasında veya çevresel faktörlerin etkisiyle oluĢan hatalardır. Bazen DNA hasarının nedeni olarak 
sigara gibi apaçık bir Ģey vardır. Ama çoğu zaman net bir sebep bulunmaz.  

Çoğu durumda kanser hücreleri bir tümör oluĢtururlar. Ancak lösemi gibi bazı kanser 
türleri nadiren tümör oluĢtururlar.  

 

 1.1.4. Kanser Nasıl Yayılır? 
Kanser hücreleri genellikle büyümek ve normal doku yerine geçen yeni tümörler 

oluĢturmak üzere vücudun diğer bölümlerine giderler. Bu süreç metastaz olarak adlandırılır ve 
kanser hücrelerinin vücudumuzun kan dolaĢımı veya lenf damarlarının içine girmesiyle olur. Bir 
örnek üzerinden açıklanacak olursa, kanser hücreleri önce geliĢtikleri organda büyürler (örneğin 
prostat), daha sonra çevre dokulara yayılırlar (örneğin prostatdan barsak ve mesaneye). Ardından 
da lenf damarları (aortik lenf bezine) ya da kan damarları ile uzak organlara sıçrarlar (akciğer, 
kemik gibi).  

 

 1.1.5. Kanserin Nedenleri 
Kanserin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Belli bir tür kansere yakalanma olasılığını 

artıran her Ģey risk faktörüdür. Pek çok risk faktörünün direkt olarak hastalığa neden olup olmadığı 
bilinmemektedir. Risk faktörlerinin bilinmesi önemlidir. Risk faktörleri, doktorların kansere 
yakalanma olasılığı yüksek kiĢileri teĢhis etmesinde yardımcıdır. 

Kanser hastalığı için iki grup risk faktörü vardır. Bunlar değiĢtirilebilir faktörler ve 
değiĢtirilemeyen faktörlerdir.  

DeğiĢtirilemeyen faktörler yaĢ, cinsiyet ve aile öyküsüdür. DeğiĢtirilebilir faktörler ise 
çevresel etkenlerdir. Bunlar: 

1. Sigara ve alkol kullanımı, 
2. Radyasyona maruz kalma, 
3. Bazı virüsler ve bakteriler, 
4. Kötü beslenme alıĢkanlığı, 
5. Gıdalardaki katkı maddeleri, 
6. Uzun süre güneĢ ıĢığına maruz kalma, 
7. AĢırı dozda röntgen ıĢınına maruz kalma, 
8. Bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest v.b.), 
9. Hava kirliliği. 
Risk faktörleri dört grupta toplanabilir. 
1. DavranıĢsal Risk Faktörleri: Sigara içmek, diyet, egzersiz ve alkol tüketimi gibi 

değiĢtirebileceğiniz risk faktörleridir. Sigarayı bırakmak veya düzenli egzersizlerle kansere 
yakalanma riski azaltılabilinir. 

2. Biyolojik Risk Faktörleri: YaĢ, cinsiyet ve ırk gibi fiziksel özelliklerdir. Fiziksel ve 
biyolojik özelliklerin, kanser için risk faktörü olup olmayacağı, kanserin tipine bağlıdır. Belli tip 
kanserler için risk oluĢturabilecek biyolojik ve fiziksel özellikler Ģunlar olabilir. 

Cinsiyet: Bazı kanser türleri cinsiyetle iliĢkilidir. Örneğin prostat bezi sadece erkeklerde 
olduğu için, prostat kanseri erkeklerde görülür. Meme kanseri hem kadın hem de erkeklerde 
görülebilir, ancak kadınların meme kanserine yakalanma riski daha yüksektir.  

YaĢ: Pek çok kanser türü yaĢlılarda ortaya çıkar. 50 yaĢın üstündeki kiĢilerde kanser 
görülme riski daha yüksektir. 

Irk: Bazı ırklarda belli tip kanserler saha sık görülmektedir. Örneğin Amerikalı 
zencilerde prostat kanseri daha sık görülür. 

Cilt: SarıĢınlarda cilt kanseri daha sık görülmektedir.  
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3. Çevresel Risk Faktörleri: YaĢanılan ya da çalıĢılan çevre koĢulları kanser geliĢimi için 
risk faktörü olabilir. Ev ya da iĢ yerinde bulunan bazı maddeler, kanser riskini artırır. Asbest, 
radon, hava kirliliği, UV radyasyon, sigaraya maruz kalma çevresel risk faktörlerindendir. Yine 
diyetle alınan bazı besin ögeleri kanser geliĢim riskini artırırken, bazıları da koruyucu 
olabilmektedir. 

4. Genetik Risk Faktörleri: Elbetteki her kanserin genetik bir temeli vardır. Ġnsan 
vücudunda kanser yapıcı genler olduğu gibi kansere karĢı koruyucu olan genler de vardır. Kanser 
yukarıda anlatılan risk faktörlerinin tek tek ya da birleĢik etkileri neticesinde bu genlerdeki 
bozulmalar neticesinde ortaya çıkar. Günümüzde kansere neden olan binlerce gen bozukluğu 
bulunmuĢtur. Bunların içerisinde en önemlisi P53 bozukluğudur. Ancak, yine de tüm kanserlerden 
sorumlu, tetikleyici tek bir gen bozukluğu saptanamamıĢtır. Bu türde geliĢen kanserlere sporadik 
(kalıtsal olmayan) kanserler denir. Kabaca kanserlerin % 90-95‘ i sporadiktir. Sonuç olarak 
sporadik kanserlerde de bir gen bozukluğu olması nedeniyle, ailede kanser öyküsü olanların, aile 
öyküsü olmayanlara göre kanser geliĢme riski daha fazladır. 

Kanserlerin %  5-10‘u ise kalıtsaldır. Burada çevresel bir faktör olmasa da aileden 
kalıtımsal olarak geçen genlerle iliĢkili olarak kanser geliĢimi görülebilir. Aile üyelerinden birinde 
genç yaĢta kanser teĢhis edilen bireylerde, üç veya daha fazla kuĢakta aynı tip kanser öyküsü 
bulunanlarda, anne veya baba tarafından üçten fazla kanser olgusu bulunan kiĢilerde ve aile 
bireylerinden birinde iki veya daha fazla farklı tip kanser bulunan bireylerde kalıtımsal kanser 
hastalığı taĢıdığı düĢünülür. 

Ġster sporadik ister kalıtsal olsun, kanser öyküsü olanların, daha erken dönemde ve daha 
sık aralıklarla tarama testlerinden geçmesi faydalı olacaktır. Bu kiĢilerde ciddi aile öyküsü olması 
durumunda genetik danıĢmanlık alınması da önerilmektedir. 

Yukarıda sayılan risk faktörlerinden biri veya daha fazlasına maruz kalmak bu kiĢide 
kesin kanser geliĢeceğini göstermez, ama kansere yakalanma ihtimalini arttırır. Bazı insanlar 
birçok risk faktörü bulundurmasına rağmen yaĢamı boyunca hiç kansere yakalanmazken, kanser 
tanısı konulan bazı hastalarda ise hiçbir risk faktörüne rastlanmayabilir.  

 

1.2. KANSERĠN BELĠRTĠLERĠ  
Kanserin belirtileri çok çeĢitlidir. Öncelikle hastalığın bulunduğu organa ve vücuttaki 

yayılım derecesine göre değiĢiklikler gösterir. Ayrıca aynı hastalık kiĢiden kiĢiye değiĢiklikler de 
gösterebilir. Üzerinde önemle durulması gereken ve hekime baĢvurmayı gerektiren belli baĢlı 
belirtiler Ģunlardır. 
1. Vücudun herhangi bir yerinde ĢiĢlik: Vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan ĢiĢlikler 

kiĢileri uyarmalıdır. Bunlar memede ĢiĢlik, boyunda, koltuk altında, kasıklarda bezelerde 
ĢiĢlik, karında ele gelen ĢiĢlikler olabilir. Böyle bir ĢiĢliğin varlığı mutlaka kanser anlamına 
gelmez, iltihabı hastalıklar ve diğer bazı hastalıklarda da benzer ĢiĢlikler olabilir. Ancak 
Ģüphelenilip de erkenden kanser tanısı konabilirse tedavi ve iyileĢme Ģansı çok yüksek 
olacaktır. Örneğin meme kanseri vakalarının büyük kısmı memede ağrısız ĢiĢlik yakınması ile 
doktora baĢvururlar. Erken tanı ile de iyileĢme Ģansı çok yüksektir. 

2. ĠyileĢmeyen veya iyileĢmesi geciken yara: Özellikle deride, dudakta, ağız ve makat bölgesinde 
olmak üzere vücudun herhangi bir bölgesinde iyileĢmeyen yaralar kanser yönünden kiĢiyi 
uyarmalıdır. 

3. Ben ve siğillerdeki değiĢiklik: Ġnsanlarda çok yaygın olarak rastlanan ben ve siğillerin çoğu 
zararsızdır. Ancak bunlarda ortaya çıkabilecek olan hızlı büyüme, renk değiĢiklikleri, üzerinde 
yaraların açılması gibi değiĢiklikler de mutlaka bir hekime danıĢılmalıdır. 

4. Olağan dıĢı kanama: DeğiĢik bölgelerden olan kanamalar kanser açısından uyarıcı olmalıdırlar. 
Örneğin yıllardan beri sigara içen bir bireyin balgamında kan görülmesi baĢka bir nedene bağlı 
olabileceği gibi akciğer kanserine de bağlı olabilir. Kalın barsak kanserlerinde en erken ve 
baĢta gelen belirtilerden birisi dıĢkıda kan olmasıdır. Aynı Ģekilde idrar yolları kanserlerinde 
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de idrarda kanama görülür. Böyle bir kanama varlığında kiĢinin vakit geçirmeden ilgili hekime 
baĢvurması gerekmektedir. 

5. Yutma güçlüğü: Yemek borusu kanserlerinde sık rastlanan bir belirtidir. 
6. Sürekli öksürük ve ses kısıklığı: Ses kısıklığı gırtlak (larinks) kanserinin erken bir belirtisi 

olabilir. Özellikle uzun süreden beri sigara içen bireylerde daha da uyarıcı olmalıdır. Ġltihabi 
hastalıklarda da ses kısıklığı olabilir. Ancak gırtlak kanseri erken tanınırsa tedavi Ģansı da 
yüksek olacağından mutlaka hekime baĢvurulmalıdır. Uzun süreli düzelmeyen öksürüklerde 
akciğer kanseri de akılda tutulmalıdır. 

7. Ġdrar ve dıĢkılama alıĢkanlıklarında değiĢiklik: Kalın barsak kanserinde hastalar bazen kabız, 
bazen ishal, bazen de hem kabız hem ishal olmaktan yakınırlar. Birlikte ağrı ve kan varlığı da 
kalın barsak kanserini akla getirmelidir. Ġdrar yolları kanserlerinde ise idrar güçlükleri ortaya 
çıkabilir. 

8. Açıklanamayan kilo kaybı: Birçok kanserin; özellikle mide, pankreas, yemek borusu 
(ösefagus) kanseri ve akciğer kanseri gibi; ilk belirtisi açıklanamayan kilo kaybıdır. 

9. AteĢ: Kanserde sıklıkla görülür, fakat genelde ileri evre kanserler ile birliktedir. Kan kanseri 
ve lenf bezi tümörlerinde ise baĢlangıç belirtisi olarak ortaya çıkabilir. 

10. Halsizlik: Kan kanseri veya kansızlığa neden olabilen mide veya kalın bağırsak kanseri gibi 
kanserlerde erken ortaya çıkabilir. Halsizlik kanserin seyrini tahmin etme konusunda önemli 
bir bulgudur. 

11. Ağrı: Kemik veya testis tümörlerinde ilk belirti olabilir ama genelde ileri evre kanserlerin bir 
belirtisidir. 

12. Cilt değiĢiklikleri: Cilt tümörleri haricinde iç organ tümörlerinde de görülebilir. Bazı 
kanserlerde sarılık, ciltte koyulaĢma veya ciltte kızarıklık görülebilir.  

Kanserin belirtilerini bilmek hastalığın teĢhisi açısından önemlidir. Yukarıdaki belirtilerin olması 
mutlaka kanser varlığını göstermez. Ancak her birey bu belirtiler açısından duyarlı olmalı ve 
Ģüphe halinde en kısa sürede hekime baĢvurmalıdır. 

 

1.3. KANSERĠN TARĠHÇESĠ  
Kanserin modern zamanlara has bir hastalık olduğu düĢünülebilir ancak bu imajın 

aldatıcı olduğunun iĢaretleri mevcuttur. Kanser ve kalp hastalıkları, ilerleyen yaĢlarda rastlanan  
hastalıklar ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ġnsanların kronik hastalıkların 
sık rastlandığı yetmiĢli, seksenli, hatta doksanlı yıllarını yaĢamaları ise geçtiğimiz yüzyılın 
sonlarında rastlanmaya baĢlayan bir olgudur. 

Eski Mısır‘da yaĢam beklentisi 40 yaĢ dolaylarında idi. Bu rakam karanlık ve orta 
çağlarda daha da aĢağıya düĢtükten sonra 19. yüzyılın ortalarında eski seviyelerine geri döndü. 
YaĢam beklentisinin bugünkü düzeylere yükselmesi veba, kolera, diyabet, kötü beslenme, bebek 
hastalıkları gibi çok sayıda ölümcül hastalığın ve verem gibi diğer bulaĢıcı hastalıkların kontrol 
altına alınması ya da tedavi edilebilmesi sayesinde gerçekleĢmiĢtir. 

1850‘ lerden 1970‘ lere kadarki yaklaĢık yüz yıllık dönemde Ġngiltere ve Galler‘deki ölüm 
oranlarındaki düĢüĢ dikkate Ģayandır. BaĢlıca ölüm nedenleri arasında bulunan verem gibi 
faktörlerin ölümcüllüğü 1850‘ lerde milyonda 2901 oranında iken 1970‘ lerde milyonda 13‘e 
düĢmüĢtür. Kızıl, difteri, boğmaca, kızamık, suçiçeği, loğusa humması, frengi, tifüs ve solunumsal 
olmayan verem neredeyse ölüm nedenleri listesinden çıkmıĢtır (Tablo 5.) Bu tıp ve halk sağlığı 
için bir altın çağdır. 

Ġkinci bir husus ise klinik tanı koymadaki ilerlemelerin daha önceki dönemlerde farkına 
varılmayan daha çok kanser vakasının teĢhis edilmesine yol açmasıdır. Görüntüleme ve diğer tanı 
tekniklerinde tanı koyma ihtimalini artıran ve daha kesin kanser tanısı koyma imkânı sunan kayda 
değer bir geliĢim meydana gelmiĢtir. 

Kanser yükünde suni bir artıĢa neden olan etmenlerden söz etmek mümkünse de, 
etiyolojik ajanlara maruz kalmadaki artıĢ sebebiyle kansere yakalanan insanların sayısında da 
mutlak bir artıĢın olduğu da aĢikârdır. Sigara içmenin akciğer kanseri üzerindeki etkileri 20. 
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yüzyılın baĢlarında çok nadir görülen bir kanser türünü bir yüzyıl sonra birçok toplumda en sık 
görülen kanser haline getirmekte büyük rol oynamıĢtır. 

 
Tablo 5. 1850 ve 1970‘ lerde Ġngiltere ve Galler‘de BaĢlıca Ölüm Nedenleri ve Oranları 
Milyonda. 

 
Kaynak: Veriler Caims‘dan özetlenmiĢtir. 
 
Kanser modern zamanlara has olmayıp, yüzyıllardır var olan bir hastalıktır. Ancak genç 

yaĢlara oranla daha çok ilerleyen yaĢlarda görülen bir hastalık olduğu için bugün dünya 
nüfusundaki artıĢ ve insanların ulaĢtıkları nispeten ileri yaĢların da etkisiyle geçmiĢe oranla daha 
sık görülmektedir. 

AraĢtırmacılar fosil kalıntılarındaki çalıĢmalardan kanserin geçmiĢteki varlığına iliĢkin 
deliller bulmaya çalıĢmaktadırlar. Bir dinozorun kuyruğunda bir tümöre rastlandığı 
bildirilmekteyse de bunun hakikaten kötü huylu bir tümör mü yoksa hayvanın beyninden 24 metre 
uzaktaki kuyruğundaki bir yaranın bağladığı nasır mı olduğu konusunda Ģüpheler mevcuttur. 
Sonraki dönemde Moodie ve Abel bir cretaceous mosasaur‘un (büyük bir kertenkele) sırt 
omurgasında bir tümör tanımlamıĢsa da bunun da kötü huylu olduğuna dair kati deliller 
gösterilememiĢtir. Bu da tıpkı bir mağara ayısının fosilleĢmiĢ uyluk kalıntılarında rastlanan ve 
osteosarkoma olarak tanımlanan bir lezyon gibi yaralanma sonucunda ortaya çıkmıĢ olabilir. 

Kemik (iskelet) kalıntılarında hem gerçek kemik tümörlerinin hem de yıkıcı litik 
lezyonların delillerine rastlanmıĢ ve radyografik incelemeler de yayılmıĢ hastalığa iĢaret eden daha 
küçük gizli depozitleri tespit etmiĢtir. M.Ö. 450.000‘den kalma bir homo erectus (pithecanthropus) 
uyluğu da ilk bakıĢta bir tümör görüntüsü vermekle beraber miyositis ossifikans olma ihtimali de 
eĢit derecede kuvvetlidir. Aynı Ģekilde Eski Mısır‘ ın onikinci hanedanından (y. M.Ö. 1200) kalma 
bir iskeletin kalvaryumunda rastlanan bir lezyonun da çene, sinüs ve damak çevresinde kemik 
iltihabı görülen bir alanla birlikte kötü huylu yıkıcı etkilerinin olmuĢ olması da ihtimal 
dâhilindedir. 

 FosilleĢmiĢ ya da kemikleĢmiĢ kalıntılarda kansere iĢaret eden az sayıda delil 
mevcutken, Mısır mumyalarının analizinden kanserin varlığını açıkça gösteren delillere 
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ulaĢılmıĢtır. Granville eski Mısır‘dan bir diĢi mumya diseksiyonunun yumurtalıklarda yayılmıĢ ve 
karın bölgesine uzantıları bulunan, çift yönlü kötü huylu kistadenom olduğu düĢünülen bir 
hastalığı ortaya koyduğunu bildirmektedir. Ġlginç bir Ģekilde 88 eriĢkin ve 5 çocuk mumyasının 
tetkiki kemik, nazofarenks ve ağız tümörlerini ortaya koymuĢsa da bugün sık rastlanan meme, 
bağırsak, mide ve akciğer gibi tümörleri göstermemiĢtir. 

Kanser antik Yunan, Roma ve Ġran‘daki yazarlarca tanımlanmıĢ ve ortaçağ metinlerinde 
not edilip tedavilerine yer verilmiĢtir. Amerikan eski Mısır bilimcisi Edwin Smith, kendi adıyla 
anılan, yaklaĢık M.Ö. 2500‘den kalma cerrahi vaka öykülerine ayrılmıĢ cerrahi papirüsleri gün 
ıĢığına çıkarmıĢtır ve bunlardan 45 numaralı olanı kanser konusundaki en eski metinlerdendir. 

Hindistan‘da bulunan tarihi yazıtlar (Ayuruedik kitapları) 2500 yıl önce kanserin doğru 
biçimde teĢhis edilebildiğini, ancak tedavi edilemez addedildiğini iĢaret etmektedir. Ağız boĢluğu, 
farenks, özofagus, kalça ve rektum tümörleri tanımlanmakta ancak serviks, meme, akciğer ya da 
kemik kanserlerinden bahsedilmemektedir. 

Kos‘ lu Hipokrat‘ ın (M.Ö. 460 doğumlu) vecizeleri kötü huylu hastalığa bir dizi referans 
içermektedir. 38 numaralısında ―Her kanser ele geçirdiği kısmı çürütmekle kalmaz, daha öteye de 
sıçrar.‖  denmektedir. Galen (M.S. 131-200) ―Kanserli tümörler en sık olarak kadınların 
memelerinde geliĢmektedir‖  Ģeklinde not düĢmüĢtür. Derinin üstüne çıkıntı yapan ve merkezden 
çevreye doğru lenf kanalları boyunca çoklukla kırmızı damarlar halinde çepeçevre yayılan bir 
tümörü tanımlamıĢtır: Bu tür tümörler ülserleĢebilmekte ve koyu renkli kırmızımsı kötü kokulu bir 
akıntı salgılayabilmektedir. Galen lezyonu bir yengece benzetmiĢtir: Yunanca karkinos, Latince 
cancer. Galen ameliyatın tek tedavi yolu olduğunu ve tüm lezyonun alınmasının mümkün olduğu 
erken bir safhada yapılması ihtiyacını fark etmiĢtir. 

Pers Kralı Darius ordusunun ele geçirdiği Yunanlı hekim Democedes‘ i memesinde 
büyüyen ve zamanla ülserleĢen bir kitle olan Kraliçe Atossa‘yı tedavi etmesi için çağırtmıĢtı. 
Kraliçenin iffeti tümör iyice büyümeden onu birilerine göstermesine mani olmuĢtu. 

18. yüzyılda Bernard Peyrihle kansere iliĢkin viral bir teori öne sürene kadar kanser 
hakkında çok az konuĢuldu ve çok az ilerleme sağlandı. John Hunter kadın memesinde, rahimde, 
dudaklarda ve midedeki kanserlerin cerrahisinin uzun bir tasvirini yaparken tümörlerin kalıtımsal 
olabileceğini ve kitlenin palpasyonunun yumuĢak bir Ģekilde yapılması, aksi halde hastalığın 
yayılabileceği uyarısında bulunmuĢtu. Ayrıca ―bir tedavinin bulunamadığı‖  notunu da düĢmüĢtü. 
1775‘ te Percival Pott mesleki bir kanser olan testis torbası kanserini baca temizleyicilerde 
tanımlamıĢtı. 1761‘de John Hill enfiye çekmenin nazal kanseri ve poliplere neden olabileceğini 
öne sürmüĢtü. Bundan önce 1743‘ te Ramazzini Pardua‘daki rahibelerde meme kanserinin fazlaca 
görüldüğünü bildirmiĢti. 

Tedavideki geliĢmeler 19. yüzyılda baĢladı. 1881‘de Billroth mide kanserine yönelik 
olarak baĢarılı bir gastrektomi gerçekleĢtirdi ve 1884‘ te Godlee bir beyin tümörünü aldı. William 
Marsden Kanser Hastanesini 1851‘de iki amaca yönelik olarak kurdu: Kanser hastalarının bakımı 
ve kanser araĢtırmaları. Yüzyıl kapanırken Roentgen ve Curie‘ lerin keĢifleri radyolojik tanı koyma 
ve radyoterapinin yolunu açıyor, Beatson‘un çalıĢmaları ise meme kanserinin hormonla 
manipülasyonu imkânını sağlıyordu. 

Yüzyıllar boyunca değiĢik kanser türleri tanınmıĢ ve tedavi edilirken uygarlıktaki 
ilerlemeler ile buna eĢlik eden yaĢam beklentisindeki artıĢ kanserin dünya çapında bu kadar yaygın 
bir hastalık olmasına katkıda bulunmuĢtur. BirleĢik Krallık‘ ta 1880‘de nüfusun yaklaĢık olarak 
yarısı 45 yaĢından önce ölmekteyken bu rakam 1980‘de % 3 civarına inmiĢtir. 1880‘de BirleĢik 
Krallıkta nüfusun % 25‘ i 70 yaĢına ulaĢırken mukabili rakam 1990‘da % 70‘ tir. 

 

1.4. KANSERĠN ÖNEMĠ  
 Halk sağlığı açısından en önemli hastalıklar, en sık görülen, en sık sakat bırakan ve en 

çok öldüren hastalıklardır. Bu açıdan incelendiğinde tanı imkânlarının artması, toplumlara daha 
yaygın sağlık hizmeti sunulması nedeni ile her gün daha çok sayıdaki kanserli hastaya tanı koymak 
mümkün olmaktadır. Ayrıca, günümüzde enfeksiyon hastalıkları baĢta olmak üzere bir çok 
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hastalığın kontrol altına alınıyor olması, yaĢam standardının yükselmesi nedeni ile ortalama yaĢam 
süresinin uzamıĢ olması, kanserde tedavi olanaklarının artması ile daha çok hastanın hekime 
baĢvurması da kanserle daha çok karĢılaĢmamıza neden olmaktadır. GeliĢen teknoloji ile insanların 
kanser yapıcı maddelere daha çok maruz kalmaları da kanser sıklığını etkilemektedir. 

2000‘ li yılların baĢında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanmıĢken, 2030 
yılında; 27 milyon insanın kansere yakalanacağı, 17 milyon insanın aynı yıl yaĢamını kanser 
nedeniyle yitireceği ve 75 milyon insanın kanserle yaĢıyor olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu artıĢın yaklaĢık % 75‘ inin ülkemizin de içinde bulunduğu geliĢmekte olan veya 
geliĢmemiĢ ülkelerde ortaya çıkacak olması ve bu ağırlığı kaldırmakla karĢı karĢıya kalacak 
ülkelerin kansere dünyada harcanan bütçenin ancak % 5 ine sahip bulunuyor olması kanser kontrol 
programlarında kanseri önlemeye ve erken tanıya ağırlık verilmesini zorunlu hale getirmektedir.  

Kanserde ölüm oranlarının yüksek olması konunun önemini daha da arttırmaktadır. 
Günümüzde kanser en sık ölüm nedenleri arasında, birçok geliĢmiĢ ülkede, kalp-damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Ülkemizde de 0-1 yaĢ grubu hariç tutulursa ölüm 
nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta ve 10 ölümden en az birisi kanser nedeni ile 
olmaktadır.  

Görülme sıklığı ve yüksek ölüm oranına ek olarak kanser tedavisinin pahalılığı da 
sosyoekonomik bazı sorunları ortaya çıkarmaktadır. 

Erken tanı ve tedavi ile kanserli hastalarda önemli oranda iyileĢme mümkün 
olabilmektedir. Hâlbuki bilgi eksikliği, korku, ihmal gibi nedenlerle insanlarımız zamanında 
hekime baĢvurmamakta, böylece tanı gecikmekte, tedavi de güçleĢmektedir. DeğiĢik nedenlerle 
insanlar etkisiz, bilimsel olmayan tedavi yöntemlerini denmektedirler. Kansere karĢı periyodik 
sağlık kontrolleri yaptırılmalı, kanser belirtisi olabilecek Ģikâyetleri olan insanlar en kısa zamanda 
hekime baĢvurmalıdır. AĢırı güneĢ ıĢınlarından, sigara ve radyasyon gibi bilinen kanser yapıcı 
madde ve etkenlerden, aĢırı kilodan kaçınılmalı, kadınlar zaman zaman kendi kendilerinin 
memelerini kontrol etmeli, fiziksel aktivite artırılmalıdır. Ülkemizde bu konularda yol 
gösterebilecek merkezler mevcuttur. 

 

Sosyoekonomik ve Ruhsal Sorunlar 
Kanser, görülme sıklığı ve ölüm nedenleri arasında ön sıralarda yer alması nedeniyle bir 

sağlık sorunu olmanın ötesinde topluma getirdiği sosyal ve ekonomik yük nedeni ile bir halk 
sağlığı sorunu olmuĢtur. 

Kanser tedavisi ve tetkiklerinin oldukça pahalı yöntemler olması bireye getirdiği yük 
yanısıra devlete de önemli bir yük getirmektedir. Ayrıca uzun süreli bir hastalık olması nedeniyle 
oluĢturduğu iĢgücü kaybı bunu daha da arttırmaktadır. Kanserlerin çoğunluğu kiĢilerin aktif 
çalıĢabileceği 45-60 yaĢları arasında görüldüğünden bu bireysel olarak o ailenin maddi durumunu 
etkilemektedir. Koruyucu önlemlerin alınması toplumu oluĢturan bireylere faydası yanısıra devlete 
de ekonomik yükün azaltılması açısından yararlı olacaktır. 

Hastalıklar içinde bireyi en çok korkutan hastalık Ģüphesiz kanserdir. Tedavi 
edilemeyeceği zannedilen bir hastalığa sahip olmak, hastalığın seyri sırasında ya da tedavisi ile 
çıkan bazı problemler, organ fonksiyonlardaki bozukluklar, tedavinin maliyeti, ameliyat korkusu, 
tedavilerin yan etkileri gibi faktörler birleĢerek bireyi ruhsal yönden çok ciddi olarak 
etkilemektedir. 

Kanserli hasta ile karĢılaĢan hekime düĢen çok önemli görevler vardır. Bugün artık 
kanserin birçok cinsinde tedavi mümkün olduğu halde konunun uzmanı olmayan birçok hekim bile 
tedavinin çok güç ya da imkânsız olduğunu düĢünmektedir. Hekimler erken tanı ve tedavinin 
önemi, tıbbi olmayan tedavilerin etkisizliği konusunda halkı eğitmeli hastalarına cesaret vermeli, 
hasta için tüm iyileĢme Ģansını sonuna kadar kullanmalıdırlar. 

Hasta açısından bakıldığı zaman ise en çarpıcı nokta kanser korkusudur. Bu korku 
nedeni ile kanser birçok toplumda bir tabu olmuĢtur. Ġnsanlar hastalıklarını inkâr ederek kaçmaya 
çalıĢmakta ve tanının gecikmesine yol açmaktadırlar. Tedavisinin olmadığının düĢünülmesi 
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nedeniyle geliĢmemiĢ toplumlarda tıbbi olmayan uygulamalara baĢvurulmaktadır. Kanserden 
kurtulan hastalarda sakatlık korkusu ya da aile iliĢkilerinde sorunlar, iĢyerleri ile ilgili sorunlar 
ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalar resmi bir iĢte çalıĢmıyorsa genellikle iĢlerini kaybetmek ya da 
iĢverenleri ile ciddi anlaĢmazlıkları yaĢamak zorunda kalmaktadırlar. Bu sorunların 
çözümlenmesinde toplum olarak herkese görev düĢmektedir. 

Ailelere düĢen en önemli görev erken tanı ve düzenli tedavi için çaba sarf edilmesidir. 
Bunların dıĢında kanserin sebebi çok iyi bilinmemesine rağmen kanser oluĢumunda ya da tanının 
gecikmesinde kendilerini veya birbirlerini suçlamakta, aile içinde dayanıĢmanın olması gerektiği 
bir dönemde aile içi problemler ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar da tedavinin düzenli 
yürütülmesini engelleyebilmektedir. Ailelere ayrıntılı bilgiler verilerek suçluluk duyguları 
giderilmeli, kederleri yatıĢtırılarak tedaviye dört elle sarılmaları sağlanmalıdır. 

Bu uzun süreli bir hastalığın tedavisinde baĢarı için iyi bir hekim-hasta-aile iliĢkisi 
kurulmalı, karĢılıklı güven ortamı oluĢturulmalıdır. Hekime düĢen temel görev hastalığın tedavisi 
için en güncel bilgiyi kullanmak, hasta ve ailesine düĢen temel görev ise hekimin çizdiği tedavi 
düzenine uymak ve hastanın bakımını yapmaktadır. Böyle düzenli iliĢkilerin kurulamadığı 
durumlarda, tedavinin ortasında iken baĢka bir merkezde tedavi amacı ile tedavinin yarım 
bırakıldığı durumlarda baĢarı Ģansı azalmaktadır.  

KanıtlanmamıĢ yöntemlerin kanser tedavisinde kullanılmaya çalıĢılması geliĢmiĢ 
ülkelerde bile önemli bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Böyle yöntemleri tercih eden 
hastalar ya gerçek kanser tedavisini alamadan ölmekte, ya da gerçek tedaviye daha geç baĢlamakta 
ve tedavi kimi zaman güç kimi zaman da imkânsız bir hale gelmektedir. 

Sonuç olarak Ģu söylenebilir ki; kanser bir toplum sorunudur ve bu sorunun getirdiği 
tıbbi, sosyoekonomik ve ruhsal problemlerle ancak topyekûn bir savaĢ ile baĢa çıkılabilir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanser, hücrelerin kontrolsüz Ģekilde çoğalmaları demektir. Bu çoğalma sırasında kanser 

hücresinde, normal hücrelere göre yapısal farklılıklar çıktığı gibi, iĢlevleri açısından da farklılıklar 
ortaya çıkacaktır; bazen hücre normalde yaptığı iĢlevlerini yapamazken, bazen de normalde 
olmayan yeni iĢlevleri de yapmaya baĢlayabilecektir. Anormal Ģekilde çoğalmaya baĢlayan bu 
hücreler bulundukları yerdeki doku ve organları iĢgal edecek hatta daha uzaktaki organları iĢgal 
edecek ve iĢgal ettiği bu bölümlerin görevlerini engelleyecektir. Kontrol dıĢı büyüme ve diğer 
dokuları istila etme bir hücreyi kanser hücresi yapmaktadır. Tedavi edilmeyen kanser ciddi bir 
hastalıktır ve ölüme neden olabilir. 

Kanserin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Belli bir tür kansere yakalanma olasılığını 
artıran her Ģey risk faktörüdür. Pek çok risk faktörünün direkt olarak hastalığa neden olup olmadığı 
bilinmemektedir. Risk faktörlerinin bilinmesi önemlidir. Kanser hastalığı için iki grup risk faktörü 
vardır. Bunlar değiĢtirilebilir faktörler ve değiĢtirilemeyen faktörlerdir. DeğiĢtirilemeyen faktörler 
yaĢ, cinsiyet ve aile öyküsüdür. DeğiĢtirilebilir faktörler ise çevresel etkenlerdir. 

KiĢinin genetik yapısı kanser geliĢimine doğrudan yatkınlık yaratabildiği gibi, kiĢinin 
çevresel faktörlere karĢı verdiği yanıtta da etkilidir. Bir baĢka deyiĢle, genetik yapı çevresel 
faktörlerin zararlı etkilerine kiĢinin daha duyarlı ya da daha dirençli olmasında belirleyici bir 
faktördür. Kanserin belirtileri çok çeĢitlidir. Öncelikle hastalığın bulunduğu organa ve vücuttaki 
yayılım derecesine göre değiĢiklikler gösterir. Ayrıca aynı hastalık kiĢiden kiĢiye değiĢiklikler de 
gösterebilir. 

Kanser modern zamanlara has olmayıp, yüzyıllardır var olan bir hastalıktır. Ancak genç 
yaĢlara oranla daha çok ilerleyen yaĢlarda görülen bir hastalık olduğu için bugün dünya 
nüfusundaki artıĢ ve insanların ulaĢtıkları nispeten ileri yaĢların da etkisiyle geçmiĢe oranla daha 
sık görülmektedir. YaĢam beklentisinin bugünkü düzeylere yükselmesi çok sayıda ölümcül 
hastalığın ve diğer bulaĢıcı hastalıkların kontrol altına alınması ya da tedavi edilebilmesi sayesinde 
gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca, klinik tanı koymadaki tanı koyma ihtimalini artıran ve daha kesin kanser 
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tanısı koyma imkânı sunan kayda değer ilerlemeler, daha önceki dönemlerde farkına varılmayan 
daha çok kanser vakasının teĢhis edilmesine yol açmaktadır. 

Ancak kanser yükünde göreceli artıĢa neden olan etmenlerin yanısıra, etiyolojik ajanlara 
maruz kalmadaki artıĢ sebebiyle de kansere yakalanan insanların sayısında mutlak bir artıĢın 
olduğu da aĢikârdır. Örneğin; sigara içmenin akciğer kanseri üzerindeki etkileri 20. yüzyılın 
baĢlarında çok nadir görülen bir kanser türünü bir yüzyıl sonra birçok toplumda en sık görülen 
kanser haline getirmekte büyük rol oynamıĢtır. 

Halk sağlığı açısından en önemli hastalıklar; en sık görülen, en sık sakat bırakan ve en 
çok öldüren hastalıklardır. Bu açıdan bakıldığında; 

2000‘ li yılların baĢında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanmıĢken, 2030 
yılında; 27 milyon insanın kansere yakalanacağı, 17 milyon insanın aynı yıl yaĢamını kanser 
nedeniyle yitireceği ve 75 milyon insanın kanserle yaĢıyor olacağı tahmin edilmektedir. 

Günümüzde kanser en sık ölüm nedenleri arasında, birçok geliĢmiĢ ülkede, kalp-damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Ülkemizde de 0-1 yaĢ grubu hariç tutulursa ölüm 
nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta ve 10 ölümden en az birisi kanser nedeni ile 
olmaktadır.  

Görülme sıklığı ve yüksek ölüm oranına ek olarak uzun süreli bir hastalık olması 
nedeniyle oluĢturduğu iĢgücü kaybı, topluma getirdiği sosyal ve ekonomik yükü daha da 
artrmaktadır. 

Ayrıca, kanser tetkik ve tedavilerinin pahalı yöntemler olması da bireye getirdiği yük 
yanısıra devlete de önemli bir yük getirmektedir. Bunun yanısıra kanıtlanmamıĢ yöntemlerin 
kanser tedavisinde kullanılmaya çalıĢılması geliĢmiĢ ülkelerde bile önemli bir sorun olarak 
karĢımıza çıkmaktadır. Böyle yöntemleri tercih eden hastalar ya gerçek kanser tedavisini alamadan 
ölmekte ya da gerçek tedaviye daha geç baĢlamakta ve tedavi kimi zaman güç kimi zaman da 
imkânsız bir hale gelmektedir. 

Sonuç olarak Ģu söylenebilir ki; kanser bir halk sağlığı sorunudur ve bu sorunun getirdiği 
tıbbi, sosyoekonomik ve ruhsal problemlerle ancak topyekûn bir savaĢ ile baĢa çıkılabilir. 
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1.5. KANSER YAPAN ETKENLER: KANSEROJENLER VE KO-
KANSEROJENLER 

―Kanserojen(karsinojen)‖  terimi genellikle insanlarda yaĢ bazında kanser insidansını 
artıran bir madde, karıĢım ya da maruziyete atıfta bulunur. Kokanserojen ise; tek baĢına normal 
hücrenin kansirojennik yapıya dönüĢümüne sebep olmamakla birlikte kanserojenik etkili diğer 
etmenlerle birlikte kanser oluĢumunda rol oynayan maddelerdir. Kokanserojen terimi, genelde 
kendi baĢlarına kanserojenik olamayan maddeleri tanımlamak için kullanılır. Bir kimyasal madde, 
tek baĢına kanserojen olmasa da baĢka bir madde ile etkileĢerek kokanserojenik etki gösterebilir.  

Kanserojen tespiti; insanlarda epidemiyolojik çalıĢmaların, denek hayvanlarında uzun 
vadeli biyotahlillerin ve mekanizmaya dair veriler ile diğer ilgili bilgilerin bilimsel 
değerlendirmesini temel alan bir faaliyettir. Dolayısıyla, kanserojenlerin tespiti oldukça zor ve 
uzun takip gerektiren bilimsel bir süreçtir. Her bir veri kaynağı genel değerlendirmede ayrı bir rol 
oynar.  

Kanserojenin risk değerlendirmesinde ilk adım kanserojenin tespitidir. Bu ilk adıma 
tehlike tespiti adı verilmektedir. Bunu doz-yanıt değerlendirmesi, ardından maruziyet 
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değerlendirmesi ve insanlarda kanser riskinin doğasını ve ölçüsünü açıklamak için risk analizi 
takip etmektedir. Bu risk analizinde, kanserojen; kansere neden olabilen bir madde olarak 
tanımlanırken, kanser riski belirli bir kanserojene maruziyetten kaynaklanan kanser insidansındaki 
artıĢ beklentisidir. Kanser riski hem bir kanserojenin mevcudiyetine, hem de bu kanserojene 
maruziyete dayanmaktadır. 

Ġnsanlarda kanserojen risklerin değerlendirmesi üzerine uluslararası kanser araĢtırmaları 
ajansı olan IARC (International Agency on Research of Cancer) tarafından düzenli aralıklarla 
kanserojen monografları çıkarılmaktadır.  

Bir maddenin tasnifi bilimsel bir karardır. IARC kuruluĢu yıllardır bu konuda belli 
standart tanımlamalar kullanmaktadır. Ayrıca, monograflarda çok farklı kanserojenik maddelerin 
objektif karĢılaĢtırmaları da mevcuttur. 

Bu çerçevede, bu monograflarda; mevcut bilimsel verilere göre kanserojenik maddeler 4 
ana grupta incelenir (Tablo 6 ). Olası tartıĢmalara yön vermek üzere kanserojen maddeler IARC 
sınıflamasına göre aĢağıda listelenmiĢtir: 

Grup 1: Ġnsanlar için kesin kanserojen madde (karıĢım) ya da maruz kalım durumları. 
Bu gruptaki maddelerle ilgili olarak insanlarda kanser yapıcı özellik bakımından ―yeterli kanıt‖  
vardır.  

Grup 2  
Grup 2a: Muhtemel kanserojen madde (karıĢım), ya da maruz kalım durumları. Bu 

gruptaki maddelerin kanser yapıcı özellikleri kesin olmamakla birlikte bu açıdan güçlü kanıtların 
varlığı söz konusudur. 

Grup 2b: ġüpheli kanserojen maddeler (karıĢımlar) ya da maruz kalım durumları. Bu 
maddelerle ilgili olarak kanser yapıcı özellik bakımından yeterli kanıt yoktur, ancak bu konuda 
zayıf bazı ipuçları vardır.  

Grup 3: Ġnsanlar için kanserojenik olarak sınıflandırılamayan maddeler (karıĢımlar) ya 
da maruz kalım durumları. Grup 1 ve Grup 2‘de yer almayan maddeler: Bu maddelerin kanser 
oluĢundaki önemleri açık değildir. Bazı çalıĢmalarda zayıf bilgiler elde edilmekle birlikte bu 
konudaki bilgiler çeliĢkilidir. 

Grup 4: Ġnsanda kanser yapmayan maddeler. ÇalıĢmalar sonucunda insanda kanser 
meydana getirme özelliği bakımından herhangi kanıt bulunamamıĢ olan maddeler bu grupta yer 
almaktadır. 

 
Tablo 6. Kanserojen Maddelerin Gruplara Göre Sıralaması 

GRUP 1 Ġnsan Ġçin Kanserojenik 

Maddeler ve Madde Grupları 
Aflatoksinler (Doğada görülen karıĢımları)  
4-Aminobifenil  
Arsenik ve arsenik bileĢikleri (Bu değerlendirme bileĢikler grubuna bütün olarak 

uygulanır ve grup içindeki bağımsız bileĢiklere uygulanması gerekli değildir.) 
Asbest  
Azotiyopirin  
Benzen  
Benzidin  
Berilyum ve berilyum bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir.) 
N,N-Bis (2-kloroetil)-2-naftilamin (Klornafazin)  
Bis (klorometil) eter ve klorometil metil eter (teknik olarak etkin) 
1,4-Bütandiol dimetansülfonat (Busülfan; Mileran)  
Kadmiyum ve kadmiyum bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir.) 
Klorambusil 
1-(2-Kloroetil)-3-(4-metilsikloheksil)-1-nitrozüre (Metil-CCNU; Semustin)  
Krom [VI] bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir.) 
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Siklosporin  
Siklofosfamit   
Dietilstilbestrol  
Epstein-Barr virüsü  
Erionit  
Etilen oksit (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2A‘  dan 1‘  e güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Etoposit , sisplatin ve bleomisin ile kombinasyonları  
Formaldehit  
Gama ıĢınımı 
Galyum arsenid  
Helicobacter pylori (enfeksiyonu)  
Hepatit B virüsü (kronik enfeksiyonu)  
Hepatit C virüsü (kronik enfeksiyonu)  
Aristolochia, Bu soya ait bitki türlerini içeren bitkisel ilaçlar  
Ġnsan bağıĢıklık yetmezliği virüsü ( HIV), tip 1 (enfeksiyonu)  
Ġnsan papillom virüsü (HPV) tip16  
Ġnsan papillom virüsü (HVP) tip18  
Human T-cell lymphotropic virüsü tip I  
Melfelan 
8-Metoksipsoralen (Metoksisalen) ve ultraviyole A ıĢınımı  
MOPP ve alkile edici ajanları içeren diğer kombine kemoterapiler 
Hardal gazı (Sülfür hardal)  
2-Naftilamin  
Nötronlar  

(Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  
den 1‘  e güncellenmiĢ en son değerlendirme) 

Nikel bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir.) 
Östrojen tedavisi, postmenapozal  
Östrojenler, nonsteroid (Bu değerlendirme bileĢikler grubuna bütün olarak uygulanır ve 

grup içindeki bağımsız bileĢiklere uygulanması gerekli değildir.) 
Östrojenler, steroid (Bu değerlendirme bileĢikler grubuna bütün olarak uygulanır ve grup 

içindeki bağımsız bileĢiklere uygulanması gerekli değildir.) 
Opisthorchis viverrini (ile enfeksiyon)  
Doğum kontrol hapları, kombine (Bu ajanların yumurtalık ve endometriyum kanserleri 

için koruyucu özellikleri de olduğuna dair kesin kanıt mevcuttur.) 
Doğum kontrol hapları, ardıĢık  
Fosfor -32, fosfat olarak  
Plütonyum-239 ve bozulma ürünleri (plütonyum-240‘ ı ve diğer izotopları da içerebilir), 

püskürtü olarak 
Radyoiyotlar, kısa ömürlü izotoplar, iyot-131 de dahil, atom reaktör kazaları ve nükleer 

silah patlamalarından (çocukluk çağlarında maruziyet)  
Radyonüklidler, α- parçacık yayan, vücut içinde depolanmıĢ olan (Ġnsanlar için 

kanserojenik olduğuna dair yeterli kanıt bulunan spesifik radyonüklidler de ayrıca Grup 1 ajanları 
olarak listelenmiĢtir.) 

Radyonüklidler,β- parçacık yayan, internally deposited (Ġnsanlar için kanserojenik 
olduğuna dair yeterli delil bulunan spesifik radyonüklidler de ayrıca Grup 1 ajanları olarak 
listelenmiĢtir.) 

Radyum-224 ve bozulma ürünleri  
Radyum-226 ve bozulma ürünleri  
Radyum-228 ve bozulma ürünleri  
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Radon-222 ve bozulma ürünleri  
Schistosoma haematobium (enfeksiyonu)  
Silis, kristalin (mesleksel kaynaklardan kuvarsor kristobalit formunda solunan)  
GüneĢ radyasyonu  
Talk içeren asbest benzeri fiberler  
Tamoksifen (Bu ajanın, aynı zamanda kontralateral meme kanseri riskini azalttığına dair 

kesin kanıt mevcuttur.) 
2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioksin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer 

bilgilerden kaynaklı delillerle desteklenerek 2A‘  dan 1‘  e güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Tiyotepa  
Toryum-232 ve bozunma ürünleri, intravenöz olarak verilen toryumun kolloidal dağılımı -

232 dioksit  
Treosulfan  
Vinil klorit  
X- ve Gama IĢınımı  
 

KarıĢımlar 
Alkollü içecekler  
Fenasetin içeren analjezik karıĢımlar 
Hurma cevizi (hazırlanması sırasında) 
Tütünlü betel quid (hazırlanması sırasında) 
Tütünsüz betel quid (hazırlanması sırasında) 
Kömür- katran zifti  
Kömür- katranları  
ĠĢlenmemiĢ veya az iĢlenmiĢ mineral yağları  
TuzlanmıĢ balık (Çin usulü)  
Kaya petrolleri  
Kurumlar 
Tütün mamülleri, dumansız  
AhĢap tozu 
 

Maruz Kalım Durumları 
Alüminyum üretimi 
Ġçme suyundaki arsenik  
Auramine, üretiminde  
Bot ve ayakkabı üretimi ve tamiri  
Kömür gazlaĢtırılması  
Kok kömürü üretimi  
Mobilya üretimi ve ince marangozluk  
Radon maruziyeti, hematit madenciliğinde (yeraltı) 
Pasif içicilik  
Demir ve çelik dökümü 
Ġsopropanol, üretimi (kuvvetli asit iĢlemleri)  
Macenta, üretimi  
Boyacı (olarak mesleksel maruziyet)  
Kauçuk endüstrisi  
Sülfürük asit içeren güçlü, inorganic asit buharı (mesleksel maruziyet)  
Tütün içimi  

GRUP 2  
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Grup 2A Ġnsan Ġçin Yüksek Olasılıkla Kanserojenik 

Maddeler ve Madde Grupları 
Akrilamid (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 

desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Adriyamisin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Androjenik (anabolik) steroidler  
Aristolochic asitler (doğada bulunan formları)  
Azasitidin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 

desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Benz[a]antrasen (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Benzidin-bazlı boyalar (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Benzo[a]piren (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Biskloroetil nitrözüre (BCNU)  
1,3-Bütadien 
Kaptafol (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 

desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Kloramfenikol (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
α-KlorlanmıĢ toluenler (benzal klorit, benzotriklorit, benzil klorit and benzoil klorit 

(kombine maruziyetleri)  
1-(2-Kloroetil)-3-sikloheksil-1-nitrözüre (CCNU) (Kanserojenite ve mekanizmaları ile 

iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son 
değerlendirme) 

4-Kloro-orto-toluidin  
Klorozotosin (NB: Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Sisplatin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 

desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Clonorchis sinensis (ile enfeksiyon) (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer 

bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Dibenz[a,h]antrasen (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Dietil sülfat (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Dimetilkarbomoil klorid (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
1,2-Dimetilhidrazin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Dimetil sülfat (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Epiklorohidrin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Etilen dibromid (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
N-Etil-N-nitrözüre (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
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Etoposit (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 
desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 

Glisidol (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla 
desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 

Ġnsan papillom virüsü tip 31  
Ġnsan papillom virüsü type 33  
Ġndiyum fosfit (hazırlanması sırasında) 
IQ (2-Amino-3-metilimidazo[4,5-f]kinolin) (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili 

diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son 
değerlendirme) 

KurĢun bileĢikleri, inorganik (hazırlanması sırasında) 
Kaposi sarkomu herpes virüsü/ insan herpes virüsü 8 
5-Metoksipsoralen (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
4,4´-Metilen bis(2-kloroanilin) (MOCA) (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer 

bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Metil metansülfonat (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
N-Metil-N´-nitro-N-nitrosoguanidin(MNNG) (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili 

diğer bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son 
değerlendirme) 

N-Metil-N-nitrözüre (NB: Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 
kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme  

Nitrojen mustard 
N-Nitrözdietilamin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
N-Nitrözdimetilamin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Fenasetin  
Prokarbazin hidroklorit (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Stiren-7,8-oksit (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Teniposit 
Tetrakloroetilen  
orto-Toluidin  
Trikloroetilen  
1,2,3-Trikloropropan  
Tris(2,3-dibromopropil) fosfat (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer 

bilgilerden kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Ultraviyole ıĢınımı A (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Ultraviyole ıĢınımı B (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Ultraviyole ıĢınımı C (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Vinil bromide (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

kanıtlarla desteklenerek 2B‘  den 2A‘  ya güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Vinil florid  
 

KarıĢımlar  
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Kreosot (kömür katranından) 
Dizel motor egzozu  
Hot mate   
Arsenik olmayan insektisidler (püskürtme ve uygulama sırasındaki mesleksel 

maruziyetler)  
Poliklorlu bifeniller  
 

Mesleki Maruz Kalım Durumları 
Cam sanatı, cam kaplar ve preslenmiĢ eĢya (üretiminde)  
Tungsten karbayt ile kobalt madeni (hazırlanması sırasında) 
Kuaför ve berber (olarak mesleksel maruz kalım durumu)  
Petrol arıtımı (sırasındaki mesleksel maruz kalım durumu)  
Ultraviyole lambaları ve güneĢlenme yatağı (kullanımı) 

Grup 2B Ġnsan Ġçin Olasılıkla Kanserojenik 

Maddeler ve Madde Grupları 
A-α-C (2-Amino-9H-pirido[2,3-b]indol)  
Asetaldehit  
Asetamid  
Akrilonitril  
AF-2 [2-(2-Furil)-3-(5-nitro-2-furil) akrilamid]  
Aflatoksin M1  
para-Aminoazobenzen  
orto-Aminoazotoluen  
2-Amino-5-(5-nitro-2-furil)-1,3,4-tiyadiazol  
Amsakrin  
orto-Anisidin  
Antimon trioksit 
Aramit®  
Auramin (teknik olarak etkin) 
Azaserin  
Aziridin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı delillerle 

desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme ) 
Benzo[b]floranten  
Benzo[j]floranten  
Benzo[k]floranten  
Benzofuran  
Benzil viyolet 4B  
2,2-Bis (bromometil) propan-1,3-diol  
Bleomisinler (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

delillerle desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Eğrelti otu 
Bromodiklorometan  
BütillenmiĢ hidroksianizol  
Alfa-Bütirolakton  
Kafeik asit  
Karbon black  
Karbon tetraklorit  
Katekol  
Klordan 
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Klordekon (Kepone)  
Klorendik asit  
para-Kloroanilin  
3-Kloro-4-(diklorometil)-5-hidroksi-2(5H)-furanon (hazırlanması sırasında)  
Kloroform  
1-Kloro-2-metilpropen 
Klorofenoksi herbisitler  
4-Kloro-orto-fenilendiamin  
Kloropiren  
Klorotalonil  
CI Asit Kırmızısı 114  
CI Bazik kırmızı 9  
CI Direkt mavi 15  
Narenciye Kırmızısı No. 2  
Kobalt ve kobalt bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir) 
Kobalt sülfat ve diğer çözünür kobalt(II) tuzları (hazırlanması sırasında) 
para-Krezidin  
Sikasin  
Dakarbazin  
Dantron (Krisazin; 1,8-Dihidroksiantrakinon)  
Daunomisin  
DDT [p,p'-DDT, 50-29-3]  
N,N'-Diasetilbenzidin 
2,4-Diaminoanizol  
4,4'-Diaminodifenil eter 
2,4-Diaminotoluen 
Dibenz[a,h]akridin  
Dibenz[a,j]akridin  
7H-Dibenzo[c,g]karbazol 
Dibenzo[a,e]piren  
Dibenzo[a,h]piren 
Dibenzo[a,i]piren 
Dibenzo[a,l]piren  
1,2-Dibromo-3-kloropropan  
2,3-Dibromopropan-1-ol  
Dikloroasetik asit (hazırlanması sırasında) 
para-Diklorobenzen  
3,3'-Diklorobenzidin  
3,3'-Dikloro-4,4'-diaminodifenil eter  
1,2- Dikloroetan  
Diklorometan (metilen klorit)  
1,3-Dikloropropen (teknik olarak etkin)  
Diklorvas  
1,2-Dietilhidrazin 
Diglisidil resorsinol eter  
Dihidrosafrol  
Diisopropil sulfat  
3,3'-Dimetoksibenzidin (orto-Dianisidin) 
para-Dimetilaminoazobenzen  
trans-2-[(Dimetilamino) metilimino]-5-[2-(5-nitro-2-furil)-vinil]-1,3,4- oksadiazol 
2,6-Dimetilanilin (2,6-Xylidine)  
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3,3'-Dimetilbenzidin (orto-Tolidin)  
1,1-Dimetilhidrazin  
3,7-Dinitrofloranten  
3,9-Dinitrofloranten  
1,6-Dinitropiren  
1,8-Dinitropiren  
2,4-Dinitrotoluen  
2,6-Dinitrotoluen  
1,4-Dioksan  
Disperse Blue 1  
1,2-Epoksibütan (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı 

delillerle desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Etil akrilat  
Etil benzen  
Etil metansulfonat  
Yabancı cisimler, doku içine implante edilmiĢ olan  
Polimerik, ince düz bir film tabakası Ģeklinde hazırlanmıĢ (poliglikolik asit hariç) 

Metalik, ince düz bir film tabakası Ģeklinde hazırlanmıĢ Metalik kobalt, metalik nikel ve 66-67%  
nikel, 13-16%  krom ve 7%  demir içeren bir alaĢım tozu 

2-(2-Formilhidrazin)-4-(5-nitro-2-furil)tiyazol  
Fumonisin B1  
Furan  
Glu-P-1 (2-Amino-6-metildipirido[1,2-a:3',2'-d]imidazol)  
Glu-P-2 (2-Aminodipirido[1,2-a:3',2'-d]imidazol) 
Glisidaldehit  
Griseofulvin  
HC Blue No. 1  
Heptaklor  
Hekzaklorobenzen  
Hekzakloroetan  
Hekzaklorosiklohekzanlar 
Hekzametilfosforamid  
Ġnsan bağıĢıklık yetmezlik virüsü tip 2 (enfeksiyonu)  
Ġnsan papillom virüsleri: tip 16, 18, 31 ve 33 dıĢındaki bazı tipleri 
Hidrazin  
1-Hidroksiantrakinon  
Ġndeno [1,2,3-cd]piren  
Demir-dekstran kompleksi  
Ġsopiren  
Laziokarpin  
KurĢun  
Macenta (Cl Bazik kırmızı 9 içeren) 
Manyetik alanlar (son derece alçak frekans)  
MeA-a-C (2-Amino-3-metil-9H-pirido[2,3-b]indol)  
Medroksiprogestron asetat  
MeIQ (2-Amino-3,4-dimetiylimidazo[4,5-f]kinolin)  
MeIQx (2-Amino-3,8-dimetilimidazo[4,5-f]kinoksalin))  
Merfelan  
2-Metilaziridin (Propileneimin)  
Metilazoksimetanol asetat  
5-Metilkrizen  
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4,4'-Metilenbis(2-metilanilin) 
4,4'-Metilendianilin  
Metilciva bileĢikleri (Grup olarak değerlendirilir.) 
2-Metil-1-nitroantrakinon (belirsiz saflıkta)  
N-Metil-N-nitrözüretan  
Metiltiyourasil  
Metronidazol  
Mireks  
Mitomisin C  
Mitoksantron  
Monokrotalin  
5-(Morfolinometil)-3-[(5-nitrofurfuriliden)amino]-2-oksazolidinon  
Nafenopin  
Naftalin  
Nikel, metalik ve alaĢımları 
Niridazol  
Nitrilotriasetik asit ve tuzları (Grup olarak değerlendirilir) 
5-Nitroasenaften  
2-Nitroanisol  
Nitrobenzen  
6-Nitrokrizen 
Nitrofen (teknik olarak etkin)  
2-Nitrofloren  
1-[(5-Nitrofurfuriliden)amino]-2-imidazolidinon  
N-[4-(5-Nitro-2-furil)-2-tiyazolil] asetamit  
Nitrojen mustard N-oxit  
Nitrometan  
2-Nitropropan  
1-Nitropiren  
4-Nitropiren 
N-Nitrozodi-n-bütilamin  
N-Nitrozodietanolamin  
N-Nitrozodi-n-propilamin  
3-(N-Nitrozometilamino) propiyonitril (hazırlanması sırasında) 
4-(N- Nitrozometilamino)-1-(3-piridil)-1-bütanon (NNK) 
N-Nitrozometiletilamin  
N-Nitrozometilvinilamin  
N-Nitrozomorfolin  
N'-Nitrozonornikotin (NNN)  
N-Nitrozopiperidin  
N-Nitrozopirolidin  
N-Nitrozosarkozin  
Okratoksin A  
Östrojen-progesteron tedavileri, postmenopozal  
Oil Orange SS  
Oksazepam  
Paligorskit  (atapulgit) (uzun lifler, > 5 mikrometre) 
Panfuran S (dihidroksimetilfuratirizin içeren) 
Fenazopiridin hidroklorit  
Fenobarbütal  
Fenolfitalein  
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Fenoksibenzamin hidroklorit  
Fenil glisidil eter  
Fenitoin  
PhIP (2-Amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridin)  
Poliklorofenoller ve bunların sodyum tuzları (karıĢık maruziyetler)  
Ponceau MX  
Ponceau 3R  
Potasyum bromat  
Progestinler  
Sadece progestron içeren doğum kontol ilaçları  
1,3-Propan sülton  
β -Propiyolakton  
Propilen oksit  
Propiltiyourasil  
Kolay iĢlenemeyen seramik lifleri  
Riddelin 
Safrol  
Schistosoma japonicum (enfeksiyonu) 
Sodyum orto-fenilfenat  
E-cam ve '475' cam lifleri gibi özel amaçlı lifler  
Sterigmatocystin  
Streptozotocin  
Sitiren (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı delillerle 

desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Sülfalat  
Tetrafloroetilen  
Tetranitrometan 
Tiyoasetamit 
4,4'-Tiyodianilin   
Tiyourasil  
Toluen diisosiyanat  
Triklormetin (Trimustin hidroklorid)  
Trp-P-1 (3-Amino-1,4-dimetil-5H-pirido[4,3-b]indol) 
Trp-P-2 (3-Amino-1-metil-5H-pirido[4,3-b]indol) 
Tiripan mavisi  
Urasil mustard  
Üretan  
Vanadyum pentoksit (hazırlanması sırasında) 
Vinil asetat  
4-Vinilsiklohekzen  
4-Vinilsiklohekzen diepoksit  
Zalsitabin  
Zidovudin (AZT) 
 

KarıĢımlar  
Katranlar buharlı arıtım ve havalı arıtım özütleri  
Karajenan  
Parafinler, Ortalama karbon halkası uzunluğu C12 ve ortalama klorlama oranı %  60 olan, 

klorlanmıĢ  
Kahve (idrar kesesi) (Kahve içimi ile kalın bağırsak kanserleri arasında ters iliĢki 

olduğuna dair bazı deliller vardır; kahve içimi diğer organlar için kanserojenitesine göre 
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sınıflandırılamaz.) 
Dizel yakıtlar, denizcilik (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden 

kaynaklı delillerle desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Motor egzozu, benzin  
Fuel oil, tortu (ağır)  
Benzin (Kanserojenite ve mekanizmaları ile iliĢkili diğer bilgilerden kaynaklı delillerle 

desteklenerek 3‘  den 2B‘  ye güncellenmiĢ en son değerlendirme) 
Salamura sebzeler (Asya‘  da geleneksel) 
Polibromlu bifeniller [Firemaster BP-6) 
Toksafen (Polychlorinated camphenes)  
Fusarium moniliforme den kaynaklı toksinler  
Kaynak dumanı 

Mesleki Maruz Kalım Durumları 
Marangozluk ve doğramacılık  
Tungsten karbayt içermeyen kobalt metali (hazırlanması sırasında) 
Kuru temizleme (mesleksel maruziyet)  
Baskıcılık iĢlemleri (mesleksel maruziyet)  
Tekstil üretim endüstrisi (bu alanda çalıĢmak)  

GRUP 3 Ġnsanlar Ġçin Kanserojenik Olarak Sınıflandırılamaz 

Kaprolaktam  

GRUP 4 Ġnsanlar Ġçin Muhtemelen Kanserojenik Değildir 

 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı, 2009 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
―Kanserojen‖  terimi genellikle insanlarda yaĢ bazında kanser insidansını artıran bir 

madde, karıĢım ya da maruziyete atıfta bulunur. Kokanserojen ise; tek baĢına normal hücrenin 
kanserojenik yapıya dönüĢümüne sebep olmamakla birlikte kanserojenik etkili diğer etmenlerle 
birlikte kanser oluĢumunda rol oynayan maddelerdir. Ko-kanserojen terimi, genelde kendi 
baĢlarına kanserojenik olamayan maddeleri tanımlamak için kullanılır. Bir kimyasal madde, tek 
baĢına kanserojen olmasa da baĢka bir madde ile etkileĢerek kokanserojenik etki gösterebilir.  

Kanserojen tespiti; insanlarda epidemiyolojik çalıĢmaların, denek hayvanlarında uzun 
vadeli biyotahlillerin ve mekanizmaya dair veriler ile diğer ilgili bilgilerin bilimsel 
değerlendirmesini temel alan bir faaliyettir. Dolayısıyla, kanserojenlerin tespiti oldukça zor ve 
uzun takip gerektiren bilimsel bir süreçtir. Her bir veri kaynağı genel değerlendirmede ayrı bir rol 
oynar. Ġnsanlarda kanserojen risklerin değerlendirmesi üzerine uluslararası kanser araĢtırmaları 
ajansı olan IARC (International Agency on Research of Cancer) tarafından düzenli aralıklarla 
kanserojen monografları çıkarılmaktadır. Bu monograflarda; mevcut bilimsel verilere göre 
kanserojenik maddeler 4 ana grupta incelenir. Grup I‘de insanlar için kesin kanserojen madde 
(karıĢım) ya da maruz kalım durumları. Bu gruptaki maddelerle ilgili olarak insanlarda kanser 
yapıcı özellik bakımından ―yeterli kanıt‖  vardır. Grup II‘de Muhtemel kanserojen madde 
(karıĢım), ya da maruz kalım durumları ile Ģüpheli kanserojen maddeler (karıĢımlar) ya da maruz 
kalım durumları yer almaktadır. Bu maddelerle ilgili olarak kanser yapıcı özellik bakımından 
yeterli kanıt yoktur, ancak bu konuda zayıf bazı ipuçları vardır. Grup III‘de ise; insanlar için 
kanserojenik olarak sınıflandırılamayan maddeler (karıĢımlar) ya da maruz kalım durumları yer 
almaktadır. Bu gruptaki maddeler, Grup II ve Grup II‘de yer almayan maddelerdir ve bu 
maddelerin kanser oluĢundaki önemleri açık değildir. Bazı çalıĢmalarda zayıf bilgiler elde 
edilmekle birlikte bu konudaki bilgiler çeliĢkilidir. Grup IV‘de çalıĢmalar sonucunda insanda 
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kanser meydana getirme özelliği bakımından herhangi kanıt bulunamamıĢ olan maddeler yer 
almaktadır. 

 
KAYNAKLAR: 

1. International Agency for Research on Cancer (IARC),  (2008).,― Identifying Human 
Carcinogens‖ in Etiology of Cancer, World Cancer Report 2008, P. Boyle and B. Levin (eds),  
WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia 1211, Geneva 27, Switzerland,  pp. 
106-109 (Çeviri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıĢtır). 

2. Erdin, B. B, (2007). ―Kanserojen Listesi‖ , Türkiye‘de Kanser Kontrolü, M. Tuncer (ed), Sağlık 
Bakanlığı Yayın No: 707, sf:545-559.  

 

1.6. SĠGARA VE KANSER 
Sigaranın sağlığa zararlı olduğu çok sayıdaki araĢtırma ile kesin olarak kanıtlanmıĢtır. 

Elbette ki sigara içmeyenlerde de aynı hastalıklar görülebilmektedir. Ancak baĢta akciğer kanseri 
olmak üzere, gırtlak, ağız boĢluğu, yemek borusu, yutak, mesane ve pankreas kanserleri sigara 
içenlerde içmeyenlere göre daha sık görülmektedir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre ölüm riski 
akciğer kanserinde 10.8; bronĢit ve amfizemde 6.1; gırtlak kanserinde 5.4; ağız kanserinde 4.1; 
yemek borusu kanserinde 3.4; mesane kanserinde 1.9; koroner arter hastalıklarında 1.7; böbrek 
kanserinde 1.5; diğer kanserlerde ise 1.4 kat fazla bulunmuĢtur. 

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde erkeklerde kanser ölümlerinin % 40'nın sigara ile iliĢkili 
olduğu sanılmaktadır. Sigara miktarı arttıkça ve içilme süresi uzadıkça kanser riski daha da 
artmaktadır. Sigara ve puro içenlerde ağız ve dudak kanseri içmeyenlere göre 3.4 kat daha fazla 
görülmektedir. Yine tütün çiğnemek ağız boĢluğu kanserlerini arttırmaktadır. Sigara; kanser 
yanında kalp hastalıklarına, solunum sistemi hastalıklarına da yol açmaktadır. Anne-babaları 
sigara içen 0-1 yaĢındaki çocuklarda bronĢit ve zatürre sıklığı içmeyenlere göre iki kat daha fazla 
bulunmuĢtur.  

Sigaraya bağlı geliĢen kanserler 10-30 yıl içinde geliĢtiğinden maalesef insanlar bu 
büyük tehlikenin farkına hemen varamamaktadırlar. Öte yandan sigaraya karĢı kampanyalar tüm 
dünyada güçlü olan tütün endüstrisinin kampanyaları yanında etkisiz kalmaktadır. Buna rağmen 
son yıllarda sigaraya karĢı baĢlatılan kampanyalarda bazı baĢarılar elde edilmiĢtir.  

Tütün kullanımı, dünyadaki baĢlıca sekiz ölüm nedeninden altısı için bir risk faktörüdür. 
Dünyada ölüme neden olan en önemli sekiz hastalıktan altısında, tütün kullanımının bir risk 
faktörü oluĢturduğu, akciğer kanserinde ise tütün kullanımının birinci risk faktörü olduğu 
DSÖ‘nün aĢağıda verilen grafiğinden de gözlenmektedir. (ġekil 1.)  
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ġekil 1. Ölüm Nedenleri ve Tütün Kullanımının Yeri 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 

 
Tütün kullanımı, akciğer, gırtlak, böbrek, mesane, mide, bağırsak, ağız boĢluğu ve 

yemek borusu kanserlerinin yanısıra, lösemi, kronik bronĢit, kronik solunum yetmezliği, koroner 
kalp rahatsızlığı, felç, düĢük ve prematüre doğum, doğum anomalileri ve kısırlık gibi 
rahatsızlıklara da yol açar. Bu hastalıklar ise insanların acılar çekmesine ve üretken yıllarının boĢa 
geçmesine neden olur. Ayrıca, tütün kullanımı, ücret kaybına, azalan verimliliğe ve sağlık 
giderlerinin artmasına yol açtığından ailelere ve ülkelere ekonomik zarar verir. 

Günümüzde önlenebilen ölüm nedenleri arasında en önemlisi olan tütün, kullanıcıların 
yaklaĢık yarısını öldürmektedir. Dünyada bir milyardan fazla insan -yetiĢkin nüfusun 1/4‘ü- tütün 
ürünleri kullanmakta ve tütün kullanımı her yıl 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep 
olmaktadır. Bununla beraber, geliĢmekte olan ülkelerde tütün kullanımı, nüfus artıĢı ve tütün 
sanayinin saldırgan pazarlama çabaları sayesinde her geçen gün artmaktadır. 

Eğer eğilim böyle devam ederse, tütünün 2030 yılına kadar yılda 8 milyondan fazla 
kiĢinin ölümüne yol açacağı beklenmektedir. Hatta bu yüzyılın sonunda bir milyar kiĢinin ölümüne 
sebep olabileceği ve 2005‘den 2030 yılına kadar 175 milyondan fazla insanın ölümüne yol açacağı 
hesaplanmaktadır. Tahminlere göre, bu ölümlerin dörtte üçü, düĢük ve orta gelirli ülkelerde 
yaĢanacaktır. 
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ġekil 2. Tütüne Bağlı Kümülatif Ölüm Projeksyonu 2005-2030 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
 
Ayrıca tütün salgını, ulusal ve uluslararası temelde sağlık eĢitsizliklerini daha kötü hale 

getirmektedir. Çoğu ülkede fakir insanlar zenginlere göre daha çok sigara içmektedir; aynı Ģekilde 
uluslararası düzeyde de, tütün kaynaklı hastalık ve ölümler fakir ülkelerde zengin ülkelerden % 80 
daha fazla olmaktadır. 

 

 1.6.1. Tütün Kullanımı  
Dünya genelinde takriben 1,3 milyar insan sigara içmektedir ve bu da tütünü önlenebilir 

hastalık ve ölüm nedenleri arasında ön sıralara koymaktadır. Gajalakshmi ve çalıĢma arkadaĢları 
dünya genelinde sigara içenlerin daha önceki bir tahminini kullanarak (1995‘ te 1,1 milyar kiĢi) 15 
yaĢ ve üzerinde her gün sigara içenlerin oranını 1995‘ teki dünya nüfusunun % 29‘u olarak 
hesaplamıĢtır (Güney Asya‘da sigara ve/veya bidi kullananlar dâhil). Bu günlük içicilerin 
çoğunluğu dünyanın az geliĢmiĢ bölgelerinde oturmaktadır ve bölgeler arasında hem erkeklerde 
hem de kadınlarda yaygınlık oranlarında büyük farklar bulunmaktadır, ancak genel yaygınlık oranı 
erkeklerde (% 47) kadınlara (% 11) göre daha yüksektir. Öte yandan erkeklerde 15 yaĢ ve 
üzerindeki günlük içicilerin oranı birçok ülkede ortalama oranın hayli üzerinde olabilmektedir. 
Yüksek tahminlere örnek vermek gerekirse, Endonezya‘da % 82, Filipinler‘de % 78 ve 
Kolombiya‘da % 72‘dir. 15 yaĢ ve üzerindeki günlük içicilerin %si Avrupa Birliği‘nde düĢük 
olmakla birlikte cinsiyet ve ülkeler arasında farklar bulunmaktadır. Yukarıdaki veriler ortaya 
koymaktadır ki mevcut sigara kullanımı değiĢmeden devam ederse alıĢkanlık bu yüzyılda yaklaĢık 
olarak bir milyar kiĢinin ölümüne neden olacak ve bu geçen yüzyıldakine göre on katlık bir artıĢa 
iĢaret edecektir. Bu veriler ayrıca tütün kullanımını azaltmaya yönelik müdahalelerden 
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faydalanacak kitlelerin büyüklüğünü de göstermektedir. Dünya genelinde sigara kullananların 
sayısı göz önünde bulundurulduğunda tütün kullanımına son verilmesi coğrafi sınırları olmayan 
acil bir halk sağlığı önceliğidir. 

Dünyada tütün üretimi yılda 6,6 milyon tondur ve Çin (toplamın % 41‘ i) üretimde 
liderdir. Brezilya, Avrupa ve Hindistan tütün ticaretinde baĢta gelen ihracatçılardır. Halen sigara 
dünya genelinde tütün içiminin açık ara en yaygın biçimidir. Puro ve pipo kullanımı daha gerilerde 
yer almaktadır ve zamanla büyük düĢüĢ göstermiĢtir. Dünyanın üçüncü büyük tütün üreticisi ve 
tüketicisi olan Hindistan‘da en yaygın içilen tütün ürünü sanayi üretimiyle imal edilen sigaralar 
değil bidi içimidir.  

 

 1.6.2. Türkiye’de Tütün Kullanımı  
Türkiye tütün üreten bir ülkedir. Geçtiğimiz 15-20 yıl içinde tütün üretiminde giderek 

azalma olmakla birlikte Türkiye halen dünya tütün üretiminin % 2‘sini sağlamaktadır.  
Türkiye‘de tütün ürünü tüketimi de oldukça fazladır. Türkiye dünyada en fazla tütün 

ürünü tüketilen ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke arasındadır (ġekil 3.). 

 
ġekil 3. Dünyada En Fazla Tütün Ürünü Tüketen Ülkeler 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre Türkiye‘de, yıllar 

itibarıyla sigara üretim miktarları (Tablo 7.), sigara satıĢ miktarları (Tablo 8.)  ve tütün mamulleri 
tüketim miktarları (Tablo 9.) sırasıyla aĢağıda verilmektedir. 

 
Tablo 7. Yıllara Göre Sigara Üretim Miktarları, Ġhracat Dahil / Milyon Adet, Türkiye 

Kaynak: TAPDK kayıtları 

Yıl Üretim Miktarı (milyon adet) 

2005 114.572 

2006 125.807 

2007 126.120 

2008 135.041 

2009 132.913 
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Tablo 8. Yıllar Ġtibarıyla Sigara SatıĢ Miktarları 
Ġç Piyasa / Ton, Türkiye 

Yıl 
SatıĢ Miktarları 
(iç piyasa / ton) 

2005 106.717 

2006 107.908 

2007 107.455 

2008 107.859 

2009 107.555 

2010 (*) 45.135 

* 2010 yılına ait ilk 6 aylık veri. 
Kaynak: TAPDK kayıtları   

 
Tablo 9. Yıllar Ġtibarıyla Tütün Mamulleri Tüketim Miktarları 
Ġç Piyasa / Ton, Türkiye 

TÜRKĠYE TÜTÜN MAMULLERĠ TÜKETĠM MĠKTARLARI (Ġç Piyasa/ton) 

 

YILLAR 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*) 

Sigara 106.700 107.900 107.500 107.800 107.500 45.100 

Puro 0,8 1,5 2,9 10,8 26,1 14,1 

Pipo 2,0 1,2 1,2 1,0 0,7 0.0 

Sarmalık kıyılmıĢ tütün mamulü 18,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 

Natürel nargilelik tütün mamulü   33,2 21 18,4 7,9 17,9 5,6 

Aromalı nargilelik tütün mamulü   42,7 0 0,5 5,7   

 * 2010 yılına ait ilk 6 aylık veri. 
Kaynak: TAPDK kayıtları   

 
Dünya üzerinde tütün kullanımının artıyor olması tütün kullanımı sonucu ortaya çıkan 

hastalıkların ve ölümlerin giderek artacak olmasına da iĢaret etmektedir. DSÖ‘nün 2008 raporunda 
dünyadaki tütün kullanıcıların üçte ikisinin 10 ülkede yaĢadığını ortaya konmaktadır. Bu tespitin 
Türkiye için önemi ise bu 10 ülkeden birinin Türkiye olması ve dünyadaki tütün kullanıcılarının % 
2-3‘ünün ülkemizde yaĢıyor olmasıdır. Hastalığın 10 -15 yıl sonra ortaya çıkıyor olması eğer bu 
konuda Ģimdiden önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda insidans düzeyi en yüksek olan akciğer 
kanserinin Türkiye için küçümsenmeyecek yaĢam kayıplarına neden olacağıdır. 

 

 1.6.2.1.  YetiĢkinlerde Tütün Kullanım Sıklığı 
Türkiye‘de tütün ürünü kullanımı oldukça yaygındır. Bu konuda 15 yaĢ ve üzeri grupta 

ülkeyi temsil eder nitelikte ilk yapılan çalıĢmalardan birisinde, 1988 yılında sigara kullanım 
prevalansı % 44 olarak bulunmuĢtur (erkeklerde % 63, kadınlarda % 24). Bu ilk çalıĢmadan sonra 
değiĢik yıllarda bu konuda çok sayıda çalıĢmalar yapılmıĢtır. Sağlık Hizmetleri Kullanımı 
AraĢtırması‘nda (2003) erkeklerin % 58‘ inin ve kadınların da % 14‘ünün sigara içmekte olduğu 
saptanmıĢtır. Ulusal Hane Halkı ÇalıĢması‘nda (2003) 18 yaĢ ve üzerindeki grupta her gün sigara 
içenlerin sıklığı % 33,8 olarak bulunmuĢtur (yaĢamının herhangi döneminde sigara içenler 
erkeklerde % 52,9, kadınlarda % 19,5) Sigara kullanım sıklığı kentsel bölgelerde yaĢayanlarda 
(% 32,6) kırsal bölgelerde yaĢayanlardan (% 29,5) daha fazla bulunmuĢtur. Ayrıca günde 
içilen ortalama sigara sayısı da erkeklerde (19,4 sigara) kadınlardan (12 sigara) daha fazla ve 
sigaraya baĢlama ortalama yaĢı da 19 olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢmaya katılanların % 52,4‘ü sigara 
dumanından pasif olarak etkilendiğini ifade etmiĢtir. En fazla etkilenim eĢin sigara içmesi (% 25,4) 
sonucu olmaktadır. Aile AraĢtırma Kurumu ve Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından 2006 
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yılında yapılan çalıĢmada da 18 yaĢ ve üzeri yaĢlarda her gün sigara kullananların sıklığı % 33,4 
olarak saptanmıĢtır. Sigara kullanımı erkeklerde kadınlara göre daha fazla bulunmuĢtur.  (ġekil 4.).  

 
ġekil 4. Türkiye‘de YetiĢkinlerde Sigara Kullanım Prevalansı (%) 
Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010 
 

 
ġekil 5. Tütün Kullanım Oranları, Türkiye 
Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010, 2008 Küresel YetiĢkin 

Tütün AraĢtırması (SB, TÜĠK, DSÖ, CDC) 
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Tütün kullanımı toplumda herkes açısından önemli olmakla birlikte bazı gruplar bu 
açıdan daha önemlidir. ―Rol modeli‖  olarak bilinen bu grupların (doktorlar, öğretmenler,  sanatçı 
ve sporcular, politikacılar vb.) tütün kullanımı bakımından özel rolleri ve sorumlulukları vardır. Bu 
düĢünceden hareketle Ankara‘da 1995 yılında özel rol modeli gruplarda yapılan çalıĢmada 
öğretmenlerin % 50,8‘ inin, doktorların % 43,9‘unun ve sporcuların % 34,9‘unun sigara kullandığı 
saptanmıĢtır. Daha sonra 1998 ve 1999 yıllarında, ülke çapında değiĢik meslek gruplarından 
toplam olarak 12.500 kiĢiyi kapsayan çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda Ģoför, sanatçı, polis, 
doktor, medya mensubu, milletvekili, imam ve müezzinler gibi değiĢik meslek gruplarında sigara 
kullanım sıklığının % 24,8 ile % 74,3 arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. En düĢük değerler din 
adamlarında, en yüksek değerler ise Ģoförlerde bulunmuĢtur. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde 
sigara kullanım sıklığının erkeklerde daha fazla olduğu görülmüĢtür (Tablo 10). 

 
 Tablo 10. Bazı Meslek Gruplarında Sigara Kullanım Prevalansı 
  Türkiye, 1995-1999  

 
Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010 
 
Türkiye‘de sigara kullanımı konusunda dikkat çeken bir nokta, sigara kullanımının 

eğitim düzeyi ile iliĢkisidir. Çoğu geliĢmiĢ ülkenin aksine Türkiye‘de sigara kullanımı eğitimli 
gruplarda daha fazladır. Ortaokul mezunu kiĢilerin yarısının (% 53) sigara içiyor olmasına karĢılık 
okur-yazar olmayan grupta sigara kullanım sıklığı sadece % 13‘ tür (ġekil 6.). Üniversite eğitimi 
olanlarda sigara kullanım sıklığı lise mezunu olanlardan daha düĢüktür, ancak yine de okur-yazar 
olmayanlardan daha fazladır. 
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 ġekil 6. Türkiye‘de YetiĢkinlerde Eğitim Düzeyine Göre Sigara Kullanım Sıklığı (%)  
 Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010 

 
Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması 2010 Raporu‘na göre; Türkiye‘de toplam olarak 

yaklaĢık 16 milyon yetiĢkin (12 milyon erkek, 4 milyon kadın) sigara içmektedir; erkeklerin 
yaklaĢık yarısı (% 47,9) ve her altı kadından birisi (% 15,2). Sigara içen erkeklerin hemen hepsi 
(11 milyon) ve kadınların da çoğunluğu (3 milyon) her gün sigara içmektedir ve sigara içenlerin % 
96,5‘ i mamul sigara içmektedir. 

Her gün sigara içme 45 yaĢına kadar olan genç erkeklerde daha yaygındır, sonraki 
yıllarda azalmaktadır. Bu yaĢlar kronik ve dejeneratif hastalıkların artmaya baĢladığı yaĢlardır. Bu 
hastalıkların bazıları sigara kullanımı ile iliĢkilidir ve 45 yaĢın üzerindeki kiĢilerin bazıları bu 
sağlık sorunları nedeni ile sigarayı bırakmıĢ olabilirler. 

Öte yandan sigara içmeye baĢlama yaĢı giderek düĢmektedir, daha ötesi, sigara kullanımı 
kadınlar ve gençler arasında giderek daha popüler hale gelmektedir. 

Hem erkeklerde hem de kadınlarda sigaraya baĢlama yaĢı sigara satın alınması için 
belirlenmiĢ olan yasal yaĢ sınırının altındadır. Sigara satın alabilmek için en küçük yaĢ 18‘dir, 
ancak sigara içen erkeklerin yaklaĢık üçte ikisi (% 62,5) ve sigara içen kadınların da yarısı (% 
48,9) yasal yaĢtan daha önce sigara içmeye baĢlamıĢlardır. Tütün kontrolü konusundaki yasanın 
kapsamının geniĢletildiği 2008 yılından itibaren çocuklara sigara satan kiĢilere para cezasının 
yanısıra hapis cezası da öngörülmüĢtür. Çocukları sigaradan korumak bakımından bu konuda daha 
yakın denetim yapılmalı ve uygulama güçlendirilmelidir. 

Erkeklerde eğitim ile sigara kullanımı arasında ters bir iliĢki vardır, özellikle 45 yaĢın 
altındaki erkeklerde öğrenim düzeyi arttıkça sigara kullanım sıklığı azalmaktadır. Ancak 
kadınlarda öğrenimi olmayan grupta sigara kullanım sıklığı % 4 kadar iken, üniversite mezunu 
kadınların yaklaĢık beĢte biri sigara içmektedir. Bu durum geliĢmekte olan ülke kadınlarında 
genellikle rastlanan bir durumdur ve sigara kullanımının öğrenimi yüksek olan kadınlarda daha 
fazla olması, öğrenim düzeyi yüksek olan kadınların ekonomik güce sahip olması ile 
açıklanabilmektedir. 

Her gün sigara içenlerin % 41,1‘ i günün ilk sigarasını uyandıktan sonraki ilk 30 dakika 
içinde içmektedir. Bu iki özellik nikotin bağımlılığı bakımından önemli bulgulardır. EMASH 
(Avropean Medical Association on Smoking and Health) kriterlerine göre sigara içen bir kiĢi 
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günde 15 ve daha çok sayıda sigara içiyorsa ve günün ilk sigarasını da uyandıktan sonraki ilk 
yarım saat içinde içiyorsa, kiĢi ―nikotin bağımlısı‖  olarak değerlendirilir. Bu iki kriter birlikte 
değerlendirildiğinde Türkiye‘de sigara içen her dört veya beĢ kiĢiden birisi (yaĢ guplarına göre     
% 21,5 ile % 27,2 arasında değiĢmektedir) yüksek derecede nikotin bağımlısıdır. 

Türkiye‘de sarma sigara ve nargile kullanımı çok azdır. Ancak eski zamanlardan beri var 
olan ve yaĢlıca kiĢilerin kullandığı nargile, son yıllarda özellikle gençlere yönelik olarak 
pazarlanmaktadır. Bu pazarlama çalıĢmalarının sonucunda da gençler arasında nargile kullanımı 
artmaktadır; 45-64 yaĢlar arasında nargile kullanım sıklığı % 0,9 iken 15-24 yaĢ grubundaki 
gençlerin % 4,3‘ü nargile kullanmaktadır. Nargile kullanımı kentlerde daha fazladır, kentlerde 
nargile kullanım sıklığı % 2,9 iken kırsal bölgelerde % 1,0‘dır. Nargile kullanımı konusundaki 
önemli bir baĢka husus, dumanın sudan geçerek temizlendiği düĢüncesine dayalı olarak nargile 
kullanımının zararlı olmadığı Ģeklindeki yanlıĢ bilgidir.  

 

 1.6.2.2.  Gençlerde Tütün Kullanım Sıklığı 
Ġnsanlar, tütün ürünlerini kullanmaya genelde ergenlik çağında veya genç yetiĢkin 

döneminde baĢlamaktadırlar. Bu yaĢ grubundaki insanlar sağlıkları ve yaĢamları konusundaki 
riskler hususunda daha az endiĢe ederler ve riskli davranıĢlara daha meyillidirler. Ayrıca bu yaĢ 
grubundaki insanlar reklamlardan ve toplum baskısından etkilenmeye daha yatkındırlar. Tütün 
ürünlerini daha seyrek tüketseler de bu yaĢ grubundaki kiĢiler daha büyük yaĢ grubundakilere göre 
daha hızlı ve kolay nikotin bağımlısı olmaktadır. Adolesan dönem tütün kullanımı bakımından 
özel bir dönemdir ve dolayısıyla gençler tütün endüstrisinin baĢlıca hedef gruplarından birisidir.  

Türkiye‘de gençler arasında sigara kullanımı konusunda gerçekleĢtirilen Küresel Gençlik 
Tütün AraĢtırması (KGTA)‘na, ülke genelinde 13-15 yaĢ arasında 16.000 öğrenci katılmıĢtır. 2003 
yılında yapılan KGTA‘nda gençlerde tütün kullanım sıklığı ile gençlerin bu konudaki bilgi 
düzeyleri ve tütün kullanımına karĢı tutumları konularında bilgi toplanmıĢtır. Her 10 öğrenciden 
üçü (% 26,3) yaĢamının herhangi döneminde sigara içmiĢ olduğunu ifade etmiĢtir. Tütün kullanımı 
erkeklerde (% 31,7) kız öğrencilerden (% 19,7) daha yüksektir ve sigara içenlerin % 30,7‘si sigara 
içmeye 10 yaĢından önce baĢlamıĢtır (erkeklerde % 34,9, kız öğrencilerde % 23,7). Öğrencilerin  
% 6,9‘u halen sigara içmektedir. Halen sigara içme erkeklerde kızlardan daha fazladır. 
Öğrencilerin % 3,4‘ü sigaradan baĢka bir tütün ürünü kullanmaktadır. Sigaradan baĢka bir tütün 
ürünü kullanımı erkek öğrencilerde kız öğrencilerden 3 kat daha fazladır. Halen sigara içen her 10 
öğrencinin 6‘sından fazlası (% 65,3) sigarayı bırakmak istemektedir. Yine, her 10 öğrenciden üçü 
araĢtırmadan önceki bir ay içinde ilan panolarında, % 28‘ i de gazete ve dergilerde sigara reklamı 
gördüğünü söylemiĢtir.  

Söz konusu araĢtırmada, sigara içenlerin yaklaĢık yarısı (% 46,5) sigarayı dükkânlardan 
aldığını söylemiĢtir. Öğrencilere dükkândan sigara satın alırken reddedilme durumları sorulmuĢ, 
ancak öğrencilerin hemen hepsi reddedilmediklerini belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmaya katılanların hepsi 
15 yaĢında veya daha küçük yaĢtadır ve bu yaĢtaki çocuklara sigara satıĢı yasaktır. Öğrencilere 
bugüne kadar tütün endüstrisi temsilcileri tarafından ücretsiz sigara teklif edilme durumu da 
sorulmuĢ, % 7,6‘sı kendilerine ücretsiz sigara teklif edildiğini ifade etmiĢlerdir. Ücretsiz sigara 
teklifi erkek öğrencilerde kızlara göre daha fazladır.  

KGTA 2009 yılında ülkeyi temsil eder bir örnek üzerinde tekrar yapılmıĢtır. Toplam 
olarak 27 ildeki 69 okulda okumakta olan 13-15 yaĢında 5.045 öğrenci araĢtırma kapsamına 
alınmıĢ, bilgiler uluslararası düzeyde standardize edilmiĢ anket formu kullanılarak toplanmıĢtır. Ġlk 
sonuçlar öğrencilerde sigara kullanımının, önceki çalıĢmaya (KGTA 2003) göre artmıĢ olduğunu 
ortaya koymaktadır (Tablo 11). 
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Tablo 11. Küresel Gençlik Tütün AraĢtırması 
Türkiye, 2003 ve 2009 

 
Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010 
 
KGTA 2009 sonuçlarına göre öğrencilerin % 8,4‘ü (erkeklerde % 10,2, kızlarda % 5,3) 

sigara içmektedir. Bu değerler 2003 çalıĢması ile karĢılaĢtırmalı olarak incelendiğinde; gençler 
arasında, özellikle de kız öğrenciler arasında tütün kullanım sıklığının arttığını ortaya koymaktadır.  

YetiĢkinlerde olduğu gibi gençler arasında da en fazla kullanılan tütün ürünü sigaradır. 
Ancak eskiden beri yetiĢkinlerin ve yaĢlı kiĢilerin kullandığı bir ürün olan nargile son yıllarda 
gençlere yönelik olarak yaygın Ģekilde pazarlanmaktadır. Nargile kullanımına iliĢkin sıklık değeri 
net olarak bilinmemekle birlikte gözlemler, nargile kullanımının özellikle gençler arasında giderek 
arttığını ortaya koymaktadır. Bu konuda önemli bir nokta nargile kullanan gençlerin önemli bir 
bölümünün, nargile kullanımının yol açtığı sağlık sorunları konusunda yanlıĢ bilgiye sahip 
olmalarıdır. Ankara‘da 2004 yılında nargile kullanan 14-44 yaĢlar arasında 273 kiĢinin katıldığı bir 
çalıĢmada, katılımcıların yarısından çoğunun (% 55) 18 ile 24 yaĢlarında olduğu, % 27,1‘ inin 
nargile kullanımının zararları ile ilgili bilgilerinin yeterli olmadığı, % 18,3‘ünün ise yanlıĢ olarak 
nargilenin sağlık için zararsız olduğunu düĢündüğü ortaya konmuĢtur. ÇalıĢmaya katılanların       
% 27,9‘unun sigara içmediğini, sadece nargile kullandığını belirtmiĢ olması, nargile kullanımının, 
toplum sağlığı açısından önemli bir tehdit olduğunu düĢündürmekte ve ulusal tütün kontrolü 
programlarında bu konuya önem verilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

 

 1.6.3. Pasif Ġçicilik 
BaĢkasının sigarasından çıkan dumanın veya sigara içen kiĢinin üflediği dumanın, 

sigarayı bizzat içmeyen kiĢi tarafından solunmasına ―pasif içicilik‖  denir. Ayrıca, ― ikinci el duman 
(SHS – Second hand smoke)‖ , ― istemsiz içicilik‖  veya ―çevresel tütün dumanı‖  diye de 
adlandırılmaktadır Pasif içiciliğin insanlarda kanserojenliği konusunda hiç Ģüphe yoktur. Çoğu 
ulusal ve uluslararası bilimsel uzmanlık komisyonu pasif içiciliğin insanlarda akciğer kanserine 
neden olduğu yargısına varmıĢtır. Aktif içicilik gibi pasif içicilik de koroner kalp hastalığı, kronik 
solunum semptomları gibi neoplastik olmayan hastalıklar ve fetüs geliĢimi üzerinde olumsuz 
etkilerle nedensel olarak iliĢkilendirilmiĢtir. 

Pasif sigara dumanına maruz kalmanın hiçbir güvenli derecesi yoktur. Ġnsanları pasif 
sigara dumanının etkilerinden korumanın kanıtlanmıĢ tek yolu, tamamen dumansız ortamlar 
yaratmaktır. Dumansız ortamlar sigara içmeyenleri korumanın yanında, içenlerin de bırakmasına 
yardım eder. 

Yüksek gelirli ülkelerde dumansız kamusal alanlar ve iĢyerleri, tütün tüketimini % 3-4‘e 
kadar azaltmıĢtır. Bunun yanısıra sigara içilemeyen iĢyerlerinde çalıĢanlar sigarayı bırakmada, 
sigara içilebilen iĢ yerinde çalıĢan kiĢilere göre iki kat daha baĢarılı bulunmuĢtur. 

Restoranlar, barlar, kulüplerde tütün kontrol politikalarının uygulanması zor görünse de 
son zamanlarda yasakları uygulayan ülkelerin sayısı giderek artmaktadır ve bu uygulama halk 
tarafından da oldukça olumlu karĢılanmakta, iĢyerlerini olumsuz etkilemediği gibi insanların 
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sağlığını olumlu etkilemektedir. Ekonomik veriler tütün endüstrisinin iddia ettiğinin aksine 
yasakların ekonomik zarara sebep olmadığını göstermektedir. 

Gönüllülük esaslı politikalar etkili olmadığından dumansız yaĢam alanları yaratmak için 
yasal düzenleme Ģarttır. Havalandırma ve ayrı sigara odaları oluĢturulması, pasif sigara dumanının 
zararlarını kabul edilir ve sağlık açısından güvenli hale gelecek derecede azaltması mümkün 
değildir. Dumansız yaĢam için iyi bir planlama, uygun kaynaklar, güçlü bir politik kararlılık, kitle 
iletiĢim araçlarının etkin kullanımı, titizlikle hazırlanmıĢ kanuni evraklar ve sivil toplumun 
katılımı gereklidir. 

Dumansız yaĢam alanları için yasalar konurken, devletlerin eğitim kampanyaları ile 
halkın geniĢ desteğini alması gerekir. Bu eğitimler, iĢ yeri sahiplerine dumansız iĢyerlerinin 
faydalarını anlatacak Ģekilde uyarlanmalı, sigara yasağının iĢ yerine bir zararı olmayacağını hatta 
iĢ ortamındaki zıtlaĢmaları azaltabileceği gösterilmelidir. 

 

 1.6.3.1.  Ġkinci El Tütün Dumanının Muhteviyatı 
Ġkinci el tütün dumanı nefesle verilen duman ile ortamdaki hava ile seyreltilmiĢ dumanın 

bir karıĢımıdır. Ġstemsiz içicilik normal sigara dumanında bulunan kanserojenlerin benzo[a]piren, 
tütüne has nitrozaminler (NNN ve NNK)  ile benzen de dâhil olmak üzere aynıyla alınması 
durumudur. Ġkinci el sigara dumanı aynı zamanda nikotin ve baĢka toksik bileĢenleri de içerir. 

 

 1.6.3.2.  Maruziyetin Ölçümü 
Epidemiyolojik kanser çalıĢmalarında ikinci el sigara dumanına maruziyetin 

değerlendirmesi çoğu zaman anket bilgilerine dayanmakta ve maruziyet kaynak bazında 
nitelenebilmektedir: evde eĢ ya da ebeveyn kaynaklı maruziyet, iĢ yerinde maruziyet ve sosyal 
ortamlarda maruziyet. 

Havadaki ikinci el sigara dumanının en sıklıkla çalıĢılan bileĢenleri solunabilir 
partiküller ve karbon monoksittir; bunların her ikisi de ikinci el sigara dumanının belirtisiz 
göstergeleridir. Havadaki nikotinse sigara bunun tek kaynağı olduğu için büyük ölçüde belirtilidir. 

Kotinin, nikotinin kanda idrarda ve tükürükte ölçülebilen bir metabolitidir ve ikinci el 
sigara dumanına maruziyetin büyük ölçüde belirtili bir göstergesidir; tüm ortamlarda ikinci el 
sigara dumanına yakın zamanlı maruziyeti gösteren bütünleĢik bir ölçüttür ve anket verilerinden 
elde edilen sigara içme statüsünün yanlıĢ tasnifini değerlendirmekte kullanılmaktadır. 

 

 1.6.3.3. Pasif Ġçiciliğe Maruziyet 
Sigaranın yaygınlığı pasif içiciliğe maruziyetin dolaylı bir ölçütü olarak kullanılabilir. 

2000-2007 yılları arasında 13-15 yaĢlarında hiç sigara içmediğini ifade etmiĢ öğrencilerden 137 
ülke ve bölgeden alınan Küresel Gençlik Tütün Anketi verileri hiç sigara içmeyenlerin neredeyse 
yarısının (% 46,8) evde ikinci el tütün dumanına maruz kaldığını, benzer bir oranın ev dıĢındaki 
ortamlarda da görüldüğünü (% 47,8) göstermiĢtir. 

Tahminlere göre Avrupa Birliği (AB)‘ndeki çalıĢanların 7,5 milyonu ve ABD‘de kapalı 
ortamlarda çalıĢanların 24,6 milyonu iĢ yerinde ikinci el sigara dumanına maruz kalmakta ve 
çevresel sigara dumanı AB‘deki iĢyerlerinde rastlanan en yaygın ikinci kanserojen olarak 
değerlendirilmektedir. 

ABD‘de 1957-1991 yılları arasında çeĢitli kapalı alanlarda yapılan çok sayıda ölçümde 
havadaki ortalama nikotin konsantrasyonu 100 katlık bir varyasyon sergilemiĢtir (0,3-30 µg/m3). 
Evlerdeki havada ortalama nikotin konsantrasyonları genellikle 2 ila 10 µg/m3 arasında 
seyretmiĢtir. Barlarda, bowling ve bilardo salonlarında, bahis yerlerinde ve bingo salonlarında 
ikinci el sigara dumanına maruziyetin bir değerlendirmesi bu yerlerdeki nikotin konsantrasyonunu 
ofis ve rezidanslardaki oranlardan 2,4 ila 18,5, restoranlardakinden de 1,5 ila 11,7 kat daha yüksek 
bulmuĢtur.  

 



- 53 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 1.6.3.4. Türkiye’de Tütün Dumanından Pasif Etkilenim 
Türkiye‘de sigara dumanından pasif etkilenim konusu da çok önemlidir. Bununla birlikte 

pasif etkilenim konusunda yeterli bilgi yoktur ve daha ileri çalıĢmalara gerek vardır. DeğiĢik 
kentlerde yapılan çalıĢmalarda evlerin % 59,9-81,5‘ inde sigara içen en az bir kiĢi vardır ve bu kiĢi 
çoğunlukla evin babasıdır. Bir çalıĢmada değiĢik meslek gruplarında sigara içenlerin % 90‘ ının 
evde, % 60-95‘ inin iĢ yerinde ve % 50-85‘ inin ise çocukların yanında sigara içtiği bulunmuĢtur. 

Küresel Gençlik Tütün AraĢtırması (KGTA) 2003 çalıĢmasında, her 10 öğrencinin 8‘ inin 
(% 81,6) evde, % 85,9‘unun toplu bulunulan yerlerde sigara dumanına maruz kaldığı saptanmıĢtır. 
Türkiye‘de sigara dumanından pasif etkilenim oldukça sık olmakla birlikte, yöntem güçlükleri, 
bilgilerin kiĢilerin beyanlarına dayalı olması veya kotinin ölçümü olanaklarının kısıtlılığı gibi 
nedenlerle etkilenim düzeyini ölçmek güçtür. 

Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması (KYTA) sırasında  2008 yılı Kasım ayında kapalı 
ortamlarda çalıĢmakta olan 6 milyondan fazla yetiĢkin (% 38,5) kiĢi sigara dumanından pasif 
olarak etkilendiğini ifade etmiĢtir. BeĢ milyon erkek ve 1 milyon kadının iĢ yerinde sigara 
dumanından pasif olarak etkilendiği tahmin edilmektedir. ĠĢyerlerinde 2,6 milyonun üzerinde 
sigara içmeyen kiĢi sigara dumanından pasif olarak etkilenmektedir. 

Türkiye‘de 30,5 milyon yetiĢkin (% 59,7) sigara içilen evlerde yaĢamaktadır. Bu sayının 
yaklaĢık 20 milyonu sigara içmeyen kiĢilerdir. On milyondan fazla kiĢi de her gün sigara içen en 
az bir kiĢinin bulunduğu evlerde yaĢamaktadır. 

Tütün Kontrolü Kanunu‘nun uygulamaya girmesinden önceki dönemde en çok 
restoranlarda olmak üzere sigara dumanından pasif etkilenim oldukça fazlaydı. Erkeklerin 
yarısından fazlası (% 57,7) ve kadınların % 52,3‘ü restoranlarda sigara dumanından pasif 
etkilenmekteydi. Bütün kamusal alanlarda (ikram endüstrisi hariç) sigara içilmesinin yasak 
olmasına rağmen 6 kiĢiden birisi (% 16,5) toplu ulaĢımda, on kiĢiden birisi de (% 11,3) kamu 
binaları ve devlet dairelerinde sigara dumanından pasif olarak etkilenmektedir. ÇalıĢmaya 
katılanların % 6‘sı sağlık kuruluĢlarında sigara dumanından etkilendiğini belirtmiĢtir.  

Türkiye‘de kapalı ortamlarda hava kalitesini değerlendirmeye yönelik ölçümlerde 
―Dumansız Hava Sahası‖  uygulaması ile birlikte havadaki partikül miktarlarında; kamusal 
alanlarda % 57,1-97,2, hastanelerde % 75,4, alıĢveriĢ merkezlerinde % 88,7, özel iĢletmelerde      
% 77,6-90,3 arasında azalma tespit edilmiĢtir. 

 

 1.6.3.5. Pasif Ġçicilik ve Kanser Epidemiyolojisi 
Birçok ülkede hiç sigara içmeyenlerde, özellikle de sigara içenlerin eĢlerinde istemsiz 

içicilik ve akciğer kanseri riski üzerine yapılan 50‘den fazla çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Eldeki 
tüm çalıĢmalara bakarak Uluslararası Kanser AraĢtırma Kurumu (IARC) Monografları ÇalıĢma 
Grubunun 2002‘de hazırladığı meta analiz eĢlerden alınan ikinci el tütün dumanına maruziyetle 
akciğer kanseri arasında bazı muhtemel yanlılık kaynakları ve çevresel etkenler kontrol altına 
alındıktan sonra istatistiki açıdan anlamlı ve tutarlı bir bağıntı olduğunu göstermiĢtir. Gözlemlenen 
riskin boyutu aktif içicilik üzerine gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda yapılan tahminlerle makul düzeyde 
örtüĢmektedir. 

Bu meta-analizden sonra yayınlanan vaka-kontrol ve grup çalıĢmaları ikinci el sigara 
dumanına maruziyetin akciğer kanseri riskini artırdığını teyit etmiĢtir. Toplamda 1200‘den fazla 
hiç sigara içmemiĢ akciğer kanseri hastasının incelendiği iki en büyük vaka-kontrol çalıĢmasının 
toplu analizinde üç ana kaynaktan gelen ikinci el sigara dumanına maruziyet nedeniyle artan 
akciğer kanseri riski bulunmuĢtur: eĢ, iĢ yeri ve sosyal ortam. 

2002‘de IARC ÇalıĢma Grubu pasif içiciliği diğer kanser türlerine bağlayan bulguların 
tutarsız olduğunu ortaya koymuĢtur. 1964‘ te ABD Sağlık Dairesi BaĢkanının raporunun sigara 
içme ve akciğer kanseri arasında nedensel bir iliĢki kurmasından bu yana her geçen gün daha fazla 
sayıda kanser türü farklı tütün ürünlerinin içimiyle nedensel olarak iliĢkilendirilmektedir. Tarih bu 
bağlamda kendini tekrarlayabilir ve pasif içicilikle akciğer kanseri dıĢındaki kanser türleri arasında 
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da nedensel bir iliĢki kurulabilir. 2002‘den bu güne kadar yayınlanan çok sayıda çalıĢma pasif 
içicilikle üst sindirim-solunum yolu, pankreas, idrar torbası, böbrek, serviks ve çocukluk lösemisi 
arasında bir iliĢkiye iĢaret etmektedir. Ġkinci el tütün dumanına maruziyetin meme kanseri riskini 
de artırabileceği ifade edilmiĢtir. Öte yandan yakın zamanda gerçekleĢtirilen geleceğe dönük bir 
çalıĢma ile geleceğe dönük olarak maruziyet bilgilerinin kayıt altına alındığı yedi ayrı çalıĢmanın 
bir meta analizi hiç sigara içmeyip de ikinci el dumana maruz kalan kadınlarda meme kanseri 
insidansında artıĢa rastlamamıĢtır. 

Bir DSÖ kuruluĢu olan IARC aktif ve pasif sigara içiciliği konusunda araĢtırmaları olan, 
12 ülkeden 29 bilim insanını bir araya getirerek sigarayla ilgili epidemiyolojik birikimi 
güncelleĢtiren bir rapor hazırlamalarını sağlamıĢtır. Bu rapor, pasif içicilik ile akciğer kanseri 
iliĢkisi konusundaki tüm kuĢkulara son verecek noktayı koymuĢ ve ikisi arasında neden-sonuç 
iliĢkisi bulunduğunu açıklamıĢtır. Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi (TKÇS ile DSÖ dünya 
çapında sigarayı yasaklamayı amaçlayan bir süreci baĢlatmıĢtır. 

 

 1.6.3.6. Pasif Ġçicilik Dolayısıyla Kanserle SavaĢ 
Birincil önleme pasif içicilikle iliĢkili kanser yükünü azaltmanın tek etkin aracıdır. Genel 

tütün kontrol müdahaleleri de ikinci el sigara dumanına maruziyeti azaltacaktır. Tütün Kontrolü 
Hakkında Çerçeve SözleĢme TKÇS-FCTC ile DSÖ dünya çapında sigarayı yasaklamayı 
amaçlayan bir süreci baĢlatmıĢtır. Dahası, TKÇS Madde 8‘de pasif içicilik konusunu özel olarak 
ele almakta ve ―kapalı iĢyerlerinde, toplu taĢıma araçlarında, kamuya açık kapalı alanlarda ve 
gerektiğinde diğer kamuya açık alanlarda tütün dumanına maruziyetten koruma‖  çağrısı 
yapmaktadır. Sağlık konusunda dünya çapındaki bu anlaĢmanın onaylanması ile çeĢitli ülke ve 
bölgeler (Ġrlanda, Norveç, Ġtalya, Ġsveç, Ġskoçya, Ġngiltere, Galler ve Kuzey Ġrlanda dâhil) sigara 
içme yasaklarını uygulamaya koymuĢtur ve baĢka ülke ve bölgeler de benzer yasakları 2008‘de 
getirmiĢtir (Örneğin; Fransa). ABD Sağlık Dairesi BaĢkanının raporu bu konuda bilimsel 
bulguların ikinci el maruziyetin risk taĢımadığı hiç bir durum olmadığını gösterdiği sonucuna 
varmaktadır. Kapalı alanlarda sigara içme alıĢkanlığına bir son vermek sigara içmeyenleri ikinci el 
dumana maruziyetten tam anlamıyla korusa da sigara içenleri içmeyenlerden ayırmak, havayı 
temiz tutmak ve binaları havalandırmak sigara içmeyenlerin maruz kaldığı ikinci el dumanı tam 
anlamıyla ortadan kaldıramaz. 

 

 1.6.3.7. ĠĢyerlerindeki Yasakların Yararlı Etkileri 
Yasak öncesi ve sonrasında ikinci el sigara dumanına maruziyetin mukayesesi havadaki 

solunabilir partiküller, nikotini PAH, benzen ve 1,3-bütadien ile maruziyetin biyomarkerlarının 
(kotinin, nefesle verilen karbon monoksit) oranlarında ciddi düĢüĢler kaydetmiĢtir. Bu 
çalıĢmalardan birisi daha da ileriye giderek yasak uygulamaya girdikten sonra ölçülen akciğer 
fonksiyonu testlerinde önemli iyileĢmeler ve sigara içmeyen barmenlerin semptomatik 
Ģikâyetlerinde düĢüĢler kaydetmiĢtir. Sonraki çalıĢmalar Ġtalya ve Ġskoçya‘da katı sigara yasakları 
uygulamaya konduktan sonra akut koroner vakalarda önemli azalmalar bildirmektedir. 

Ġskoçya‘daki çalıĢmada daha önce hiç sigara içmemiĢ kiĢiler ikinci el sigara dumanına 
maruziyette bir düĢüĢ bildirmiĢler ve bu serumlarındaki kotinin düzeylerinde bir düĢüĢ ve hiç 
sigara içmemiĢ kiĢilerde akut koroner vakalarla hastaneye baĢvurularda meydana gelen en yüksek 
düĢüĢ oranıyla doğrulanmıĢtır. 

 

 1.6.4. Tütünle Ġ liĢkili Kanser Yükü  
Tütün içimi insanlarda akciğer, ağız boĢluğu, geniz ve sinüsler, yutak, gırtlak, yemek 

borusu, mide, pankreas, karaciğer, idrar torbası, böbrek ve serviks uteri ile miyeloid lösemi 
kanserlerini tetikleyen önemli bir kanser nedenidir. Ayrıca istemsiz veya ikinci el sigara dumanı da 
akciğer kanserine neden olmaktadır. Dahası, tütün kullanımının, özellikle de sigara içmenin 
olumsuz etkileri diğer önemli kronik hastalıkların nedenleri arasında da görülmektedir: Kalp ve 
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damar hastalıkları, beyindeki damar hastalıkları, çevresel damar hastalıkları, karın Bölgesi‘nde 
aort anevrizması ve kronik engelleyici akciğer hastalıkları gibi. 

2000 yılında dünya genelinde sigara içiminden kaynaklanan 1,42 milyon eriĢkin (≥30 
yaĢ) ölümü bildirilmiĢtir. Bu küresel tahminler kanser nedenli ölümlerin % 21‘ inin sigara içmeyle 
iliĢkilendirilebildiğini; kanser nedenli eriĢkin ölümlerinin erkeklerde % 32, kadınlarda % 8‘ inin 
sigarayla ilgili olduğunu göstermektedir. Kaynakları yüksek düzeyde olan ülkelerde tütün içiminin 
insanlardaki tüm kanserlerin yaklaĢık olarak % 30‘una neden olduğu tahmin edilmektedir. Tablo 12 
sigarayla iliĢkilendirilebilen kanserden ölüm oranlarının bölgesel dağılımını vermekte ve 
rakamların yaygın sigara tüketiminin 20. yüzyılın daha erken bir döneminde baĢladığı geliĢmiĢ 
bölgelerde daha yüksek seyrettiğini göstermektedir. 

 
 Tablo 12. Sigaraya Bağlı Kanser Ölüm Oranı Tahminleri 
 DSÖ Bölgesi Bazında, 2000 

 
*A: Çok düĢük çocuk ölüm oranı ve çok düĢük eriĢkin ölüm oranı, B: DüĢük çocuk ölüm 

oranı ve düĢük eriĢkin ölüm oranı, C: DüĢük çocuk ölüm oranı ve yüksek eriĢkin ölüm oranı, D: 
Yüksek çocuk ölüm oranı ve yüksek eriĢkin ölüm oranı, E: Yüksek çocuk ölüm oranı ve çok 
yüksek eriĢkin ölüm oranı. 

Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008 
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Sigarayla iliĢkilendirilebilen kanser kaynaklı ölüm oranlarında erkekler ve kadınlar 
arasında açık bir dengesizlik mevcuttur ve bu oran insidans oranlarındaki duruma da 
yansımaktadır ve altında yatan neden kadınların birçok ülkede erkeklerden onlarca yıl sonra 
sigaraya baĢlaması ve tüketim düzeyi olarak erkekleri yakalamamıĢ olmalarıdır. 

Akciğer kanseri tütün içimiyle tetiklenen tüm neoplazmalar içinde oransal olarak 
sigarayla iliĢkilendirilen kısmın en yüksek olduğu kanser türüdür ve bu organda ortaya çıkan tüm 
kanserler sigaradan kaynaklanmasa da ülke ve bölge bazında akciğer kanseri insidans ve ölüm 
oranlarına bakıldığında sigaranın toplam zararı ve bu bölgelerde tütün salgınının boyutları ortaya 
çıkmaktadır. YaĢa göre standardize edilmiĢ akciğer kanseri insidans ve ölüm oranları (her 
100.000‘de), ortalamada geliĢmiĢ ülkelerde (sırasıyla 54,9 ve 47,6) az geliĢmiĢ ülkelere (sırasıyla 
25,9 ve 22,9) kıyasla daha yüksektir ve bu durum söz konusu popülasyonlarda geçmiĢteki sigara 
kullanımını ve bırakma durumunu yansıtmaktadır. Bu bölgelerdeki ülkeler tütün salgınının ve 
akciğer kanserinden ölümlere etkisinin farklı aĢamalarındadırlar. Çoğu orta ve düĢük kaynak 
grubundaki ülkelerde tütünle iliĢkili kanser yükünün sigara salgınının nispeten daha yakın tarihte 
baĢlaması nedeniyle halen daha düĢük olmasına rağmen gelecekte bu rakamların artması 
beklenebilir. 

  

 1.6.4.1. Sigara ve Kanser Riski  
YaĢa göre standardize edilmiĢ akciğer kanseri insidans ve ölüm oranları, ortalamada 

geliĢmiĢ ülkelerde az geliĢmiĢ ülkelere kıyasla daha yüksektir. 
Tüm tütün içme Ģekilleri sağlığa zararlıdır ve kuĢkuya yer bırakmayacak Ģekilde kansere 

yol açtıkları gösterilmiĢtir. Ancak bu bağıntı Avrupa, ABD ve Avustralya‘da bir dizi ülkede 
akciğer kanseri insidansında dikkat çekici artıĢların gerçekleĢtiği geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısının 
ardından 1950‘ye kadar ortaya konulamamıĢtır. Wynder ve Graham ile Doll ve Hill‘ in ufuk açan 
büyük ölçekli çalıĢmaları o tarihte kansere neden olduğu öne sürülmekte olan sigara 
alıĢkanlıklarını akciğer kanseri vakaları ile akciğer kanserine yakalanmamıĢ bireylerde 
karĢılaĢtırmıĢlardır. Elde ettikleri sonuçlar sigara kullanmanın akciğer kanserine neden olduğunu 
teyit etmiĢtir: sigara içme sıklığı ve içilen sigara miktarı akciğer kanserli hastalarda kontrol 
grubuna oranla önemli ölçüde daha yüksektir. Bu sonuçlar birçok baĢka araĢtırmada da süratle 
tekrarlanarak 1964‘te nedensel iliĢkiyi ilk kez ortaya koyan ABD Sağlık Dairesi BaĢkanlığı 
Raporu‘na giden yolu açmıĢtır. 

Sigara içme süresi sigara içenlerde akciğer kanseri riskinin en önemli belirleyenidir. 
Akciğer kanseri vakalarının çoğu onlarca yıl sigara kullanmıĢtır. Ġngiltere‘deki orijinal çalıĢmada 
ve Wynder ve Graham‘ ın çalıĢmasında akciğer kanseri vakalarının % 43-50‘sinin 40 yıl ya da 
daha fazla sigara içmiĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Doll ve Peto (1978) erkek Ġngiliz doktorların 
verilerinden 15, 30 ve 45 yıl sigara içmenin her yıl akciğer kanseri insidansını sırasıyla % 0,01,     
% 0,2 ve % 1 artırdığını hesaplamıĢtır. Bu fazladan akciğer kanseri riski içilen sigara sayısıyla 
orantılı olarak artmaktadır. 

Tütün içimi akciğer kanserinin tüm histolojik türleri için fazladan riski artırmaktadır. 
Ancak zamanla sigarayla tetiklenen akciğer kanseri vakalarında rastlanan belli baĢlı histolojik 
türlerde bir değiĢim gözlemlenmiĢtir. Yakın tarihli çalıĢmalarda akciğer adenokarsinomu 
oranlarının arttığı ve önceki çalıĢmalarda bildirilen yassı / adenokarsinom vaka oranlarına kıyasla 
gözle görülür bir düĢüĢ gerçekleĢtiği bulunmuĢtur. Bu olguyu açıklamak üzere çeĢitli açıklamalar 
geliĢtirilmiĢtir, bunların arasında sigaraların bileĢimindeki ve sigara imalatında kullanılan tütünün 
nitrit içeriğindeki değiĢimler yer almaktadır. Daha düĢük nitrat içeriği insanların sigara içme 
Ģekillerinde değiĢikliklere yol açmıĢ ve azalan nikotin içeriğini karĢılayabilmek için daha derin 
çekme alıĢkanlığını getirmiĢ olabilir ki bu Ģekilde çekilen duman bronĢların daha uç kesimlerine 
ulaĢabilmektedir. Bunlara ek olarak, ABD‘de sigara imalatında kullanılan tütün harmanlarının 
nitrat içeriğindeki son yıllardaki değiĢimler tütünün depolanması, iĢlenmesi ve içimi sırasında 
nitrozamin oluĢumunu artırmıĢ olabilir. NNK gibi nitrozaminler adenokarsinom oluĢumunu 
tetikleyen kanserojenlerdir.  
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Puro ve/veya pipo içimi içe çekilmesine bağlı olmaksızın akciğer kanserine neden 
olmakta ve risk içim miktarı ve süresine bağlı olarak artmaktadır. Ġçe çekme riski büyük ölçüde 
artırmakta olup sigaradan puro/pipo‘ya geçiĢ yapan içicilerde sadece puro/pipo içen içicilere 
oranla daha yüksek akciğer kanseri riski bildirilmektedir. Puro ve pipo içiminin ayrıca ağız 
kanseri, orofarenks ve hipofarenks, gırtlak ve yemek borusu kanserleri ile de iliĢkisi vardır. Benzer 
biçimde bidi içimi de akciğer, ağız, gırtlak, yemek borusu ve mide kanserleri ile iliĢkilendirilmekte 
ve risk içim miktarı ve süresiyle artıĢ göstermektedir.  

 

 1.6.4.2. Kanser Yapma Mekanizmaları  
Tütün dumanı insanlarda en yaygın kanserojen kaynağıdır. Mililitrede 1010 parçacık ve 

66‘sı kanserojen olan 4800 bileĢik içermektedir. Bunlar arasında polisiklik aromatik 
hidrokarbonlar ve tütüne özel nitrozaminler en önemlileridir. Ayrıca NO, NO2, peroksinitrit ve 
nitrozaminler gibi reaktif oksijen türlerinin tetikleyicileri oksidatif DNA hasarını baĢlatabilir, 
kolaylaĢtırabilir ya da artırabilir. Tütün bağlamından bağımsız olarak insanlarda kanserojenliği 
tespit edilmiĢ olan aromatik aminler, benzen ve ağır metaller gibi kimyasallar da tütün dumanında 
mevcuttur. Çoğu kanserojen hücrelerce sitokrom P54 enzimleri kullanılarak oksijene edilmekte ve 
dıĢarı atılabilir biçimlere sokulmaktadır. Elektrofilik olarak oksijene edilmiĢ kanserojenler 
kovalent bağlı DNA eklentileri oluĢturabilirler. Tütün dumanında mevcut altı kanserojenin insan 
dokularında DNA eklentileri oluĢturduğu bilinmektedir: benzo[a]piren (BaP), NNK, NDMA (N-
nitrozodimetilamin), NNN (N‘ -nitrozonornikotin), etilen oksit ve 4-aminobifenil. Hücreler bu 
eklentileri ortadan kaldırıp DNA‘yı onarabilirler metabolik aktivasyon ve metabolik 
detoksifikasyon arasındaki denge ile DNA onarım yollarının etkinliği örneğin polisiklik aromatik 
bileĢiklere maruz kalan bireylerde kanser riskini tanımlayabilir.  

Özetle kanserojenlerin sürekli sigara içme yoluyla kronik biçimde tatbiki , azalan 
metabolik detoksifikasyon halinde onarım kabiliyetini azaltabilecek, hücresel savunma 
mekanizmalarını aĢarak akciğer kanserine yol açabilecek moleküler lezyonlara yol açabilir. 

  

 1.6.5. Tütün Kontrolü ÇalıĢmaları 
 1.6.5.1. Dünyada Tütün Kontrolü ÇalıĢmaları  

Surgeon General tarafından 1964 yılında sigaranın akciğer kanseri ile olan iliĢkisine 
iĢaret edildikten sonra dünyada bu konuya ilgi hızla arttı. Bir yandan araĢtırmalarla yeni bilgiler 
üretilirken, bir yandan da tütün kullanımının zararları ve korunma yollarının tartıĢılması amacıyla 
kongre ve konferanslar düzenlenmeye baĢlandı. Ġlk ―Dünya Tütün ve Sağlık Konferansı‖  1967 
yılında New York‘ ta yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1970 yılındaki Genel Kurul toplantısı 
sırasında aldığı bir kararla tütün kullanımının zararlarının önlenmesi gereğine iĢaret eden bildiri 
yayınladı. DSÖ 1980 yılındaki Dünya Sağlık Günü‘nde ―Sigara ya da Sağlık; Sağlığı Seçin‖  
Ģeklindeki slogan ile sigara mücadelesinin önemine tekrar iĢaret etti. Sloganda ―Sigara ve Sağlık‖  
değil de ―Sigara ya da Sağlık‖  ifadesi sigaranın sağlıkla bir arada olamayacağı vurgusu 
bakımından önem taĢıyordu. Daha sonra 1988 yılından baĢlayarak 31 Mayıs günü ―Dünya 
Sigarasız Günü-Sigara Ġçmeme Günü‖ olarak belirlendi. DSÖ tarafından her yıl 31 Mayıs günü 
için bir slogan belirlenmeye baĢlandı ve bütün ülkelerde yıl boyunca bu slogan ile ilgili olarak 
çalıĢmalar yapılması önerildi.  

DSÖ‘nün tütün kontrolü konusundaki en önemli etkinliği ise ―Tütün Kontrolü Çerçeve 
SözleĢmesi‖  oldu. Tütün kontrolünün uluslararası düzeyde ele alınması bakımından önem taĢıyan 
bu düzenlemede; tütün ekimi, sigara ve diğer tütün mamullerinin üretimi, tütün mamullerinin 
fiyatlandırılması, nikotin ve katran içerikleri, tütün kullanımının zararları, kaçakçılığın önlenmesi, 
çocuklara satıĢın engellenmesi, sigara dumanından pasif etkilenmenin önüne geçilmesi, reklam ve 
sponsorluk (destekleyicilik) gibi çeĢitli konularda düzenlemeler yer almaktadır. DSÖ‘nün 2003 
yılındaki Genel Kurul toplantısında görüĢülerek kabul edilen SözleĢme ile ilgili çalıĢmalar 2001 
yılında baĢladı. Hükümet yetkilileri, sağlık çalıĢanları, tütün üreticileri ve tütün endüstrisi 
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temsilcileri gibi çeĢitli tarafların katılımı ile yapılan toplantılarda tütün kullanımının kontrolü 
konusu çeĢitli boyutları ile tartıĢıldı ve sonuçta üye ülkelerin ortak görüĢü haline gelen metin, 2003 
yılındaki Genel Kurul toplantısında görüĢülerek oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra üye 
ülkelerin imzasına açılan SözleĢme 03 Mart 2007 tarihi itibarıyla 168 ülkenin bakanları tarafından 
imzalandı. Kırk ülkenin parlamentosu tarafından onaylanıp kabul edilmesinden sonra uluslararası 
hüküm kazanması kabul edilen sözleĢme, 27 ġubat 2004 tarihinden geçerli olmak üzere 
uluslararası bir yasa niteliği kazanmıĢ oldu.  

SözleĢmede yer alan baĢlıca konular Ģu Ģekildedir:  
• Tütün firmalarının her türlü reklam, tanıtım ve sponsorluk yapmalarının yasaklanması, 
• Sigara paketleri üzerinde, paketin en az % 30‘unu kaplayacak Ģekilde uyarı yazısı ve 

resim yer alması, 
• Sigara dumanından pasif etkilenmenin önlenmesi, 
• Sigaradan alınan vergilerin yükseltilmesi ve bu Ģekilde sigara fiyatının arttırılması, 
• Tütün ve tütün ürünlerinin kaçakçılığının önüne geçilmesi. 
 
Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi ile tütün kontrolü konusunda sağlanan baĢarıyı 

güçlendirmek amacı ile 2008 yılı baĢında DSÖ yeni bir giriĢim baĢlatmıĢtır. Bu amaçla Küresel 
Tütün Salgını Raporu yayınlanmıĢtır. Raporda dünyadaki ülkelerde tütün kullanımı ve tütün 
kontrolü konularında mevcut durum değerlendirilmek suretiyle ülkelere bu yönde yol gösterici 
nitelikte 6 temel strateji önerisinde bulunulmuĢtur. Bu stratejilere iĢaret eden ifadelerin ilk 
sözcüklerinin baĢ harflerinden oluĢan kısaltma kullanılmak suretiyle rapor MPOWER olarak 
adlandırılmıĢtır. Raporda yer alan stratejilerin Türkçe karĢılıkları Ģu Ģekilde ifade edilebilir: 

•  Tütün kullanımı ve tütün kontrolü konusundaki uygulamaların izlenmesi, 
•  Pasif sigara dumanı etkileniminden korunulması, 
•  Sigara içenlere bırakmaları konusunda destek sağlanması, 
•  Tütün kullanımının tehlikeleri konusunda uyarı yapılması, 
•  Tütün ürünlerinin reklam, tanıtım ve sponsorluğunun yasaklanması, 
•  Tütün üzerindeki vergi yükünün artırılması 
Bu altı strateji bilimsel çalıĢmalar ile tütün kontrolü konusunda etkileri kanıtlanmıĢ olan 

uygulamalardır. DSÖ bu raporda üye ülkelere yararlanabilecekleri yöntemleri açıklamanın 
yanısıra, ülkelerin bu yöntemler bakımından durumu hakkında da bilgi vermektedir. Bu 
değerlendirmeye göre; 

• Dünyadaki ülkelerin yarısında tütünün yol açtığı sağlık sorunları ve tütün kontrolü 
konusunda güvenilir bilgi yoktur. 

• Sigara dumanından pasif etkilenimin önlenmesi ile ilgili olarak çok sayıda ülkede 
kısıtlamalar olmakla birlikte bu kısıtlamaların kapsamı ve uygulanması bakımından ciddi eksikler 
vardır. Dünya nüfusunun ancak % 5 kadarı pasif etkilenimden baĢarılı Ģekilde korunabilmektedir. 

• Dünyada sigara içen 1.3 milyar kiĢinin pek çoğunun sigarayı bırakmak istediği 
bilinmektedir. Ancak sigarayı bırakmak isteyenlerin önemli bir bölümü bu konudaki hizmetlere 
ulaĢamamakta, sigara içenlerin ancak % 5 kadarı kapsamlı sigara bırakma hizmetinden 
yararlanabilmektedir. 

• Sigara kullanımının zararlı etkilerinin çok iyi bilinmesine karĢılık bu konuda toplumun 
bilgilendirilmesi bakımından önemli yetersizlikler vardır. Halen pek çok ülkede sigara paketleri 
üzerinde sigaranın zararlarına iĢaret eden uyarı yazıları yeterli değildir ve çok sayıda ülkede 
paketler üzerinde ― light, mild‖  gibi yanıltıcı ve aldatıcı ifadeler yer almaktadır. 

• Tütün endüstrisi tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımı için çok büyük kaynaklar 
kullanmaktadır. Yalnızca ABD‘de sigara reklamları için yıllık olarak harcanan para 7.5 milyar 
dolar dolayındadır. Tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımı ile tütün endüstrisi tarafından yapılacak 
olan sponsorlukların tam olarak yasaklanması gerekmektedir. Bu amaçla yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. Ancak, bu konuda kapsamlı yasal düzenlemeler tarafından koruma altında olan 
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nüfus, dünya nüfusunun % 5‘ i kadardır. Öte yandan dünyadaki çocukların yarısı halen tütün 
ürünlerinin ücretsiz olarak dağıtıldığı ülkelerde yaĢamaktadır. 

• Sigara fiyatının artırılmasının sigara kullanımının azaltılması bakımından en etkili yol 
olduğu çeĢitli çalıĢmalarla ortaya konmuĢtur. GeliĢmiĢ ülkelerin çoğunda sigara fiyatları oldukça 
yüksektir. Örneğin Ġngiltere, Ġrlanda, Norveç gibi ülkelerde bir paket sigara 6.5 ile 8 Avro arasında 
satılmaktadır. Buna karĢılık geliĢmekte olan ülkelerin pek çoğunda sigara fiyatları 1 avro hatta 
daha düĢük değerlerde olabilmektedir. 

MPOWER paketinin etkili Ģekilde uygulanması ile tütün kontrolü konusunda baĢarı 
sağlamak mümkündür. DSÖ bu konunun önemine iĢaretle MPOWER stratejilerinin uygulanması 
bakımından eksiklikleri olan ülkelere bu yönde destek sağlamak suretiyle tütün kontrolü 
çalıĢmalarını desteklemektedir.  

 

 1.6.5.2. Tütün Kontrolü Ölçeği 
Tütün kontrolü yönündeki çalıĢmaların değerlendirilmesi önemlidir. MPOWER 

stratejileri ile özetlenmiĢ olan temel uygulamalar bakımından ülkelerdeki durumu değerlendirmek 
amacı ile Joossens ve Raw tarafından bir ölçek geliĢtirilmiĢtir. 

Toplam puan 100 olacak Ģekilde geliĢtirilen ölçekte yer alan baĢlıca hususlar aĢağıda yer 
alan tabloda verilmektedir. 

 
 Tablo 13. MPOWER Tütün Kontrolü Ölçeği 

Uygulama Puan 

Sigara fiyatı 30 

Kapalı yerlerde sigara içilmesinin kısıtlanması 22 

Halk eğitimi için yapılan harcamalar 15 

Reklam, tanıtım ve sponsorluk konusunda 
kapsamlı yasaklama 

13 

Sigara paketleri üzerindeki uyarılar 10 

Sigara bırakma tedavisi 10 

Toplam puan 100 

Kaynak: Tütün Salgınını Kontrol Etmeye Yönelik Politika Paketi, Sağlık Bakanlığı 
 
Çizelgede yer alan konularla ilgili ayrıntılı değerlendirme sonucunda ülkelerin tütün 

kontrol ölçeği hesaplanmaktadır. Bu hesaplamaya göre Avrupa ülkeleri arasında Ġngiltere 93 puan 
ile birinci sırada yer alırken Ġrlanda ve Norveç 74 puanla ikinci sırada gelmektedir. Listenin 
sonlarında ise 36 puanla Almanya, 35 puanla da Lüksemburg ve Avusturya yer almaktadır. 

Öte yandan Tütün Kontrolü Ölçeği bakımından yapılan hesaplamada Türkiye‘nin alması 
gereken puan 50 veya daha yüksek olmalıdır. Bu puan ile de Avrupa‘daki 30 ülke arasında 
oldukça yukarı sıralarda yer almaktadır. 

 

 1.6.5.3. Türkiye’de Tütün Kontrolü ÇalıĢmaları 
Türkiye‘de tütün kullanımı oldukça yaygındır. Ortalama olarak 5 erkekten ikisi ve 5 

kadından bir tanesi sigara içmektedir. Türkiye‘de tütün ve tütün mamullerinin üretimi ile satıĢı 
konularının devlet tekelinde olması nedeniyle uzun yıllar tütün mamullerinin kullanımını 
arttırmaya yönelik reklam ve tanıtım Ģeklinde bir etkinlik söz konusu olmamıĢ, tütün kullanımının 
kontrolü bakımından da özel bir çaba gösterilmemiĢtir. Cumhuriyetin ilk kurumlarından olan ve 
1924 yılında kurulmuĢ olan Tekel Ġdaresi, uzun yıllar boyunca tütün üretimini planlamıĢ ve 
üretilen tütünün tek müĢterisi konumunda çiftçinin ürettiği tütünün tamamını satın almıĢ, sigara ve 
diğer tütün ürünlerini üreterek ―devlet kontrolünde‖ pazarlamasını yapmıĢtır. 

Dünyadaki geliĢmelere paralel olarak çeĢitli alanlarda devletin rolünün azaltılması 
düĢüncesi ile 1984 yılında yabancı sigaraların Türkiye‘ye ithal edilmesine olanak veren bir yasa 
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çıkarılmıĢtır. Yasa, yabancı sigaraların ithal ve satıĢı yetkisini Tekel‘e vermekteydi. Ancak bu 
yasanın hemen arkasından 1986 yılında, tütün ürünlerinin ithali ve satıĢı konularındaki ―devlet 
tekeli‖ni kaldıran bir baĢka yasa çıkarılmıĢtır. Bu durum, uzun yıllar boyunca sigara reklamının 
yapılmadığı ülkemizde, yabancı sigara firmaları tarafından yurda ithali yapılan sigaraların reklamı 
konusunu gündeme getirmiĢtir. Yabancı sigaraların çekiciliği ve reklamlar etkisini göstermiĢ ve 
izleyen yıllarda Türkiye‘de özellikle gençler arasında sigara kullanımı hızla artarak, kullanılan 
sigara markalarında da yerli markalardan yabancı markalar yönünde değiĢim olmuĢtur. (ġekil 7) 
1996 yılında yapılan bir değerlendirmede değiĢik gruplarda sigara içenlerin % 4-11 kadarı yerli 
marka sigaralardan yabancı markaya geçtiklerini belirtmiĢlerdir. 

 

  

 
ġekil 7. Türkiye‘de Tütün Kullanımı (Bin Ton) 
Kaynak: Tekel ve TAPDK, 2008 Verileri 
 
Türkiye‘de sigara kontrolü konusundaki çalıĢmalar da ilk kez bu yıllarda baĢlamıĢtır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 1987 yılında toplanan bir danıĢma kurulunda sigara kullanımının 
sakıncaları dile getirilmiĢ ve sigara kullanımının kontrolü için plan yapılmıĢ, bu konuda bir yasa 
hazırlığına baĢlanmıĢtır. Birkaç yıl sonra 1991 yılında ülkemizde sigara konusunda birbirine zıt iki 
etkinlik bir arada yaĢanmıĢtır. Hükümet bir yandan tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine 
dair bir yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)‘nden geçirmiĢ, bir yandan da yabancı 
sigara firmalarının ülkede sigara üretimi yapmak için fabrika kurmasına olanak veren bir baĢka 
yasayı kabul etmiĢtir. Tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair olan yasa CumhurbaĢkanı 
tarafından, sigara reklamlarının yasaklanmasının ticaret özgürlüğüne aykırı olduğu görüĢü ile veto 
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edilerek geri çevrilmiĢ, bu arada yabancı firmalar Türkiye‘de fabrika kurarak sigara üretimine 
baĢlamıĢtır.  

Bu değiĢiklikleri izleyen yıllarda Türkiye‘de sigara tüketiminin artması üzerine tütün 
kontrolü amacıyla çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu amaçla yapılan ilk bilimsel toplantı olan 
―Sigara ile Mücadele I. Ulusal Kongresi‖  1992 yılında Ankara‘da yapılmıĢtır. Toplantıya katılan 
akademisyenler, milletvekilleri ve medya mensupları ülkede sigara kullanımını kontrol etmek için 
yapılması gerekenleri tartıĢmıĢlardır. Bu sempozyumun yol açtığı önemli bir geliĢme Sigara ve 
Sağlık Ulusal Komitesi‘nin kurulması olmuĢtur. 

Ülkede sigara mücadelesi konusunda çaba gösteren ve sayıları 60‘ ın üzerinde olan kamu 
kurumları ile sivil toplum kuruluĢlarını bir araya getiren ve 1995 yılında kurulan Ulusal Komite, 
daha önce görüĢülmemiĢ yasanın yeniden hazırlanarak TBMM‘ye sevk edilmesi yönünde çaba 
göstermiĢtir. Bu çabaların sonucunda 4207 sayılı ―Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine 
Dair Kanun‖ TBMM‘de 7 Kasım 1996 günü kabul edilmiĢ ve 26 Kasım 1996 günkü Resmi 
Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Yasa teklifinin Meclis‘ teki görüĢmeleri sırasında Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi 
CumhurbaĢkanını, TBMM BaĢkanını, siyasi parti gruplarını ve çeĢitli milletvekillerini ziyaret 
ederek bu yasanın önemini dile getirmiĢtir. Yasanın kabul ediliĢinin birinci yılında 7-8 Kasım 
1997 günlerinde Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi düzenlenmiĢ, kongreye katılan uzmanlar ve 
DSÖ temsilcileri tütün kontrolü ve yasanın uygulanması ile ilgili konuları tartıĢmıĢlardır. 

Ġzleyen yıllarda Ulusal Komite yasanın en yakın takipçisi ve savunucusu olarak yasanın 
iĢlerliği konusunda çaba göstermiĢtir. Yasadaki baĢlıca maddeler tütün mamullerinin her türlü 
reklam ve tanıtımının ve 18 yaĢından küçük çocuklara sigara satıĢının yasaklanması, sigara 
paketleri üzerine sağlığa zararlı olduğuna iĢaret eden uyarı yazılması, toplu olarak bulunulan 
baĢlıca yerlerde, toplu taĢıma araçlarında, sağlık, spor ve eğitim tesislerinde sigara içiminin 
kısıtlanması Ģeklindedir. Yasa ayrıca bütün televizyon kanallarına tütün kullanımının zararları ve 
korunma yolları konularında ayda en az 90 dakika süreli eğitici yayın yapma yükümlülüğü de 
getirmiĢtir. Uluslararası tütün firmaları yasanın reklamları kısıtlayan maddesinin Anayasa‘ya 
aykırı olduğu gerekçesi ile bu maddenin iptali için dava açmıĢ, ancak Anayasa Mahkemesi ―kamu 
yararının ve genel sağlığın korunması‖  bakımından Anayasa‘ya aykırılık bulmamıĢ ve tütün 
firmalarının itirazını reddetmiĢtir. Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 4207 sayılı 
Kanunun uygulanması ile ilgili bazı güçlükler olmakla birlikte ülkemizde özellikle bu yasanın 
yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde sigara kullanımı ile ilgili olarak çeĢitli kısıtlamalar 
gündeme gelmiĢtir. Örneğin; toplu taĢıma araçlarında ve toplu bulunulan pek çok ortamda sigara 
içilmemesi bir sosyal norm olarak benimsenmiĢtir.  

DSÖ tarafından hazırlanan Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi‘nin Sağlık Bakanı        
28 Nisan 2004 tarihinde imzalamıĢ, sözleĢme 25 Kasım 2004 tarihinde de TBMM tarafından kabul 
edilmiĢtir. Böylece Türkiye, Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesini kapsayan Ģekilde bir yasaya 
sahip olmuĢtur. Aslında 1996 yılında yürürlüğe girmiĢ olan 4207 sayılı yasa uyarınca Türkiye, 
Çerçeve sözleĢmesinde yer alan hususların çoğuna önceden de sahip idi. Türkiye dıĢında daha pek 
çok ülke de tütün kontrolü bakımından kendi ulusal yasalarına sahipti. Bu anlamda sözleĢme 
uluslararası alanda birlikte hareket etme ve dayanıĢma olanaklarını geliĢtirmesi bakımından önem 
taĢımaktadır. Türkiye‘de Çerçeve SözleĢmesinin kabul edilmesinden daha önce tütün kontrolü 
bakımından çeĢitli çabalar gösterilmiĢtir. SözleĢmenin TBMM tarafından onaylanmasının 
arkasından Sağlık Bakanlığı, daha önceden baĢlatılmıĢ olan ―Ulusal Tütün Kontrol Programı‖  
hazırlanması ile ilgili çalıĢmalara hız vermiĢtir. Ulusal tütün kontrol programında 4207 sayılı yasa 
ile de belirlenmiĢ olan çeĢitli uygulamalar bulunmaktadır. Bu arada 2002 yılında 4733 sayılı yasa 
ile kurulmuĢ bulunan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 
(TAPDK) tarafından da bazı yönetmelik ve tebliğler yayınlanmıĢ, bu Ģekilde 4207 sayılı yasanın 
uygulanması ile ilgili bazı aksaklıkların giderilmesi yoluna gidilmiĢtir. 

Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun uzunca bir zaman 
uygulandıktan ve bu konuda toplumsal benimseme yerleĢtikten sonra yasanın kapsamının 
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geniĢletilmesi ve uygulamada karĢılaĢılan bazı güçlüklerin aĢılması amacı ile yasada bazı 
değiĢiklikler yapılması gündeme gelmiĢtir. Ġki yılı aĢkın çalıĢmalar sonunda 2008 yılı baĢında 
yasanın bazı maddelerini değiĢtiren düzenleme yapılmıĢtır. Bu düzenleme ile Kanun‘un adı ―Tütün 
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun‖ olarak değiĢtirilmiĢ, sigara 
içilmesinin yasaklandığı alanlar geniĢletilmiĢ, restoran,  kafe ve barlar‘da sigara içilmesinin 
yasaklandığı yerler arasına katılmıĢtır. Ayrıca yasa reklam ve tanıtım yasağının yanında tütün 
endüstrisi tarafından sponsorluk yapılmasını da yasaklamıĢ, yasa hükümlerine uymayanlara 
yönelik cezaların uygulanmasını da netleĢtirmiĢtir. Yenilenen Ģekli ile 4207 sayılı ―Tütün 
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun‖ MPOWER paketinde yer alan 
stratejileri büyük ölçüde karĢılar duruma gelmiĢtir.  

Yasanın baĢlıca maddeleri ile MPOWER stratejilerinin karĢılaĢtırılması Ģu Ģekilde 
yapılabilir: 

 Yasanın 3. maddesi, koridorları dâhil olmak üzere kamu hizmet binalarının 
kapalı alanlarında, sağlık, eğitim, spor, kültür, ticaret, eğlence, yerlerinde, taksiler dâhil olmak 
üzere toplu taĢıma araçlarında, lokanta, kahvehane, kafeterya, birahanede tütün ürünü kullanımını 
yasaklamaktadır. Bu Ģekilde ülkemizdeki durum MPOWER paketi içinde yer alan ―kapalı 
alanlarda tütün ürünleri tüketilemez‖ ifadesi ile tam olarak uyumlu hale gelmiĢ olmaktadır. 

 Sigara içenlerin tedavisi ile ilgili olarak Yasanın 5. maddesinin 9 ve 10. 
fıkraları tütün bağımlılığının tedavisinin ―ulaĢılabilir‖  olmasını sağlamak için Sağlık Bakanlığı‘na 
görev vermekte ve bu amaçla bütçeye ödenek konmasını öngörmektedir. 

 Sigaranın zararları konusunda toplumu uyarma ve eğitme konusuna Yasanın 5. 
maddesinin 3-4-5-7 ve 8. fıkralarında değinilmektedir. Bu fıkralarda paketler üzerindeki uyarı 
yazıları düzenlenmekte, televizyonlara eğitici yayın yapma konusunda görev verildiği 
belirtilmekte ve Milli Eğitim Bakanlığına da sigara dumanından pasif etkilenimin zararları 
konusunda halk eğitimi için müfredat geliĢtirilmesi için görev verilmektedir. Sigara paketleri 
üzerindeki uyarı yazıları 14 değiĢik ifadeyi içermektedir. 

(1 Mayıs 2010‘dan itibaren Türkiye‘deki sigara paketlerinin üzerine ―Resimli Uyarı‖  
konulması zorunlu hale gelmiĢ bulunmaktadır.) 

  Tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımı ile sigara firmaları tarafından sponsorluk 
yapılmasının engellenmesi konusu yasanın 4. maddesinde ele alınmaktadır. Bu maddenin alt 
bölümlerinde reklam, tanıtım ve sponsorluğun önüne geçmek bakımından çeĢitli düzenlemelere 
yer verilmiĢtir. 

 Çocuklara (18 yaĢ altı) sigara satıĢı yapılması önceki yasada olduğu gibi 
yenilenen yasada da aynen yer almaktadır. Ancak yeni yasada kurallara uymayanlara yönelik 
yaptırımlar içinde çocuklara sigara satıĢı yapanlar için hapis cezası öngörülmektedir.  

2008-2012 yıllarını kapsayan Ulusal Tütün Kontrol Programı, 12 Aralık 2007 günü 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından faaliyete geçirilmiĢtir. Programın en temel amacı, 15 
yaĢ ve üzerinde sigara kullanmayanların oranını 2012 yılı itibarıyla % 80‘e çıkarmak ve 15 yaĢ altı 
grup için bu oranın sıfıra inmesini sağlamaktır. Kamuya açık yerlerin tümünde tütün ürünü 
kullanımını ve tütün ürünlerinin reklam, tanıtım ve sponsorluğunu tamamen yasaklayan kapsamlı 
bir tütün kontrolü kanunu (5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zaralarının Önlenmesine Dair 
Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun), 3 Ocak 2008 tarihinde TBMM tarafından kabul 
edilmiĢ ve CumhurbaĢkanı tarafından onaylanarak 19 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu 
Kanunun amacı, kiĢileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların 
alıĢkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teĢvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri 
almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesini sağlamak yönünde düzenlemeler yapmaktır.  

Yakın zamanda değiĢtirilmiĢ olan kapsamlı tütün kontrolü yasasına göre, % 100 
dumansız iĢ yerleri ve kamuya açık yerlerle ilgili ilk aĢama 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe 
girmiĢtir. Bu aĢamada, kamuya açık kapalı alanların ve iĢyerlerinin tümünde tütün tüketimi 
yasaklanmıĢtır. Yalnızca ruh sağlığı hastaneleri, cezaevleri ve huzurevlerinde sigara kullanımına 
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mahsus yerlerin ayrılmasına izin verilmiĢtir. Yasanın bu konu ile ilgili hükümleri ulusal ve 
uluslararası medya tarafından geniĢ bir Ģekilde ele alınmıĢtır.  

Yasanın tütün kullanımı yasağıyla ilgili, kahvehane, restoran ve açık alanlardaki kafe ve 
barları kapsayan bir sonraki ve en son aĢaması ise 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

 

 
ġekil 8. Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine ĠliĢkin Mevzuat ÇalıĢmaları 
Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Raporu, 2010 
 
Görüldüğü gibi Türkiye‘de 2008 yılında yürürlüğe girmiĢ olan 4207 sayılı Tütün 

Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, tütün kontrolü konusunda 
uluslararası düzenleme olan TKÇS ve MPOWER paketinde yer alan stratejileri büyük ölçüde 
karĢılamaktadır. Bu Ģekilde Türkiye tütün kontrolü konusunda dünyanın en ileri konumdaki 
ülkeleri arasında yer almaktadır. 

Öte yandan Tütün Kontrolü Ölçeği bakımından yapılan hesaplamada Türkiye‘nin alması 
gereken puan 50 veya daha yüksek olmalıdır. Bu puan ile de Avrupa‘daki 30 ülke arasında 
oldukça yukarı sıralarda yer almaktadır.  

Sonuç olarak Türkiye tütün kontrolü konusunda dünyada en önde gelen ülkelerden birisi 
konumundadır. Özellikle yenilenen tütün kontrolü kanunu ile ülkemiz pek çok ülke ve uluslararası 
kuruluĢ açısından ilgi odağı durumundadır. Ancak bu kapsamlı yasaya sahip olmanın yanında 
yasanın baĢarılı Ģekilde uygulanması tütün kontrolü konusunda baĢarıya ulaĢmak bakımından çok 
önemlidir.  

Not: Ülkemizdeki Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 
Kanun’un uygulanmaya başlamasının ardından etkilerini ölçmeye yönelik araştırmalar 
gerçekleştirilmiş olup, bu araştırmalara ilişkin bilgiler Rapor’un ilgili bölümünde (Sağlık 
Bakanlığı’nın Kanserle Savaş Faaliyetleri- Sigara ve Obezite İle Mücadele Çalışmaları ) 
verilmektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
1. Devlet tütün ile mücadelede ciddi ve kararlı olduğunun ilk iĢaretini 1996 yılında 4207 

sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile vermiĢtir. Bu Kanun ile Türkiye‘de tütün ve tütün mamulleri 
ile ilgili her türlü reklam ve promosyon yasaklanmıĢ, eğitim kurumlarının kapalı alanlarında ve 
toplu taĢıma araçlarında tütün kullanılması tümüyle yasaklanmıĢtır. 

2. Türkiye 28 Nisan 2004 tarihinde TKÇS‘yi imzalamıĢ ve 30 Kasım 2004‘de 
onaylamıĢtır. 5727 sayılı tütün kontrolü Kanunu da bu doğrultuda olup DSÖ‘nün Tütün Kontrolü 
Çerçeve SözleĢmesi gerekliliklerine cevap verir özelliktedir. Ġlgili komisyonlar, bu Kanun 
çerçevesinde gereksinim duyulan uygulamaları TKÇS‘nin diğer maddelerine uygun olarak Ulusal 
Tütün Kontrol Programları dâhilinde planlamaktadır. 

3. Sağlık Bakanlığı 12 Aralık 2007 tarihinde 130 üye kurum ve kuruluĢun desteği ile 
hazırlanan Tütün Kontrolü Ulusal Programı‘nı sunmuĢtur. Bu program ülkede tütün kontrolünde 
baĢarılı olabilmek ve tütün kullanım sıklığını azaltmak için gerekli tüm unsurları içermektedir. 

4. 3 Ocak 2008 tarihli 5727 sayılı Kanun gereği sigara içilmesi tüm iĢyerlerinde, kamuya 
açık mekânların tüm kapalı alanlarında, toplu taĢıma araçlarında (taksiler dâhil olmak üzere), 
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eğitim kurumlarında vb. yasaklanmıĢtır. Yasanın ilk aĢaması 19 Mayıs 2008 tarihinde uygulamaya 
girmiĢ olup, tüm restoran, bar, kafe ve kahvehanelerde de tütün kullanımına yasak getiren ikinci 
aĢamasına ait uygulamalar 19 Temmuz 2009 tarihinden sonra zorunlu hale gelmiĢtir. 

5. 2006 yılının Ocak ayından itibaren, Türkiye‘de sigara paketlerinin üzerine tütün 
kullanımının sağlığa zararlı etkileri konusunda yazılı mesajlar konulması zorunluluğu getirilmiĢtir. 
Bu uyarı yazıları geniĢ kısımlarda, toplam yüzey alanının en az % 30 - % 40 kadarını kaplayacak 
büyüklükte ve paketin her iki yüzünde olmak zorundadır. Halen bu uyarılara örnek olarak ―sigara 
içmek öldürür‖ , ―sigara içenler erken ölür‖ , ―sigara içmek cildinizin yaĢlanmasına sebep olur‖  ve 
―sigara içmek akciğer kanserine neden olur‖  mesajları verilebilir.  

Ayrıca, 2010 yılı Mayıs ayından itibaren, sigara paketlerinin üzerinde resimli uyarı 
bulunması zorunlu hale getirilmiĢtir. 

6. Çok uluslu tütün endüstrisi 1986 yılından beri önemli politik ve pazarlama faaliyetleri 
içinde olmasına rağmen, düzenli bir tütün ile mücadele hareketinin baĢlaması 1991 yılını 
bulmuĢtur. Milletvekilleri ve basının yer aldığı ilk ―Tütün ve Sağlık Sempozyumu‖ 1992 yılında 
Ankara‘da düzenlenmiĢtir. 

7. 1995 yılının Mayıs ayında, Türk Hekimler Birliği, Türk Toraks Derneği, Türk Halk 
Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Tütün ile SavaĢ ve Sağlığın GeliĢtirilmesi 
Derneği önderliğinde Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesini oluĢturulmuĢtur. Bu Koalisyon daha 
sonraki tarihlerde yapılan tüm yasal düzenlemeler ve TKÇS görüĢmeleri ile ilgili yasal 
düzenlemelerin uygulanması aĢamasında önemli katkılar sağlamıĢtır 

8. Türkiye‘de devlet dıĢında sürdürülen tüm tütün kontrol aktiviteleri gönüllülük 
tabanında yapılmaktadır. Bunun için ayrılmıĢ özel bir bütçe bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı 
bazı durumlarda bazı kurum ve kuruluĢlardan aldığı destek ile bu tür tütün karĢıtı faaliyetlere 
kısıtlı bir bütçe aktarımı yapabilmektedir. 

9. Sigaraların vergilendirilmesi ve sigara fiyatlarının belirlenmesinden Maliye Bakanlığı 
sorumludur. Sigara fiyatları son 10 yıl içinde neredeyse 2 kat artmıĢ olmasına rağmen, satıĢ 
fiyatlarının birçok Avrupa ülkesindeki fiyatlar ile karĢılaĢtırıldığında çok düĢük olduğu 
gözlenmektedir. 

10. 1996 yılında uygulamaya giren 4207 sayılı Tütün Yasası tütün reklamları, çocuk ve 
gençlere tütün satılması, toplu taĢıma araçları, spor, kültür ve eğitim ortamlarında tütün 
kullanılması gibi durumlara kesin yasak getirmiĢ olmasına rağmen, tütün firmaları bu yasaklar 
içinde sadece reklam yasağına karĢı eylem yapmıĢtır. Daha sonraki yıllara ait tütün endüstrisi 
belgeleri incelendiğinde ilgili yasa tasarısının kabul edilmemesi için çok ciddi çaba harcandığı 
anlaĢılmaktadır. 

11. Ulusal tütün kontrolü çalıĢmalarının baĢarısı için bu çalıĢmaların sürekli, kapsamlı ve 
detaylı olması, öncelik gerekliliklerinin üzerinde durması, düzenli aralıklarla izlenmesi ve gözden 
geçirilmesi (gerekiyorsa) gerekmektedir. Ülkedeki güçlü tütün karĢıtı yasalar ve kararlılığa 
rağmen, herkes için dumansız bir hava sahası sağlanabilmesi için tütün karĢıtı etkinliklere dikkatli  
bir Ģekilde devam edilmesi gerekmektedir. MPOWER stratejileri arasında, kısa vadede en çok 
vergilerin arttırılması ve sigara bırakma imkânlarının sağlanması konularında daha fazla çaba 
gösterilmesine ihtiyaç duyulurken, diğer stratejiler konusunda sürdürülmekte olan baĢarılı 
çalıĢmalara aynı hızda devam edilmesi gerekmektedir.   

 

 1.6.6. Tütün Kontrolü Temel Stratejileri  
Tütün kontrolü çalıĢmaları birbirini tamamlayan üç bölüm halinde ele alınabilir. 

Bunlardan birincisi sigara alıĢkanlığının hiç edinilmemesidir. Günümüzde sigara alıĢkanlığı 
genellikle çocukluk yaĢlarında edinildiği için, sigaraya baĢlamanın önüne geçebilmek bakımından; 

- çocuklara yönelik eğitici programlar yapılması,  
- çocuklara sigara satıĢının yasaklanması,  
- sigaranın reklam ve tanıtımının yapılmaması, 
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- çocuklar için rol modeli olan anne ve babalar ile öğretmenler, sanatçı ve 
sporcuların çocukların göreceği Ģekilde sigara içmemeye özen göstermesi,  

- sigara fiyatlarının artırılması gibi uygulamalar yapılır.  
Tütün kullanımının olumsuz etkileri bakımından önemli bir grup, sigara dumanından 

pasif olarak etkilenenlerdir. Kendileri sigara içmediği halde baĢkalarının içtiği sigaradan pasif 
olarak etkilenen bu kiĢilerde de akciğer kanseri ve kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları daha 
fazla görülmektedir. Bu nedenle sigara dumanından pasif etkilenimin de önüne geçilmesi 
gereklidir. Bu yönde çaba gösterilmesi, tütün kontrolü çalıĢmalarının ikinci bölümünü oluĢturur. 
Bu amaçla insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde (okullar ve iĢyerleri, toplu taĢıma araçları, 
sinema-tiyatro vb. eğlence yerleri, lokanta, bar, kahvehane ve kafe türü yerler vs.) sigara 
içilmesinin yasaklanması çok temel bir uygulamadır. Bu uygulamalar sonucunda tütün kullanımına 
bağlı sağlık sorunlarının önemli bir bölümünü önlemek olanaklıdır.  

Ancak, bütün toplumlarda çok sayıda kiĢi de sigara içmektedir. Bu kiĢilerin, baĢkalarına 
zarar vermelerinin önüne geçmek bakımından yukarıda sayılan uygulamalar yarar sağlar. Bunun 
yanısıra sigara içenlerin sağlığını korumak amacı ile bu kiĢilerin sigara içmekten vazgeçmelerini 
sağlamaya yönelik olarak da çaba gösterilmelidir. Bu çabalar da tütün kontrolü çalıĢmalarının 
üçüncü boyutunu oluĢturur.  

 

 1.6.7. Sigara Bırakma YaklaĢımları  
Ġnsanlar doğdukları zaman sigara içmezler, sigara içmek, sonradan edinilen bir 

davranıĢtır. Sonradan edinilen bu davranıĢ, vazgeçilebilir bir davranıĢtır. Esasen dünyada 
milyonlarca insan sigara bağımlılığından kurtulmayı baĢarmıĢtır. O halde sigarayı bırakmak 
olanaklıdır. Önemli olan buna karar vermek ve bu yönde gerekli adımları atmaktır. Ancak bazen 
bu alıĢkanlıktan vazgeçmek oldukça güç olmaktadır.  

Tütün yandığı zaman oluĢan duman içinde çok sayıda madde vardır. Bunlar arasında 
nikotin, tütün bağımlılığından sorumlu olan maddedir. Sigara dumanı solunduğu zaman duman 
içinde bulunan nikotin 8-10 saniyelik sürede beyine ulaĢmakta, hipotalamusta vantral tegmental 
bölgedeki nikotin reseptörlerini uyararak dopamin salınımına yol açmaktadır. Dopamin insanda 
mutluluk ve haz duyusu yaratan bir maddedir. Sigara içen kiĢiler zaman içinde bu haz duyusunu 
aramaya baĢlarlar. Bu arayıĢ onları sigara içmeye sevk eder, bu Ģekilde sigara içme ve mutluluk 
duyusu birbirini izler Ģekilde bağımlılık oluĢur.  

Nikotin bağımlılığı sigara içen herkeste aynı Ģekilde ve aynı düzeyde değildir. Bazı 
tiryakilerin bağımlılığı daha güçlüdür. Bu nedenle bu kiĢiler sigarayı daha fazla ararlar ve sayıca 
daha fazla sigara içerler.  

Sigara alıĢkanlığında nikotinden dolayı olan bağımlılığın yanısıra psikolojik olarak bir 
davranıĢ alıĢkanlığı da rol oynar. Sigara içme davranıĢı çoğunlukla özel bazı ortamlarda ve 
koĢullarda olmaktadır. Tiryakilerin çoğu yemekten sonra, arkadaĢ toplantılarında, çay-kahve gibi 
içeceklerle birlikte, özellikle sigara içen arkadaĢlarla olan birlikteliklerde sigara içerler. Bu 
özelliklerin bilinmesi, sigarayı bırakma çabaları bakımından önem taĢır. Sigarayı bırakan kiĢilerin, 
kendilerine sigara çağırıĢımı yapacak bu tür ortamlardan ve iliĢkilerden uzak durmaları gerekir.  

Sigara alıĢkanlığından vazgeçmek için çeĢitli yaklaĢımlar ve yöntemler söz konusudur. 
Bazı kimseler kendi istekleri ile sigarayı bırakmayı baĢarırlar. Sigarayı bırakma konusunda kiĢinin 
bu yöndeki kararı çok önemli olmakla birlikte, profesyonel destek almadan kendi çabası ile 
sigarayı bırakmayı baĢaranların sayısı fazla değildir. Kendi kendine sigarayı bırakanların büyük 
bölümü bir müddet sonra tekrar sigara içmeye baĢlamaktadır. Bu nedenle, sigara bırakma 
konusunda profesyonel destek alınması önerilmektedir. Profesyonel destek olarak psikolojik 
destek ve bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Sigara bırakma ile ilgili önemli bir nokta, nikotin 
bağımlılığının bir hastalık olarak algılanması ve bu anlayıĢ ile tedavi edilmesidir. Dünya Sağlık 
Örgütü nikotin bağımlılığını bir hastalık olarak tanımlamıĢ ve bu durumu hastalıkların 
sınıflandırılması listelerinde ayrı bir kod numarası ile belirtmiĢtir. Nikotin bağımlılığı bir hastalık 
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olduğuna göre tedavisinin de hekim tarafından yapılması ve tedavi yaklaĢımı olarak da bilimsel 
olarak kanıtlanmıĢ (kanıta dayalı) bir yöntemin kullanılması gereklidir. 

Sigara bırakma çabalarının her zaman baĢarı ile sonlanmadığı gerçeğinin akılda 
tutulmasında yarar vardır. En baĢarılı uygulamalarda bile sigarayı bırakanların yarısının bir yıl 
içinde tekrar sigara içmeye baĢladıkları bilinmektedir. Böyle bir durumda kiĢi ile görüĢmeler 
yapmak suretiyle tekrar bırakmayı denemesi yönünde kiĢi desteklenmelidir.  

 

 1.6.7.1. Sigarayı Bırakmanın Yararları 
Sigarayı bırakmanın çeĢitli yönlerden yararı vardır. Bu yararların baĢında kuĢkusuz 

sigaranın yol açtığı hastalık risklerinin azalması gelir. Sigarayı bırakan kiĢide ilk yarım saat içinde 
nabız ve kan basıncı normale döner, 6-8 saatlik sürede kandaki karbon monoksit düzeyi düĢer, 24 
saatte ise akut miyokard enfarktüsü geçirme riski yarıya iner. Daha sonra geçen günler ve yıllar 
içinde çeĢitli hastalıkların riskinde önemli azalmalar olur. Hastalık risklerinin azalması ilk yıllarda 
daha belirgindir, ama ilerleyen yıllarda risk azalması sürer. Sigara bırakıldıktan 10-15 yıl 
sonrasında ise akciğer kanseri ve kalp hastalığı riski sigara içmeyen bir kiĢinin riskine yakın 
düzeye kadar azalmıĢ olur (Tablo 14).  

Sigarayı bırakan bir kiĢide gözlenen olumlu etkiler, sigarayı her yaĢta bırakan kiĢilerde 
ortaya çıkar. Bu yüzden sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç kalınmıĢ değildir, sigara her yaĢta 
bırakılmalıdır. Ġngiltere‘de 1950-2000 yılları arasında akciğer kanseri nedeni ile olan ölümler 
yönünden yapılan değerlendirme sonucunda 60 yaĢında sigarayı bırakmıĢ olanlarda dahi sonraki 
yıllarda akciğer kanseri nedeniyle ölme olasılığında azalma meydana geldiği saptanmıĢtır. 
KuĢkusuz risk azalması, sigarayı daha erken yaĢlarda bırakanlarda daha fazladır. AraĢtırma 
sonucuna göre sigara içen her 100 kiĢiden 16 tanesi 75 yaĢına kadar olan sürede akciğer kanseri 
nedeniyle ölmektedir. Sigarayı 60 yaĢında bırakanlarda akciğer kanseri nedeniyle ölme olasılığı 10 
kiĢiye, sigarayı 50 yaĢında bırakanlarda ise 6 kiĢiye, 30 yaĢında bırakanlarda ise 1.7 kiĢiye 
inmektedir. 

 
Tablo 14. Sigara Bırakıldıktan Sonra Gözlenen Olumlu GeliĢmeler  

 Kaynak: SB Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması Türkiye Raporu, 2010 
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Tablo 15. Sigarayı Bırakan KiĢilerde Akciğer Kanserinden Kümülatif Ölüm Hızı 
Ġngiltere, 1950-2000. 

 
  Sigarayı Bırakma YaĢı 

75 yaĢında erkek, 
Kümülatif risk (% ) 

  Sigara içen 16 

  60 yaĢında terk 10 

  50 yaĢında terk 6 

  40 yaĢında terk 3 

  30 yaĢında terk 1.7 

  Hiç sigara içmeyen 0.4 

 Kaynak: Türkiye Tütün Kontrolünde Dünyanın Neresinde? Nazmi Bilir, Türk Toraks 
Derneği, 2009 

EriĢkinlikte sigarayı bırakmanın akciğer kanseri ve nedensel olarak bu alıĢkanlıkla 
iliĢkilendirilen diğer belli baĢlı kanserlerde bir faydası gösterilmiĢtir. Bu sonuç gençlerde bu 
alıĢkanlıktan sakınılmasını sağlayacak ve eriĢkinlerde de sigarayı azaltma ya da bırakmaya yol 
açacak sigaraya karĢıt stratejilerin geliĢtirilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır. Açıkçası Kuzey 
Amerika‘da ve birçok Avrupa ülkesinde son 20 yılda meydana gelen ve akciğer kanserinin azalan 
insidans ve ölüm oranlarına yansıyan tütün tüketimindeki düĢüĢ özellikle orta yaĢta bırakma 
oranlarındaki artıĢtan kaynaklanmaktadır. Öte yandan tütünle iliĢkili kanserle mücadeledeki en 
önemli sorun kaynakları düĢük düzeydeki ülkelerde, özellikle de Çin ve diğer Asya ülkelerinde 
görülecektir; tütünle ilgili kanserlerdeki en büyük artıĢın dünyanın bu Bölgesi‘nde meydana 
geleceği öngörülmektedir. Tıp ve halk sağlığı kurumlarının artan çabalarına ve sivil toplum 
örgütlerinin artan katılımına rağmen tütün kullanımının kadınlarda ve kaynakları düĢük ülkelerde 
yayılmasıyla mücadele gelecek on yıllarda kanseri önleme çabalarının karĢılaĢacağı en zorlu ve en 
büyük problem olarak durmaktadır.  

 

 1.6.7.2. Ülkemizde Durum 
Ülkemizde sigara bırakma yöntemleri bakımından çağdaĢ yöntemlerin kullanımı söz 

konusudur. Ancak bu yöntemlerin kullanılması, konuya ilgi duyan bazı doktorların etkinliği ile 
sınırlı kalmaktadır.  

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca KETEM (Kanser 
Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)‘ lerde ve Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle 
Mücadele Daire BaĢkanlığınca tüm devlet hastanelerinde ücretsiz hizmet veren sigara bıraktırma 
klinikleri açılmıĢtır. Bu kliniklerde görev yapmakta olan hekimlerin konuyla ilgili eğitimleri 
tamamlanmıĢ bulunmaktadır. Sigara bırakma kliniklerinin herkesin ulaĢabileceği Ģekilde ülke 
çapında yaygın olduğunu söyleme olanağı henüz yoktur, bununla birlikte geçen zaman içinde 
sigara bırakma kliniklerinin sayısı giderek artmaktadır.  

Öte yandan doktorların hastalarına yönelik olarak sigarayı bırakma konusunda destek 
olmaları da yaygın bir uygulama değildir. Bir üniversite hastanesinde yapılan değerlendirmede bu 
konuya göğüs hastalıkları ve kardiyoloji kliniği doktorlarının daha fazla önem verdiği ve 
hastalarına bu yönde daha çok yardımcı olduğu ortaya konmuĢtur. Bununla birlikte bütün doktorlar 
bir arada değerlendirildiğinde 4 doktordan bir tanesinin bütün hastalarının sigara içme alıĢkanlığını 
öğrendiği ve 5 doktordan birisinin de sigara içen bütün hastalarına sigarayı bırakması konusunda 
danıĢmanlık yaptığı saptanmıĢtır. Bu arada sigara bırakmak isteyenlere yönelik olarak, 
kullandıkları yöntemler itibarıyla bilimsel olarak kanıtlanmıĢ olmayan yöntemleri kullanan bazı 
özel kuruluĢlar da bu alanda faaliyet göstermektedir.     

 

ÖZET VE SONUÇLAR: 
Tütün kullanımı önlenebilir ölüm ve hastalık nedenlerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) verileri tütün kullanımına bağlı ölümün dünyada ikinci sırada geldiğini göstermektedir. 
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Dünyada 15 yaĢ üstü nüfusun yaklaĢık üçte biri sigara içmektedir. Sigara içenlerin çoğunun da 
geliĢmekte olan ülkelerde yaĢadığı bildirilmiĢtir. Türkiye‘de 15 yaĢ üstü nüfusta erkeklerin 
yaklaĢık % 45‘ i, kadınların yaklaĢık % 15‘ i sigara içmektedir. 

Tütün içimi 13 farklı kansere neden olmaktadır: Akciğer, ağız boĢluğu, geniz ve sinüsler, 
yutak, gırtlak, yemek borusu, mide, pankreas, karaciğer, idrar torbası, böbrek, serviks uteri ve 
miyeloid lösemi. 

Akciğer kanseri, sigaranın neden olduğu en önemli kanser türüdür. Sigara içme süresi 
içicilerde artan kanser riskinin en önemli belirleyicisidir ve bu risk içilen sigara adedi ile orantılı 
olarak artmaktadır. Tütün içimi tüm histolojik akciğer kanseri risklerini artırmaktadır. 

Yakın zamanda gerçekleĢtirilen sigara ve kanser meta-analizlerinden elde edilen 
tahminler ikna edici bir biçimde erkek ve kadınlarda sigara ile iliĢkilendirilen kanser risklerinde 
benzerlik göstermektedir. 

Tütün dumanı içerdiği polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve tütüne özel nitrozaminlerle 
(örneğin NKK) insanlarda en yaygın kanserojendir. Kanserojenlerin nefes yolundaki epitel 
hücrelere sürekli sigara içme yoluyla kronik biçimde tatbiki azalan metabolik detoksifikasyon 
halinde moleküler lezyonlara yol açabilir, onarım kabiliyetini azaltabilir, hücresel savunma 
mekanizmalarını aĢarak akciğer kanserine yol açabilir. 

Dünya genelinde takriben 1.3 milyar insan sigara içmektedir ve bu da tütünü önlenebilir 
hastalık ve ölüm nedenleri arasında ön sıralara koymaktadır. 

Tütün kullanımını yasaklayan kanunlar ülkemizde de vardır ve MPOWER kriter ve 
talepleri konusunda iyi bir noktada bulunulmaktadır. 

Tütün kontrolü hedefinin baĢarılı olabilmesi için uluslararası birliklerin ve kurumların 
koordineli desteğinin yanısıra ülke bazındaki devlet kurumlarının, akademik kuruluĢların, 
profesyonel birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin de koordineli bir yapıda çalıĢması 
gerekmektedir. 
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1.7. ENFEKSĠYON VE KANSER 
Epidemiyolojik ve biyolojik çalıĢmalar bugün Ģüpheye yer bırakmayacak Ģekilde 

göstermiĢtir ki çeĢitli enfeksiyon yapıcı ajanlar dünya genelinde kanserin ana nedenleri arasında 
yer almaktadır. En azından altı farklı virüs insanlarda belirli kanser türleriyle iliĢkilendirilmiĢtir. 
Ġnsan karsinogenezinde rol alan diğer enfeksiyon yapıcı ajanlar dört parazit ve bir bakteridir 
(Tablo 16). 

Enfeksiyon yapıcı ajanlara atfedilen küresel kanser yükü 2002 yılında enfeksiyona 
atfedilebilen kanserlerin toplamının 1,9 milyon vaka ya da küresel kanser yükünün % 17,8‘ i 
olduğu tahmin edilmektedir. Önde gelen ajanlar Helicobacter Pylori (tüm kanserlerin % 5,5‘ i), 

http://www.havanikoru.com/Docs_Sunumlar/Saglik_Bakanligi_Medya_Toplantisi_Sunumu.pdf
http://www.havanikoru.com/Docs_Sunumlar/Saglik_Bakanligi_Medya_Toplantisi_Sunumu.pdf
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HPV (% 5,2), HBV ve HCV (% 4,9), EBV (% 1,0) ve HHV8‘dir (% 0,9). Enfeksiyona 
atfedilebilen kanserlerin oranı geliĢmekte olan ülkelerde (% 26) geliĢmiĢ ülkelere (% 8) oranla 
daha yüksektir, bu da önde gelen nedensel ajanlarla (örneğin HBV, HP, HPV ve HIV) 
enfeksiyonun daha yaygın olmasından ve HPV ile iliĢkili kanser öncesi servikal lezyonlara yönel ik 
taramanın eksikliğinden kaynaklanır. Atfedilebilirlik oranları hesaplanırken büyük ölçüde iki 
parametre esas alınır; enfeksiyonun popülasyonda yaygınlığı ve belirli bir enfeksiyon sonucunda 
kansere yakalanmanın nispi riski. 

 
Tablo 16. Dünya Genelinde Enfeksiyon Yapıcı Ajanların Neden Olduğu Kanser Yükü 

2002 

 
 Grup 1= Ġnsanlarda kanserojen, Grup 2A = Ġnsanlarda muhtemelen kanserojen 

Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, DSÖ-Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
 
Dünya genelinde enfeksiyon yapıcı ajanların oluĢturduğu kanser yükünün cinsiyetlere 

göre dağılımı aĢağıda verilmektedir. 
AĢağıdaki ġekil 9 ve 10‘da görüldüğü üzere, enfeksiyona bağlı kanserler cinsiyet ayrımı 

olmaksızın özellikle geliĢmekte olan ülkeler için önemli bir sorundur. Kadınlarda HPV 
enfeksiyonuna bağlı rahim ağzı kanseri (servikal kanser) geliĢmesi nedeni ile enfeksiyon ve kanser 
iliĢkisi erkeklere göre daha yüksektir. Ancak geliĢmiĢ toplumlarda toplum tabanlı servikal kanser 
taraması yapılması nedeni ile kadın ve erkekler arasında enfeksiyon kökenli kanser oranları 
arasında belirgin bir fark yoktur. HPV aĢısının tüm kadınlarda rutin kullanıma girdiği Avustralya, 
kıtalar arasında en düĢük enfeksiyon kaynaklı kanser oranlarına sahiptir. 
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ġekil 9. Kadınlarda Enfeksiyonun Neden Olduğu Kanser Yükü 
Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, DSÖ-Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 

 
ġekil 10. Erkeklerde Enfeksiyonun Neden Olduğu Kanser Yükü 
Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, DSÖ-Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
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Günümüz de bilinen kanser yapıcı enfeksiyon etkenleri aĢağıda incelenmektedir. 
 

 1.7.1. Hepatit B Virüsü ve Hepatit C Virüsü  
Hepatit B Virüsü (HBV) enfeksiyonu dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

Dünya çapında yaklaĢık olarak 2 milyar kiĢi virüsle enfektedir ve 400 milyondan fazlası kronik 
(ömür boyu) HBV taĢıyıcısıdır. Öte yandan kronik enfeksiyon durumunun coğrafi dağılımı önemli 
farklılıklar göstermektedir. Kronik olarak enfekte olmuĢ kiĢilerin büyük çoğunluğu Güneydoğu 
Asya ve Kara Afrika‘da yaĢar. HBV enfeksiyonları tüm yaĢ gruplarında meydana gelebilir; ancak 
çoğu kronik enfeksiyon (% 70-80) perinatal dönemde, % 25-30 gibi bir oranda bebeklik ya da 
erken çocuklukta, ve % 10‘dan daha azı eriĢkinlerde meydana gelir. Enfeksiyon anadan çocuğa 
(dikey geçiĢ), çocuktan çocuğa (yatay geçiĢ), cinsel iliĢkiyle ve enfekte kanla temas yoluyla (kan 
nakli, sterilize edilmemiĢ iğne ve Ģırıngalar, dövme ve yaralanma iĢlemleri) ve kan ürünleriyle 
geçebilir. 

HBV bulaĢtıktan sonra üç yol izleyebilir. Bu yol lar Ģu Ģekilde özetlenebilinir: 
1. KiĢinin immün sistemi (bağıĢıklık sistemi) kuvvetli ise vücudunda virüse karĢı antikor denilen 

koruyucu maddeler oluĢur ve belirli bir düzeyde kalır, artık kiĢi doğal olarak aĢılanmıĢtır, tam 
Ģifa ile iyileĢmiĢtir. Ömür boyu Hepatit B‘den korunacaktır. 

2. OluĢan bu koruyucu antikorlar, eğer ki olması gereken düzeye ulaĢamaz ise kiĢi taĢıyıcı olarak 
kalacaktır, henüz kendisi hasta değildir fakat potansiyel virüs saçıcısıdır ve çevresi için 
hastalığın yayılmasında büyük bir tehlike oluĢturur. Özellikle ülkemizde bu anlamda gizli 
taĢıyıcılar çoktur, hastalığın kontrolsüz bulaĢmasında en sessiz yolu oluĢtururlar. TaĢıyıcılar 
için risk yıllar sonra baĢlayabilir. TaĢıyıcı kiĢi karaciğer kanserine aday olabilir veya organ 
hasarı ile karaciğer yetmezliğine girebilir. 

3. KiĢide koruyucu antikorlar hiç oluĢamaz, her zaman virüs güçlü durumdadır, vücut virüse 
yeniktir, karaciğer fonksiyonları bozuktur, karaciğer enzimleri yüksektir, kiĢi aktif hastadır, 
hızla karaciğer yetmezliğine gider veya hastalık yıllara yayılır zamanla karaciğer yetmezliğine 
ya da karaciğer kanserine dönüĢür. 

 
Hepatit C Virüsü (HCV) dünya genelinde 80 milyon kadar kiĢiyi enfekte etmektedir. 

HCV yaygınlığı da bölgeden bölgeye değiĢmektedir. Avustralya, Kanada ve Kuzey Avrupa‘da 
düĢük (<% 1), ABD‘de orta düzeyde (% 1), Avrupa‘nın kalanında yüksek (>% 2) ve çoğu Afrika 
ülkesi, Güneydoğu Asya, Ġtalya ve Mısır‘da yüksek (% 2) düzeyde seyretmektedir. HCV genellikle 
taramadan geçmemiĢ kan nakli ve kontamine iğne ve Ģırıngalar yoluyla bulaĢır. Enfeksiyona 
yakalanan insanların % 10‘unun kronik safhaya gittiği HBV‘nin aksine, HCV‘de yeni enfeksiyon 
kapan insanların % 80‘ i kronik duruma geçerler. HBV ile benzer biçimde HCV farklı genotiplere 
kümelenmiĢtir ve bunlar hastalık yapma ve tedaviye yanıt verme açısından farklılıklar 
göstermektedir.  

HBV ve/veya HCV ile kronik olarak enfekte kiĢiler her biri yılda yarım milyondan fazla 
insan öldüren siroz ve hepatoselüler karsinoma (HCC)‘a yani karaciğer kanserine yakalanma 
konusunda yüksek risk taĢırlar. HBV ve HCV'ye atfedilebilen karaciğer kanseri oranı 2002'de 
geliĢmiĢ ülkelerde sırasıyla % 23 ve % 20, geliĢmekte olan ülkelerde ise % 59 ve % 33 olarak 
tahmin edilmektedir. 

HBV ve HCV virüslerinin tümörleri tetiklemesinde iĢleyen moleküler mekanizmalara 
henüz ıĢık tutulamamıĢtır. Bu virüsler tarafından çok aĢamalı bir süreçte karaciğer kanseri 
tetiklemede kullanılan yol viral bileĢenlerin neden olduğu kronik hasar ve ateĢli yanıtlara ve hücre 
ölümüne neden olan çevresel etkenleri takip eden hepatoselüler (karaciğer hücresi) yenilenmedir. 
Aflatoksinler gibi diğer çevresel etkenlerle etkileĢim de karsinogeneze katkıda bulunur. Bu süreçte 
oluĢabilecek kromozom yeniden düzenlenmeleri, gen mutasyonları ve diğer biyolojik değiĢiklikler 
ortaya çıkan anormal hücreye seçici bir büyüme avantajı sağlayabilir (ġekil 11). 
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ġekil 11. Hepatit B Virüsü ve Kronik Hasar Hipotezi. 
Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, DSÖ-Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
 
Hepatit B virüsüne (+++) karĢı kuvvetli bir bağıĢıklık yanıtı enfeksiyonun ortadan 

kaldırılmasını sağlar. Ġmmün yanıtın oluĢmaması (-) ―sağlıklı‖  bir taĢıyıcılık haline neden olurken 
zayıf bir yanıt (+) zamanla Hepatoselüler karsinoma dönüĢebilecek kronik hepatitin oluĢmasına 
neden olur. Chisari, (2000) American Journal of Pathology 156(4):1117-1132‘den American 
Society for Investigative Pathology müsaadesiyle yeniden basılmıĢtır. 

 
HBV enfeksiyonu 1982‘den beri mümkün olan güvenli ve etkili bir aĢılama programıyla 

engellenebilir. Ancak bugüne kadar düĢük ve orta kaynak grubu ülkelerdeki çocukların ancak 
küçük bir kısmı aĢılanmıĢtır. HCV enfeksiyonunu engelleyebilen bir aĢı ise bulunmamaktadır. 
HBV ve HCV hastalık yüküyle mücadele bulaĢma riskini azaltmaya yönelik önleme stratejilerini 
(güvenli kan nakli, güvenli enjeksiyon uygulamaları vs.) gerektirir. 

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1995 yılına dek taĢıyıcılığın % 8‘den az olduğu ülkelerde, 
1997 yılından sonra ise tüm ülkelerde rutin yenidoğan ve çocukluk dönemi aĢılamasını önermiĢtir. 
Ülkemizde, 1998 Eylül tarihinden itibaren rutin olarak her yenidoğana HBV aĢılaması 
yapılmaktadır. Ayrıca HBV aĢısı GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı (GBP) kapsamına alınmıĢ 
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olup, aĢılama programı doğumda 1. doz, 1. ayın sonunda 2. doz ve 6. ayın sonunda 3. doz olmak 
üzere 3 doz aĢı uygulaması Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir. 

 

 1.7.2. Ġnsan Papilloma Virüsü 
Epitelio-tropik (epitel hücrelerine karĢı eğilim gösteren) Ġnsan Papilloma Virüsler (HPV) 

ailesi 100 farklı türden oluĢur. Ayrıca farklı HPV‘ ler mukoza ya da cilt için tercihli yönelimlere 
haiz olup böylece mukozal ya da cildi HPV türlerine de ayrılabilirler. Esas bulaĢım yolu cinsel 
temastır. Bir IARC monografı yüksek riskli alfa HPV türleri olan 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52 
56, 58, 59 ve 66‘nın açıkça serviks (rahim ağzı) kanseri ile iliĢkili olduğunu bildirmiĢtir. Ayrıca 
HPV16 ve HPV18 daha küçük bir boyutta da olsa anal kanserlerin bir alt kümesinde (% 80) ve 
vulva, vajina, penis ve oro-farenks‘ te (yaklaĢık olarak tümünde % 30) nedensel bir rol 
oynamaktadır. Diğer bir grup mukozal alfa HPV‘ ler ―düĢük riskli‖  olarak değerlendirilmekte ve 
normal olarak iyi huylu genital lezyonlarla iliĢkilendirilmektedir. HPV16 en yaygın rastlanan 
yüksek riskli HPV türüdür ve habis öncesi ve habis servikal (rahim ağzı) lezyonlarda tespit 
edilmektedir. HPV16‘nın rahim ağzında yüksek rastlanma sıklığı muhtemelen biyolojik 
özellikleriyle iliĢkilidir. Hücresel yayılmayı hızlandırmadaki ve bağıĢıklık sisteminin gözetimini 
atlatmadaki etkinliği gibi.  

Kısacası, alfa HPV tipleri arasındaki düĢük riskliler genital siğillerden sorumludurlar. 
Genital siğil yükünün ülkemizde ne kadar olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, geliĢmiĢ 
ülkeler için benign bir hastalık olmalarına rağmen tedavileri ve hasta sayıları açısından ciddi bir 
ekonomik yük getirmektedirler. Yüksek riskli olan HPV‘ ler ise servikal, vulvar, vajinal ve anal 
kanserler ile iliĢkilidir. HPV taĢıyıcısı olan kiĢiler yüksek riskli kabul edilmeli ve daha sık aralar 
ile sitolojik taramalara alınmalıdır. Bu hastalarda sadece servikal değil, anorektal kanserler ve 
vulvavaginal kanserler de unutulmamalıdır. Hatta son yıllardaki verilere göre, bu kadınların 
eĢlerinde de artmıĢ kolorektal kanser görülebileceği akılda tutulmalıdır.  

Türkiye‘de yüksek riskli HPV oranları ile ilgili pek çok çalıĢma mevcuttur. Bu 
çalıĢmalarda ülkemizde HPV prevelansının ortalama % 4-5 olduğu görülmektedir. SB Kanserle 
SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı (KSDB) tarafından tüm yurtta tamamen asemptomatik kadınlarda 
gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada da yüksek riskli HPV prevelansı % 2,9 oranlarında bulunmuĢtur. Bu 
kapsamda ülkemiz batılı ülkelere göre Ģanslı bir durumdadır ve yüksek bir HPV prevelansı 
görülmemektedir. Gelenek görenek ve inançsal olarak ülkemizin farkındalığının düĢük HPV 
prevelansı ve servikal kanser oranları sağladığı açıktır. Ayrıca sünnet uygulamasının gerek HPV 
bulaĢımını önlemede gerekse de servikal kanseri önleme de önemli bir rolü vardır.  

Ancak son yıllarda bazı üniversitelerimizce yürütülen çalıĢmalarda 30 yaĢ üzeri 
kadınlarda % 20 gibi oldukça yüksek oranlar saptanmıĢtır. Bu anlamda ülkemizde yeni nesillerde 
değiĢen cinsel aktiviteye bağlı olarak HPV prevelansının gelecekte batılı ülkelerdekine benzer 
oranlara yükselebilme riski vardır ve dikkatli olunmalıdır. ġu an için servikal kanser sıklığı az olsa 
da, gelecekte bizleri bekleyen bu risk nedeni ile hem servikal kanser taramalarına devam edilmeli 
hem de uygun Ģartlar oluĢtuğunda rutin HPV aĢılamalarına geçilmelidir. 

Son yıllarda, pek çok ülkede servikal kanser taramasında servikal smear (rahim ağzı 
sürüntüsü) yerine toplum tabanlı HPV testlerinin uygulanılması tartıĢılır hale gelmiĢtir. 
Günümüzde HPV testleri neredeyse sitolojiden dahi daha ucuz bir hale gelmiĢtir. HPV testlerinin 
önemli diğer avantajları ise sitopatolog ihtiyacını ortadan kaldırması, sonuçlarının insan 
faktöründen bağımsız olarak raporlanabilmesi ve sonuçlar arasında laboratuvarlar arası 
farklılıkların olmamasıdır. Yeterli bilimsel veriler ile beraber ülkemiz Ģartlarında maliyet etkin bir 
tablo oluĢması halinde KETEM‘ lerde rutin HPV taramaları gelecekte önerilebilinir olacaktır. 

Son yıllarda pek çok ülkede HPV aĢıları rutin aĢılama programlarına alınmıĢtır. Ülkemiz 
için de gelecekte bu uygulamalara geçilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bu kapsamda Kanserle 
SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca gerekli bilimsel takiplere devam edilmesi ve uygun Ģartlar 
sağlandığında, ülkemiz için maliyet etkin bir ortam oluĢtuğunda rutin HPV aĢılamaları 
uygulamasına gidilmesi sağlanmalıdır. 
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Beta cinslerine bağlı baĢka bir HPV grubunun da insan karsinogenezinde, örneğin 
melanom olmayan cilt kanserinde (NMSC) rol oynayabileceği yönünde yeni bulgular vardır. 
Bunlar ilk olarak cilt kanserine eğilimli ve Epidermodysplasia verruciformis (EV) adı verilen nadir 
bir otozomal resesif genetik bozukluktan muzdarip hastalarda izole edilmiĢtir ancak bugün artık 
bunların sağlıklı bireylerin cildinde de çok yaygın olduğu bilinmektedir. Her ne kadar bu HPV‘ ler 
EV hastalarında NMSC geliĢiminden sorumlu ise de normal popülasyonda ci lt karsinogenezindeki 
dolaysız rolleri henüz ispatlanmamıĢtır. Cildi HPV türlerinin UV ile birlikte kanserojen olarak 
çalıĢarak habis lezyonların oluĢumunu sağlaması muhtemeldir. 

 

 1.7.3. Epstein-Barr Virüsü  
Epstein-Barr Virüsü (EBV) yaygın bir insan virüsüdür ve insan popülasyonunun çoğunu 

hayatın erken safhalarında enfekte ederek çoğunlukla yumuĢak atlatılan hastalıklara neden olur. 
EBV ilk olarak bir Burkitt lenfoması (Kara Afrika‘da çocuklarda yaygın bir tümör) biyopsisinde 
izole edilmiĢ ve insanlarda kanserle doğrudan iliĢkilendirilebilen ilk virüs olmuĢtur. EBV‘nin B-
hücrelerine özel bir yönelimi vardır ve bu B-hücresi yüzey reseptörü CD21‘e bir bağlantı ile 
gerçekleĢerek lenfoblastoid hücre çizgileri (LCL) diye adlandırılan çoğalan bir B-hücresinin ortaya 
çıkmasına neden olur. EBV epitel de dâhil olmak üzere baĢka hücre türlerini de enfekte eder ancak 
bunlarda daha az etkilidir.  

EBV‘nin ağız yolundan bulaĢtığı düĢünülmektedir ve birincil enfeksiyon genellikle 
asemptomatiktir. Ancak enfeksiyon ergenlikte meydana gelirse EBV iyi huylu, kendi kendini 
kısıtlayan bir hastalık olan Ġnfeksiyöz Mononükleoz‘a neden olabilir. Remisyon sonrasında EBV 
bulaĢtığı bireylerde ömür boyunca kalmakta ve böylece de insanlara buluĢan en inatçı virüsler 
arasında yer almaktadır. Kalıtsal ya da edinilmiĢ T-lenfositi yanıtı açısından eksiklikleri olan 
bireylerde EBV ile enfekte B-lenfositleri bağıĢıklık sisteminin kontrolüne tabi olmaksızın 
yayılabilir ve ölümcül lenfoproliferatif hastalıklara yol açabilmektedir. EBV aynı zamanda 
insanlarda Burkitt lenfoması, nazofarenks karsinomu, Hodgkin hastalığı, sinonazal anjiosentrik-T-
hücresi lenfoması ve gastrik kanser (mide kanseri) gibi çeĢitli kanserlerle de sıkı bir iliĢki 
içindedir. EBV‘nin tetiklediği büyüme dönüĢümü viral olarak kodlanmıĢ proteinlerle hücresel 
düzenleyici mekanizmanın kompleks bir etkileĢimiyle sonuçlanır ve EBV‘nin latent proteinleri, 
özellikle de Latent Zar Proteini 1(LMP1) bu süreçte önemli bir rol oynar. 

 

 1.7.4. Ġnsan T-Hücresi Lenfotropik Virüsü  
Tip 1 Ġnsan T-hücresi lenfotropik virüsü (HTLV-1) eriĢkinlerde T-hücresi lösemisinin 

(ATL) geliĢiminden sorumludur. HTLV‘nin diğer türleri de tespit edilmiĢtir (HTLV-2-4). HTLV-2 
birkaç nörolojik hastalık vakasından izole edilmiĢtir ancak patolojisi net değildir. HTLV-3 ve 
HTLV-4 hakkında çok az Ģey bilinmektedir. HTLV-1 güneybatı Japonya, Afrika, Karayip Adaları 
ve Güney Amerika‘da endemiktir ve Malezya, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve 
Avustralya‘da Aborijin popülasyonu arasında sık görülmektedir. Buna karĢın HTLV-1 Kuzey 
Amerika ve Avrupa popülasyonlarında nadiren tespit edilmektedir. Tüm ATL hücreleri entegre bir 
HTLV-1 provirüsü barındırır ve bu da lösemogenezdeki rolünün altını çizer. Yine de HTLV-1 ile 
enfekte insanların yalnızca küçük bir azınlığı ATL‘ye yakalanırlar. Virüs taĢıyıcılar arasında 
ATL‘ye yakalanma riskleri yaklaĢık olarak erkeklerde % 6,6, kadınlarda ise % 2,1 olarak tahmin 
edilmektedir. Dünya genelinde 20 milyon kadar kiĢi HTLV-1 ile enfekte olabilir. Virüs anneden 
çocuğa altı aydan sonraki emzirme ile, cinsel iliĢki ve kan nakli yoluyla bulaĢabilmektedir. 

 

 1.7.5. KSHV / HHV8 
Kaposi sarkomu ile iliĢkilendirilen herpes virüsü (KSHV) ya da diğer bir adıyla insan 

herpesvirüsü 8 (HHV8) tüm Kaposi sarkomu türlerinin ve birincil efüzyon lenfoması (PEL) ile 
çoğu çok merkezli Castelman hastalığının (MCD) etiyolojik ajanıdır. HHV8 enfeksiyonu normal 
olarak bağıĢıklık sisteminin aĢılması haliyle iliĢkilendirilir ve bu nedenle HIV‘nin çok yaygın 
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olduğu Afrika gibi coğrafi bölgelerde sıklıkla görülür. Buna ek olarak HHV8 Akdeniz 
dolaylarında, örneğin Güney Ġtalya ve Ġsrail‘de normal popülasyonlarda endemiktir (sıktır). 
Tükürük yoluyla yatay geçiĢ endemik bölgelerdeki popülasyonlarda ve yüksek risk altındaki 
popülasyonlarda en yaygın yayılma yoludur. Ancak dikey geçiĢ, cinsel yolla ve kan ve organ 
nakliyle geçiĢ de diğer yayılma kanalları olarak değerlendirilmektedir. 

HHV8 bunların yanında iki alternatif genetik yaĢam döngüsü programı sayesinde 
konakçıda kalıcı bir enfeksiyon oluĢturmayı baĢarır. Latent program istikrarlı ve immünolojik 
açıdan sessiz bir kalıcılık yöntemi sağlarken, litik program virionların serbest bırakılmasını ve 
baĢka konakçılara yayılmayı temin eder. ÇeĢitli viral proteinler bağıĢıklık sistemiyle ilgili süreçleri 
kesintiye uğratarak kalıcı enfeksiyonun teĢkilini kolaylaĢtırabilir. 

 

 1.7.6. Helicobacter Pylori 
Helicobacter pylori (H. pylori) bir bakteridir ve muhtemelen dıĢkısal-oral ve/veya oral-

oral yolla bulaĢmaktadır. Epidemiyolojik çalıĢmalar H. pylori‘nin peptik ülser hastalıkları, gastrik 
kanser ve mukozayla ilgili lenfoma dokusu (MALT) ile ilgisini net bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. 
1994‘ te Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Ajansı tarafından Grup 1 kanserojen olarak 
sınıflandırılan H. pylori insanlarda en yaygın enfeksiyonlardan biridir ve dünya genelinde % 50, 
geliĢmekte olan ülkelerde % 90 oranlarıyla tahmin edilen bir yaygınlığa sahiptir. Midede uzun 
süreli enfeksiyona neden olan Helicobacter pylori mide kanserinin baĢlıca risk faktörlerinden 
biridir ve insidans oranını 6 kat artırmaktadır. Mide ağzı kanserleri dıĢındaki tüm vakaların             
% 63‘ünden bu enfeksiyonun sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. 

H. pylori biyolojisinin önemli bir özelliği yüksek alel çeĢitliliği ve genetik farklılık 
gösterebilmesidir. Bugüne kadar çok sayıda cinsi tanımlanmıĢtır. Ayrıca yüksek mutasyon oranı ve 
sık tür içi yeniden kombinasyonla bakteri enfeksiyon sırasında genetik değiĢim geçirebilmektedir. 
Yeni bulgular bu genetik farklılaĢmanın genlerin düzenini ve virulansını etkileyerek konakçıya 
uyum ve enfeksiyonun kalıcılığı konularına katkıda bulunduğunu desteklemektedir. Helicobacter 
pylori soyları arasındaki genetik varyasyon mide kanseri riskinde önemli rol oynuyor olabilir diye 
düĢünülmektedir. 

Yapılan çalıĢmalarda mide kanserinin öncü lezyonu olarak kabul edilen atrofik gastritin, 
H. pylori infeksiyonu ile yakın iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir. Helicobacter pylori enfeksiyonunun 
atrofik gastrit ve ardından intestinal metaplaziye yol açması uzun zaman alan bir süreçtir (20-40 
yıl). Atrofik gastrit ve ardından geliĢen intestinal metaplazi, mide asidinin koruyucu etkisinin 
ortadan kalkmasına ve bakterilerin mideye yerleĢerek çoğalmalarına neden olmaktadır. Mideye 
yerleĢen bakteriler, burada nitratları nitritlere dönüĢtürmekte ve oluĢan nitritlerin aminlerle 
birleĢmesi sonucunda, kanserojenik etkiye sahip olan N-nitrozo bileĢikleri oluĢmaktadır. Yapılan 
çalıĢmalarda N-nitrozo bileĢiklerinin, mide mukoza hücrelerinin DNA‘sının alkillenmesine ve 
promutajenik DNA lezyonlarının oluĢmasına neden olarak gastrik karsinogenez sürecini baĢlattığı 
belirlenmiĢtir. 

Kanserin oluĢmasında bireye ait faktörlerin, bazı çevresel faktörlerin ve farklı H. pylori 
suĢlarının rolleri üzerinde durulmaktadır. Bireyin genetik yapısının, kanser geliĢimindeki rolünü 
destekleyen bazı bulgular vardır. Örneğin, gastrik atrofi ve intestinal metaplazisi olan H. pylori 
pozitif hastalarda, HLA-DQ5 genotipine daha sık rastlanmaktadır.  

Helicobacter pylori ile enfekte olan kiĢinin immünolojik (bağıĢıklık) durumunun da mide 
kanseri ya da diğer klinik tabloların geliĢmesinde rolü vardır.  

Günümüzdeki verilere göre, H. pylori infeksiyonu mide kanseri için önemli bir risk 
faktörü olarak kabul edilmiĢtir. Bu nedenle, mide kanserlilerin asemptomatik birinci dereceden 
akrabaları, intestinal metaplazisi olan ya da olmayan atrofik gastritli hastalar, mide kanseri 
açısından etnik risk faktörü taĢıyanlar ile hipo ya da aklorhidrisi olan hastalar, mide kanseri 
geliĢmesi açısından H. pylori yönünden taranmalı ve pozitif olanlar tedavi edilmelidir. 

Ülkemizde de H. Pylori‘nin önemli bir etken olabileceği düĢünülmektedir. Türkiye‘de 
mide kanseri Doğu Karadeniz‘den baĢlayıp, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar uzanan 
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bir alanda, diğer bölgelere göre daha sık görülmektedir. Ancak benzer sıklık Kafkaslar olarak 
belirlenen ve Azerbaycan‘dan baĢlayıp, Ġran ve Hicaz‘a kadar olan geniĢ bir kuĢakta da 
görülmektedir. Bu nedenle bu yüksek insidansın bu kuĢağı kapsayan bir genetik yatkınlığa bağlı 
olduğu düĢünülmektedir. Yine de mide kanserinin göreceli olarak daha sık olarak görüldüğü bu 
yörelerimiz daha sıkı takip edilmeli ve olası nedenler bilimsel olarak araĢtırılmalıdır. Bu kapsamda 
KSDB tarafından TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi ile beraber 2011 yılı için MĠKA adı 
verilen ―Mide Kanseri AraĢtırması‖  planlamıĢ bulunmaktadır. Bu araĢtırma ile hem mide 
kanserinde erken teĢhis sağlayabilecek bir kit geliĢtirilmesi öngörülmüĢ, hem de bölgedeki 
kanserlerin olası genetik, beslenme ya da diğer çevresel faktörler ile iliĢkisinin detaylı olarak 
araĢtırılması planlanmıĢtır. 

 

 1.7.7. Parazitler 
Ġki karaciğer paraziti, Opisthorchis viverrini ve Clonorchis sinenesis, Asya‘nın çeĢitli 

yörelerinde safra kanalı kanseri ile iliĢkilendirilmektedir. Bu parazitlerle enfeksiyon çiğ ya da az 
piĢmiĢ ve parazitin hastalık bulaĢtırıcı aĢamasını barındıran tatlı su balıklarını yemek suretiyle 
bulaĢır; parazit dar karaciğer kanalları içinde olgunlaĢıp yumurtlar. Tayland‘da yaygın bir parazit 
olan O. viverrini‘nin kansere neden olduğuna dair bulgular C. sinensis ile ilgili olanlardan daha 
kuvvetlidir. Bu karaciğer parazitlerinin endemik olmadığı alanlarda safra yolu kanseri insidansı 
son derece düĢüktür. 

ġiĢtozomlar trematod kurtlardır. Asalak larvası insanlara cilde penetrasyon yoluyla 
bulaĢır. Kurtlar konakçının mesane ya da bağırsağında olgunlaĢarak yumurtlarlar ve bu da 
Bilharzioz adı verilen bir hastalığın semptomlarına neden olur. Schistosoma haematobium 
enfeksiyonu Afrika ve Orta Doğu‘da yaygındır ve mesane kanseri ile iliĢkilendirilmektedir. 
Schistosoma japonicum enfeksiyonu ise Japonya ve Çin‘de yaygın olup karaciğer, mide ve 
kolorektal kanserle iliĢkilendirilmektedir, ancak bu yöndeki bulgular zayıf ve tutarsızdır. 

 

 1.7.8. Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsünün (Human Immunodeficiency 
Virus/HIV) Virüslerce Tetiklenen Kanserlere Etkisi 

Dünya genelinde 40 milyon kiĢinin Ġnsan BağıĢıklık Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte 
olduğu tahmin edilmektedir. Bunların 25 milyonu Afrika‘da yaĢamaktadır. HIV‘ in doğrudan 
kanserojen bir etkisi olduğu düĢünülmemekle birlikte hastanın bağıĢıklık sistemini zayıflatarak 
kanser riski üzerinde etki göstermektedir. HIV ile enfekte kiĢiler (PHIV) kronik enfeksiyonla 
iliĢkisi bilinen tüm kanser türleri için artan risk altındadır(Tablo 17).  

Etiyolojik olarak sırasıyla HHV8 ve EBV ile bağıntılı olan Kaposi Sarkomu (KS) ve 
Hodgkin-dıĢı Lenfoma (NHL) insidans oranları popülasyon geneline kıyasla PHIV‘de en yüksek 
düzeyde seyretmektedir. Bu kanserlerin riski bağıĢıklık zayıfladıkça artmaktadır ve bu orantı 
bağıĢıklık sistemini yeniden oluĢturmaya yönelik büyük ölçüde aktif antiretroviral terapi 
(HAART) ile tersine çevrilebilmektedir. HAART aynı zamanda KS‘ye karĢı da ilk tedaviyi teĢkil 
eder ve çoğunlukla tam bir regresyonla sonuçlanır. HIV ile iliĢkili NHL‘nin prognozu halen 
muallâktadır. 

KS ve NHL dıĢındaki kanserlerde HIV ile enfekte kiĢilerdeki risk artıĢları daha düĢük 
düzeyde seyretmekte ve bağıĢıklık sisteminin baskılanması ile kuvvetli bir doğrusal iliĢki 
sergilememektedir. Ancak HAART‘ye artan eriĢim ve HIV enfeksiyonu sonrasında hayatta kalma 
oranlarındaki iyileĢme hafif fakat uzun süreli bağıĢıklık yetersizliklerinin enfeksiyonla iliĢkili 
kanserlerin büyük kısmında rol oynadığını göstermektedir. EBV ile iliĢkili Hodkin Lenfoması 
PHIV‘de on kat daha fazla görülmektedir. HPV ile iliĢkili serviks, vulva, vajina, anüs ve penis 
kanserleri ile HBV/HCV ile iliĢkili karaciğer kanserinin immün yetersizlikten ziyade PHIV yaĢam 
tarzının getirdiği onkojenik virüslere ağır maruziyetle iliĢkili olabileceğinden Ģüphe edilmektedir.  

CD4 T-hücresi sayısının artan HPV direnci ve serviks ve anüste ileri kanser öncesi 
lezyonların geliĢim riski ile iliĢkili olduğu ve HIV ile HCV ve HBV enfeksiyonunun karaciğer 
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kanserinden ölüm oranlarını tek baĢına HCV veya HBV enfeksiyonuna oranla daha yüksek kıldığı 
bilinmektedir. 

 
Tablo 17. Kronik Enfeksiyonla ĠliĢkili Kanserlerin Nispi Riski  

 
400.000‘den fazla PHIV arasında  
Kaynak: The Lancet Grulich ve diğerleri, 2007, (S.59-67‘den Elsevier‘ in müsaadesi ile 

uyarlanmıĢtır.) 
 
Kronik enfeksiyonlarla iliĢkili olduğundan Ģüphelenilen ve PHIV‘de daha yaygın 

görülebilen kanserler arasında mide (H. pylori), baĢ ve boyun (HPV), konjonktiva (HPV) ve 
melanom olmayan cilt kanserleri (cildi HPV) bulunmaktadır, ancak literatürden alınan sonuçlar 
pek tutarlı değildir. HIV ile iliĢkil i immün baskılamanın tüm bu kanserlerin geliĢiminde oynadığı 
doğrudan role yönelik güçlü bulgular bağıĢıklık sistemi baskılanan ve PHIV ile viral enfeksiyon 
açısından aynı davranıĢsal risk etkenlerini paylaĢmayan organ nakli alıcılarında görülen fazladan 
kanser riskleriyle benzerlik taĢımaktadır. 

 

 1.7.9. Karsinogenez Mekanizmaları 
Hem doğrudan, hem de dolaylı patojenik mekanizmalar insanlarda karsinogenezle iliĢkili 

bulunan enfeksiyon yapıcı ajanlarda tespit edilmiĢtir. HPV, EBV, HTLV1 ve HHV8 doğrudan bir 
rol oynayan ve hücresel yayılım, DNA onarımı, hücre ölümü, kromozom istikrarı ve immün yanıt 
gibi önemli olayları düzenleyebilen onkoproteinleri kodlar. Bu virüsçe tetiklenen olaylar 
DNA‘ larının kopyalanmasının tümüyle hücresel mekanizmalara bağımlı olmasıyla açıklanır. Bu 
enfeksiyon yapıcı ajanlar hastalıklı hücreleri normalde döngüden çıkıĢa ve/veya hücre ölümüne 
neden olan hücresel stres altında dahi hayatta ve hızlı çoğalan bir halde tutmak için çeĢitli 
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mekanizmalar geliĢtirmiĢlerdir ve böylece kendi soylarının devamını sağlarlar. Bunu yaparken de 
bu virüsler kromozomlardaki anormalliklerin birikimini kolaylaĢtırıp uzun vadeli hücresel 
dönüĢümü hızlandırırlar. Hastalıklı hücrelerin bağıĢıklık sistemince hızla yok edilmesi öncü kanser 
hücrelerinin oluĢturulması riskini büyük ölçüde azaltacaktır. Dolayısıyla bu virüslerin kanserojen 
potansiyeli hücresel çoğalmayı hızlandırabilme ve konakçının immün gözetimini aĢabilme 
yeteneklerinde yatmaktadır. 

HPV karsinogenezde dolaysız bir rol oynayan enfeksiyon yapıcı ajanların en iyi 
tanımlanmıĢ ve anlaĢılmıĢ örneklerinden biridir. Üç etken genin E5, E6 ve E7 ürünleri konakçının 
immün gözetimini aĢmayı sağlayarak viral direncin ve hücresel dönüĢümün yolunu açar. Tüm 
kanser hücrelerinde değilse bile çoğunda gerçekleĢen viral DNA‘nın entegrasyonu E5 gen dıĢa 
vurumunun kaybı ile sonuçlandığı için E5‘ in çok aĢamalı servikal karsinogenez sürecinde erken 
dönemde bir rol oynadığı ve dönüĢmüĢ fenotip oluĢtuktan sonra iĢlevinin kalmadığı açıktır. Bunun 
aksine E6 ve E7 tüm servikal kanser hücrelerinde aktif biçimde dıĢa vurulmakta ve bunların 
transkripsiyonunun engellenmesi dönüĢmüĢ fenotipin hızlı kaybına yol açmaktadır. Yüksek riskli 
mukozal HPV türlerinden alınan E6 ve E7 hücresel dönüĢümü hızlandırmakta, tümör 
baskılayıcılar olan p53 ve retinoblastom (pRb) dâhil çeĢitli hücresel proteinleri hedeflemektedir. 

HPV‘nin bağıĢıklık sistemini etkileme yeteneği hastalıklı epidermdeki lokal ortamla 
kısıtlıdır. Bugün artık çeĢitli HPV proteinlerinin doğuĢtan gelen ve uyarlanabilir bağıĢıklığı Toll 
Benzeri Reseptörler (TLR) ile düzenlenen prosesleri ve antikor sunumunu etkilemek suretiyle 
azaltabildiği bilinmektedir. 

HPV‘ye benzer biçimde EBV, HTLV1 ve HHV8 hücresel dönüĢüm ve/veya immün 
gözetimdeki mekanizmaların düzenlenmesini değiĢtirebilmektedir. EBV onkoproteini Latent Zar 
Proteini 1 (LMP1) EBV‘nin kanserojen özelliklerinin çoğundan mesul olan bir toplam zar 
proteinidir. LMP1 tüm EBV ile iliĢkili kanserlerde ve canlı dıĢında dönüĢmüĢ hücrede hücre 
döngüsü ve hücre ölümü kontrolünü değiĢtirmek suretiyle dıĢa vurulmaktadır. Hakikaten, LMP1 
temel olarak aktive edilmiĢ bir tümör nekroz faktörü reseptörü (TNFR) olarak iĢler ve CD40‘ ın 
iĢlevini taklit eder, dolayısıyla da çeĢitli hücresel sinyal mekanizmalarını EBV ile tetiklenen B-
hücresi ölümsüzlüğü sırasında ligand‘dan bağımsız bir biçimde aktive eder. Dolayısıyla LMP1 
hücrenin hayatta kalmasını ve çoğalmasını NF-kB, JNK, p38, STAT ve hTERT‘ i temel olarak 
aktive ederek sağlar. Ayrıca LMP1 MHC dıĢavurumunu azaltıp immün gözetimi değiĢtirmede 
etkin bir mekanizma sağlar. Aralarında EBNA1, LMP2A ve EBV kodlu küçük RNA EBER‘ lerinin 
de bulunduğu diğer latent EBV genlerinin EBV‘nin yönettiği onkojenezde rol aldığı 
düĢünülmektedir.  

HTLV1 onkoproteini Tax da HPV16 E6 ve E7‘ye benzer biçimde çeĢitli tümör 
baskılayıcıları hedef alır ve hücrenin çoğalma ve ölüm sürecinin düzenlemesini değiĢtirir. HTLV1 
Tax farklı mekanizmalarla G1/S dönüĢümünü hızlandırır. Örneğin çeĢitli CDK komplekslerini 
aktive ederek ve E2F2nin hücre içindeki düzeyini artırarak pRb fosforilasyonunu tetikler.  

HHV8 de hücre döngüsü ve ölümünün düzenlenmesine müdahale edebilen proteinleri 
kodlamaktadır. Örneğin gecikme ile iliĢkilendirilen çekirdek antikoru (LANA) pRb ve p53‘e 
bağlanır ve hücresel onkojen H-ras ile birincil fare embriyosu fibroblastlarının dönüĢümünde rol 
oynar. Bunlara ek olarak HHV8 CDK4/6‘ya bağlanan ve onu aktive eden bir viral siklin (v-cyc) 
kodlar ve bu da pRb‘nin hiperfosforilasyonuna neden olur. Ġlginç bir biçimde v-cyc/CDK 
kompleksleri G-1 safhası CDK kompleksleri cycDs/CDK4 veya 6‘nın, güçlü bir inhibitörü olan 
p16INK4a‘a dirençlidir. HPV‘de gösterildiği gibi HHV8 de interferon mekanizmalarını ve MHC 
sınıf I‘ i azaltabilmektedir. Virüs ayrıca Th2‘yi artırabilmekte, dolayısıyla antiviral yanıt 
kapsamında daha etkili olan Th1 hücresiyle iliĢkili yanıtları inhibe edebilmektedir. Dahası, HHV8 
IL-6 (vIL-6)‘ nın bir homologunu kodlar. IL -6‘nın konakçıda hematopiyez, enflamasyon ve  
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onkogenezde kilit bir rol oynadığı gibi vIL-6‘da hematopiyezi artırır ve vasküler endotel büyüme 
faktörünün indüksiyonu ile bir anjiyojen faktör olarak iĢlev yapar. 

Bunların tersine HBV, HCV, H. pylori ve parazitler dolaylı bir mekanizma ile faaliyet 
göstererek doku hasarı ve kronik iltihaba yol açar ve bunlar da kanser geliĢimine neden olur. 
Eldeki veriler hepatit virüslerinin canlı dıĢında dönüĢüm aktiviteleri sergilemediğini 
göstermektedir, ancak enfeksiyon kronik karaciğer hasarı ve hepatitin indüksiyonu yoluyla kansere 
yol açabilir. HBV‘nin yol açtığı ve sürekli bir yenilenme yanıtını getiren kronik hepatit kronik 
hücre nekrozu ile nitelenir. Enflamatuar bileĢen aktive olmuĢ ve zengin bir serbest radikal kaynağı 
teĢkil eden makrofajları içerir. Bu mitogenik ve mutagenik uyarıcıların iĢ birliğinin hastalıklı 
hücrelerde kromozomlarda anormalliklerin birikimini belirleyebilme potansiyeli mevcuttur ve bu 
da çok aĢamalı bir karaciğer karsinogenezi sürecinin önünü açabilir. HBV‘nin (HBx, PreS2, viral 
genom eklentisi) ve HCV‘nin (HCV core, NS5A) viral bileĢenleri de karaciğer karsinogenezinde 
hücre çoğalması ve ölümünü düzenlemede önem taĢıyan çeĢitli hücresel sinyal mekanizmalarını 
değiĢtirmek suretiyle doğrudan bir rol oynarlar. H. pylori enfeksiyonu gastrit ve atropiye neden 
olur, bu da gastrik asit salgılanmasını etkileyerek gastrik pH‘ ı yükseltir, gastrik florayı değiĢtirir ve 
anaerobik bakterilerin midede kolonileĢmesini mümkün kılar. Ayrıca H. pylori gıdalardaki nitrat 
ve nitritleri dönüĢtüren ve aminler, amidler ve üre üreten kanserojen N-nitroz bileĢenleriyle 
reaksiyona girebilen aktif bir molekül olan aktif redüktaz enzimlerini üretir. Farklı H. pylori 
cinslerinin kanserojenlikleri patojenlik adası denilen 40kb‘ lik ve sitoksinle iliĢkili gen A‘yı (cagA) 
içeren bir segmentin bakteri genomunda bulunması ile korelasyon göstermektedir. cagA 125-145 
kDa‘ lık bir proteindir ve bakteri tarafından gastrik mukozanın epitel hücrelerine enjekte edilmekte 
ve sinyal üretim mekanizmalarına el koyarak hücresel çoğalmayı, hareketliliği ve ölümü 
artırmaktadır. Ancak cagA‘nın tetiklediği tüm bu olayların karsinogenezde oynadığı rol tam 
anlamıyla aydınlatılamamıĢtır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR: 
Dünya genelinde kanserlerin takriben % 15-20'si enfeksiyon yapıcı ajanlara bağlanabilir. 

Ancak bu oran kaynakları düĢük seviyedeki ülkelerde geliĢmiĢ ülkelere oranla daha yüksektir. 
Belirli enfeksiyon yapıcı ajanların insanlarda tetiklediği yaygın kanserler arasında; 

hepatit B virüsü (HBV) ile veya hepatit C virüsü (HCV) ile iliĢkilendirilen karaciğer kanseri, insan 
papilloma virüsü ile iliĢkili rahim ağzı kanseri veya diğer kanserler, Epstein-Barr virüsü (EBV) ile 
iliĢkili lenfomalar ve diğer kanserler, insan T hücresi virüsü (HTLV) ile iliĢkilendirilen lösemi, 
insan herpes virüsü 8 (HHV8) ile iliĢkilendirilen kaposi sarkomu, helicobacter pylori (H. pylori) 
ile iliĢkilendirilen mide kanseri ve Schistosoma haematobium ile iliĢkilendirilen idrar yolu kanseri 
sayılabilir. 

HPV, EBV, HTLV1 ve HHV8 karsinogenezde hücresel dönüĢümü hücre döngüsünün, 
telomer/telomeraz sisteminin, hücre ölümünün ve diğer hücresel süreçlerin düzenlenmesini  
değiĢtirerek hızlandıran onkoproteini kodlayarak doğrudan bir rol oynarlar. 

HBV, HCV ve H. pylori gibi diğer enfeksiyon yapıcı ajanlar dolaylı bir rol oynar 
görünmekte ve kronik bir iltihabı tetikleyerek doku nekrozunu ve yenilenmesine neden olmaktadır. 
HIV de dolaylı bir rol oynar ve diğer onkojenik enfeksiyonlara bağıĢıklığı azaltmak suretiyle 
kanser riski üzerindeki etkisini gösterir. 

Son yirmi yılda kanserle iliĢkili enfeksiyon ajanlarına iliĢkin çeĢitli stratejiler 
geliĢtirilmiĢtir. Bunlar H. pylori'ye karĢı antibiyotik tedavisi ve HBV ile HPV'ye karĢı iki önleyici 
aĢıdır.  

Hepatit B insidansının azaltılması için, eriĢkin yaĢ grubundaki aĢılama hizmetlerinin 
yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, eriĢkin bağıĢıklanmasında farkındalığın 
artırılması, Hepatit B bağıĢıklaması için tanımlanan hedef risk gruplarının geniĢletilmesi 
gerekmektedir. AĢılanması gerekli ikinci yaĢ grubu adölesan çağıdır. Adölesan çağı aĢılama 
hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi ve ilköğretim çağı yakalama kampanyalarının 
sürdürülmesi stratejiyi gerçekleĢtirecek diğer etkinlikler olmalıdır. Bebeklik çağı aĢılama 
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hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi üzere GBP (GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı) 
kapsamında primer immunizasyonun tamamlanması, doğum sonrası ilk 48 saat içerisinde Hepatit 
B ilk dozunun uygulanması hedefe ulaĢmak için elzemdir.  

Ülkemizde 30 yaĢ üzeri kadınlarda HPV prevelansı % 4-5 arasındadır. Ancak son 
yıllarda bazı üniversitelerimizce yürütülen çalıĢmalarda 30 yaĢ üzeri kadınlarda % 20 gibi oldukça 
yüksek oranlar saptanmıĢtır. Bu anlamda ülkemizde yeni nesillerde değiĢen cinsel aktiviteye bağlı 
olarak HPV prevelansının gelecekte batılı ülkelerdekine benzer oranlara yükselebilme riski vardır 
ve dikkatli olunmalıdır. ġu an için servikal kanser sıklığı az olsa da, gelecekte bizleri bekleyen bu 
risk nedeni ile hem servikal kanser taramalarına devam edilmeli hem de uygun Ģartlar oluĢtuğunda 
rutin HPV aĢılamalarına geçilmesi tartıĢılmalıdır. 

KSDB da HPV tarama testleri ilgili literatürleri yakın takip etmekte, HPV taramaları ile 
ilgili pilot çalıĢmalar yürütmektedir. Yeterli bilimsel veriler ile beraber ülkemiz Ģartlarında maliyet 
etkin bir tablo oluĢması halinde KETEM‘ lerde rutin HPV taramaları gelecekte önerilebilir. 

HPV enfeksiyonu ile mücadelede hedefe ulaĢmak için eriĢkin yaĢ grubuna yönelik 
strateji farkındalığın artırılmasıdır. Üreme sağlığı programlarına entegre halk eğitimleri ve riskli 
grupların eğitimi amaca yönelik etkinlikler olacaktır.  

Ayrıca enjeksiyon güvenliği sorunlarından kaynaklanan bulaĢıcı hastalıkların önlenmesi 
için, sağlık personeline güvenli enjeksiyon uygulama becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. 
Güvenli enjektör atık kullanımının yaygınlaĢtırılması, güvenli enjektör atık kutularının uygun 
bertarafının sağlanması, sağlık personeline yönelik eğitimlerin yaygınlaĢtırılması ve sürekliliğinin 
sağlanması uygulanacak etkinlikler arasındadır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
2. ( http://www.bilkent.edu.tr/~bilheal/aykonu/AY2002/October2002/heptb.htm) 
3. SB Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı Verileri 

 

1.8. ALKOL VE KANSER 
Alkollü Ġçki Nedir? Alkollü içecek; bileĢiminde etanol bulunan ve yaygın olarak alkol 

olarak tanımlanan içecekler olup üç ana sınıfa ayrılırlar. Bunlar; bira, Ģarap ve distile alkollü 
içkilerdir.  

Bira; sadece maltın veya malt ve ekstrakt maddelerinin öğütülüp, sıcak su ile belirli 
yöntemlerle iĢlenmesi sonucunda elde edilen Ģıranın; Ģerbetçiotu ile kaynatılması ve soğutulması, 
bira mayası ile fermente edilmesi ve dinlendirilmesinden sonra üretilen içinde çözünmüĢ halde 
karbondioksit bulunan içkidir. 

ġarap; yaĢ üzüm, üzüm Ģırası veya Ģarabın, birinci veya ikinci fermantasyonundan elde 
edilen, hacmen gerçek alkol miktarı en az %  9, toplam alkol miktarı en fazla % 15 olan içkidir.  

Distile alkollü içkiler (spiritler) ise;  
a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20°C de hacmen             

%  15‘den fazla olan,  
b) Aroma katılmıĢ veya katılmamıĢ doğal fermantasyon ürünlerin doğrudan distilasyonu 

ve/veya bitkisel maddelerin maserasyonu ile ve/veya tarımsal kökenli etil alkol ve/veya tarımsal 
kökenli distilat ve/veya brendilere bu kodeks doğrultusunda aroma maddeleri ve tatlandırıcıların 
katılması ile üretilen,  

c) veya Bir distile alkollü içkinin; 
(1) Bir veya birden fazla distile alkollü içki ile,  
(2) Tarımsal kökenli etil alkol, tarımsal kökenli distilat veya brendiler ile,  
(3) Bir veya birden fazla alkollü içki ile,  
(4) Bir veya birden fazla içecek ile karıĢtırılmasından elde edilen içkidir.  

http://www.bilkent.edu.tr/~bilheal/aykonu/AY2002/October2002/heptb.htm


- 81 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Alkol aynı zamanda bir psikoaktiftir. Kanda yüksek alkol içeriği reaksiyon hızını 
yavaĢlatarak dikkati azalttığı için yasal sarhoĢluk olarak kabul edilir. Alkol bağımlılık yapabilir ve 
alkol bağımlılığı alkolizm olarak bilinir. 

Çoğu ülkede alkollü içecek tüketimi yasalara bağlanmıĢtır ve 100‘den fazla ülkenin 
mevzuatında alkol kullanımı, satıĢı ve tüketimi ile ilgili düzenlemeler mevcuttur. Bu tür yasalar, 
özellikle kiĢilerin yasal olarak içki satın alabileceği asgari yaĢı belirler. Bu asgari yaĢ ülke ve içki 
türüne bağlı olarak 16 ila 25 yaĢ arasında değiĢmektedir. Çoğu ülkede 18 yaĢ sınır olarak 
düzenlenmiĢtir. 

 

 1.8.1. Ülkemizde Konuyla Ġ lgili Mevzuat 
Ülkemizde etil alkol ve alkollü içkilerin (bira, Ģarap, distile alkollü içkiler) üretimi, 

ithalatı, piyasaya arzı ve denetimi; 4619 sayılı Kanun ile değiĢik 4250 sayılı ― Ġspirto ve Ġspirtolu 
Ġçkiler Ġnhisarı Kanunu‖ (RG. 12/06/1942 tarih ve 5130 sayı), 4733 sayılı ―Tütün, Tütün 
Mamulleri, Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Üretimine, Ġç ve DıĢ Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖( RG. 09/01/2002 tarih ve 
24635 sayı), 5179 sayılı ―Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun‖ (RG. 05/06/2004 tarih ve 25483 sayı), ve 
bu kanunlara dayanılarak yayımlanan ikincil mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

 1.8.2. Dünyada ve Türkiye’de Alkol Endüstrisi 
Dünya distile alkollü içki ihracatçısı ülkeler sıralamasında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 

dikkat çekici konumdadır. Avrupa Distile Alkollü Ġçkiler Örgütü (CEPS) verilerine göre, AB‘nce 
yapılan distile alkollü içki ihracatı yıllık 5.4 milyar Avro değerindedir. Distile alkollü içki ihracatı, 
AB‘nin toplam gıda ve içecek ihracatı içinde % 10 civarında bir payı vardır. 

Alkollü içkiler sektörü, tüm dünyada tütün mamulleri ve petrol ürünleriyle birlikte en 
yüksek vergiye tabi olan üç ürün grubundan biridir. Ülkemizde alkollü içkiler piyasasının 2,9 
milyar avro civarında olduğu; devletin bu sektörde yaklaĢık 1,5 milyar avro vergi topladığı 
söylenebilir. Kısaca alkollü içecekler endüstrisinin, gerek ülkemizde gerekse dünyada ekonomik 
ve politik yönleri vardır. 

 

 1.8.3. Ülkemizde ve Dünyada Alkol Tüketimi 
Günümüz dünyasında alkolün kullanımı birçok farklılıklar göstermektedir. BirleĢmiĢ 

Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonunun 2003 tarihli raporuna göre ülkemizde 15 yaĢ 
üzerindeki yetiĢkinler için kiĢi baĢına alkol tüketimi, artıĢ trendindedir  (FAO, 2003). OECD‘nin 
2010 yılı sağlık verilerine göre seçilmiĢ bazı ülkeler ile ülkemizin alkol tüketim verileri (15 yaĢ ve 
üzeri kiĢi baĢına litre olarak yıllık saf alkol tüketimi) Tablo 18‘de ve ġekil 12‘de verilmiĢtir. 

AĢağıdaki verilerden izlenebileceği gibi ülkemiz alkol tüketim miktarları diğer 
ülkelerdeki kiĢi baĢına alkol tüketim değerlerinin altındadır. Örneğin Almanya‘daki oran 
ülkemizdeki değerin 10 katı kadardır. Ġngiltere‘deki düzey de ülkemize oranla yüksektir. Bu 
durum Yunanistan için de geçerlidir (ġekil 13). 
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Tablo 18. Türkiye ve SeçilmiĢ Ülkelerde Alkol Tüketimi  
15 YaĢ Üzeri KiĢi BaĢına Litre Olarak Yıllık Saf Alkol Tüketimi 

Yıllar/Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008 

Avustralya 9,9 9,8 10,0 10,0  

Avusturya 12,5 12,6 12,9 12,9 12,5 

Kanada 7,8 7,8 8,0 8,1 8,2 

Çek Cumhuriyeti 11,5 12,0 11,9 12,1 12,1 

Danimarka 12,8 12,7 12,2 12,1 10,9 

Finlandiya 9,9 10,0 10,1 10,5 10,3 

Fransa 13,1 12,7 13,0 12,6  

Almanya 10,1 10,0 10,1 9,9 9,9 

Macaristan 13,2 13,0 13,2 12,6  

Ġzlanda 6,7 7,1 7,2 7,5 7,3 

Ġrlanda 13,6 13,5 13,4 13,4 12,4 

Japonya 8,2 8,5 7,9 7,7 7,5 

Kore 8,3 8,1 8,0 8,0 8,1 

Yeni Zelanda 9,1 9,3 9,3 9,2 9,5 

Norveç 6,2 6,4 6,5 6,6 6,8 

Polonya 9,2 9,1 9,9 10,3 10,8 

Slovakya 9,4 9,0 8,6 8,9 9,6 

Ġsviçre 10,7 10,1 10,2 10,4 10,2 

Türkiye 1,4 1,3 1,2 1,2 1,4 

Ġngiltere  11,5 11,4 11,0 11,2 10,8 

ABD 8,4 8,4 8,6 8,7  

Kaynak: http://www.who.int 
 

 
ġekil 12. Türkiye ve SeçilmiĢ Ülkelerde Alkol Tüketimi  
15 YaĢ Üzeri KiĢi BaĢına Litre Olarak Yıllık Saf Alkol Tüketimi  
Kaynak: http://www.who.int 
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ġekil 13. Ülkemizde ve Bazı AB Ülkelerinde Alkol Tüketim Oranları 
Kaynak:http://www.who.int/substance_abuse/publications/statusreportalcoholavro/en/in

dex.html 
 
Diğer taraftan, ülkemiz içki sektöründe önemli oranda kayıt dıĢılık (sahte üretim, izinsiz 

üretim ve kaçakçılık) olduğu tahmin edilmektedir. Tüketim miktarı rakamları incelendiğinde de; 
yıllar itibariyle önemli bir artıĢ olmadığı izlenmekle birlikte, genel tüketici eğilimine bakıldığında 
ülkemizde daha önceki yıllara oranla Ģaraba olan ilginin arttığı gözlemlenmektedir. 

Avrupalıların çoğu alkol kullansa da, 55 milyon yetiĢkin (% 15) hiç içki içmemektedir. 
Bu veri ile kayıt dıĢı tüketim hesaba katıldığında, yıllık içki tüketimi, içen kiĢi baĢına 15 litreye 
ulaĢmaktadır. Mevcut alkol tüketiminin yarısından biraz azı bira (%  44) halinde, geri kalanı Ģarap 
(%  34) ve sert alkollü (spirit) içki (%  23) olarak tüketilmektedir. AB 15 (Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Fransa, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Ġrlanda, Ġtalya, Lüksemburg, Hollanda, 
Portekiz, Ġspanya, Ġsveç ve Ġngiltere) ülkeleri arasında kuzey ve orta bölgeler çoğunlukla bira 
içerken, Güney Avrupa ülkeleri Ģarap içmektedirler. Her ne kadar AB10 (Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Macaristan, Letonya, Lituanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) ülkelerinde halen 
önemli değiĢiklikler olsa da AB10 ülkelerinde ortalama tüketim, daha önce hiç olmadığı kadar 
AB15 ülkelerine yaklaĢmıĢtır. 1961-1999 yılları arasındaki DSÖ bölgelerinde kiĢi baĢına tüketim 
ġekil 14‘de verilmiĢtir.  
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Kısaltmalar: AVRO: Avrupa Bölgesi; SEARO: Güney Doğu Asya Bölgesi; WPRO: Batı Pasifik 
bölgesi ; AFRO: Afrika Bölgesi AMRO: Amerika Bölgesi  
 ġekil 14. 1961-1999 yılları arasındaki DSÖ bölgelerinde kiĢi baĢına tüketimi  
 Kaynak:www.who.int/substance_abuse/publications/global_status_report_2004_overvie
w.pdf 

 

 1.8.4. Alkolün Kanserle Ġ liĢkisi 
Alkol tüketimi dünyanın Doğu Asya gibi büyük bölgelerinde hızla artmakla birlikte 

alkolün kanser üzerine etkileri yakın zamanlarda ortaya çıkarılmıĢtır. Ġki önemli insan neoplazması 
olan meme ve kolorektal kanserlerin alkol içimi ile nedensel bağlantısı ancak yakın zamanda 
belirlenmiĢtir ve bu bağlantının halk sağlığı alanında doğuracağı sonuçlar henüz tam olarak 
aydınlatılmamıĢtır. Bir çok ülkede eğitim seviyesi ve sosyo-ekonomik düzeyi düĢük insanların 
daha fazla alkol tüketmesi de kanser yükü konusundaki sosyal eĢitsizliğe katkıda bulunmaktadır.  

Ġnsan kanserojenesindeki önemine rağmen, alkol ve kanser üzerindeki araĢtırmalar 
klinik, epidemiyolojik ve deneysel ortamlarla sınırlıdır. Alkolle iliĢkili kanser oluĢumuna yönelik 
araĢtırma gündemlerinin öncelikleri Ģunları içerebilir:  
(i) Alkol içim rutinlerinin (özellikle birçok ülkede gittikçe yaygınlaĢan bir oturuĢta aĢırı içme) ve 

belirli alkollü içki türlerinin etkilerine dair daha iyi epidemiyolojik çalıĢmalar,  
(ii) Hedef olduğundan Ģüphe edilen organlarda pankreas ve böbrek kanserleri de dâhil olmak üzere 

kanser riskinin incelenmesi  
(iii) Genetik varyasyonların alkolle iliĢkili kanser riskini değiĢtirmede rolünün aydınlatılması 

suretiyle muhtemel etki mekanizmalarına ıĢık tutulması.  
Alkol içimi ile ağız, yutak, gırtlak, yemek borusu, karaciğer, kolon, rektum ve kadınlarda meme 

kanseri arasında nedensel bağlantı belirlenmiĢtir. Akciğer kanseri ile bir bağlantıdan da Ģüphe edilmektedir. 
Bazı çalıĢmalar pankreas kanseri riskinin ağır alkol içimi ile arttığını göstermiĢtir.  

Üst aerodigestif yollarda (ağız boĢluğu, yutak, gırtlak ve yemek borusu) oluĢan yassı hücreli 
karsinomlara iliĢkin nedensel bağlantı ilk kez 1950'lerin ortalarında belirlenmiĢtir. Bu grup tümörler 
hakkındaki epidemiyolojik çalıĢmalarda ağır alkol tüketiminin etkisi ve alınan alkol miktarı ile doğrusal 
iliĢki tutarlı bir biçimde gösterilmiĢtir. Alkol tüketimi ve tütün içimi arasında bir sinerji olduğu 1970'lerde 
ortaya çıkarılmıĢtır ve o zamandan beri insan kanserojenesisinde iki çevresel faktörün etkileĢiminin 
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paradigması haline gelmiĢtir. Alkol tüketiminin sigara içiminden bağımsız kanserojen etkisi (sigara 
içmeyenlerde baĢ ve boyun kanserleri riskinin artması) ilk olarak 1961'de rapor edilmiĢ ve bu etki yakın 
zamandaki geniĢ çaplı bir havuz analizinde tekrar ortaya konmuĢtur.  

Ağır alkol alımı büyük ihtimalle karaciğer sirozu geliĢimi mekanizmasıyla ya da kanserojenlerin 
hepatik metabolizmasının değiĢmesi gibi alternatif mekanizmaların da rol oynamasıyla hepatoselüler 
karsinom riskini artırmaktadır. Alkole bağlı karaciğer sirozu muhtemelen Kuzey Amerika ve Kuzey 
Avrupa gibi HBV ve HCV enfeksiyonlarının yaygın olmadığı bölgelerde hepatoselüler karsinomla 
bağlantılı en ciddi risk faktörüdür. Karaciğer kanseri riski ile ilgili olarak alkol ile tütün ve HBV/HCV ile 
alkol arasında da sinerjisel etkileĢimler olduğu tahmin edilmektedir.  

Etkileri çok belirgin olmasa da alkol tüketimi ile kolorektal ve meme kanserleri arasında 
nedensel bir iliĢki var gibi görünmektedir. Alkol içimi ile yemek borusu ve mide adenokarsinomu, pankreas 
ve akciğer kanserleri arasındaki bağlantı hakkındaki çalıĢmalar tutarlılık göstermemektedir. Alkol içimi 
endometriyal, mesane ve prostat kanseri riskini artırmıyor gibi görünmektedir. Yumurtalık ve böbrek 
kanseri üzerine epidemiyolojik çalıĢmalar muhtemel bir koruyucu etkiye iĢaret etmektedir ancak iliĢkilerin 
netleĢtirilmesi için incelemelerin sürdürülmesi gerekmektedir.  

Alkol içimi sonucunda ortaya çıkan neoplastik olmayan hastalıklar hipertansiyon, kanamalı 
inme, karaciğer sirozu ve fibrozuna ek olarak akut ve kronik pankreas iltihabını içermektedir . Bunlara ek 
olarak, alkol içimi çeĢitli yaralanmaların ana sebebidir ve hamilelik sırasında alkol tüketimi fetal alkol 
sendromu, ani düĢük, düĢük doğum kilosu, prematürite ve rahim içi büyümesinde gerilik gibi bir çok zararlı 
etkiyle iliĢkilendirilmiĢtir.  

AĢağıdakilerin de aralarında bulunduğu çeĢitli faktörler alkol içiminin insan sağlığı üzerine 
bindirdiği yükün küresel bir değerlendirmesini yapmayı zorlaĢtırmaktadır:  
(i) Ġskemik kalp hastalığı ve karaciğer sirozu gibi önemli hastalıkların arka plan oranları,  
(ii) Bir çok alkol bağlantılı yaralanmanın insidansının yaĢla azalması, kanser ve iskemik kalp hastalığı 

insidansının yaĢla artması nedeniyle nüfusun yaĢ dağılımı,  
(iii) Yüksek miktarda alınması durumunda iskemik kalp hastalığına karĢı koruyucu etkinin ortadan 

kalkması nedeniyle tüketim rutinleri.  
Alkol içiminin kanserojen etki mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamıĢtır. Ancak 

muhtemel hipotezler arasında asetaldehitin genotoksik etkisi, östrojen seviyelerinde yükseliĢ, baĢka 
kanserojenler için solvent rolü oynaması, reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin üretimi ve folat 
metabolizmasının değiĢmesi bulunmaktadır. AĢağıdaki tabloda alkollü içkilerin kanserojen etkisinin 
muhtemel mekanizmaları listelemektedir (Tablo 19). Bu tablo; alkol içimi ile belirlenmiĢ bir bağlantısı olan 
kanserlerdeki bilinen veya Ģüphelenilen mekanizmalarla sınırlıdır.  

 
Tablo 19. Alkollü Ġçkilerin Kanserojen Etkisinin Muhtemel Mekanizmaları 

Mekanizma Potansiyel Hedef Organlar 

Güçlü bulgu*   

Asetaldehit‘ ten kaynaklanan DNA hasarı BaĢ, boyun, yemek borusu, karaciğer 

Yüksek östrojen miktarı Meme 

Orta güçte bulgu*   

BaĢka kanserojenlerin çözücüsü BaĢ, boyun, yemek borusu 

Reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin üretimi Karaciğer, diğerleri? 

Folat metabolizmasının değiĢmesi Kolon ve rektum, meme, diğerleri? 

Zayıf bulgu*   

Etanol‘den kaynaklanan DNA hasarı BaĢ, boyun, yemek borusu, karaciğer 

Beslenme yetersizlikleri(örneğin A vitamini) BaĢ, boyun, diğerleri 

DüĢük bağıĢıklık koruması Karaciğer, diğerleri 

Etanol‘den baĢka içeriklerin kanserojenliği BaĢ, boyun, yemek borusu, karaciğer, diğerleri? 

*Lehte bulguların öznel değerlendirmesi 
Kaynak: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2010 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Alkol içimi, madde bağımlılığı dıĢında, kanser, yaralanmalar, ruhsal ve davranıĢsal hastalıklar, 

gastrointestinal rahatsızlıklar, kalp damar hastalıkları, immünolojik bozukluklar, akciğer hastalıkları, kas ve 
iskelet sistemi rahatsızlıkları, düĢük doğum ağırlığı ve artmıĢ düĢük riskini içeren üreme ile ilgili 
bozukluklar ve doğum öncesi hasarlar gibi 60 değiĢik hastalık ve rahatsızlığa neden olmaktadır.  

Alkolle bağlantılı ölümlerin; bütün ölümlerin % 3,2'sini temsil ettiği belirtilmektedir.  
Alkol içimi, aynı zamanda, insanlarda bilinen en önemli kanser sebeplerinden biridir. Fazla 

miktarda alkol tüketen kiĢilerde ağız, boğaz, karaciğer, gırtlak, yemek borusu kanseri riski yüksektir. Meme 
kanserini arttırdığına dair kanıtlar da vardır. Alkol alan kiĢilerin sigara tüketiyor olmaları bazı ağız ve boğaz 
kanserlerinin riskini daha da yükselttiği belirtilmektedir. Aflatoksin dıĢında baĢka hiçbir beslenme 
faktörünün kanserojen etkisi hakkında bu derecede güçlü ve tutarlı kanıt bulunmamaktadır. Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleri gibi alkol alımının yüksek olduğu düĢünülen bazı topluluklarda, alkol bağlantılı kanser (ve 
alkol bağlantılı diğer hastalıkların) yükü ciddi boyutlardadır. 

Ülkemizde kayıt dıĢı alkol tüketiminin fazla olduğu düĢünülmektedir. Mevcut veriler ile 
Türkiye‘de alkol tüketimi çok ciddi oranlarda görülmese de, gelecekte kanser yükü açısından önemli bir 
sorun teĢkil edebilecektir. Belirtilen nedenlerle, alkolün zararlı etkileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 
toplumun bilinçlendirmesine yönelik projelerin uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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1.9. DĠYET, OBEZĠTE, FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE VE KANSER 
Sağlık sadece mikroorganizmalardan ve hastalıklardan korunmak değil, bir bütün olarak 

fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma halidir. Sağlığın belirleyicileri arasında yer alan yeterli ve 
dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite büyük önem taĢımaktadır.  

Beslenme; insanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaĢaması 
için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarda alıp vücutta kullanabilmesidir. AnlaĢılacağı üzere, 
anne karnında baĢlayarak yaĢamın sonlandığı ana kadar devam eden yaĢamın vazgeçilmez bir 
ihtiyacıdır. Bireylerin doğru beslenme alıĢkanlığı kazanarak yeterli ve dengeli beslenmesi, büyüme 

http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_tr_en.pdf
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3288/oik543.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf
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ve geliĢimini tamamlamasına, hastalıklardan korunmasına ve kaliteli bir yaĢam sürmesine 
yardımcı olduğu gibi, toplumda ĢiĢmanlık (obezite), kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser ve 
benzeri hastalıkların görülme riskinin azalmasında, ayrıca beslenme bozukluğu (malnütrisyon), 
vitamin-mineral yetersizliği ve benzeri beslenme ile ilgili sağlık sorunlarının en aza 
indirgenmesinde de büyük önem taĢımaktadır. 

Bireylerin günlük enerji (kalori) ihtiyacı (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaĢlı, 
iĢçi, sporcu, kalp-damar, Ģeker, vb. hasta) yaĢa, cinsiyete, aktiviteye, genetik ve fizyolojik 
özelliklere, hastalık durumuna göre değiĢmektedir. Günlük yaĢamda esas olan yeterli ve dengeli 
beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme; karın doyurmak, açlığı bastırmak veya canının çektiği 
Ģeyleri yemek, içmek değildir. Ġnsanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre 
yaĢaması ve yaĢam kalitesini artırması için besleyici değerleri açısından 4 grup altında toplanan 
besinlerden; (Et, Yumurta ve Kurubaklagiller / Süt ve Süt Ürünleri / Taze Sebze ve Meyveler / 
Ekmek ve Tahıl Ürünleri) vücut için gerekli olan besin ögelerinin her birinden  (protein, 
karbonhidrat, yağ, vitaminler, mineraller ve su) günde 3 ana, 2 veya 3 ara öğün olmak üzere, 
yeterli ve dengeli miktarlarda alınması ve vücutta uygun Ģekilde kullanılmasıdır.  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan ve yaĢamın çeĢitli dönemlerinde 
gerekli kalori miktarlarını gösteren programları Ģöyledir: 24 saat için bazal metabolizma 
koĢullarında 1600 kalori gereklidir, oturarak çalıĢan eriĢkinlerin 24 saat için enerji gereksinmeleri 
2400 kaloridir. 15-18 yaĢlar arasında yani geliĢme çağında 24 saat için 3200 kalori gerekli iken, 
sürekli beden ile çalıĢanların kalori gereksinimi 3000-3500 kalori arasında değiĢmektedir. Ağır 
iĢlerde çalıĢanlar ile sporcuların kalori gereksinimleri 24 saat için 6000-8000 kalori arasında 
alınması önerilmektedir.  Bir kiĢi günde ihtiyacından fazla 100 kalori aldığında 70 gün sonra vücut 
ağırlığında bir kilogram artıĢ olmaktadır. Bu nedenle besinlerin seçiminde kalori değerlerinin göz 
ardı edilmemesi gerekmektedir. Bir küçük porsiyon patates kızartması 220, bir kutu gazlı içecek 
150, bir hamburger 260, bir poğaça 175 kaloridir. Bunun yanısıra; bir su bardağı süt 150, bir orta 
boy elma, bir dilim ekmek 70, bir yumurta 80 kaloridir. 

 

 1.9.1. AĢırı Kilo ve Obezite 
Dünya Sağlık Örgütü‘ne göre obezite; ―sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal 

(hiperplazik) ve aĢırı miktarda (hipertrofik) yağ birikmesidir‖  2005 yılında yapılmıĢ olan 
projeksiyona göre dünyada yaklaĢık 1.6 milyar yetiĢkin (15 yaĢ üzeri) aĢırı kilolu, en az 400 
milyon yetiĢkin ise obezdir. 5 yaĢ altındaki 20 milyon çocuğun da aĢırı kilolu olduğu 
belirtilmektedir.  

Obezite sınıflaması beden kitle indeksi (BKĠ)‘ne göre (kg/m2) yapılmaktadır. Beden 
(vücut) kitle indeksi (BKĠ), bir bireyin kilosunun (kg olarak) boyunun (Metre olarak) karesine 
bölünmesi ile belirlenmektedir (BKĠ: Ağırlık (kg) / Boy Uzunluğu (m)2 ). BKĠ 25.0-29.9 arasında 
olan bireyler kilolu/toplu/hafif ĢiĢman olarak, BKĠ indeks değeri 30.0-34.5 arasında olan bireyler 
1inci derece ĢiĢman, BKĠ indeks değeri 35.0-39.9 arasında olanlar 2 nci derece ĢiĢman, BKĠ indeks 
değeri ≥ 40.0 olanlar ise 3 üncü derece ĢiĢman bireyler olarak sınıflandırılmaktadır. Uluslararası 
standartlara göre de, BMI değeri 25 ile 29.9 kg/m2 arasında olan yetiĢkinler kilolu olarak, BMI 
değeri 30 kg/m2 üzerinde olanlar ise obez olarak değerlendirilmektedir. 

Amerika Ulusal Sağlık ve Beslenme AraĢtırması (NHA-NES) 1999-2000 verilerine göre 
ABD‘de toplumun %  64.5‘ ini kilolu+ĢiĢman bireyler (BKĠ > 25 kg/m2) oluĢturmaktadır. Obezite 
prevelansı ise %  30.5‘ tur. Ülkemizde ise yapılan bir çalıĢmada (TURDEP) bu oran % 22.3 (BKĠ > 
30 kg/m2) bulunmuĢtur. Kadınlarda bu oran %  30, erkeklerde ise %  13‘ tür. TEKHARF (Türk 
EriĢkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) çalıĢmasında ise (1990-2002 uzunlamasına 
çalıĢma) erkeklerde % 15.9, kadınlarda % 46.6‘dır. Bu verilerle ülkemizde yetiĢkin nüfusun 
(yaklaĢık 35 milyon) yaklaĢık 10 milyondan fazlasının ĢiĢman olduğu söylenebilir. Bu rakam 
çocuk ve adolesan ĢiĢmanlarda %  9 (yaklaĢık 2 milyon) çıkmaktadır.  
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DSÖ‘nün verilerine göre Türkiye‘deki obez ve kilolu kadın ve erkeklerin nüfusa göre  
%lerinin seçilmiĢ ülkelerle karĢılaĢtıran tablo (Tablo 20) ve grafikler (ġekil 15) aĢağıda verilmiĢtir. 

  
Tablo 20. Türkiye ile Bazı Ülkelerde Obez ve Kilolu KiĢi Oranının KarĢılaĢtırması 

Ülkeler 
Obez ( % , BKĠ>=30) Kilolu (% , BKĠ>=25) 

Kadın Erkek Kadın Erkek 

Türkiye 23,9 15,6 58,4 61,6 

Ġngiltere 23,0 22,3 56,6 66,3 

ABD 34,3 33,1 61,3 72,1 

Almanya 20,2 17,1 59,0 75,5 

Hollanda 9,5 7,2 34,6 40,8 

Fransa 17,6 16,1 41,4 57,2 

Yunanistan 13,5 13,2 48,1 67,1 

Macaristan 18,2 17,1 49,4 58,9 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 

  
ġekil 15. Türkiye Obez/Kilolu Kadın/Erkek Nüfus Oranının Bazı Ülkelerle 

KarĢılaĢtırması 
Kaynak: DSÖ Verileri 
 
2015 yılında yaklaĢık 2.3 milyar yetiĢkinin aĢırı kilolu ve 700 milyondan fazla kiĢinin de 

obez olacağı tahmin edilmektedir. Son 25 yılda vücut ağırlık artıĢına paralel olarak morbid obez 
(3. derece obez) bireylerin oranı giderek artmaktadır. Harcanandan daha fazla enerji alımı ve/veya 
fiziksel aktivitenin az veya çok az oluĢu obezite ile yakından iliĢkilidir. 

DSÖ‘ndeki en son verilere göre dünya obez haritası ġekil 15‘de, kilolu haritası ise ġekil 
16‘da  verilmiĢtir. 
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ġekil 16.Dünya Obez YetiĢkin Haritası 
(% , BKĠ >=30.0) 
Kaynak: DSÖ Verileri 
 

 
ġekil 17. Dünya Kilolu YetiĢkin Haritası 
(% , BKĠ >=25.0) 
Kaynak: DSÖ Verileri 
 
Obeziteye neden olan etmenler; sedantel yaĢam, diyetle alınan yağ miktarı ve ayaküstü 

beslenme/hazır gıda (fast food) tüketme alıĢkanlığı olarak sıralanmaktadır.  AraĢtırmalar sedanter 
bir yaĢam tarzı ve fiziksel aktivite yetersizliği ile obezite arasında çok yakından bir iliĢki olduğunu 
göstermektedir. Fast food beslenme (hazır gıda/ayaküstü beslenme) alıĢkanlığı ile günlük enerjinin  
%  33-35‘ i, kimi zaman da %  40‘ ı yağlardan gelmektedir. Olumsuz beslenme alıĢkanlıkları da 
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doymuĢ yağ asitlerini (SFA) arttırmakta, aĢırı yağ tüketimi, besinlerin piĢirilmesinde kullanılan, 
kavrulan ve kızartılan besinlerdeki trans yağ asitlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu Ģekilde 
beslenme tarzı, alınan enerji miktarının yanısıra doymuĢ yağ miktarının artmasına ve besinin 
yanarak piĢmesinden oluĢan (döner, kebap vb.) hidrokarbonlar ve insan sağlığına olan diğer 
olumsuz etkilerinden dolayı kanserojenik olarak değerlendirilen maddelerin ortaya çıkmasına 
ortam sağlamaktadır. 

Yapılan araĢtırmalar, endüstrileĢmiĢ ülkelerin çoğunda, kiloluluk ve obezite gittikçe 
arttığına iĢaret etmektedir. Uzmanlar bu durumun, gelecekte bazı kanserlerin gittikçe artmasına 
katkıda bulunacağına iĢaret etmektedir. Önümüzdeki birkaç on yıl içinde, Ģu anda gözlenmekte 
olan eğilimler tersine çevrilmediği takdirde, kiloluluk ve obezite kanser insidansının daha da 
artmasına önemli katkıda bulunacağı ifade edilmektedir. 

Vücut ağırlığı ve vücut yağ oranının artması, endokrin ve metabolik değiĢikliklerle 
karakterize olup çok sayıda kronik hastalıkla iliĢkili olduğu bildirilmektedir. Günümüzde, obezite; 
koroner kalp hastalıkları, inme, hipertansiyon, diyabet vb. hastalıkların ortaya çıkmasına neden 
olduğu gibi çeĢitli kanser türleri için de önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Diğer 
taraftan, yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarda; diyetle kardiyovasküler hastalıklar arasında güçlü 
iliĢkiler bulunmuĢ olmakla birlikte, diyet ve kanser çok zorlu ve karmaĢık bir araĢtırma alanı 
olarak kalmıĢtır. 1960‘ larda, ekolojik gözlemler yağların alımıyla kolorektal ya da meme 
kanserinden mortalite arasında bazı karmaĢık iliĢkilere iĢaret etmiĢtir. Amerika BirleĢik 
Devletleri‘nde yeni kanser vakalarının tümünün %  3.2‘sinin obezite ile bir Ģekilde bağlantılı 
olduğu düĢünülmektedir. Yine bu ülkedeki kanserden ölümlerin erkeklerde %  14, kadınlarda ise 
%  20‘sini kilolu ve obez bireyler oluĢturmaktadır.  

Kilolu olmak ve obezlik; kardiyovasküler hastalıklar, diabetes mellitus ve artritis için 
önemli risk faktörlerindendir. Bir IARC (International Agency for Research on Cancer) ÇalıĢma 
Grubu kilolu olmanın ve obezitenin kadın ve erkeklerde özofagus kanseri, böbrek kanseri; 
erkelerde kolon kanseri; menopoz sonrası kadınlarda meme ve endometriyal kanser ile tutarlı 
biçimde iliĢkili olduğunu bulmuĢtur. Sistematik IARC incelemesinde de aĢırı kilo ya da obezitenin 
prostat kanseriyle bir iliĢkisi olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı sonucuna varmıĢtır. Daha 
yakınlarda yapılan kohort çalıĢmaları ve bir meta analiz de IARC incelemesinin bulgularını teyit 
etmekte ve kadınlarda safra kesesi kanserinde obezitenin rol oynadığına dair kanıtlar eklemektedir.  

Obezite; kanser riskini, vücutta meydana gelen hormonal ve metabolik değiĢiklikler 
sonucu kanser oluĢumuna neden olan faktörlerin artıĢı ile arttırmaktadır. Obez bireylerde, yağ 
hücreleri tarafından kana salınan çeĢitli hormonlar ve bazı büyüme faktörlerinin çok fazla 
miktarlarda ve sürekli olması, hücreleri daha fazla büyümeleri ve bölünmeleri yönünde uyarmakta 
ve bu durum kanser oluĢumunu tetiklemektedir.  

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde yapılan bir araĢtırmaya göre, bireylerin yalnızca           
% 25‘ inin, obezite ve kanser arasında bir iliĢkinin varlığından haberdar olduğu bildirilmektedir. 
Obezite ile erkeklerde; kolon, rektum, pankreas, mide, böbrek, safra kesesi, prostat kanserleri riski; 
kadınlarda ise; mide, kolon, böbrek, safra kesesi, meme, endometrium (rahim), over ve serviks 
kanserleri riski artmaktadır. 

Vücut ağırlığındaki kayıp ile kanser oluĢum riski arasında yapılan çalıĢmalar bize henüz 
net bir sonuç vermese de, özellikle meme kanseri için vücut ağırlığı kaybının kanserin riskini 
düĢürdüğü ve olumlu etkisinin olduğu savunulmaktadır. Obezite ve çeĢitli kanserler arasındaki 
iliĢkiden yola çıkılarak, bir hastalığa bağlı olmaksızın vücut yağ dokusundaki azalmanın kanser 
riskini azaltacağı yönünde yaklaĢımlar bilimsel çevreler tarafından onaylanmaktadır. 

 

 1.9.2. Diyet ve YaĢam Tarzı 
Son 50 yıl içinde, çoğu endüstrileĢmiĢ ülkede mide kanseri insidansı ve mortalitesi 

dramatik ölçüde düĢmüĢtür. Bu düĢüĢ kısmen gıda muhafaza yöntemlerindeki değiĢiklikler 
nedeniyledir (örneğin tuzlama ya da tütsüleme yerine buzdolabı) ve beslenme alıĢkanlıkları 
(örneğin daha fazla taze meyve ve sebze olması) nedeniyledir. BaĢka hastalıklar için ya da 
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özellikle Helicobacter pylori‘nin yok edilmesi için antibiyotik tedavisi sonucu midede bu 
bakterinin kolonizasyonunda düĢüĢ olması da muhtemelen mide kanseri yükünün azalmasına 
neden olmuĢtur. Tüm bu gözlemler, kanserden sorumlu genetik olmayan baskın faktörün beslenme 
olduğu hipotezine yol açmıĢtır.  

Diyet ve beslenme faktörleri; 1940‘ lardan itibaren kanser etiyolojisinde önemli dikkat 
odakları olmaya baĢlamıĢtır. Yapılan araĢtırmalarda, baĢlangıçta kimyasal kanserojenleri alan 
hayvanlarda belirli diyetlerin etkileriyle ilgilenilmiĢtir. Daha sonra, insanlarda kanser riskiyle 
potansiyel iliĢkiler üzerinde durulmaya baĢlanmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmalar sonucunda elde edilen bulgular; diyette yer alan bir gıdanın tek 
baĢına doğrudan kanseri önleyici yada azaltıcı bir etkisinin olduğuna dair kesin bir kanıta 
ulaĢtırmamıĢtır. Bununla birlikte yapılan çalıĢmalarda; günlük diyette yer alan bazı gıda 
maddelerinin kanserden korunmada önemli olabileceğini gösterirken, bazı gıda maddelerinin 
ve/veya içerdikleri bazı maddelerin ise potansiyel olarak kanser riskini arttırıcı etki 
gösterebileceğine dair kanıtlara da ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, kanserde en önemli risk faktörlerinden biri 
olan obeziteden korunmak ve sağlıklı kiloya ulaĢabilmek için kiĢiye özel diyetin uygulanması 
gerektiğine de iĢaret edilmiĢtir. 

 

 1.9.3. Fiziksel Aktivite 
Fiziksel aktivitenin kanserden koruyucu etkisi olduğuna dair kanıtlar bir IARC ÇalıĢma 

Grubu tarafından değerlendirilmiĢ ve kolon ve meme kanserlerinde ― insanlarda fiziksel aktivitenin 
kanseri önleyici bir etkisi olduğuna dair yeterli kanıt olduğu‖ sonucuna varılmıĢtır; fiziksel 
aktivitenin süresinin ve yoğunluğunun artmasıyla önleyici etki artmaktadır. Bu koruyucu etki 
vücut ağırlığının etkisinden bağımsızdır. Bunun tersine, fiziksel inaktivite, kanserde bir risk 
faktörüdür.  

Kanseri önlemek için optimum fiziksel aktivite düzeyinin tahmin edildiği bir çalıĢmanın 
henüz yapılmadığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, kolon kanserinde fiziksel aktivite için 
IARC ÇalıĢma Grubu riskin düĢmesinde en yüksek etkiyi görmek için günde en azından 30 dakika 
orta düzeyde fiziksel aktivitenin gerekebileceği‖  öne sürülmüĢtür. Meme kanseri için, ―çoğu 
kadınlarda risk düĢüĢü alıĢılmıĢ mesleki ve ev aktivitelerine ek olarak günde 30-60 dakikalık orta-
yüksek düzey aktivite ile baĢlamaktadır. 

 

 1.9.4. YaĢam Tarzı-Diyet-Kanser Ġ liĢkisinde Yeni YaklaĢımlar 
Sıkı bir vejeteryan diyet (yani et olmaması, çok düĢük yağ olması ve bazen de hiçbir 

hayvansal ürün olmaması) izleyen kiĢilerde hastalık oluĢumu ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. En 
çarpıcı gözlem vejeteryanlarda meme ve prostat kanserlerinin arka plan popülasyonu ile aynı 
olması, kolorektal kanser insidansının ise arkaplan popülasyonununkinin yarısı kadar olmasıdır. 
Bir baĢka ilginç nokta, kanser riski (örneğin kolorektal kanser riski) düĢüĢünün büyüklüğünün esas 
olarak vejeteryan olmadan ziyade, ince vücut kitle endeksi ve düzenli fiziksel egzersiz ile daha 
iliĢkili olmasıdır. Bu gözlemler, hastalık ve özellikle de kanser olasılığını etkileyen asıl önemli 
olanın belirli bir besin ya da besin sınıfı değil, diyet örüntüsü (tarzı/biçimi)  ile yaĢam tarzı 
alıĢkanlıkları olduğu hipotezini ortaya çıkarmıĢtır.  

Bu hipotezin bilimsel iliĢkisi yakın bir zaman önce yapılan ve karbonhidrat, bitkisel yağ, 
balık, meyve ve sebze açısından zengin, et ve hayvansal yağ açısından fakir ―Akdeniz diyeti‖ne 
yakın bir diyet izleyen bireylerde, genel mortalitede, kanser, kardiyovasküler mortalitelerinde ve 
kanser ve kardiyovasküler olmayan mortalitelerde risk azalması gösteren kohort çalıĢmalarıyla 
sergilenmektedir.  

Tipik olarak Akdeniz diyetinin bir parçası olan ya da tipik olmayan diyet kalemlerinin 
hiçbirinin hastalık ya da ölümle iliĢkisi yoktur ya da pek az iliĢkisi vardır. Fakat kanser ve 
kardiyovasküler hastalıkların azalmasına katkıda bulunan diyet kalemlerinin kombinasyonudur. 
Bunun tersine, böylesi bir kombinasyonun olmaması, kanser ve kardiyovasküler hastalıkların 
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riskinin azalmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, Akdeniz diyetinin izlenmesi, daha az sigara 
içme, daha az obezite, daha fazla fiziksel aktivite ile de iliĢkilendirilmiĢtir. Dolayısıyla, Akdeniz 
diyeti daha çok daha sağlıklı bir yaĢam biçimi ile iliĢkilendirilebilir ve bu da bu diyet örüntüsüyle 
ilgili sağlık yararlarına katkıda bulunur.  

Ayrıca hipoteze uygun olarak, bir baĢka ileriye dönük çalıĢma, fiziksel aktivite, sigara 
içmeme, obez olmama ve daha yüksek serum vitamin C düzeylerinin kombinasyonunun daha 
düĢük ölüm oranlarıyla iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. 

Umut vadeden bir baĢka alan, çeĢitli gıda kalemlerine ve davranıĢlarına maruziyetin 
anket formlarında olduğundan daha güvenilir yansımalarını vermesi olasılığı olan maruziyet 
biyomarkörlerinin kullanımıdır. Örneğin plazma fosfolipid elaidik asit düzeyi, diyette mamul 
gıdaların alımının iyi bir biyomarkörüdür. Bir kohort çalıĢmasının sonuçları, fosfolipid elaidik asit 
plazma düzeyleriyle meme kanseri oluĢumu arasında kuvvetli bir iliĢki olduğunu göstermektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR  
Bireylerin günlük enerji (kalori) ihtiyacı (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaĢlı, 

iĢçi, sporcu, kalp-damar, Ģeker, vb. hasta) yaĢa, cinsiyete, aktiviteye, genetik ve fizyolojik 
özelliklere, hastalık durumuna göre değiĢmektedir. Günlük yaĢamda esas olan yeterli ve dengeli 
beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme; insanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak 
uzun süre yaĢaması ve yaĢam kalitesini artırması için besleyici değerleri açısından 4 grup altında 
toplanan gıdalardan (et, yumurta ve kurubaklagiller /süt ve süt ürünleri/ taze sebze ve meyveler / 
ekmek ve tahıl ürünleri), vücut için gerekli olan besin ögelerinin her birinden (protein, 
karbonhidrat, yağ, vitaminler, mineraller ve su) günde üç ana, iki veya üç ara öğün olmak üzere, 
yeterli ve dengeli miktarlarda alınması ve vücutta uygun Ģekilde kullanılmasıdır.  

Dünya Sağlık Örgütü‘ne (WHO) göre obezite;sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında 
anormal ve aĢırı miktarda yağ birikmesidir. Obezite sınıflaması beden kitle indeksi (BKĠ)‘ne göre 
(kg/m2) yapılmaktadır. BKĠ değeri 30 kg/m2 üzerinde olanlar obez  (ĢiĢman) olarak 
değerlendirilmektedir. 2005 yılında yapılmıĢ olan projeksiyona göre dünyada yaklaĢık 1.6 milyar 
yetiĢkin (15 yaĢ üzeri) aĢırı kilolu, en az 400 milyon yetiĢkin ise obezdir. 5 yaĢ altındaki 20 milyon 
çocuğun da aĢırı kilolu olduğu belirtilmektedir.  

2015 yılında dünyada yaklaĢık 2.3 milyar yetiĢkinin aĢırı kilolu ve 700 milyon‘dan fazla 
kiĢinin de obez olacağı tahmin edilmektedir. Harcanandan daha fazla enerji alımı ve/veya fiziksel 
aktivitenin az veya çok az oluĢu obezite ile yakından iliĢkilidir.  

Fazla kilolu olmak kanser riski ile ilgili iliĢkilendirilen önemli yaĢam faktörlerindendir. 
Kadınlarda meme kanseri (ileri yaĢlardaki kadınlar), endometriyal kanser ve karaciğer, kolon ve 
yemek borusu kanserleri ile obezite arasında bir iliĢki vardır. Obezite ve fiziksel aktivitenin 
olmaması kolon, endometriyal, böbrek ve yemek borusu kanserlerinin % 30‘u ile 
iliĢkilendirilmiĢtir. Ġleri yaĢtaki kadınlardaki meme kanserininde % 30‘u için aynı durum söz 
konusudur. Günde 30 dakika olacak Ģekilde haftanın birçok gününde egzersiz yapmanın (bu 
egzersiz 30 dakika normal tempoda yürüyüĢ yapmak ile de olabilir) bile tek baĢına meme ve kolon 
kanseri riskini düĢürebilir. YaĢı 20 ve üzerinde olan yetiĢkinler için Beden Kitle Ġndeksi değerinin 
25‘ in altında olması amaçtır.  

DSÖ verilerine göre, ne yazık ki ülkemiz gerek dünya ülkeleri arasında gerekse AB 
ülkeleri arasında kilolu nüfus oranı en yüksek ülkelerden biridir. Bu nedenle obezite mücadelesi 
kanser önleme konusunda ülkemizin en önemli sağlık stratejilerinden birisi olmalı ve Sağlık 
Bakanlığının baĢlatmıĢ olduğu Obezite Kontrol Programı her yönü ile desteklenmeli ve takip 
edilmelidir. 

 
KAYNAKLAR: 
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1.10. KANSER EPĠDEMĠYOLOJĠSĠNDE AĠLESEL KANSERLERĠN ROLÜ  
Kanser, yaĢanılan çevrede karĢılaĢılan ve/veya hücrede ortaya çıkan, fiziksel kimyasal ya 

da biyolojik etkenlere maruz kalınması nedeniyle normal hücre DNA‘sının değiĢime uğraması 
sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Normal hücre DNA‘sının değiĢime uğraması mutasyon 
olarak adlandırılır. Örneğin böyle bir genetik değiĢiklik (mutasyon) ultraviyole B ıĢınımına bağlı 
olarak p53 tümör baskılayıcı geni gibi hücre için önemli genlerin yapısını ve iĢlevini bozarak deri 
kanserine yol açabilir. Deri kanseri örneğinde görüldüğü Ģekilde kansere yol açan bu mutasyonlar 
farklı çevresel etkenler sonucu ortaya çıkabildiği gibi anne ya da babadan kalıtım yolu ile de 
çocuklara geçebilmektedir.  

Çevresel ve kalıtsal faktörlerin kanser oluĢumuna katkıları kanser türüne ve yaĢanılan 
çevreye göre değiĢmektedir. Sadece çevre etkisi ile ortaya çıkan kanser tipleri söz konusu iken 
sadece tek gende bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan kanser türleri de vardır. Örneğin hemen tüm 
karaciğer kanser vakaları hepatit virüsleri (HBV ve HCV) gibi biyolojik ya da aflatoksin gibi 
kimyasal etkenlere maruz kalınması sonucu geliĢmektedir. Karaciğer kanser vakalarının 
geliĢiminde tek baĢına önemli kalıtsal bir faktör varlığı gösterilememiĢtir. Buna karĢın, en sık 
rastlanan kanserlerden olan meme ve kalın bağırsak kanserlerin % 5-10 kadarının, günümüzde iyi 
tanımlanmıĢ genlerdeki mutasyonlar sonucu oluĢtuğu kabul edilmektedir. Yüksek penetranslı 
(ilgili hastalık genini taĢıyanlarda hastalığın ortaya çıkması oranı) genlerdeki bu mutasyonu 
taĢıyan kiĢilerin hayatları boyunca kanser geliĢtirme olasılığı ise çevre faktörlerinden bağımsız 
olarak % 100‘ lere varmaktadır. Diğer taraftan, yine meme ve kalın bağırsak-rektum kanserlerinin 
bir grubunda, incelenen topluma ve yayınlara göre değiĢmekle beraber ailesel yığılım gösteren 
vakaların sayısının % 15-20 arasında olduğu bildirilmiĢtir. Bu ailesel kanserlerin ise düĢük 
penetranslı genlerin ya da düĢük penetranslı genler ve çevresel faktörlerin aralarındaki karĢılıklı 
etkileĢimi sonucu ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu tip ailesel yığılım gösteren kanserlerde tek 
baĢına bir gendeki mutasyon kanser geliĢimi için yeterli olmamakta, düĢük penetrans genlerinde ek 
mutasyonlar ve/veya çevresel faktörler bireyde kanser oluĢumu için gerekmektedir. 

KiĢinin genetik yapısı kanser geliĢimine doğrudan yatkınlık yaratabildiği gibi, kiĢinin 
çevresel faktörlere karĢı verdiği yanıtta da etkilidir. Bir baĢka deyiĢle, genetik yapı çevresel 
faktörlerin zararlı etkilerine kiĢinin daha duyarlı ya da daha dirençli olmasında belirleyici bir 
faktördür. Görülüyor ki kanser oluĢumunda, çevre ve gen iliĢkisi çok karmaĢık bir iliĢki olup etkin 
bir kanser kontrol politikası geliĢtirilmesi için çevre faktörlerinin ve genetik yatkınlıkların birlikte 
incelenmesi gerekir. Ancak Ģu ana kadar ülkemizde genetik yatkınlıkların kanserlerdeki rolünün 
incelenmesi üniversitelerin araĢtırma yapılanmaları içinde kalmıĢ, elde edilen bulgular toplum 
düzeyine taĢınamamıĢtır. Bunun ana nedenleri Ģu Ģekilde özetlenebilir:  

1- Kanser için risk oluĢturacak bölgesel çevre risk haritaları ülkemiz için mevcut 
değildir. 

2- Kanser kontrolünde saptanan çevresel etkenleri kontrol etmek genetik nedenleri 
kontrol etmekten daha etkin çözümler üretebilir inancı yaygındır. 

3- Kanserin genetik temelleri ve farklı kanserlere yol açan genetik değiĢiklikler 
geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde aydınlatılmaya baĢlanmıĢ daha henüz tüm kanser yatkınlık ya da 
direnç genleri tanımlanamamıĢtır.  

4- Genetik çalıĢmaların yüksek maliyeti genetik yatkınlıklar konusunun göz ardı 
edilmesine neden olmaktadır.  

http://apps.who.int/bmi/index.jsp
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5- Kanser kayıt sistemleri ailesel/bölgesel birikimleri saptamaktan uzaktır. Bu birikimleri 
saptamaya yönelik kayıt sistemleri ise etik sorunları beraberinde getirdiği için tercih 
edilmemektedir.  

6- Genetik yatkınlıklara yönelik moleküler genetik çalıĢmalarda kullanılan istatistik 
analizlerin güvenilirliği etnik özelliklere göre belirlenen gen yapılanmalarından çok Ģiddetle 
(prevelans ile) etkilenir. Ülkemizde etnik bilgilerin sağlıklı olarak elde edilemeyiĢi yüksek 
maliyetlerine karĢın bu analizlerin güvenilirliğini düĢürmektedir. 

Tüm bu nedenlerden ötürü genetik yatkınlıklar konusunun kanser çalıĢmalarında göz 
ardı edilmesi kanser kontrol programlarının etkinliğinin düĢmesine, kanser yığılımı olan 
bölgelerde çevresel etkenlere karĢı gereksiz bir paniğin yaĢanmasına, çevre faktörlerinin etkin 
olarak kontrol edilemeyiĢine ve genetiğin farklı hastalıklarda sunduğu erken tanı, semptom öncesi 
tedavi ve bireye özel tedavi gibi koruyucu hekimlik hizmetinin kanser konusunda verilememesine 
yol açmaktadır. 

Öte yandan genetik faktörlerin rol oynadığı ailesel kanser vakaları halk sağlığı açısından 
önem arz etmektedir. Sık görülen kanser türleri için toplum taraması günümüzdeki teknolojik 
ilerlemeler nedeniyle olası olmakla birlikte uygun maliyetli olmadığı için uygulanamamaktadır. 
Ancak ailesel kanser vakaları söz konusu olduğunda bu aile bireyleri yüksek sıklıkla ve sporadik 
(tek tük görülen) vakalara göre çok daha erken yaĢlarda kanser geliĢtirme riski taĢıdıklarından bu 
aile bireylerinde klinik tarama test ve giriĢimlerinin yapılmasının gerekliliği artık kabul 
edilmektedir. Ailesel kanserlere yol açan genetik değiĢikliklerin bulunarak aile fertlerinin kanser 
geliĢtirme risklerinin hesaplanması artık pek çok klinikte yapılan bir uygulama olup, genetik tanı, 
klinik takip, önleyici tıbbi ve cerrahi tedavilerin ailesel kanser vakalarında morbidite ve mortaliteyi 
önemli ölçüde azalttığı bildirilmiĢtir.  

Bu yönler göz önüne alınarak Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı (KSDB) 
koordinasyonunda farklı üniversitelerin katılımı ile ―Ulusal Genetik GeçiĢli Kanserler ÇalıĢma 
Grubu‖ pilot çalıĢması baĢlatılmıĢtır. Bu grup ilk olarak birinci basamak hizmet birimleri ile 
bağlantı kurarak ailesel yığılım gösteren kanser vakaları bulunan bölgeleri kabaca belirleme 
çalıĢması yapmıĢtır. Bu belirlemede: 

1- Tek bir kanser türünün aynı bölgede/aynı ailede birikim göstermesi 
2- Farklı kanser türlerinin aynı ailede yığılım göstermesi  
3- Kanser vakalarının en azından birinde kanserin beklenen yaĢtan çok daha erken ortaya 

çıkması kriterleri dikkate alınmıĢtır. 
KSDB kayıtlarına göre ülkemizde kanser insidansı bölgelere göre farklılık 

göstermektedir. Bu bölgeler içinde üzerinde en çok çalıĢılan bölge Göreme; Tuzköy kasabası ve 
Karain köyüdür. Bu bölgelerde kanser ölümlerinin % 70‘ inin mezotelyomaya bağlı olduğu 
bilinmektedir. Bu vakaların etiyolojisinde ortamda bulunan zeolit mineralleri sorumlu tutulmakla 
(BarıĢ ve ark, 1987) birlikte son yıllarda bölgede yapılan çalıĢmalar ailevi genetik yatkınlığın da 
bu olayın ortaya çıkmasında rol oynayabileceğini göstermiĢtir. (Konu hakkında detaylı bilgi 
―Ülkemizde NevĢehir Ġli Tuzköy Kasabası ile Sarıhıdır ve Karain Köylerinde Zeolit Nedenli 
Mezotelyoma Sorunu‖ bölümünde yer almaktadır). Akciğer kanseri ülkemizde Tuzköy yöresinin 
dıĢında özellikle Toroslarda bulunan bazı dağ köylerinde de ailevi yüklülük göstermektedir. Bu 
bölgelerdeki kanser artıĢlarının da genetik çevre iliĢkisi göz önüne alınarak incelenmesine gerek 
vardır. 

Kanserlerde genetik yatkınlığın ikinci bir göstergesi de farklı tip kanserlerin aynı aile, 
köy ya da ortak etnik kökene sahip bireyler arasında görülmesidir. Bu tip bildirimlerde çevre 
faktörlerine ait çalıĢmalar tamamlanırken detaylı aile ağacı analizlerinin de yapılması uygun olur. 
Ailevi kanserlerde kanser yatkınlığı sendromları önemli bir yer tutar. Erken yaĢlarda ortaya çıkan, 
baskın etkili bir genle kalıtılan, yumuĢak doku ve kemik sarkomları, meme kanseri, lösemi, 
melanom, kolon, pankreas, adrenal doku kanserleri gibi farklı organ kanserlerinin aynı aile içinde 
yüklülük gösterdiği Li-Freumani Sendromu bu grup kanserlere bir örnektir. Bu sendromların 
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çoğunda kanser çevreden bağımsız olarak tek gendeki bozukluk sonucu ortaya çıkar. Ancak çevre 
faktörlerinin genlerin ifadelerini nasıl değiĢtirdiği yönünde bir bilgi de pek yoktur.   

Ülkemiz gibi erken evlilik yaĢı ve yüksek doğum oranına sahip ülkelerde kanser 
yatkınlığı sendromu bulunan ailelerin bölgesel kanser rakamlarını değiĢtireceği açıktır. Detaylı bir 
aile analizi çalıĢması yapılmadan genetik-çevre faktörlerinin olaya katkısı anlaĢılamayacağı için bu 
tip bölgelerde yaĢayanlar arasında lüzumsuz panik havası yaĢanmaktadır. Bu durum ilgili 
köylerden alıĢveriĢ yapmama, kanserin bulaĢıcı olabileceği korkusu gibi bilimsel destekten yoksun 
korkularla beslenmektedir. 

Ülkemizde yerel kanser yığılımı ile ilgili kanser çalıĢmalarının yanısıra, muhtelif 
bölgelerden 30 meme-yumurtalık kanseri ailesi belirlenerek bu ailesel kanser sendromundan 
sorumlu olduğu gösterilmiĢ olan BRCA1 ve BRCA2 genleri analizlerine baĢlanmıĢtır. Bu çalıĢma 
ile bu ailelerdeki kanserlerin genetik faktörlerinin belirlenmesi ve genetik değiĢikl ik tespit edilen 
ailelere genetik danıĢmanlık verilmesi planlanmaktadır. Türkiye‘de BRCA ile ilgili en geniĢ 
çalıĢma bu yıl yayınlanmıĢtır. 2005-2010 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi‘nde yapılan ve 
667 yumurtalık kanserli olgunun değerlendirildiği bir çalıĢmada, tüm olguların % 9.8‘ inde BRCA 
mutasyonu saptanmıĢtır. Ülkemize has yeni mutasyonların da bulunduğu bu çalıĢmada, çok ilginç 
bir bulgu olarak, esasen BRCA genlerinde tek gen mutasyonlarından çok, büyük genomik 
değiĢikliklerin (Large Genomic Rearrengement-LGA) olduğu ve bu LGA‘ ların da ailesel meme-
over kanseri öyküsü olan kiĢilerde tarama amaçlı kullanılabileceği öne sürülmüĢtür. 

ġu anda KSDB altında baĢlatılan çalıĢmaların devamı farklı üniversiteleri ve farklı 
disiplinleri aynı hedefe yönelik olarak bir araya getirerek ülkemiz için bir zorunluluk olan çevre ve 
genetik risk haritalarının çıkartılmasına yardımcı olacaktır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR: 
Kanser oluĢumunda, çevre ve gen iliĢkisi çok karmaĢık bir iliĢki olup, etkin bir kanser 

kontrol politikası geliĢtirilmesi için çevre faktörlerinin ve genetik yatkınlıkların birlikte 
incelenmesi gerekir. Ancak Ģu ana kadar ülkemizde genetik yatkınlıkların kanserlerdeki rolünün 
incelenmesinin üniversitelerin araĢtırma yapılanmaları içinde kalmıĢ olduğu, elde edilen bulguların 
toplum düzeyine taĢınamamıĢ bulunduğu gözlemlenmektedir. Bunun ana nedenlerine yönelik 
yapılması gereken çalıĢmalar aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir:  

1- Kanser için risk oluĢturacak bölgesel çevre risk haritaları ülkemiz için 
geliĢtirilmelidir.  

2- Kanser kontrolünde saptanan ―çevresel etkenleri kontrol etmek genetik nedenleri 
kontrol etmekten daha etkin çözümler üretebilir‖  inancı kırılmalıdır. 

3- Kanserin genetik temelleri ve farklı kanserlere yol açan genetik değiĢiklikler 
konularında gerekli bilimsel çalıĢmalara ağırlık verilerek kanser yatkınlık ya da direnç genleri 
tanımlanmasına çalıĢılmalıdır.  

4- Genetik çalıĢmaların yüksek maliyeti genetik yatkınlıklar konusunun göz ardı 
edilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu çalıĢmalara ağırlık verilebilmesi için gerekli 
bütçelerin sağlanması konusunda gayret sarf edilmelidir. 

5- Ailesel/bölgesel kanser birikimlerini saptamaya yönelik kanser kayıt sistemleri 
tasarlanmalı ve geliĢtirilmelidir.  

6- Kamusal ihtiyaçlara yönelik toplum tabanlı genetik çalıĢmalar desteklenmelidir. Bu 
tür çalıĢmalarda kamusal kurumların (KSDB ya da olası bir Onkoloji Enstitüsü) yetkili ve mali 
olarak etkin bir duruma getirilmeleri önemlidir. 

Ülkemizde, genetiğin farklı hastalıklarda sunduğu erken tanı, semptom öncesi tedavi ve 
bireye özel tedavi gibi koruyucu hekimlik hizmetinin kanser konusunda veri lmesi konusunda 
çalıĢılmalıdır. 
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1.11. RADYASYON VE KANSER 
1800‘ lü yılların sonunda varlığının keĢfedilmesinden sonra, radyasyon ve 

radyoaktivitenin birçok kullanım alanı keĢfedilmiĢ ve bundan istifade edilmeye baĢlanmıĢtır. Tıp 
bilimi, radyasyonun giricilik özelliğinin kullanıldığı alanların ilkidir ve X -ıĢınları insan ile ilgili 
çalıĢmalarda ve tedavide devrimsel geliĢmelere neden olmuĢtur. Fakat çok erken safhada 
yararlarının yanısıra bazı riskleri de içerdiği anlaĢılmıĢ ve kiĢilerin radyasyondan korunması 
gerektiği ortaya çıkmıĢtır. Radyasyonun kullanımında faydalar ve riskler dengesi söz konusudur. 
Bu dengenin kurulmasına yardım etmek için radyasyon kaynakları, kullanımları ve etkileri 
anlayıĢının yayılmasının yanında radyasyondan korunma uygulamaları, teorisi, politikası ve 
mevzuatı geliĢtirilmiĢtir. 

Radyasyon, elektromanyetik dalgalar veya atom altı parçacıklar formunda bir enerjidir. 
Radyoaktivite, radyasyon yayan kararsız atom çekirdeğinde kendiliğinden olan değiĢimdir. Bu 
değiĢim, atomun bozunması olarak adlandırılır. Genellikle, radyoaktif atomlar, ilgili kimyasal 
elementin ― radyonüklitleri‖  (ıĢıl çekirdekleri) veya ― radyoaktif izotopları‖  olarak adlandırılırlar.  

Parçacık veya elektromanyetik dalga formundaki radyasyon, etkileĢtiği atomların 
elektronlarını koparacak kadar yeterli enerjiye sahipse atomlar yüklü hale gelir ve iyonlaĢmıĢ olur. 
Bu da iyonlaĢtırıcı radyasyon olarak adlandırılır. EtkileĢim sonucunda oluĢan iyonlar, hücrelere 
hasar veren kimyasal değiĢimlere neden olabilecek kapasitedirler. Parçacık veya elektromanyetik 
formdaki radyasyon, atomları iyonlaĢtırmada yeterli enerjiye sahip değilse iyonlaĢtırıcı olmayan 
(noniyonizan) radyasyon olarak adlandırılır.  

ĠyonlaĢtırıcı radyasyon alfa parçacıkları, beta parçacıkları, nötron veya gama ıĢınları ve 
X-ıĢınları olarak bilinen elektromanyetik radyasyon formunda olabilir. ĠyonlaĢtırıcı radyasyonun 
her bir tipi, madde (insan vücudu da dâhil) ile farklı Ģekilde etkileĢir ve bunların her biri, farklı 
tipteki malzemeyle etkin bir Ģekilde durdurulabilir (ġekil 18).  

  

 
ġekil 18. Farklı Radyasyon Tipleri Ġçin Giricilik Mesafeleri  
Kaynak: Michigan Üniversitesi, USA 
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Alfa parçacıkları, atomun çekirdeğinden yayılır, ağır ve yüklü oldukları için madde 

içerisinde enerjilerini çabuk kaybederler. Alfa parçacıklarını bir kâğıt tabakası veya insan 
vücudundaki ölü deri tabakası gibi az bir kalınlıktaki maddelerle durdurmak mümkündür. Alfa 
parçacıkları, doğrudan hassas hücrelerle temas edeceği için sadece ağız yolu ile vücuda alındığı ve 
teneffüs edildiği zaman insan sağlığı açısından tehlikeli olurlar.  

Beta parçacıkları, atomun çekirdeğinden yayılan elektronlardır ve alfa parçacıklarına 
göre madde ile daha az etkileĢime girerler ve böylece maddenin daha içlerine nüfuz edebilirler. 
Plastik veya metal gibi ince nesnelerle durdurulabilirler ve alfa parçacıklarında olduğu gibi ağız 
yoluyla vücuda alındığı veya solunduğu zaman tehlikelidirler. IĢınlanma yeteri kadar büyük ise 
deriye radyasyon hasarı verebilirler.  

Gama ıĢınları ve X-ıĢınları, her ikisi de elektromanyetik dalgalardır. Gama ıĢınlarının 
kaynağı atom çekirdeğidir ve atom elektron seviyelerindeki değiĢim sonucu meydana gelir. 
Röntgen ıĢınları da denilen X ıĢınları, görünür ıĢık ve mor ötesi ıĢınları gibi dalga Ģeklindedir. Bir 
atoma dıĢarıdan gelen veya gönderilen yüksek enerjili elektronlar o atomun ilk halkalarından 
elektronlar koparırlar. Atomdan kopan bu elektronun yerine daha yüksek seviyelerden (üst 
halkalardan) elektronlar atlayarak kopan elektronun yerindeki boĢluğu doldururlar. Bu sırada 
ortaya çıkan enerji fazlalığı X ıĢını Ģeklinde dıĢarı salınır. Gama ve X-ıĢınlarının ikisi de yüksek 
enerjili elektromanyetik radyasyon formunda olduklarından madde ile daha az etkileĢime girerler. 
En iyi, kalın kurĢun tabakası veya yoğun malzemelerle durdurulabilirler.  

Nötronlar, atomun çekirdeğinde bulunurlar ve çarpıĢma veya fisyon ile açığa çıkarlar. 
Yüksüz oldukları için madde ile zayıf etkileĢime girerler ve dolayısıyla madde içerisine kolaylıkla 
nüfuz edebilirler ve kolayca durdurulamazlar. Kalın beton tabakası veya hidrojen atomları 
açısından zengin (su veya yağ gibi) bir malzemeyle durdurulabilirler.  

 

 1.11.1. Radyasyon kaynakları 
Radyasyon kaynakları doğal ve yapay olmak üzere iki kategoriye ayrılırlar: 
  

Doğal Radyasyon 
ĠyonlaĢtırıcı veya iyonlaĢtırıcı olmayan doğal radyasyon kaynakları ―kozmik‖  veya 

―karasal‖  olarak tanımlanabilirler. Gökyüzünden gelen kozmik radyasyon, yıldızların oluĢumu ve 
ömrünü tamamlaması gibi çeĢitli olaylarla oluĢmaktadır. Kozmik radyasyonun dünyada bizi 
ilgilendiren Ģimdiye kadarki en büyük yayıcısı güneĢtir. Karasal radyasyon ise dünyanın 
kendisinden gelmektedir ve yer kabuğunda baĢlangıçtan beri var olan bozunmalar ve kozmojenik 
radyonüklitlerle oluĢurlar. Uranyum ve toryum elementi milyonlarca yıldır azar azar bozunarak 
iyonlaĢtırıcı radyasyon yayarlar ve en sonunda, kararlı ve radyasyon yaymayan kurĢuna 
dönüĢürler. Uranyumun bozunma zincirlerinin üyelerinden birisi olan radon, dünya yüzeyine yakın 
bir yerde oluĢursa atmosfere gaz halinde dağılır. Radyasyon, sadece direkt olarak dünyadaki 
kaynaklardan yayılmaz, aynı zamanda yaĢadığımız yerdeki radyoaktif elementlerin çeĢidine ve 
miktarına bağlı olarak az ya da çok miktarda soluduğumuz atmosferde de bulunur.  

Bitkiler ve hayvanlar çevreden radyoaktif maddeleri soğurdukları için yiyeceklerimiz 
bile doğal olarak radyoaktiftir. Sonuç olarak, vücudumuzda özellikle kemiklerimizde az miktarda 
Karbon-14, Potasyum-40 ve Radyum-226 bulunmaktadır. Potasyum önemli bir besin mineralidir 
ve muz, potasyum açısından oldukça zengin olup radyoaktif izotop Potasyum-40 içermektedir. 
Doğal olarak oluĢabilen, aynı zamanda insan üretimi de olan (yapay) ve dünyadaki suların bir 
kısmında oluĢan hidrojen izotopu trityum, vücudumuzda özellikle yumuĢak dokular ve kan 
dolaĢımında az miktarda bulunur.  

 Yapay Radyasyon  
Nükleer enerjinin ve bilimin geliĢmesi, çeĢitli yeni radyasyon kaynaklarının (yapay 

radyasyon) üretimini mümkün hale getirmiĢtir. BaĢlangıçta yer üstünde gerçekleĢtirilen nükleer 
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silah denemeleri, dünyanın en üst atmosfer tabakasında çok miktarda radyoaktif maddelerin 
birikmesi ile sonuçlanmıĢtır. Kuzey yarımküre nüfusunun büyük çoğunluğu ve güney 
yarımkürenin bir kısmı bu maddelerden kaynaklanan radyasyona maruz kalmıĢ ve halen 
kalmaktadır. 

1950‘ li yıllardan beri nükleer gücün geliĢimi yakıt çevrimindeki çeĢitli aĢamalarda 
atmosfere ve sulara radyoaktivite salınmasına neden olmaktadır. Bu radyoaktivite salımı, 
çoğunlukla kullanılmıĢ yakıtın yeniden iĢlenmesi ve az miktarda da yakıt imalatı ve güç 
üretiminden kaynaklanmaktadır.  

Radyasyon, keĢfedildiğinden beri tıp biliminde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 
X-ıĢınının kullanılmasıyla önemli miktarda iyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kalınmaktadır. Son 
yıllardaki geliĢme ise, cerraha cerrahi aletlerini insan vücudunda doğru Ģekilde konumlandırmasına 
olanak sağlayan gerçek zamanlı X-ıĢını görüntüleme sistemleridir. Gama ıĢınlarının diğer 
karmaĢık tıp kullanım alanları, bilgisayarlı tomografi (CT) ve pozitron emisyon tomografisi 
(PET)‘dir.  

Radyasyon, tümör hücrelerini yok edebilmesi nedeniyle kanser tedavisinde de 
kullanılmaktadır. Radyasyon kaynakları, cerrahi olarak tümör hücresine yerleĢtirilebilmektedir 
(implant tedavisi). Sıvı radyasyon kaynakları ise kan dolaĢımına enjekte edilmekte ve tümör 
hücrelerinde toplanabilmektedir. Bu yöntem, tiroit kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Hem 
hastalar hem de tıbbi görevliler için bütün bu iĢlemler birer iyonlaĢtırıcı radyasyon kaynağıdır.  

  

 1.11.2. Radyasyon IĢınlanmasının Seviyeleri 
Ġnsanların tipik olarak maruz kalacağı radyasyon seviyesinin miktarı ve en önemli 

radyasyon kaynaklarının neler olduğu  konusunda BirleĢmiĢ Milletler Atomik Radyasyonun 
Etkileri Bilimsel Komitesi (UNSCEAR), 1995‘ ten beri  bilgi toplamaktadır ve her dört yılda bir 
tüm kaynaklardan alınan ortalama ıĢınlanma seviyelerini içeren bir rapor halinde  sunmaktadır. 
ġekil 19‘da UNSCEAR‘nin 2000 yılı sonuçları gösterilmektedir.  

 
ġekil 19. Toplum IĢınlanmalarında Tipik Radyasyon Kaynakları ( mSv/yıl).  
Kaynak: UNSCEAR. Sources and Effects of Ionizing Radiation, Vol. 1, 2000 
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 1.11.3. Radyasyon IĢınlamasının Etkileri 
Herhangi bir ortamdan -örneğin insan vücudundan- geçen radyasyonun birincil sonucu 

enerjinin ortamda birikmesi, depolanmasıdır. Bir maddeden radyasyon geçmesi sonucunda o 
maddede enerji depolanması olur. Madde ile etkileĢim sonucunda radyasyon enerjisini 
kaybederken, madde enerji kazanır. Radyasyon ıĢınlanmasını ölçmek için kullanılan birim, 
soğurulan enerji miktarını temel alır. Günümüzde radyasyon ıĢınlanması (doz olarak ifade edilir) 
gray (Gy) ile ölçülür ve 1 gray, maddenin 1 kg‘ ında 1 joule‘ lük enerji soğurulması meydana 
getiren radyasyon miktarı olarak tanımlanır.  

ĠyonlaĢtırıcı radyasyonun bazı tipleri diğerlerine göre daha çok hasar verir. Mesela, alfa 
parçacıkları büyük kütleye ve elektrik yüküne sahip olduklarından oldukça kısa mesafede yüksek 
miktarda enerjiyi çarptığı hücreye iletirler ve hassas biyolojik dokularla temas ettiklerinde önemli 
hasarlara neden olabilirler. Nötronlar, atomlarla oldukça nadir etkileĢime girer, ancak 
etkileĢtiğinde de etkileri büyük olabilir. Bu fiziksel sebeplerden dolayı, farklı tipteki 
radyasyonlara, fiziksel olarak depolanan enerji ile radyasyonun neden olacağı hasarın biyolojik 
olarak anlamlı hale getirilmesini sağlayan ağırlık faktörleri verilmiĢtir.  

Biyolojik hasarı ölçmek için kullanılan birim Sievert (Sv), gray ile ifade edilen 
depolanan enerji miktarı ile ilgili ağırlık faktörünün çarpımına eĢittir. Yüksek ağırlık faktörlerinde 
tahmin edilen hasarlar da büyük olur. Alfa parçacıkları için bu faktör 20, nötron için enerjisine 
bağlı olarak 5-20 aralığında, gama ıĢını, beta ıĢını ve X-ıĢını için ise 1‘dir.  

Hasar tahminindeki hesaplamalarda, ıĢınlamaya maruz kalan vücudun tamamı veya 
hasar gören parçası ve dokusu dikkate alınmalıdır. Akciğer, karaciğer ve kemikler gibi farklı 
dokular, radyasyona karĢı farklı duyarlılık gösterirler. Mesela, uranyum için biyolojik olarak 
anlamlı ıĢınlama alfa parçacıklarıdır. Bu parçacıklar, insan derisinden geçemezler ve bu yüzden 
genellikle derinin uranyum tozlarına maruz kalmasının bir zararı yoktur. Fakat aynı tozlar 
solunduğu zaman hassas akciğer dokularına ulaĢmakta ve hücrelere oldukça hasar verebilmektedir. 
Bu durumda, aslında tek doku ıĢınlamaya maruz kalmıĢtır ve depolanan enerji sadece o dokuyla 
sınırlı kalmıĢtır. Bu ıĢınlamayı diğerlerine eĢitlemek için araĢtırmacılar doku-ağırlık faktörlerini 
geliĢtirmiĢlerdir.  

  

 1.11.4. Radyasyon IĢınlanmasının Biyolojik Etkileri 
Radyasyon, tüm zehirli ajanlar içinde üzerinde en çok çalıĢılan konulardan biridir. 

Kansere neden olan kimyasallardan farklı olarak dokunulmamasına, tadılmamasına veya 
koklanmamasına rağmen kolayca tanımlanabilir ve miktarı ölçülebilir. Madde içerisinden geçen 
radyasyonun fiziği kolayca anlaĢılır ve bu da farklı miktardaki radyasyon ıĢınlanmasının insan 
üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak incelenmesine imkân tanır.  

ĠyonlaĢtırıcı radyasyon enerjisi, içinden geçtiği maddenin atomuna aktarılır. Su, vücutta 
en çok bulunan moleküldür ve oldukça kolay iyonlaĢır. Radyasyonla normal olmayan kimyasal 
reaktiflik kazanır. Bu su molekülleri, insanın doku hücrelerindeki deoksiribonükleik asi t (DNA) 
moleküllerinin yakınında bulunursa hücrelerin üretim merkezi olan DNA‘ lar zarar görebilir. 
Radyasyonla hasar gören hücrede üç farklı sonuç ortaya çıkabilir (ġekil 20):  

  
1. Hücre baĢarılı bir Ģekilde kendi kendini onarır. 
2. Kendi kendini onaramaz ve ölür. 
3. Kendi kendini onaramaz ve ölmez. 
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 ġekil 20. Radyasyon Alan Hücrede Meydana Gelebilecek Olası Biyolojik Sonuçlar 
 Kaynak: UNSCEAR. Sources and Effects of Ionizing Radiation, Vol. 1, 2000 

 
Uzun dönem etkilerin olasılığı üçüncü durum ile ifade edilebilir, hasar hücrenin 

kanserleĢmesine neden olabilir. Ayrıca hasar gören hücreler yumurta ve sperm hücresi gibi üreme 
hücreleri ise DNA hasarı genetik bozukluklarla sonuçlanabilir. Burada özetlenen iki potansiyel 
durum, radyasyon sağlığı ile uğraĢan bilim insanlarının temel ilgi alanıdır.  

Ġnsanların iyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kaldıklarında oluĢabilecek etkiler ise Ģu Ģekilde 
sınıflandırılmıĢtır:  

1. Erken etkiler; radyasyona maruz kalınır kalınmaz oluĢan etkilerdir ve deterministik 
(belirli) etkiler olarak adlandırılır. 

2.  GecikmiĢ etkiler; etkileri yıllar sonra açığa çıkar ve stokastik (olası) etkiler olarak 
adlandırılır. 

Deterministik etkiyle sonuçlanan radyasyon ıĢınlanmasının eĢik doz seviyesi, insanlar 
için yaklaĢık 250 mSv civarındadır. Bu eĢik dozun üstünde, doz miktarlarına bağlı olarak farklı 
biyolojik reaksiyonlar oluĢmaktadır. Doz miktarı arttıkça etkilerin Ģiddeti de artmaktadır (ġekil 
21). Neyse ki yüksek dozda radyasyon ıĢınlanması olan kazalar oldukça azdır ve yüksek dozda 
radyasyon almıĢ kiĢiler için tıbbi tedavi imkânları oldukça geliĢmiĢtir ve geliĢmeye de devam 
etmektedir.  

Stokastik etkilerin kesin olarak oluĢması söz konusu değildir, fakat ıĢınlanma miktarı 
arttıkça oluĢum olasılığı da artmaktadır. Stokastik etkilerin en önemli çeĢidi kanserdir (lösemi-kan 
kanseri). Teorik olarak üreme hücreleri ıĢınlamaya maruz kaldığında genetik bozukluklar olabilir. 
Ancak, HiroĢima, Nagasaki ve Çernobil‘de meydana gelen olaylar sonrası hayatta kalan insanlar 
üzerinde yapılan çalıĢmalarda herhangi bir genetik bozukluk gözlenmemiĢtir.  
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 ġekil 21. Yüksek Dozlarda Radyasyonun Deterministik Etkileri  
  Kaynak: UNSCEAR. Sources and Effects of Ionizing Radiation, Vol. 1, 2000 

 

 1.11.5. Yüksek Dozlardaki Riskler 
55 yıl önce Japonya‘ya atılan atom bombasından radyasyona maruz kalıp sağ kalan 

100.000 insan tıbbi olarak gözlenmiĢtir. Bu gruptaki insanların yaklaĢık % 20‘sinin ölüm sebebi 
kanserdir. Bu ölüm oranı, yaklaĢık batı toplumlarındaki benzer nitelikteki gruplar için geçerli olan 
ortalama değerdir. Atom bombasının etkilerine maruz kalmayan Japonlarla bir karĢılaĢtırılma 
yapıldığında, atom bombası sonucunda hayatta kalan gruptaki kanser ölümlerinin yaklaĢık 
400‘ünde bombanın etkisi sonucunda aldıkları radyasyonun etkisi bulunmaktadır.  

Japonya‘daki atom bombasının da dâhil olduğu yüksek dozlu kazalardan elde edilen 
bilgiler kullanılarak doz-tepki eğrisi oluĢturmak mümkündür. Bu eğri, belirli seviyedeki ıĢınlar ile 
kanserden ölüm riski arasında bir iliĢki kurmak için kullanılır. Alınan her bir sievert ıĢınlama dozu 
için toplam yaĢam riski (kanser için) % 20‘den % 25‘e yükselir.  

  

 1.11.6. DüĢük Dozlardaki Riskler  
Radyasyonun biyolojik etkileri hakkında bilinenlerin yanısıra bilinmeyenler de vardır. 

Bugüne kadarki istatistikler göreceli olarak yüksek dozları temel almıĢtır. Yüksek dozdaki 
radyasyon ıĢınlamasının kanser riskini ne kadar arttıracağı bilinmektedir. Ancak, düĢük radyasyon 
dozlarının aynı etkiyi gösterip göstermeyeceği bilinmemektedir.  

Yüksek doz gruplarından alınan bilgiler, doz miktarı ile kansere yakalanma riskinin 
artmaya baĢladığı doğal seviyenin üstündeki yaklaĢık 100 mSv değeri arasında bir iliĢkinin 
olduğunu göstermektedir. Bu seviyenin altındaki ıĢınlama çalıĢmalarında istatistiğe ait herhangi bir 
hasar olayı gözlenmemiĢtir. 100 mSv altında radyasyon dozu alan gruplarda kanser artıĢı 
gerçekleĢmemiĢtir.  
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Yüksek dozlarda radyasyonun kansere neden olduğu bilinmesine rağmen düĢük dozdaki 
radyasyon ıĢınlamasının kansere neden olmadığını söylemek mantıklı olarak kabul edilemez. 
Çünkü konu ile ilgili biyolojik mekanizmaların anlaĢılması tamamlanmamıĢtır.  

Herhangi bir seviyedeki radyasyon dozunun biraz da olsa risk taĢıdığı ve riskin de dozla 
orantılı olduğu kabulleri doğrusal eĢiksiz hipotez ( linear no-treshold hypothesis (LNT)) olarak 
bilinir. Bu hipotez radyasyondan korunma uygulamaları ve mevzuatı için en önemli temeli 
oluĢturur ve oldukça tutarlı bir modeldir. DüĢük dozlarda kanser riskinin olduğuna dair kesin bir 
bilimsel sonuç olmamasına rağmen, gerekli tedbirler alınmalıdır.   

Ġyonizan radyasyonla noniyonizan radyasyon arasında iyonlaĢtırmaya neden olup 
olmamaları farkı yanında önemli farklardan bir diğeri de; iyonize radyasyonun kümülatif (biriken) 
etkisinin olmasıdır, yani değiĢik Ģiddetlerde veya sürelerde uygulanan iyonize radyasyon biyolojik 
yapıda birikerek sonuçlanan etkiler gösterir. Mikrodalga, Radyo Frekans (RF) ve daha düĢük 
frekanslı elektromanyetik alanların kümülatif etkisinin olduğuna dair bilimsel bir kanıt henüz 
bulunmamaktadır.  

 

 1.11.7. Radyasyondan Korunma Sistemi ve Düzenleyici Esaslar 
Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP), Uluslararası Atom Enerjisi 

Ajansı (IAEA) ve benzeri çeĢitli bağımsız kuruluĢlar, iyonlaĢtırıcı radyasyondan korunma ile ilgili 
olarak elli yıldan fazla bir süreden beri tavsiye niteliğinde yayınlar yapmaktadırlar. Bu tavsiyelerin 
yaptırım gücü olmamasına rağmen, ülkeler bu tavsiyeleri kendi koĢullarına göre uyarlar ve 
yürürlüğe koyarlar.   

Radyasyondan korunmanın amacı, yararlı ıĢınlanmalara izin verirken radyasyonun 
potansiyel zararlı etkilerine karĢı insanların korunmasıdır. Dünyada yaygın olarak uygulanan 
radyasyondan korunma sistemi, 1928‘de Uluslararası Radyoloji Kongresi‘nde Uluslararası 
Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) kuruluĢundan bu yana yukarıda bahsedilen ıĢınlanmıĢ 
gruplarda yapılan çalıĢmalardan elde edilen bilgiler ve radyasyonun bitkiler ve hayvanlara (flora 
ve fauna) olası etkileri de dikkate alarak geliĢtirilmektedir. Dünya genelinde kabul gören bu sistem 
üç temel ilkeyi esas alır:  

 IĢınlamaya neden olan uygulamaların gerekçelendirilmesi, 

 Korunmanın optimizasyonu,  

 Bireylerin ıĢınlanmalarının sınırlandırılması (doz sınırları).  
  
―Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonunun Tavsiyeleri‖  Ģeklinde yayınlanan 

dokümanlar tüm ulusal düzenleyici kuruluĢlar tarafından takip edilmektedir. ICRP komisyonu 
yılda bir defa toplanmakta ve yeni geliĢmeleri içerecek tavsiyelerde bulunmaktadır. ICRP 
tarafından 1991 yılında yayımlanan bu tavsiyeler 2007 yılında güncellenmiĢtir ve iyonlaĢtırıcı 
radyasyona karĢı kiĢilerin korunmasının sağlanmasına yönelik tavsiyelerin yanısıra flora ve 
faunanın da korunmasına yönelik özel tavsiyeler içermektedir.  

ICRP tavsiyeleri, IAEA tarafından yayımlanan Temel Güvenlik Standartları (BSS) gibi 
uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği‘nin direktifleri (96/29/EURATOM) gibi bölgesel 
düzenlemelere de aksettirilmektedir.  

Radyasyondan korunmanın temel ilkeleri sıralanacak olunursa; 

 Uygulamaların Gerekçelendirilmesi 
Ġlke olarak, gerekçelendirilmedikçe uygulamalara izin verilmemelidir. Bu durumlarda 

karar kriteri sadece bilimsel görüĢlere dayandırılmamalı, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve etik 
faktörlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Bilimsel komite değerlendirme yapabilir ve riskler 
hakkında bilgi verebilir ama sonuçta demokratik süreçlerin iĢletilmesiyle risk-sebep uygulamasının 
gerekçelendirilmesine karar verecek toplumdur. Ġlkeler, durum bazında temel alınarak 
uygulanmalıdır. Ġnsanların ıĢınlanmasına karar verecek kiĢiler, uygulamanın gerekçelerini 
hazırlamak zorundadır.  
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Genel durumlarda X-ıĢınlarının tıbbi kullanımlarının gerekçelendirilmesi rutin olarak 
yapılmaktadır. Yine de tıbbi personelin X-ıĢını uygulamasından önce her bir ıĢınlama getirisini 
dikkate alması gerekir. Ayrıca, kesin teĢhisten beklenen faydaya karĢı kanser oluĢum riskinde 
oldukça ufak bir artıĢ olabileceği de değerlendirilmelidir.  

 Optimizasyon 
Korunmanın optimizasyonu ilkesi sadece gerekçelendirilmiĢ uygulamalara uygulanır. 

Bütün ıĢınlamaların mümkün olan en düĢük doz değerinde (ALARA-as low as reasonably 
achievable) tutulması gerekir. Optimizasyonun (veya ALARA‘nın) amacı, ıĢınlanmayı sıfıra 
indirmek değil riskleri, bulunduğu koĢullarda kabul edilebilir seviyeye düĢürmektir. ―Bilim ve 
toplum yargılarında kabul edilebilir seviye nedir?‖  sorusu önemlidir.  

Radyasyon kaynaklarının boyutunun küçültülmesi, ıĢınlamaya maruz kalan personelin 
çalıĢma zamanının sınırlanması ve insanlar ile radyasyon kaynakları arasındaki mesafenin 
arttırılması, zırhlama malzemelerinin kullanılması gibi uygulamalarla bu optimizasyon yapılabilir. 
Optimizasyon iĢleminde dikkate alınacak önemli unsurlardan biri de herhangi bir iĢlemde 
ıĢınlamaya maruz kalan insanların sayısı ve dozların bölgesel dağılımlarıdır.  

 Sınırlama  
ALARA testi kullanılarak dozların optimize edildiği yukarıda belirtilen ilkeler 

doğrultusunda bireyler, belirlenen doz sınırları üzerinde ıĢınlanmaya maruz kalmamalıdır. Toplum 
üyeleri için ulusal ve uluslararası olarak kabul edilen ıĢınlama sınır değeri yıllık 1 mSv‘dir. 
Radyasyon çalıĢanları için uluslararası sınır beĢ yılda toplam 100 mSv‘dir (yılda 50 mSv değerini 
aĢmayacak Ģekilde). Bazı ulusal otoriteler çalıĢanlar için yıllık 20 mSv değerini uygulamaktadır.  

Doz sınırları, karayollarındaki hız sınırları gibi korkunç sonuçlar oluĢturacak veya 
oluĢturmayacak değerlerle sınırlı değildir. Sadece, toplum ve hükümetlerin tercihinin, bu sınırların 
üstünde rutin uygulamaların yürütülmesine izin vermemesidir.  

Herhangi bir gerekçelendirilmiĢ uygulama için radyasyondan korunma optimize 
edilmelidir. Bireylerin ıĢınlanması mümkün olan en düĢük doz değerinde ve uluslararası 
düzenleyici sınırların altında olmalıdır. 

 
ICRP‘nin 60 numaralı raporunda ve IAEA‘nın Temel Güvenlik Standartları ismi altında 

yayımladığı BSS-115 nolu yayınında radyasyon korunması ile ilgili  üç temel ilke önerilmiĢtir. 

 Uygulamaların Kabul Gerekçelendirilmesi: IĢınlanmanın zararlı sonuçları 
göz önünde bulundurularak, net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon ıĢınlanmasına izin 
verilmez.  

 Radyasyon Korunmasının Optimizasyonu: Tedavi amaçlı tıbbi ıĢınlanmalar 
hariç, radyasyon ıĢınlanması gerektiren uygulamalarda, kiĢisel dozların büyüklüğü, ıĢınlanacak 
kiĢilerin sayısı, olası tüm ıĢınlanmalar için ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde 
bulundurularak mümkün olan en düĢük dozun alınması sağlanır. Bu kavram ALARA ilkesi olarak 
bilinmektedir.  

 Doz Sınırlaması: Bireylerin normal ıĢınlanmaları, izin verilen tüm 
ıĢınlanmaların neden olduğu, ilgili organ veya dokudaki eĢdeğer doz ve etkin doz, belirlenen 
sınırları geçemez. 
 

 1.11.8. Nükleer Endüstride Radyasyondan Korunma  
Radyolojik korunma, nükleer endüstrinin en önemli güvenlik meselesidir. Çünkü 

uranyum, izotopları ve nükleer fisyon radyasyon yaymakta, ayrıca atıklar oluĢmaktadır. Nükleer 
yakıt çevriminin değiĢik bölümlerinde farklı radyasyondan korunma meseleleriyle 
karĢılaĢılmaktadır. Mesela, uranyum madenciliğinde çalıĢanlar uranyum ve ürünlerinin tozuna 
maruz kalırlar. Bunlar solunduğunda akciğerler için tehlikeli olabilirler. Bu yüzden, madenin 
gerekli uygun havalandırma sistemi ve iĢçilerin solunumla ilgili korunma sistemlerinin olması 
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gereklidir. Alfa yayıcı radyonüklitler de nükleer yakıt çevriminin ilk kısmında en önemli 
potansiyel tehlike kaynaklarıdır.  

Genellikle, nükleer güç santrallerinde çalıĢanların radyasyon ıĢınlanması, Kobalt-60 gibi 
gama-yayıcı radyonüklitlerden kaynaklanmaktadır. ÇalıĢanlar, santraldeki sistemlerin (pompa ve 
reaktör soğutma suyu sistemi gibi) bakımı esnasında bu tehlikeye maruz kalabilirler. Normal 
iĢletme esnasında bu sistemler zırhlanmakta ve çalıĢanlar tehlikeli alanlar dıĢında tutulmaktadır. 
Bakım esnasında çalıĢanların korunması, zırh sistemlerinin kullanılmasıyla ve görev 
sorumluluklarının uygun olarak seçilmesiyle sağlanmaktadır.  

KullanılmıĢ yakıt iĢlemleri esnasında gene gama yayıcı radyonüklitler açığa çıkmaktadır. 
DüĢük ve orta seviyeli atıklarla birlikte Kobalt-60 da önemli bir radyasyon kaynağıdır. Yüksek 
seviyeli atıklar ve kullanılmıĢ yakıtlardaki Sezyum-137 ve Stronsiyum-90 gibi fisyon ürünleri 
önemli radyasyon kaynaklarıdır. Atık yönetimindeki radyasyon ıĢınlanması, özel tasarım tesisleri, 
malzemesi ve iĢlemlerinin kullanılmasıyla azaltılabilir.  

Nükleer yakıt çevriminin bazı bölümlerinde çevreye az miktarda radyoaktivite yayılır. 
Bu daha çok kullanılmıĢ nükleer yakıtın yeniden iĢlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Çevrenin ve 
halkın korunması için bunun azaltılması ve ölçülmesi gerekir. Hava ve su akımlarının filtre 
edilmesi ve saflaĢtırılması, radyoaktivite salınımını azaltır ve nükleer tesislerin etrafındaki dıĢ 
çevre kontrol ölçümleriyle bu sistemler kontrol edilir.  

Çevrenin sürekli izlenmesi nükleer tesisler için bir zorunluluktur.  
 

 Kaza Durumunda Müdahale  
Hiçbir insan faaliyetinde sıfır risk yoktur. Radyolojik faaliyetlerde de oldukça yüksek 

seviyede güvenlik olmasına rağmen, çalıĢanların ve halkın ıĢınlanacağı kazalar olabilir. Bu kazalar 
Çernobil‘de olduğu gibi uluslararası kapsamlı da olabilir. Bu yüzden, uluslararası kamuoyu 
nükleer kaza acil eylem hazırlıkları ve nükleer kaza yönetimi için ayrıntılı programlar ve 
yaklaĢımlar geliĢtirmektedir.  

Bu yaklaĢımlar ve programların amacı kaza ile ilgili olayların sonuçlarını azaltmaktır. 
Nükleer kaza acil eylem hazırlıkları, acilen uygulanacak plan ve iĢlemlerin geliĢtirilmesini 
içermektedir. Birçok kaza senaryosu düĢünülür ve üzerinde çalıĢılır. Ġlgili birimlerle iĢ birliği 
yapılarak temel bir organizasyon yapısı geliĢtirilir ve koĢullara göre değiĢen eylem planları 
hazırlanır. Bu esnek planlar her zaman hazır tutulur ve tatbikatlar ile sınanır.  

Hazırlık programlarında geliĢtirilen organizasyon yapısı emirlerini, iletiĢim sistemlerini, 
çeĢitli otorite ve hizmet sorumluluklarının dikkatli tanımlanmasını ve personelin eğitimini kapsar. 
Dünyadaki bütün nükleer tesislerin yerel ve ulusal otoritelerle bağlantılı planları ve yapıları vardır. 
Kaza esnasında karar verecek olan kiĢiler, düzenli olarak teknik uzmanlar ve birbirleri tarafından 
eğitilirler. Birçok ülkede nükleer santralin çevresindeki halk bilgilendirilir ve eğitim 
uygulamalarına katılır.  

Büyük nükleer tesislerde özellikle güç santrallerinde kazaların ilerlemesini durdurmak 
için birçok engel sistemleri vardır. Genellikle, saatler ve günlerce süren koruyucu önlemlerin 
alınması gerekir.  

Nükleer ve radyolojik acil durumların ilk basamağında alınması gereken üç tip önlem 
vardır: 

Sığınma: Açığa çıkan radyoaktivite bulutunun etkisini azaltacak basit bir yoldur. Rüzgâr 
veya hava ile radyoaktif bulut dağılana kadar evin içine sığınılır, tüm pencereler ve havalandırma 
sistemi kapatılır. 

Tahliye: Bu önlem açığa çıkması beklenen radyoaktivite miktarının fazla olması 
durumunda uygulanır. Açıkçası, tahliye radyoaktivite salımı olmadan ve meteorolojik tahminler ile 
desteklenmesi durumunda çok etkili bir önlemdir.  

Ġyot tabletleri: Radyoaktif olmayan, kararlı formdaki iyot bileĢikleridir. Kararlı iyot, 
fisyon sonucunda üretilen ve nükleer güç tesislerindeki ciddi kaza sonucunda açığa çıkan 
radyoaktif iyodun etkisini büyük ölçüde azaltır. Vücudumuza giren radyoaktif iyot tiroit bezlerinde 
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birikir ve yüksek dozlarda, özellikle çocuklarda kansere neden olur. Aynı Ģekilde, radyoaktif iyot 
süt ve diğer besin maddelerinde birikir ve aynı etkiyi yaratır. Ġyot tabletlerinin alınmasıyla tiroit 
bezleri radyoaktif olmayan, kararlı iyotla doyurulmuĢ olur ve vücuda giren fazla iyot, ter veya 
idrar yoluyla kolayca atılır. Ġyot tabletlerinin dağıtılması sığınma veya tahliye önlemlerine ek 
olarak yapılmalıdır.  

 
Kaza Sonuçlarının Hafifletilmesi 
Acil durumlar kontrol altına alındığı ve halkın korunması sağlandığı zaman uzun süreli 

iyileĢtirme çalıĢmalarına baĢlanmalıdır. Bu da genellikle çevrede depolanan kirlilik seviyesinin 
belirlenmesi, bireylerin aldığı dozların tespit edilmesi ve uygun temizleme ve tıbbi takip 
programlarının geliĢtirilmesi Ģeklinde yapılır. Bunların içinde en önemlisi özellikle tarım için 
kullanılan arazilerin temizlenmesidir.  

Çernobil kazası gibi çok ciddi kirlenmelerin olduğu durumlarda toprağın üst tabakasının 
ve bitki örtüsünün kaldırılarak uzaklaĢtırılması veya yerel ürünlerin tüketiminin kısıtlanması gibi 
önlemler alınarak kazadan önceki koĢullara geri dönülebilir. 

 

1.11.9. ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon 
Doğal ve insan yapımı kaynaklar elektromanyetik dalgalar Ģeklinde enerji ıĢıması 

üretmektedir. Bu dalgaların biyolojik sistemlerle etkileĢimi hücresel düzeyde esas olarak 
anlaĢılmaktadır. Elektromanyetik dalgalar dalga boyları, frekansları veya enerjilerine göre 
nitelendirilir. Biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini ise radyasyonun yoğunluğu, her bir foton 
içindeki enerji ve maruz kalan doku tarafından soğurulan enerji miktarı belirler.  

Elektromanyetik spektrum ―elektrik ve manyetik alanlar‖  olarak adlandırılan düĢük 
frekanstaki dalgalardan genellikle ―elektromanyetik radyasyon‖ olarak adlandırılan yüksek 
frekanstaki dalgalara doğru uzanır (ġekil 22). En yüksek enerjiye sahip elektromanyetik 
radyasyon, iyonlaĢmayı üretebilecek (örneğin pozitif ve negatif elektrik yüklü atomları veya 
moleküllerin parçalarını üretmek) foton enerjisine sahip olan X ve gama ıĢımasıdır. ĠyonlaĢtırıcı 
radyasyonların diğer Ģekilleri kozmik ıĢınları oluĢturan ve aynı zamanda radyoaktif atomlar 
tarafından salınan atom altı parçacıklardır (nötronlar, elektronlar (beta parçacıkları) ve alfa 
parçacıkları). 

ĠyonlaĢtırıcı olmayan radyasyon elektromanyetik spektrumun kimyasal bağları 
koparacak güçte olmayan foton enerjilerine sahip bölümü için genel bir terimdir ve ultraviyole 
ıĢıması, görünür ıĢık, infrared radyasyon, radyo frekansı ve mikro dalga alanları, aĢırı düĢük 
frekanslı alanları (ELF) ve statik elektrik alanlarıyla manyetik alanları içermektedir.  
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ġekil 22. Elektromanyetik Alanların Spektrumu ve Günlük YaĢamda Kullanımları 
Kaynak: UK Health Protection Authority, CRCE 

 
ĠyonlaĢtırıcı radyasyona her insan bir miktar maruz kalır. Ġnsanlar hem X ıĢınlarına hem 

de gama ıĢınlarına doğal kaynaklardan (kozmik radyasyon ve taĢta ve toprakta bulunan 
radyoaktivite dâhil) ve daha düĢük oranda da olsa insan yapımı kaynaklardan maruz kalırlar. (ġekil 
23.) 

Genel toplumun bir üyesinin ortalama olarak, maruz kalacağı radyasyona en büyük katkı 
tıbbi X-ıĢınlarından ve radyofarmasötiklerin kullanımından, silah testlerinin neden olduğu düĢük 
dozlardaki serpintilerden, nükleer kazalardan (Çernobil‘deki gibi) ve nükleer tesislerden kazara ve 
rutin olarak salınan radyasyondan kaynaklanmaktadır. Tıbbi olarak maruz kalma hem hastalıkların 
ve yaralanmaların teĢhisinde (örneğin radyografi) hem de kanser ve diğer bazı benign (iyi huylu) 
hastalıkların tedavisinde (örneğin radyoterapi) gerçekleĢmektedir. ĠyonlaĢtırıcı radyasyona mesleki 
olarak maruz kalınması nükleer sanayi ve tıp da dâhil olmak üzere pek çok meslekte 
görülmektedir. Havayolları pilotları ve mürettebatı kozmik radyasyona maruz kalırlar.  

Risk tahminleri (2006 yılına kadar) Çernobil‘ in Avrupa‘da yaklaĢık 1000 kanser vakası 
ve 4000 diğer kanser vakalarına neden olabileceğini göstermektedir ki bu sayı kazadan bu yana 
görülen tüm kanser vakalarının % 0.01‘ ini temsil etmektedir. Modeller kazanın neden olduğu 
radyasyon nedeniyle 2065 yılına kadar 16.000 tiroid kanseri vakasının (% 95 CI 3400-72.000) ve 
25.000 baĢka kanser vakasının (% 95 CI 11.000-59.000)  beklenebileceği tahmininde bulunurken 
birkaç yüz milyon kanser vakası da diğer nedenlerden beklenmektedir. Bu tamamen matematiksel 
yaklaĢımla beklenen bir değer olup, bu kadar kiĢinin kanser olacağı anlamını kesinlikle 
taĢımamaktadır. 

Bu tahminler büyük oranda belirsiz olsalar da Çernobil kazasının olası etkisinin 
mertebesinin bir göstergesidir. Bugüne kadar görülmüĢ en büyük radyolojik kazanın neden olduğu 
kanser yükünün ulusal kanser istatistiklerinin izlenmesi yoluyla tespit edilebilmesi olası değildir. 
Gerçekten de Avrupa‘da kanser insidansı ve mortalitesinin zaman trendlerinin analiz sonuçları, Ģu 
anda en çok kontamine olan bölgelerde tiroit kanseri dıĢında, kanser oranında Çernobil kazasında 
ortaya çıkan radyasyona açıkça atfedilebilir herhangi bir artıĢ gösterilmemektedir. 
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ġekil 23.  Bir KiĢinin Aldığı Yıllık Tahmini ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon Dozu 
Kaynak: UK Health Protection Authority, CRCE 
 

 1.11.10. Kanser Nedeni Radyasyon 
ĠyonlaĢtırıcı radyasyon, üzerinde en yoğun çalıĢılan kanserojenden biridir. Radyasyonla 

bağlantılı sağlık etkileri konusundaki bilgiler HiroĢima ve Nagasaki‘deki atom bombalarından kurtulan 
insanlar, terapötik amaçlarla, mesleki olarak ya da kazalar sonucu radyasyona maruz kalanlar dâhil, yüz 
binlerce kiĢi üzerinde yapılan epidemiyolojik çalıĢmalardan gelmektedir. Bu veriler; dozdaki ve maruz 
kalma örüntülerindeki değiĢiklikleri hesaba katarak ve hücresel ve moleküler son noktalar referans alınarak, 
farklı türlerdeki radyasyonun etkilerini değerlendirmek üzere hayvanlar üzerinde gerçekleĢtirilen büyük 
ölçekli deneylerden elde edilen bulgularla tamamlanmaktadır. Bu tür deneyler radyasyonun 
yarattığı hasar, hasarın onarımı ve karsinogenesis mekanizmalarının özelliklerini tanımlamak 
üzere tasarlanmaktadır.  

HiroĢima ve Nagasaki‘de atom bombalarından hayatta kalanlar en çok gama ıĢınlarına 
maruz kalmıĢlardır. Bu insanlar arasında lösemi, meme kanseri, tiroit kanseri ve diğer birçok 
malignite riskinde doza bağlı artıĢlar gözlenmiĢtir. Aynı maligniteler için X-ıĢını ve gama ıĢınları 
ile tedavi görmüĢ kanser hastaları arasında da frekans artıĢı gözlenmiĢtir. X-ıĢınlarına veya gama 
ıĢınlarına maruz kalma sonrasında kanser riski seviyesi, radyasyon dozuna ek olarak birkaç faktöre 
göre değiĢmektedir. Bu faktörler arasında maruziyetin meydana geldiği yaĢ, radyasyonun alındığı 
sürenin uzunluğu ve maruz kalan kiĢinin cinsiyeti de yer almaktadır. Yüksek dozda radyasyona 
maruz kalma lösemi riskini beĢ kattan fazla artırmaktadır. Çocukluk döneminde radyasyon 
alınması sonrasında tiroit kanserinde çok daha yüksek rölatif risk bildirilmiĢtir.  

15 ülkeden nükleer sanayi çalıĢanlarını konu alan bir çalıĢmada lösemi dıĢında kanserle ilgili 
ölümlerin % 1-2‘sinin iĢ sırasında düĢük dozda ve uzun süreli maruz kalınan radyasyona atfedilebilir 
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olduğu belirtilmiĢtir. Lösemi dıĢında, en önemli iliĢki akciğer kanserinde ve multiple miyelomada 
görülmüĢtür. 

Alfa parçacıkları ve beta parçacıklarını salan içselleĢmiĢ radyonüklidler insanlar için 
kanserojeniktir. Pek çok insan için solunan ve dokularda depolanan radyonüklidlerden gelen iyonlaĢtırıcı 
radyasyon, doğal radon-222‘den gelmektedir. Toprakta yer alan toryum-232‘ye maruz kalınması daha 
az yaygındır. Genellikle mesleki bağlamda belli nüklidlere maruz kalınması ile iliĢkili kanserler arasında 
akciğer kanseri, kemik sarkomaları, karaciğer kanseri, lösemi ve tiroit kanseri yer almaktadır.  

BirleĢmiĢ Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi akut tüm vücut gama 
radyasyonu maruziyeti ardından hayat boyunca solid kanser ve lösemi riskinin yanısıra radyasyon 
sonucu geliĢen vaka baĢına kaybolan yaĢam yıllarını da tahmin etmiĢtir. Radyolojik Koruma 
Uluslararası Komisyonu‘nun yaptığı son tavsiyeler genel halkın yıllık maruziyet oranını 1 mSv ve 
iĢçilerin dozunu da 5 yılda 100 mSv olarak sınırlamaktadır. (1 Sievert, kilogram baĢına 1 jül‘e eĢittir)  

Genel halka ve iĢçilere yönelik bir diğer iyonlaĢtırıcı radyasyon kaynağı da kazalardan ve 
nükleer enerji santrallerinin salınımlarından gelmektedir. Tarihte en büyük nükleer kaza 26 Nisan 
1986‘da Kuzey Ukrayna‘da Çernobil nükleer santralinde meydana gelmiĢtir. Çernobil kazası özellikle 
Avrupa olmak üzere çok geniĢ bir alanda biriken büyük miktarda radyonüklid salınması ile 
sonuçlanmıĢtır. 2003 yılında DSÖ, Çernobil kazasının sağlık etkileri konusunda kapsamlı bir teknik 
rapor hazırlayan bir Sağlık Uzmanlık Grubunu (EGH) bir araya getirmiĢtir. Kaza sonucunda radyasyona 
maruz kalınmasının en büyük uzun vadeli sağlık etkisinin kanser olacağı beklenmektedir. Bugüne kadar 
kaza sonrasında en yoğun biçimde kontamine olmuĢ bölgelerde çocuk ve ergen çağda radyasyona 
maruz kalmıĢ kiĢiler arasında tiroit kanseri insidansında belirgin bir risk gözlenmiĢtir. Diğer kanser 
türlerinde artıĢ olduğuna dair söylentisel kanıtlar mevcuttur fakat bu artıĢlar kayıt, teĢhis ve 
bildirimde kaydedilen geliĢmelerden ayırt edilememiĢtir.  

Kontamine olmuĢ bölgelerde çocukluk tiroit kanseri insidansında büyük artıĢ 
bildirilmiĢtir. Tiroite yönelik radyasyon maruziyetinin çoğu iyot izotoplarından, özellikle de I-
131‘den kaynaklanmıĢtır. GerçekleĢtirilen bir çalıĢmada (Cardis ve ark.), 1998 yılına kadar, kaza 
tarihinde 15 yaĢından küçük olan 276 tiroit kanseri hastası vakası ve bunlarla eĢleĢen 1300 denek 
üzerinde çalıĢılmıĢtır. Her bir denek için, kaza sırasında ve sonraki günlerde, haftalarda ve yıllarda 
bulundukları yerlere ve beslenme alıĢkanlıklarına dayalı olarak kiĢisel dozlar belirlenmiĢtir; aynı 
zamanda bunların kaza tarihinde stabil iyot durumları da hesaplanmıĢtır. Çocuklukta tiroite 
yönelik olarak alınan radyasyon dozu ve tiroit kanseri arasında güçlü bir doz-yanıt iliĢkisi 
gözlenmiĢtir (P<001). 1 Gy‘ lik bir doz için tahmini tiroit kanseri olasılığı oranı risk modeline bağlı 
olarak 5.5 (% 95 CI = 3.1-9.5) ile 8.4 (% 95 CI = 4.1-17.3) arasında değiĢmiĢtir. 1.5-2 Gy‘e kadar 
doz-yanıt iliĢkisinin doğrusal olduğu gözlenmiĢtir.  

Radyasyonla iliĢkili tiroit kanseri riski iyot eksikliği bulunan bölgelerde diğer yerlerden 
üç kat daha yüksektir (bağıl risk [RR]= 3.2, % 95 CI=1.9-5.5). Potasyum iyodürün beslenme 
takviyesi olarak verilmesi radyasyonla iliĢkili tiroit kanser riskini 3 faktör azaltmaktadır (potasyum 
iyodür kullanımına kıyasla kullanılmaması RR=0.34, % 95 CI=0.1-0.9).  

Çocuklukta I-131‘e maruz kalınması tiroit kanseri riski artıĢıyla iliĢkilendirilmektedir. 
Hem iyot eksikliğinin hem de iyot takviyesinin bu riski değiĢtirdiği görülmektedir. Bu sonuçların 
önemli halk sağlığı etkileri mevcuttur: iyot eksikliği olan popülasyonlarda stabil iyot takviyesi, 
çocuklukta radyasyon kazaları sonrasında veya tıbbi teĢhis ve terapi prosedürleri süresince 
radyoaktif iyota maruz kalma durumunda radyoaktif iyot ile bağlantılı tiroit kanseri oluĢması 
riskini önemli ölçüde azaltabilir. 

Kazanın Avrupa‘da görülen diğer kanserler üzerindeki etkisini tahmin etmek daha uzun 
zaman alacaktır. Kazanın neden olduğu radyoaktif serpintinin genel olarak Avrupa‘da insan 
kanserleri üzerindeki etkisini tahmin etmek amacıyla bir IARC ÇalıĢma Grubu oluĢturulmuĢtur. 
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Tablo 21. Gama Radyasyonuna Maruz Kalmada Tahmini Kanser Riski 
Ġki Doz Seviyesinde, Akut, Tüm Vücut. 

 
 Kaynak: Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) Verileri 
 

Tablo 22. Bazı Radyasyon ÇeĢitleri ve Etki Alanları 
Kanserojenik Olan (IARC Grup 1) veya Muhtemelen Kanserojenik Olan (IARC Grup 2) 

 
Kaynak: Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) Verileri 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Parçacık veya elektromanyetik dalga formundaki radyasyon, etkileĢtiği atomların 

elektronlarını koparacak kadar yeterli enerjiye sahipse atomlar yüklü hale gelir ve iyonlaĢmıĢ olur. Bu da 
iyonlaĢtırıcı radyasyon olarak adlandırılır. EtkileĢim sonucunda oluĢan iyonlar, hücrelere hasar veren 
kimyasal değiĢimlere neden olabilecek kapasitedirler. Parçacık veya elektromanyetik formdaki 
radyasyon, etkileĢtiği atomları iyonlaĢtırmada yeterli enerjiye sahip değilse iyonlaĢtırıcı olmayan 
(noniyonizan) radyasyon olarak adlandırılır. 

ĠyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kalmak kaçınılmazdır. Ġnsanlar hem X ıĢınlarına hem de gama 
ıĢınlarına doğal kaynaklardan (kozmik radyasyon ve taĢta ve toprakta bulunan radyoaktivite dâhil) ve 
tipik olarak, daha düĢük oranda da olsa insan yapımı kaynaklardan maruz kalırlar. 

Ġnsanların iyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kaldıklarında oluĢabilecek etkiler ise Ģu Ģekilde 
sınıflandırılmıĢtır:  

1. Erken etkiler; radyasyona maruz kalınır kalınmaz oluĢan etkilerdir ve deterministik (belirli) 
etkiler olarak adlandırılır. 
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2. GecikmiĢ etkiler; etkileri yıllar sonra açığa çıkar ve stokastik (olası) etkiler olarak 
adlandırılır. 

Deterministik etkiyle sonuçlanan radyasyon ıĢınlanmasının eĢik doz seviyesi, insanlar için 
yaklaĢık 250 mSv civarındadır. Bu eĢik dozun üstünde, doz miktarlarına bağlı olarak farklı biyolojik 
reaksiyonlar oluĢmaktadır. Doz miktarı arttıkça etkilerin Ģiddeti de artmaktadır. Neyse ki yüksek dozda 
radyasyon ıĢınlanması olan kazalar oldukça azdır ve yüksek dozda radyasyon almıĢ kiĢiler için tıbbi 
tedavi imkânları oldukça geliĢmiĢtir ve geliĢmeye de devam etmektedir.  

Stokastik etkilerin kesin olarak oluĢması söz konusu değildir, fakat ıĢınlanma miktarı arttıkça 
oluĢum olasılığı da artmaktadır. Stokastik etkilerin en önemli çeĢidi kanserdir (lösemi-kan kanseri). 
Teorik olarak üreme hücreleri ıĢınlamaya maruz kaldığında genetik bozukluklar olabilir. Ancak, 
HiroĢima, Nagasaki ve Çernobil‘de meydana gelen olaylar sonrası hayatta kalan insanlar üzerinde 
yapılan çalıĢmalarda herhangi bir genetik bozukluk gözlenmemiĢtir. 

Çernobil nükleer kazasının ardından 20 yılı aĢkın bir süre geçmiĢtir ve 2065 yılına kadar bu 
kaza nedeniyle Avrupa‘da 16.000 tiroid kanseri vakası ve 28.000 baĢka kanser vakası olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu tamamen matematiksel yaklaĢımla beklenen bir değer olup, bu kadar kiĢinin kanser 
olacağı anlamını kesinlikle taĢımamakla beraber, modellemenin doğru olduğu varsayıldığında bile 
2065‘e kadar meydana gelebilecek kanserlerin çok azının Çernobil‘e bağlı olacağı hesaplanmaktadır. 

Bu tahminler büyük oranda belirsiz olsalar da Çernobil kazasının olası etkisinin mertebesinin 
bir göstergesidir. Bugüne kadar görülmüĢ en büyük radyolojik kazanın neden olduğu kanser yükünün 
ulusal kanser istatistiklerinin izlenmesi yoluyla tespit edilebilmesi olası değildir. Gerçekten de 
Avrupa‘da kanser insidansı ve mortalitesinin zaman trendlerinin analiz sonuçları, Ģu anda en çok 
kontamine olan bölgelerde tiroit kanseri dıĢında, kanser oranında Çernobil kazasında ortaya çıkan 
radyasyona açıkça atfedilebilir herhangi bir artıĢ gösterilmemektedir. 

Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(IAEA) ve benzeri çeĢitli bağımsız kuruluĢlar, iyonlaĢtırıcı radyasyondan korunma ile ilgili olarak elli 
yıldan fazla bir süreden beri tavsiye niteliğinde yayınlar yapmaktadırlar. Bu tavsiyelerin yaptırım gücü 
olmamasına rağmen, ülkeler bu tavsiyeleri kendi koĢullarına göre uyarlar ve yürürlüğe koyarlar.  

Radyasyondan korunmanın amacı, yararlı ıĢınlanmalara izin verirken radyasyonun potansiyel 
zararlı etkilerine karĢı insanların korunmasıdır. 

 

1.11.11. GüneĢ IĢığı ve Ultraviyole Radyasyon 
GüneĢ ıĢığına maruz kalınmasının kutanöz melanom (CM), bazal cilt kanseri (BCC) ve 

skuamoz cilt kanserinin (SCC) baĢlıca sebebi olduğu gösterilmiĢtir ve 1992 yılından bu yana güneĢ 
radyasyonu IARC tarafından 1.Grup kanserojenik madde olarak sınıflandırılmaktadır. Dünya 
yüzeyinde alınan toplam güneĢ radyasyonunun yaklaĢık % 5‘ i ultraviyole aralığı içindedir ve pek 
çok kiĢi için güneĢ ultraviyole radyasyonuna (UVR)  maruziyetin baĢlıca kaynağıdır. SCC ve 
BCC‘nin baĢlıca çevresel nedeni olduğunu gösteren yeterli bulgu mevcuttur. 

Bu radyasyon aynı zamanda insanlarda CM‘nin baĢlıca çevresel sebebi sayılmaktadır. 
Ġnsan cildi için ―güvenli doza‖ iliĢkin verilebilecek bir tavsiye bugün mevcut değildir, yani cilt 
kanseri riski artıĢının olmayacağı bir UVR eĢik dozu yoktur. GüneĢ ıĢığı ve UVR‘nin oküler 
melanom oluĢmasında da rol oynadığından Ģüphelenilmektedir fakat olası bir nedensel iliĢki için 
daha fazla bulguya ihtiyaç vardır. 

GüneĢ ıĢığı görünür ıĢık (400-700 nm), infrared (kızıl ötesi) radyasyon (>700 nm) ve 
UVR‘den oluĢur. UVR elektromanyetik spektrumun iyonlaĢtırıcı olmayan bölümüne aittir ve 100-
400 nm aralığındadır. ĠyonlaĢtırıcı olmayan ve iyonlaĢtırıcı radyasyon arasında sınır olarak keyfi 
bir biçimde 100 nm değeri belirlenmiĢtir. UV radyasyon konvansiyonel olarak 3 bölgeye 
ayrılmaktadır: UVA (>315-400 nm), UVB (>280-315 nm) ve UVC (>100-280 nm). GüneĢ ıĢığının 
niteliği (spektrum) ve niceliği (yoğunluk) atmosferden geçiĢi sırasında değiĢikliğe uğramaktadır. 
Stratosferde bulunan ozon (dünya yüzeyinden 10-50 km yüksekte) neredeyse bütün >290 nm UV 
ıĢınını ve UVB‘nin de % 70-90‘ını durdurmaktadır.  
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Akdeniz sahilinde yazın öğle saatlerinde güneĢten gelen UVR radyasyonu % 95 UVA ve 
yaklaĢık % 5 UVB‘den oluĢmaktadır. UVB uzun zamandan beridir UVR‘nin kanserojenik bileĢeni 
olarak görülmektedir. 1990‘ ların sonundan bu yana, hem UVA hem de UVB‘nin kanserojenik 
etkilerinin olduğu bilinmektedir fakat UVB‘dekine benzer kanserojenik etkiler elde etmek için 
(örneğin DNA hasarı) çok daha fazla UVA‘ya ihtiyaç vardır. Aynı zamanda UVA, UVB‘ye 
kıyasla cildin daha derinlerine nüfuz etmekte ve UVB‘nin neden olduklarından niteliksel olarak 
farklı ve cilt karsinogenezlerini de içine alabilen biyolojik hasara sebep olmaktadır.  

Bir kiĢinin UV ıĢınlarına maruz kalma seviyesi enleme, denizden yüksekliğe, yılın 
zamanına, günün zamanına, gökyüzündeki bulutlara ve hava kirliliği gibi diğer atmosferik 
unsurlara göre değiĢmektedir. 

Dünya yüzeyinde UVA‘ya kıyasla UVB ıĢıması enlem (ekvator çevresinde en yüksek ve 
kutuplar çevresinde en düĢüktür), mevsim (sıcak mevsimlerde en yüksek, soğuk mevsimlerde en 
düĢük), günün saatine (güneĢ saatine göre 10-14 arasında en yüksek), denizden yükseklik (rakım 
yükseldikçe daha yüksek, deniz seviyesinde daha düĢük) ve dünya yüzey örtüsü (kar veya su 
UVB‘yi yansıtır) ile daha çok ilgilidir.  

 

Ozon Tabakasının Ġncelmesi 
Ozon tabakasının incelmesine, gözden geçirilmiĢ Montreal Protokolü olarak bilinen 

uluslararası bir yasağın bu maddelerin kullanımına uygulandığı yıl olan 1992 yılına kadar sprey 
püskürtücüler olarak atmosfere salınan, örneğin kloroflorokarbon (CFC) gibi ozona zarar veren 
maddeler (ozon tabakasını incelten maddeler-ODS) neden olmaktadır. Stratosferik ozon seviyeleri 
1970‘ lerden bu yana özellikle güney yarımkürede olmak üzere her yıl azalmıĢtır. Atmosfer en ince 
olarak kutuplarda olduğundan ozon tabakasının incelmesi en Kuzey ve en Güney bölgelerde en 
fazla, ekvatorda da en düĢük olmaktadır. Bu nedenle hepsi de genellikle açık tenli halkların 
yaĢadığı ülkeler olan Nordik ülkeler, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Rusya ozon 
tabakasının incelmesi nedeniyle artan bir SCC ve kutanöz melanom riski altındadır. 

Son birkaç yılda ozon tabakası stabilize olmuĢ gibi görünmektedir ve ozon tabakasının 
iyileĢmesi konusundaki mevcut ihtimaller küresel iklim değiĢikliklerinin evrimleĢmesi ile de 
bağlantılıdır.  

 
GüneĢ IĢığı ve Diğer UVR Kaynaklarına Maruz Kalmanın Yarattığı Akut Etkiler  
GüneĢ ıĢığı ve diğer UVR kaynaklarına maruz kalmanın yarattığı en yaygın akut etkiler 

eritem (beyaz tenli kiĢilerde derinin kızarması) olarak ifade edilen, cilt seviyesinde enflamatuar 
süreçtir. UVR dozu arttıkça, ciltteki eritem daha sonra genellikle acı verici ve bazen de su 
kabarcıklarının oluĢtuğu güneĢ yanığına dönüĢür. Ġnsanlarda UVR‘ye maruz kalmayı biyolojik 
niceliği olarak belirlemenin ilk yolu minimal eritem dozudur (MED) ve genellikle 24 saat 
sonrasında nitelenebilen bir eritemal yanıt elde etmek için gereken minimum güneĢ ıĢığı (veya 
diğer UVR kaynaklarından) enerjisi miktarı olarak tanımlanır. 

Bronz bir ten elde edilmesi bir diğer akut etkidir. Fakat pek inanıĢın aksine bronzluk 
UVR‘nin neden olduğu DNA hasarına karĢı pek az koruma sağlamaktadır. Elde edilmiĢ bronz ten 
çoğunlukla UVR tarafından indükte DNA hasarının kendisi tarafından tetiklenir ve böylece bu 
hasara karĢı bir koruma olmaktan çok kanserojenik cilt hasarının bir göstergesidir. UVR‘nin zarar 
verici etkilerine karĢı gerçek bir koruma sağlayan Ģey konstitütif pigmentasyondur. 

Melanin sentezinin baĢlatılmasında ve derin ve kalıcı bronzluk sağlanmasında UVB 
UVA‘ya göre çok daha etkilidir. UVB aynı zamanda güneĢ yanığının indüklenmesinde UVA‘dan 
bin kat daha güçlüdür.  

 

GüneĢ IĢığı ve UVR Nedeniyle Ciltte Kanserojenik Hasara KiĢisel Duyarlılık 
GüneĢ ıĢığı ve UVR‘nin kanserojenik etkilerine karĢı duyarlılık yüksek oranda genetik 

olarak belirlenmektedir. En fazla duyarlı kiĢiler güneĢ altındayken genellikle yanan ve asla 
bronzlaĢmayan soluk tenli kiĢilerdir. Kızıl saç ve yüzde, kollarda ve omuzlarda çok sayıda çil 
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(veya güneĢ lekeleri) de yüksek güneĢ hassasiyetinin göstergesi olan diğer özelliklerdir. Çil 
özellikleri ―Kelt fenotipi‖  olarak adlandırılmaktadır ve MC1R geninin mutasyonları ile iliĢkili 
olduğu bulunmuĢtur. Bu gen melanositler yoluyla eumelaninin (kahverengi veya siyah ve foto-
koruyucu) oluĢmasını ve melanositlerin UVR indükte DNA hasarına direnme kapasitesini 
düzenler. MC1R geni yüksek derecede polimorfiktir ve bu genin yaklaĢık 80 mutasyonu 
tanımlanmıĢtır. Bu mutasyonlar UVR‘nin neden olduğu cilt lezyonlarına duyarlılıkta çeĢitli 
artıĢlarla sonuçlanan iĢlevsel bozukluklara sebep olabilir. Bu mutasyonlar aynı zamanda kırmızı ya 
da sarı olan ve cilt kanserinin ortaya çıkmasında da rolü olduğundan Ģüphelenilen feomelanin 
(eumelanin yerine) sentezine de yol açmaktadırlar. 

Açık tenli olan ancak güneĢ yanığına eğilimi düĢük ve kolaylıkla bronzlaĢan kiĢiler 
güneĢ ıĢığı ve UVR‘nin kanserojenik etkilerine karĢı daha az duyarlıdırlar. Doğal olarak pigmentli 
ciltlere sahip kiĢiler (yani konstitütif pigmentasyon) güneĢ ıĢığı ve UVR‘nin kanserojenik 
etkilerine karĢı daha düĢük duyarlılığa sahiptirler. Sonuç olarak cilt kanseri koyu renk tenli 
toplumlarda daha nadir görülmektedir. Doğal pigmentli cilde sahip kiĢilerde görülen,  nadir 
kutanöz melanom çıplak ayakla yürüme sonrasında cilt hasarının oluĢması nedeniyle çoğunlukla 
ayak tabanlarında veya ayak tırnaklarının altında görülür. 

KiĢisel duyarlılık kalıtsal veya sonradan yakalanılan hastalıklar veya tedavilerle büyük 
ölçüde artabilir. Örneğin DNA tamirinde nadir görülen kalıtsal olan bozuklukları (örneğin 
kseroderma pigmentosum) olan kiĢilerde kanser geliĢtirme oranı yüz kat daha fazladır. Afrikalı 
albino (doğuĢtan deri, saç ve gözlerde renk maddesi (pigment) bulunmayan kiĢi) deneklerde çoklu 
SCC geliĢtirme riski yüksektir. PUVA (UVA ıĢını ile birleĢtirilmiĢ oral psoralen tedavisi) gören 
psoriasis hastalarında SCC ve BCC geliĢme riskine yüksektir. Organ nakli için bağıĢıklık sistemini 
baskılayıcı tedavi gören hastalarda da cilt kanseri geliĢme riski yüksektir.  

 

YaĢ ve GüneĢ IĢığı ve UVR’ye KarĢı Duyarlılık 
Açık tenli toplumlarda kutanöz melanom (ve muhtemelen BCC) ile iliĢkili olarak güneĢ 

ıĢığı ve UVR‘nin kanserojenik etkilerine karĢı duyarlılığın çocuklukta ve adölesan döneminde 
daha fazla olduğunu gösteren çok miktarda veri vardır. Göçmenler üzerinde yapılan çalıĢmalar 
güneĢe ne kadar erken yaĢta maruz kalınırsa hayatının ileri dönemlerinde kutanöz melanom 
riskinin o kadar fazla olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda yetiĢkinlik yıl larında güneĢe maruz 
kalınması, güneĢe maruz kalma ancak çocukluk döneminde meydana gelmiĢse kutanöz melanom 
oluĢması ile iliĢkilendirilmektedir. YaĢla bağlantılı bu duyarlılık muhtemelen cildin 
olgunlaĢmamıĢ olması, yani daha genç toplumlarda UVR‘nin neden olduğu hasara karĢı daha fazla 
hassasiyet olması ile ilgilidir.  
 

GüneĢ IĢığı ve UVR’ye KarĢı Duyarlılıkta Cinsiyet ve Anatomiyle Ġ lgili Farklılıklar  
Kutanöz melanomun vücutta dağılımı konusunda belirgin cinsiyet farklılıkları 

mevcuttur: Erkeklerde çoğu kutanöz melanom gövde ve omuzlarda daha sonra da üst kolda ve 
yüzde görülürken kadınlarda kutanöz melanom genellikle alt kısımlarda ve sonra da vücudun üst 
bölümlerinde görülür. 

Edinilen nevü sayısı kutanöz melanomun en güçlü bireysel göstergesidir ve nevünün 
genç çocuklarda vücuttaki dağılımı yetiĢkinlerde CM‘nin vücuttaki dağılımı ile paralellik 
göstermektedir. Bu bulgular çocuklukta güneĢ ıĢığına maruz kalmanın yetiĢkinlik döneminde CM 
oluĢumu bakımından öneminin altını çizmektedir. Aynı zamanda da vücudun farklı bölümlerinin 
de yine cinsiyete göre değiĢiklik göstererek güneĢ ıĢığına ve UVR‘ye karĢı farklı duyarlılığa sahip 
olduğunu göstermektedir. 

BCC genellikle baĢ ve boyunda görülmektedir fakat son veriler sadece aralıklarla güneĢe 
maruz kalan örneğin gövde gibi vücut bölümlerinde de BCC insidansının arttığını göstermektedir. 
SCC neredeyse her zaman kafa ve boyun gibi kronik olarak güneĢe maruz kalan bölgelerde 
görülmektedir.  
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GüneĢ IĢığı, Yapay UVR Kaynakları ve Ġnsan DavranıĢı 
GüneĢ ıĢığı veya diğer UVR kaynaklarına maruz kalınması çok çeĢitli insan 

davranıĢlarını içine almaktadır. 1980‘ lerde epidemiyolojik çalıĢmalar SCC‘nin kronik güneĢ 
ıĢığına maruz kalma örüntüleriyle, yani güneĢ ıĢığı maruziyetinin yaĢam boyu birikimiyle (örneğin 
açık alanda çalıĢanlar, çiftçiler) daha iliĢkili olduğunu, öte yandan kutanöz melanomanın aralıklı 
olarak güneĢe maruz kalma örüntüleriyle, yani zamanının çoğunu açık alanda geçiren ve 
bronzlaĢmak veya ―sağlıklı görünmek‖ amacıyla güneĢli bölgelerde geçirdikleri tatillerinde akut 
bir biçimde güneĢe maruz çoğu kez ömür boyu güneĢ ıĢığına maruz kalan kiĢilerle iliĢkili 
olduğunu kanıtlamıĢtır. BCC her iki maruz kalma Ģekli ile de iliĢkilendirilmiĢtir. 

Daha yakın zamanda tüm bu davranıĢların isteyerek veya istemeyerek güneĢe maruz 
kalınmasına göre ayrım yapılarak iki geniĢ kategoriye ayrılabileceği düĢüncesi ortaya atılmıĢtır. 
Ġstemeyerek güneĢe maruz kalma (NISE) bronzlaĢma isteği duymaksızın veya güneĢ altında 
isteyerek zaman geçirmeden günlük faaliyetler sırasında güneĢe maruz kalınmasıdır. NISE 
sırasında vücudun genel olarak güneĢe en fazla maruz kalan bölgeleri baĢ ve boyun, eller, kolun ön 
kısmıyken kısa pantolon ve etek giyen deneklerde alt bacak ve ayakların sırt kısmıdır. NISE‘ye 
örnek olarak bahçe iĢleri veya inĢaat veya tarım alanlarında çalıĢılması ve kayak gibi spor 
faaliyetleri gösterilebilir.  

Ġsteyerek güneĢe maruz kalma (ISE) aslında bronz bir tene sahip olma isteği veya güneĢe 
korunmasız çıkma ihtimali ile meydana gelmektedir. ISE sırasında gövdenin önemli bir bölümü, 
omuzlar ve bacakların üst kısımları genellikle örtünmez. 

Kutanöz melanomanın ortaya çıkması daha çok ISE durumları ile iliĢkilendirilirken SCC 
meydana gelmesi daha çok NISE durumları ile bağlantılıdır. BCC oluĢumu büyük olasılıkla 
güneĢe her iki türde de maruz kalınması ile iliĢkilidir.  

 

GüneĢ IĢığına ve Diğer UVR Kaynaklarına Ġstemeden Maruz Kalınması (NISE) 
Yapay UVR kaynakları sayısız sanayi sürecinde ve araĢtırma laboratuvarlarında 

kullanılmaktadır. UVR, psoriasis ve dermatit gibi pek çok hastalıkta tedavinin bir parçasıdır. UVR 
lambalarının türü ve spektrumu bir koĢuldan diğerine farklılık gösterebilir. Poriasis gibi bazı 
hastalıklarda UVR‘ye toplam maruz kalma süresi çok olabilir, beraberinde oral fotokanserojen 
kullanılmıĢ olabilir (UVA ve 8-metoksipsoralen ile birleĢtirilen PUVA tedavisi) ve genellikle 
güneĢ yatağı kullanımı ile desteklenmiĢ olabilir. Bu hastalarda genellikle toplumun geri kalanına 
kıyasla daha yüksek SCC ve BCC oranları gözlenmektedir. 

Floresan tüpler kullanılarak yapılan aydınlatma düĢük miktarda UV radyasyonu 
içermektedir. Floresan ıĢıklandırma yaygın olduğundan bu küçük miktarlar bir tehlike teĢkil 
edebilir. Bununla birlikte, epidemiyolojik çalıĢmalar floresan ıĢıklandırmanın melanom oluĢumu 
üzerindeki etkisi olduğuna dair tutarlı veriler vermemiĢtir.  

 

GüneĢ IĢığına ve Diğer Yapay UVR Kaynaklarına Ġsteyerek Maruz Kalma (ISE) 
En yaygın ISE davranıĢı güneĢlenmektir. Bronz ten modası 1930‘ larda açık tenli 

toplumlarda güneĢ ıĢığının örneğin raĢitizmin önlenmesi gibi sağlık etkilerinin popüler olmasının 
ardından baĢlamıĢtır. 

1980‘ lerin sonuna kadar açık tenli toplumların yaĢadığı ülkelerde yapay UVR‘ye 
isteyerek maruz kalma öncelikle bronz bir tene sahip olmak amacıyla güneĢ yataklarının 
kullanılması yoluyla yaygın hale gelmiĢtir. Bu yeni moda güneĢ yataklarının varsayıma dayalı 
daha düĢük kanserojenik etkilerinin olduğu (güneĢ ıĢığına kıyasla), kıĢ döneminde UVR‘ye maruz 
kalmanın psikolojik etkileri ve yakın zamanda öne sürülen ―optimal D vitamini durumunun‖ 
korunması gibi dayanaksız inançlarla büyük ölçüde çabuklaĢtırılmıĢtır. 

Büyük ve güçlü bronzlaĢma ünitelerinde UVR yoğunluğu öğlen güneĢinden 10-15 kat 
daha yüksek olabilmektedir ve tipik bir güneĢ yatağı seansı sırasında cilt tarafından her birim 
zaman baĢına alınan UVA dozları günlük hayatta veya güneĢlenme sırasında alınandan çok daha 
yüksektir. Kapalı alanda sık sık güneĢlenen insanlar tarafından alınan yıllık UVA dozları güneĢten 



- 114 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

alınanlara ilave olarak ve güneĢten alınandan 1.2 ile 4.7 kat daha fazla olabilmektedir. Bu tür güçlü 
UVA radyasyonu kaynakları muhtemelen dünya yüzeyinde mevcut değildir ve yüksek dozlarda 
UVA‘ya tekrar tekrar maruz kalınması insanlarda yeni bir fenomen olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
moda çok yakın bir zamanda ortaya çıktığından kapalı alanda güçlü bronzlaĢma cihazlarına tekrar 
tekrar maruz kalma ile iliĢkili sağlık tehlikeleri ve bu tür bir maruz kalmanın tüm sağlık etkileri 
önümüzdeki on ila yirmi yılda görülmeyebilir. 

IARC ÇalıĢma Grubu tarafından 2006 yılında gerçekleĢtirilen sistematik bir incelemede 
güneĢ yatağı kullanımının yaklaĢık 30 yaĢından önce kullanıldığı durumlarda kutanöz melanom 
riskinin % 70 oranında arttığı gösterilmiĢtir. Bu bulgu genç yaĢlarda UVR ıĢınlarına maruz 
kalmanın kanserojenik etkilerine karĢı bilinen duyarlılık ile paraleldir. Son araĢtırmalar 
azımsanmayacak sayıda gencin güneĢ yatağı kullandığını ortaya çıkarmıĢtır; bununla ilgili olarak 
güneĢ yatağı kullanımının neden olduğu hasarın önlenmesi için güneĢ yataklarının adölesan ve 
genç yetiĢkinler tarafından kullanılmasına sınırlama getirilmesine öncelik verilmelidir.  

 

GüneĢten Korunma 
GüneĢten korunmanın baĢlıca hedefi, güneĢ ıĢığına ve diğer UVR kaynaklarına maruz 

kalmanın azaltılması ortak amacını güden metotlar yoluyla SCC, BCC ve kutanöz melanom 
insidansını azaltmaktır. GüneĢ ıĢığı veya UVR kaynaklarına maruz kalmaktan kaçınmak ve 
gölgeye yönelmek en basit güneĢten korunma yöntemleridir. GüneĢ altındayken UVR‘ye karĢı 
uygulanan engellemeler Ģapka ve kıyafet giyilmesi ve güneĢ kremi kullanımıdır. ġapkalar geniĢ 
kenarlı olmalı böylece kafa derisi, yüz, kulaklar ve boyun korunmuĢ olmalıdır. Kaba kumaĢlar 
UVR‘nin deriye iletilmesine karĢı koyan en etkili bariyerlerdir. Koyu renkler açık renklere kıyasla 
daha fazla koruyucudur ve ıslak kumaĢlar da kuru olanlardan daha az koruyucudur. Bazı kumaĢlar 
ve giysiler güneĢin verdiği hasarı önlemek amacıyla özel olarak tasarlanmıĢlardır ve UVR‘nin 
zarar veren etkilerine aĢırı duyarlılığı olan kiĢilere (örneğin kızıl saçlı kiĢiler, ıĢığa duyarlı hale 
getirme tedavisi gören hastalar) bu giysileri giymeleri tavsiye edilmektedir. Bir kumaĢın UVR‘yi 
engelleme yeteneğine ultraviyole koruma faktörü (UPF) adı verilmektedir, fakat bu faktörün 
ölçümüne iliĢkin uluslararası bir standart mevcut değildir. 

GüneĢ kremlerinin güneĢ koruma faktörü (SPF) kalın bir tabaka güneĢ koruma kreminin 
güneĢin neden olduğu cildin eritemal reaksiyonun ortaya çıkmasını geciktirme yeteneği konusunda 
uluslararası standartlara sahip bir tahmin sağlamaktadır. SPF ne kadar yüksek olursa bir eritemanın 
ortaya çıkması için o kadar uzun zamana ihtiyaç duyulur. GüneĢ yanığının ortaya çıkması daha 
yüksek cilt kanseri riski ile bağlantılı olduğundan, SPF‘nin güneĢ kremlerinin güneĢin neden 
olduğu ciltte kanserojenik fenomenlere karĢı koruma sağlama yeteneğinin bir göstergesi olduğu 
düĢünülmektedir. Fakat güneĢ yanığı ile melanom arasındaki iliĢki sorgulanmaktadır, çünkü bu 
iliĢki güneĢ yanığına sadece genetik olarak belirlenen eğilimi yansıtıyor olabilir. Aynı zamanda 
UVR bir eritemayı indüklemek için ihtiyaç duyulan dozdan daha düĢük dozlarda biyolojik hasara 
(bağıĢıklık sistemi baskılama veya oksidatif hasar) neden olabilir.  

Gözleme dayalı ve randomize çalıĢmalar, NISE sırasında, giysiler, güneĢ kremi 
kullanımı veya güneĢ altında geçirilen zamanın azaltılması yoluyla cilt yüzeyine ulaĢan UVR 
miktarındaki azalmanın SCC oluĢumunu azaltabildiği ve aynı zamanda güneĢ yanıkları ve öncül 
SCC deri lezyonlarını (örneğin deri keratozları) oluĢumunu da azaltabildiği yönünde bulgular 
ortaya koymuĢtur.  

Fakat gözleme dayalı ve randomize deneyler ISE sırasında güneĢ kremi kullanıldığında 
bronzlaĢma daha uzun zaman alacağından ve güneĢ yanığının oluĢması daha uzun süreceğinden 
güneĢ kremi kullanımının güneĢ altında geçirilen zamanın artırılması ile sonuçlanacağını 
göstermiĢtir. 

Bu nedenle ISE sırasında güneĢ koruyucu krem kullanılması aslında kutanöz melanom 
(ve belki de BCC) riskini artırabilir. ISE sırasında güneĢ koruyucu krem kullanılması güneĢ yanığı 
meydana gelmesi riskini azaltmaz ve bronzlaĢmayı isteyenlerin UVB radyasyonunun en üst 
seviyeye çıktığı öğlen saatlerinde güneĢlenmek gibi daha tehlikeli güneĢe maruz kalma 
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davranıĢları benimsemelerine neden olabilir. Bunun aksine ISE durumları sırasında giysiler 
çocuklarda melanom oluĢmasına ve nevü geliĢmesine karĢı koruma sağlamaktadır.  

Bu nedenle güneĢ koruyucu kremler daha çok NISE sırasında kullanılmalı ve genel 
eğilim az miktarda güneĢ kremi uygulanması yönünde olduğundan ve bu da gerçek bir SPF‘de ĢiĢe 
üzerinde yazılandan 3-5 kat daha düĢük bir koruma sağladığından, bu tür durumlarda cilde bol 
miktarda krem uygulanmalıdır. Bu bakımdan SPF 15 güneĢ koruma kreminin bol miktarda 
uygulanması daha yüksek bir SPF değerine sahip kremin az miktarda kullanılmasından daha iyidir. 
Eğer isteyerek güneĢe maruz kalmaktan kaçınılamıyorsa (özellikle bronz bir ten elde etmek 
amacıyla), güneĢ kremi kullanılmadığında güneĢ altında kalınacak zamandan daha uzun süre güneĢ 
altında kalmamak amacıyla, güneĢ kremi kullanmamak daha iyidir. UVB radyasyonunun en üst 
seviyede olduğu günün en sıcak saatlerinde güneĢlenmemek de iyi bir uygulamadır. Bronz bir ten 
isteyenler doğal güneĢ hassasiyetlerine bağlı olarak kısa güneĢlenme seansları ile baĢlamalıdırlar 
ve daha sonra bronzlukları arttıkça güneĢ altında geçirdikleri zamanı aĢamalı olarak artırmalıdırlar. 
BronzlaĢmayan veya sadece yanma sonrası bronzlaĢan kiĢiler hiçbir suretle güneĢlenmemeli ve 
güneĢ altında kalma yeteneklerini artırmak için güneĢ koruyucu kremlere baĢvurmamalıdırlar. 
Çocukların güneĢten korunması gölgede durulması, Ģapka ve giysi giydirilmesine dayalı olmalıdır. 
Eğer güneĢ koruyucu krem kullanılıyorsa ancak vücudun Ģapka ve giysi ile korunamayan 
bölgelerine uygulanmalıdır. Bu nedenle, tanım gereği, gövdenin güneĢten korunması giysilerle 
sağlanabileceğinden güneĢ kremi çocuğun gövdesine asla uygulanmamalıdır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
GüneĢ ıĢığı en önemli ultraviyole ıĢın yayma kaynağıdır ve yüksek oranda gün ıĢığına 

maruz kalan açık tenli halkın yaĢadığı yerlerde çeĢitli türlerde cilt kanserlerine neden olmaktadır. 
GüneĢ ıĢığı skuamöz ve bazal hücre kanserlerinin ve kutanöz melanomanın sebebi olarak 

görülmektedir. 
Genetik olarak belirlenen güneĢ ıĢığına duyarlılık güneĢ yanıklarına eğilimli olma, zayıf 

bronzlaĢma yeteneği ve kızıl saç ve çillerle iliĢkilendirilmektedir. 
Yapay ultraviyole ıĢıması kaynakları kapalı mekânda bronzlaĢma amacıyla ultraviyole 

lambası kullanımı Ģeklinde pek çok ülkede yaygınlaĢmıĢtır. Kapalı mekânda bronzlaĢma iĢlemine 
30 yaĢından önce baĢlandığında, kutanöz melanom ve skuamoz hücre kanserleri riski artıĢı ile 
iliĢkilendirilmektedir. 

GüneĢten korunma gölgede durma, giysiler ve Ģapka giyilmesine dayalı olmalıdır. GüneĢ 
koruyucular sadece vücudun giysi veya Ģapka ile korunamayan bölgelerine uygulanmalıdır. 

GüneĢe fazlaca maruz kalmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir. Bu husus özellikle çocuk 
ve ergenleri korumak için önemlidir. GüneĢte yanmaya meyilli kiĢiler için yaĢam boyunca aktif 
koruyucu önlemler alınmalıdır. Cilt kanseri münhasıran değilse bile çoğunlukla beyaz derili 
insanlarda görülen bir hastalıktır. Dahası insidansı açık tenli insanların ultraviyole ıĢığa daha fazla 
maruz kaldığı Avustralya gibi yerlerde en yüksek düzeye ulaĢmaktadır. 
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ġekil 24. Ultraviyole Radyasyonun Neden Olduğu Melanom Olmayan Cilt Kanseri 
OluĢumundaki Diğer Etmenler (UCA=ürokanik asit) H.N. Ananthaswamy,  
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ġekil 25. Uydu Tabanlı Analizler, 1996 
Kaynak: Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) Verileri, ABD Çevre 

Koruma KuruluĢu 
 
Son on yılda dünya yüzeyine ulaĢan ultraviyole (UVB) radyasyonunun yıllık ortalama 

seviyelerinde görülen artıĢları göstermektedir. Bu değiĢiklikler büyük oranda enleme bağlıdır. 
Cilt kanserlerinin en baĢta gelen çevresel nedeni güneĢe maruz kalmaktır ve ultraviyole 

ıĢığın güneĢ tayfının cilt kanseri görülmesiyle ilgili bileĢenini temsil ettiği düĢünülmektedir. Suni 
güneĢ ıĢığı kaynakları, örneğin güneĢ yatakları ve güneĢ lambalarına maruziyetin melanom riskini 
de artırdığı bilinmekte ve bu etki özellikle bu maruziyet gençlikte ya da erken eriĢkinlikte 
baĢladığında daha da belirgin hale gelmektedir. 

 

1.11.12. Elektromanyetik Radyasyon 
Elektromanyetik alanlar birçok doğal ya da insan yapımı kaynak tarafından 

üretilmektedir. Teknolojideki geliĢmelerin sonucu olarak elektromanyetik dalgaların kullanımı her 
geçen gün artmakta ve günlük yaĢamda doğada bulunanın çok üstündeki seviyelerde 
elektromanyetik alanlara maruz kalınmaktadır.  On yıllardır insanlığa yönelik bir maruziyet 
kaynağı olmasına rağmen, elektromanyetik alanlar (EMA-EMF) son yıllarda kaynak sayısı ve 
çeĢitliliği bakımından, özellikle de aĢırı düĢük frekans ve radyo frekansı alanları bakımından, eĢi 
görülmemiĢ bir artıĢ kaydetmiĢtir.  

Bu tür kaynaklar arasında elektrikle çalıĢan tüm aletler, televizyon, radyo, bilgisayarlar, 
mobil (taĢınabilir) telefonlar, mikrodalga fırınlar, büyük mağazalarda hırsızlık önleme kapıları, 
radarlar ve sanayi, tıp ve ticarette kullanılan ekipmanlar yer almaktadır.  

 

 1.11.12.1. Elektromanyetik Spektrum 
Elektromanyetik (EM) dalgaların tümünün frekanslarına, dalga boylarına veya 

enerjilerine göre sıralanması EM Spektrumu oluĢturur (ġekil 26.). Spektrumda gittikçe artan 
frekanslarda olmak üzere Statik alanlar (0 Hz), Oldukça DüĢük Frekans (Extremely Low 
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Frequency –ELF), DüĢük Frekans (Low Frequency - LF), Radyo Frekans (Radio Frequency – RF), 
mikrodalga (Microwave -MW), kızıl ötesi radyasyon (Infrared Radiation-IR), görünür ıĢık (visible 
light), mor ötesi ıĢın (Ultra Violet -UV), X ıĢını, y ıĢını ve kozmik ıĢınlar yer alır. Her biri 
spektrumun birer bileĢeni olmalarına rağmen maddeler ve biyolojik sistemler ile etkileĢimleri 
farklıdır. Bu farklılık ıĢık hızında hareket etmelerine karĢın dalga boylarının dolayısıyla frekans ve 
enerjilerinin farklı olmasından kaynaklanır. Spektrumun tüm bileĢenleri dalga formunda yayılırlar, 
davranıĢları elektromanyetik dalga prensibiyle açıklanır. Enerjileri ise fotonlar ya da enerji 
paketleri Ģeklinde dağılır. Fotonun enerjisi dalga frekansına bağlıdır, frekans (f) ne kadar büyükse 
dalga o kadar çok enerjiye sahiptir. 

 

  
ġekil 26. Elektromanyetik Alan Spektrumu ve Günlük Hayatta Kullanımları 
Kaynak: Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) Verileri 
 
Statik alanlar ve aĢırı düĢük frekans alanları doğal olarak meydana gelmektedir ve aynı 

zamanda elektrik gücünün üretimi ve iletilmesi sonucu ve çok çeĢitli sanayi cihazlarının ve 
genellikle alan Ģiddeti daha büyük olan ev aletlerinin kullanılması yoluyla ortaya çıkmaktadır. 
AĢırı düĢük frekans (ELF; 0 - 300 Hz) alanlarına maruz kalma elektriğin üretilmesi, iletilmesi 
(trafo, yüksek gerilim hatları) ve kullanımı (ev ve iĢ yerlerinde kullanılan ve elektrikle beslenen 
sistemler) için öncelikle insan yapımı kaynaklardan gelmektedir. Örneğin mesleki maruziyet 
elektrik ve elektronik sanayinde, kaynak yapımında ve elektrikli motorların kullanımında ve 
tamirinde meydana gelmektedir. AĢırı düĢük frekans alanlarına çevresel maruziyet ise elektrik 
iletim hatlarına yakın olunması ve elektrikli aletler kullanımı yoluyla yerleĢimle ilgili ortamlarda 
meydana gelmektedir. Pek çok çevresel kaynak için maruziyet seviyeleri tipik olarak düĢüktür. 

Radyo frekans (RF; 10 kHz-300 GHz) radyasyona maruz kalınması çeĢitli yollarla 
olabilmektedir. Radyo frekansının baĢlıca doğal kaynağı güneĢtir. Fakat insan yapımı kaynaklar 
baĢlıca maruz kalma kaynaklarıdır.  

Radyo frekans alanları ticari radyo ve televizyon yayınlarının sonucu olarak ve 
telekomünikasyon tesislerinden gelmektedir. Yani radyo frekans Bölgesi‘nde yer alan 
elektromanyetik dalgalar iletiĢimde, cep telefonlarında, baz istasyonlarında, radyo ve televizyon 
vericilerinde, radarlarda, kablosuz internet sistemlerinde kullanılmaktadır. Evde radyo frekans 
alanları ise mikro dalga fırınlar ve hırsız alarmlarınca üretilmektedir.  
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Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya baĢlanan cep telefonları, baz istasyonları ve 
kablosuz iletiĢim kaynaklı elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda yapılan 
çok sayıda araĢtırma sonucunda kamuoyunun konuya duyarlılığı da hızla artmaya baĢlamıĢtır.  

 

 1.11.12.2.  Elektromanyetik Alan Etkileniminin Sağlık Etkileri 
Elektrik ve manyetik alanların olası sağlık etkilerinin bilimsel olarak daha net bir 

biçimde açığa kavuĢturulması gerekmektedir. EMA etkilenimi dünyadaki tüm toplumları, değiĢik 
derecelerde etkilemektedir ve teknoloji ilerledikçe bu tür etkilenimlerin daha da artacağı tahmin 
edilmektedir. Bu nedenle, EMA etkilenimi sonucunda ortaya çıkacak küçük bir sağlık etkisi bile, 
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündeme gelecektir.  

Yapılan araĢtırmalara göre EMA etkilerinin bağlı olduğu parametreler Ģunlardır: 
1. Frekans, 
2. Güç ve alan yoğunluğu,  
3. Kaynağın uzaklığı (Yakın alan/ Uzak alan) 
4. Maruziyet süresi 
5. Etkilenenin ölçüleri ve elektriksel özellikleri  

 
EMF konusunda epidemiyolojik çalıĢma gerçekleĢtirilmesinin önündeki en büyük engel 

maruz kalma dozunun ve örüntüsünün doğru olarak ölçülmesinde yaĢanan güçlüktür. Bu durum 
özellikle de telefonların yaydığı dozun modele ve zamana göre değiĢmesi ve sol veya sağ tarafta 
kullanımın da kiĢiden kiĢiye değiĢmesi nedeniyle mobil telefonlar için doğrudur. Toplam EMF‘ye 
maruz kalma oranının ölçülmesi de zordur ve spektrumun tekil unsurlarına maruz kalma 
boyutunun tahmin edilmesi de imkânsız denecek kadar güçtür. 

 

 1.11.12.3. Cep Telefonları ve Baz Ġstasyonlarının Sağlık Etkileri 
Cep telefonundan yayılan radyasyonun yaklaĢık olarak % 50‘si kullanıcının baĢı ve 

telefonu tutan eli tarafından soğurulur. Dokuları etkileyen enerji miktarı için kullanılan özgül 
soğurma hızları (Spesific Absorbtion Rate -SAR) doku kilogramı baĢına soğurulan enerji miktarı 
(W/kg) olarak ifade edilmektedir. SAR dokulardaki RF kaynaklı sıcaklık artıĢı ile iliĢkilendirilen 
biyolojik etkilerin ölçüm birimi olup, dokunun iletkenliği ile ilgilidir ve iletkenlik dokunun su 
içeriği ile artar. Beyin, göz, kas, kan, deri ve sinir dokusu gibi su içeriği fazla olan dokulardaki 
sıcaklık artıĢı, yağ veya kemik gibi su içeriği az olan dokulara göre daha fazladır. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından genel toplum etkilenimi için önerilen SAR değeri 0.1 W/kg‘dır. Bu değer tüm 
vücut için önerilen değerdir, baĢ ve gövde için 2 W/Kg, kol ve bacaklar için 4 W/kg olarak 
sınıflandırılmaktadır. Avrupa Birliği tarafından bu değer 2 W/kg olarak belirlenmiĢtir. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından bu değer cep telefonları için 450-2700 MHZ frekansları arasında güvenli 
limit değeri 0,1 - 2 watt aralığında tanımlanmıĢtır.  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan ve desteklenen ICNIRP (Uluslararası 
ĠyonlaĢmamıĢ Radyasyondan Koruma Kurulu) tarafından tüm riskler göz önüne alınarak 
belirlenmiĢ olan 2 W/kg değerindeki SAR değeri, aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından standart 
değer olarak kabul edilmiĢtir (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/). 

Elektromanyetik alanların insan sağlığına olan etkileri, cep telefonu teknolojisi gibi yeni 
teknolojilerin günlük yaĢamda giderek daha yoğun biçimde kullanılması sonucunda giderek 
artmaktadır. Bu da elektromanyetik alanın sağlık üzerine etkileri ile ilgili çalıĢmaların önem 
kazanmasına yol açmıĢtır.  

Bilimsel kaynaklarda cep telefonu kullanımı ile iliĢkili olabileceği bildirilen Ģikayetler 
arasında; baĢ ağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları, unutkanlık, baĢ dönmesi, iĢitme kaybı, bulantı 
hissi, kulakta ve baĢta sıcaklık hissi ve görme bulanıklığı yer almaktadır. Cep telefonu kullanımı 
gibi elektromanyetik alana maruz kalanlarda bu gibi non-spesifik belirtilerin ortaya çıkmasına 
‗Elektromanyetik AĢırı duyarlılık‘  denilmektedir. Bu konuda az sayıda çalıĢma bulunmaktadır ve 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/
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bu çalıĢmalar cep telefonu kullanımı ile bu semptomlar arasında bir iliĢki olduğunu 
kanıtlamamıĢtır. Bu nonspesifik semptomların birçok farklı nedenler sonucu oluĢabileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

Dünyada cep telefonu kullanımının neden olduğu non-spesifik semptomlar yanında bazı 
önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğine yönelik çalıĢmalar bulunmakla beraber, henüz 
kanıtlanmıĢ etkiler mevcut değildir. RF radyasyon ve elektromanyetik alanın biyolojik etkileri 
üzerindeki deneysel çalıĢmalar çok yaygındır. Bu çalıĢmalar gönüllüler, hayvanlar ve hücre bazlı 
teknik çalıĢmaları içermektedir. Mikrodalga radyasyon ve RF radyasyonun 100 MHz ve 60 GHz 
arasındaki etkileri araĢtırılmaktadır. Beyindeki fonksiyonel değiĢiklikler, karsinojenik süreçler, 
üreme-geliĢme ve kardiyovasküler sistem üzerine çalıĢmalar sürdürülmektedir.  

Cep telefonlarının sağlık riskleri üzerine yapılan en büyük çalıĢma Uluslararası Kanser 
AraĢtırma Kurumu (International Agency for Research on Cancer - IARC) tarafından yürütülen 
― INTERPHONE ‖  çalıĢmasıdır. Cep telefonundan kaynaklanan RF ve mikrodalga radyasyonun 
kanser oluĢturma riskini inceleyen bu çalıĢma uluslararası çok merkezli bir vaka-kontrol 
çalıĢmasıdır. 13 ülkede yapılmıĢ ve 7 yıl sürmüĢ olup, 10 yıl ve daha fazla süreyle cep telefonu 
kullanan binlerce hasta incelenmiĢtir. Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, Ġsrail, Ġtalya, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Ġsveç ve Ġngiltere bu çalıĢmaya 
katılmaktadır. Bu çalıĢmada yaklaĢık 2600 glioma, 2300 meningioma, 1100 akustik nörinom, 400 
parotis bezi tümörü ile bu vakalara uygun kontroller yer almaktadır. Bu çalıĢma bu tümörlerle ilgili 
olarak bugüne kadar yapılmıĢ en büyük epidemiyolojik çalıĢmadır. Bu çalıĢmanın bazı sonuçları 
yayınlanmıĢtır. Bu sonuçlara göre sadece Kuzey Avrupa ülkelerinde 10 yılın üstünde yoğun olarak 
cep telefonu kullananlarda glioma riski 1,39 kat ve akustik nörinom riski 1,8 kat fazla 
bulunmuĢtur. Japonya‘da ise zaman ağırlandırılarak yapılan analizlerde glioma riskinin 5,8 kat 
arttığı bulunmasına rağmen bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildir.  Hardell ve arkadaĢları 
tarafından yapılan bir değerlendirmede glioma için 10 yıllık kullanım sonrasında aynı tarafta riskin 
1.9 kat, karĢı tarafta ise 1.2 kat;  akustik nörinom için 1.6 kat arttığı meningiom için risk artıĢının 
saptanmadığı belirtilmektedir ve uzun dönemli etkilenimler için mevcut standartların güvenli 
olmadığı ve yeniden belirlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Aynı araĢtırma farklı yazarlar 
tarafından farklı Ģekillerde yorumlanabilmektedir. Yapılan araĢtırmalarda farklı hata kaynaklarının 
bulunması nedeni ile kesin sonuçlara ulaĢılamamaktadır. Bu konuda özellikle de çocuklarda sağlık 
etkilerinin değerlendirildiği kohort çalıĢmalara gereksinim vardır.   

 INTERPHONE araĢtırmasının yayınlanan son makalesinde ise glioma için cep 
telefonunun kullanıldığı tarafta, uzun latent dönem sonrasında temporal lobda risk artıĢını 
düĢündüren sonuçların alındığı ancak nedensel bir iliĢkinin (epidemiyolojik hata ve yan tutma 
kaynakları nedeni ile) gösterilemediği belirtilmektedir. INTERPHONE araĢtırmasına büyük 
umutlar bağlanmıĢ ancak katılımın az olması, kullanıcıların çoğunun on yıldan az süredir 
kullanıyor olması ve bazı kanserlerin ortaya çıkması için 15-20 yıl geçmesinin gerekmesi gibi 
sorunlar vardır. Zaman içinde teknolojinin değiĢmesi, analog sistemlerden digital sistemlere 
geçilmesi, sinyal sistemlerinin değiĢmesi de etkili olabilir. Bazı çalıĢmalarda ise hafıza faktörüne 
dikkat çekilmektedir.  

Katılan ülkelerin bazılarında mobil telefon kullanımı ve belli tümör tipleri riski 
arasındaki iliĢkiye dair ulusal analiz sonuçları, pek çok çalıĢmada, herhangi bir zamanda düzenli 
bir mobil telefon kullanıcısı olmakla bağlantılı risk faktörünün (OR) bazı durumlarda istatistiksel  
olarak önemli bir Ģekilde 1‘ in altında olduğunu göstermiĢtir (Risk artıĢı yok). Bu ihtimal katılım 
yanlılığını veya diğer metodolojik sınırlamaları yansıtmaktadır.  

INTERPHONE çalıĢması kapsamında, beĢ Kuzey Avrupa ülkesi verilerini bir araya 
getirerek yapılan değerlendirmede; en az on yıl cep telefonu kullanılmasına bağlı olarak baĢın bir 
tarafındaki ağrılarda %  39 artma olduğu sonucuna varılmıĢtır. Tüm bu değerlendirmelerin yanında 
INTERPHONE araĢtırmasının sonuç bölümünde; Ģimdiye kadar yapılmıĢ en geniĢ çalıĢma olduğu, 
glioma ve meningioma konusunda kullanıcıların büyük bir çoğunluğunda GSM sistemleri kaynaklı 
bir artıĢ görülmediği, bundan sonraki çalıĢmalarda hyperuser (yoğun kullanıcılar) 10 yıldan daha 



- 121 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

uzun süre ve yoğun olarak kullananlar ve çocuklarda kullanımı ile daha detaylı araĢtırma yapılması 
gerekliliği ve aĢırı duyarlılık (hypersensitivity) konusunda psikolojik çalıĢmalara yönelinmesi 
gerektiği belirtilmiĢtir. 

(www.iarc.fr/en/media-centre/pr/index.php) 
(www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf )  
 
Parotid bezi tümörleri için, üzerinde araĢtırma yapılan herhangi bir maruziyet ölçütü için 

bir genel risk artıĢı gözlenmemiĢtir. Ġsveç ve Danimarka‘dan gelen verilerin birleĢtirilmiĢ 
analizinde 10 yıl veya daha uzun bir süre ipsilateral kullanım için benign tümörlerde anlamlı 
olmayan bir risk artıĢı gözlenirken, kontralateral kullanım için bir risk düĢüĢü gözlenmiĢtir ki bu 
da vaka ve kontroller arasında farklı geri çağırmayı yansıtmaktadır. 

Türkiye‘de glioma ve menengioma olgularının yıllara ve cinsiyete göre dağılımı 
aĢağıdaki Ģekillerde gösterilmektedir. 

 

Gliyomların Yıllara ve Cinsiyete Göre Dağılımı
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ġekil 27. Türkiye‘de Glioma Olgularının Yıllara ve Cinsiyete Göre Dağılımı  
Kaynak: SB KSDB 

 

Menenjiyomların Yıllara ve Cinsiyete Göre Dağılımları
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ġekil 28. Türkiye‘de Menengioma Olgularının Yıllara ve Cinsiyete Göre Dağılımı  
Kaynak: KSDB Verileri 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/index.php
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf
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Ġsrail‘de yapılan ve çalıĢma deneklerinin yoğun birer mobil telefon kullanıcısı 
olduklarını bildirdikleri çalıĢmada alınan sonuçlar yoğun mobil telefon kullanımı ile parotid bezi 
tümörleri arasında olası bir iliĢki olduğunu düĢündürmüĢtür. Bu bulguların teyit edilebilmesi için 
bu iliĢki konusunda daha uzun latans süresine sahip ve daha fazla sayıda yoğun kullanıcıyı içeren 
ek çalıĢmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. ÇalıĢma ortamı ile ilgili olarak radyo frekansı yayan 
sistemlere yakın olarak çalıĢan kiĢiler yüksek seviyelerde radyo frekansına maruz 
kalabilmektedirler.  

Bu kiĢiler arasında yayıncılık, ulaĢım ve haberleĢme sanayisinde, anten tamirinde 
çalıĢanlar, askeri personel (radar operatörleri) ve polis memurları (trafik kontrol radarlarını 
kullananlar) yer almaktadır. Aynı zamanda ahĢap laminasyonlar için dielektrik ısıtıcı ve plastik 
mühürleme, endüstriyel endüksiyon ısıtıcılar ve mikrodalga fırınlar, ağrı ve vücut dokularının 
enflamasyonunu tedavi etmek için tıbbi diyatermi ekipmanları ve dokuların kesilmesi ve 
kaynaĢtırılmasında kullanılan elektro cerrahi ekipmanlar da dâhil olmak üzere radyo frekansı 
alanlarını kullanan sanayi iĢlemleri de vardır.  

ABD‘de yapılan bir kohort çalıĢmasında 250.000 telefon abonesinin bir yıllık 
mortaliteleri değerlendirilmiĢ ve beyin kanserinden ölüm sayısında istatistiksel  olarak anlamlı bir 
artıĢ bulunamamıĢtır. BeĢ ülkede yapılan meta analiz sonuçlarına göre ise tek taraflı akustik 
nörinomlarda artıĢ olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Bir baĢka makalede de 10 yılın üzerinde kullanımın cep telefonunun kullanıldığı 
taraftaki beyin tümörlerini yaklaĢık 2 kat artırdığı ifade edilmekte ve mevcut epidemiyolojik 
kanıtların cep telefonlarının beyin tümörlerini artırdığını söylemek için yeterli olduğu 
belirtilmektedir.  Cep telefonunun yaydığı radyasyonun kanser oluĢturma mekanizması henüz 
kanıtlanamamıĢ olsa da bir düzineden fazla hakem değerlendirmesinden geçmiĢ ABD dahil en az 7 
ülkede yapılan çalıĢmanın makalesinde cep telefonundan yayılan radyasyonun DNA kırıklarına 
yol açabileceği ileri sürülmesine rağmen, elektromanyetik dalgalar non-iyonize ıĢıma olup, iyonize 
ıĢımalar gibi atomdan elektron koparacak düzeyde yüksek enerjiye sahip değildir ve dolayısıyla 
hücre yapısını bozmayacağı, bunun yanında, elektromanyetik aĢırı hassasiyet ve duyarlılık gibi 
sorunlara yol açabildiği belirtilmektedir. 

Belirtilen iddiaların tam aksini söyleyen ve cep telefonlarının beyin tümörü ve kanser 
yapamayacağı bulgusuna yer veren rapor ve makaleler de mevcuttur. ÇalıĢma ve yayınlar cep 
telefonları ile beyin tümörü arasında anlamlı bir bağlantı kurulamadığını açıkça söylemektedirler. 
Bu çalıĢmalara örnek olarak aĢağıdaki çalıĢmalar verilebilir. 

 Journal of the National Cancer Institute 2006 Cellular telephones use and cancer risk,  

 British Medical Journal 2006 Mobile phone use and risk of glioma in adults,  

 Avropean Journal of Cancer Prevention 2007 Use of mobile phones in Norway and risk of 
intracranial tumours,  

 British Journal of Cancer 2008 Mobile phone use, exposure to radiofrequency electromagnetic 
field and brain tumour: A case-control study.  

 
Cep telefonlarının sağlık etkilerinin de beyin tümörleri ile sınırlı kalmadığı, tükrük bezi 

tümörleri, erkekte infertilite, davranıĢ bozuklukları, elekromanyetik aĢırı duyarlılık gibi sorunlara 
da yol açabileceği belirtilmektedir. Ancak cep telefonu yakın zamanda kullanıma girdiği için 
sağlık üzerine uzun dönem sonuçları ve insanlarda ne gibi sağlık sorunları oluĢturacağı tam olarak 
bilinememektedir. Cep telefonlarının sağlık risklerinin daha iyi anlaĢılabilmesi için en az 5-10 
yılın daha gerekli olduğu belirtilmektedir. Fakat cep telefonlarının toplumda yaygın olarak 
kullanılması nedeniyle oluĢturacağı küçük sağlık sorunlarının bile toplumun önemli bir 
çoğunluğunu etkileyebileceği düĢünülmektedir. 

Bu nedenle elektromanyetik dalgalar kaynaklı birçok araĢtırma yapılmaktadır. Mevcut 
araĢtırmalar henüz net olarak tespit edilmiĢ olumsuz somut bir veri ortaya koymaması ile birlikte 
araĢtırmaların farklı Ģekillerde uzun vadede ileriye dönük olarak devam edeceği belirtilmektedir.  
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Ġhtiyatlık ilkesi gereği SAR değeri tanımı yapılmıĢ ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

bu değer 0.1 – 2 W/Kg olarak belirlenmiĢtir.  
Baz istasyonlarının sağlık etkilerini değerlendirmek cep telefonlarına göre daha güç olduğu 

için pek çok kuruluĢ tarafından baz istasyonlarının sağlık etkilerine yönelik çalıĢmalar 
ötelenmektedir. DSÖ'de 2003 ve 2006 yıllarında baz istasyonu kanser iliĢkisini araĢtırmanın öncelikli 
olmadığını belirtmiĢtir. DSÖ‘nün çalıĢmalarının haricinde var olan iki çalıĢmada baz istasyonu 
yakınında yaĢayanlarda (350-400 metre çevresinde yaĢayanlarda) kanser insidansında artıĢ 
olabileceği ileri sürülmüĢ olsa da, DSÖ tarafından 2006 yılında yayınlanan 304 nolu bilgi föyünde 
―Buraya kadar toplanan bütün bulgulardan, baz istasyonlarının yaydığı RF sinyallerinin sağlığa, ne 
kısa süreli ne de uzun süreli, olumsuz bir etkisinin olmadığı gösterilmiĢtir‖  notu yer almıĢtır.  

Baz istasyonlarının sık olmasının, cep telefonlarının iletiĢim için daha az enerji 
harcayacağı anlamına geleceği açıktır. Cep telefonu kullananların maruz kalacakları 
elektromanyetik alanın baz istasyonlarına yakınlaĢtıkça çok daha düĢtüğü öngörülmektedir. Baz 
istasyonlarına yönelik, baĢta DSÖ, IARC gibi uluslararası kuruluĢların çalıĢmalarında olumsuz bir 
sonuç görülmemiĢtir. Zaman içerisinde, ülkelerdeki regülatif uygulamalarda sınırlar, tedbir ve 
kontroller netleĢmiĢ ve oturmuĢtur. Bu sebeple de baz istasyonu konusundaki farklılık ve 
standartlar kontrol altına alınmıĢtır. 

Baz istasyonlarının anteninin yönelim tarafındaki etkilenim daha yüksektir. Yakın 
mesafelerde değiĢik firmaların antenlerinin birlikte bulunması söz konusu olabilmektedir. Bunların 
ayrı ayrı ölçüm değerlerinin standartlara uyması güvence sağlamamaktadır. Toplam etkileme 
güçleri göz önüne alınmalıdır. Ġhtiyat ilkesi gereği baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik 
dalga Dünya Sağlık Örgütü‘nün desteklediği ICNIRP (Uluslararası ĠyonlaĢmamıĢ Radyasyondan 
Koruma Kurulu) tarafından insan vücudu sıcaklığını 1 (bir) derece arıtan 2.000 Volt/metre‘nin 50 
kat altında olan 41 Volt/metre olarak belirlenmiĢtir. Türkiye‘de ise uygulama ICNIRP‘ ın 
belirlediği değerden 4 kat daha düĢük olan 10 Volt/metredir.   

Evlerin okulların ve binaların çevresine kurulan baz istasyonları olsa da olası önemli 
çevresel kirlilik nedeni olarak tartıĢılmaktadır. 

Bu tip düĢük yayınımlarla ilgili epidemiyolojik çalıĢmalar yapılması çok zordur. ĠliĢkinin 
kuvveti, çalıĢmaların tutarlılığı, doz-cevap iliĢkisi, laboratuar bulguları ve akla yatkın bir biyolojik 
mekanizmanın ortaya konulması gerekir. Cep telefonları, baz istasyonları vb. etkilenimiyle ilgili 
çalıĢmaların sonuçları oldukça tartıĢmalıdır. Bunun kaynağı yukarıda bahsedilen kriterlerin varlığı 
ya da yokluğudur.  

Ġngiltere Hükümeti 2003 yılında bu istasyonların yakınında yaĢayan çocuklarda lösemi 
ve diğer kanserlerle ilgili bir çalıĢma baĢlatmıĢtır. Bu çalıĢma konuyla ilgili ilk çalıĢmadır. 
Hollanda‘da yapılan bir çalıĢmada 1 V/m lik RF/MW radyasyonun bile etkileniminde kalanların 
iyilik halini olumsuz etkilediği bildirilmiĢ, ancak bu sonucun doğrulanmasına yönelik çalıĢmalar 
baĢarısız olmuĢtur. Polonya‘da yüksek RF alanlardan etkilenen askerlerde kanser hızının 
beklenenden iki kat, lösemi ve lenfoma görülme sıklığının altı kat fazla olduğu saptanmıĢtır. 
Avustralya‘da RF etkilenimi olan çocuklarda çocukluk çağı lösemisi görülme sıklığının topluma 
göre fazla olduğu bulunmuĢtur.  

Ġtalya‘da yüksek güçte radyo vericisinin yakınında yaĢayan çocuklarda çocukluk çağı 
lösemi sıklığının yüksek olduğu bildirilmiĢtir.  

Günümüzde elektromanyetik alan standartlarıyla ilgili farklılıklar vardır. Bu 
farklılıkların nedeni geliĢtirildiği ülke, sorumlu kuruluĢ, geliĢtirilme süreci, koruma felsefesi, 
geliĢtirilme yılı, kullanılan bilimsel veriler, temel kısıtlama seçeneği, referans seviyelerinin 
belirlenmesi isteği gibi nedenlerdir. 

Gerek ICNIRP ve IEEE gibi uluslararası kuruluĢların rehberleri sadece akut tehlikelere 
dayanmaktadır. Kanser gibi uzun süreli etkilenimlere bağlı ortaya çıkan sonuçları hesaba 
katmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 1996 yılında baĢlatmıĢ olduğu Elektromanyetik Alan Projesi 
(EMF Project)‘ni yavaĢ yavaĢ sonlandırmak üzere olup, bugüne kadar olan çalıĢmalar neticesinde 
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ICNIRP değerinin yeterli korumayı yaptığını vurgulamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü halihazırda 
yürürlükte olan mevcut standart değerin yeterli olduğunu söylemektedir (2006-304 sayılı Bilgi 
Föyü).  

Ġsviçre‘de kabul edilen değer GSM 900 için 4 V/m ve GSM 1800 için E=6V/m olup bu 
frekanslar için Türkiye‘de uygulanan değerler; GSM 900 için E= 10,23 V/m ve GSM 1800 14 
V/m‘dir. Yani Ġsviçre ICNIRP değerinin 1/10‘unu kabul ederken Türkiye ¼ ünü kabul etmektedir. 
Bu bakımdan Ġsviçre‘nin kabul ettiği değer ICNIRP‘den 10 kat düĢük olup, Türkiye‘nin kabul 
ettiği değer ise 4 kat daha düĢüktür. Baz istasyonları ve çocukluk yaĢ grubu arasındaki iliĢkiye 
bakıldığında; küçük çocukların büyüklere göre daha yüksek oranda enerji soğurduğu, ayrıca 
çocukların yaĢamları boyunca daha büyük etkilenim riski olduğu, çocukların büyüme 
dönemlerinde sabit düzeyde uzun süreli etkilenimlerinin sonuçlarının da henüz kesin olarak 
bilinemediği ve annelerin hamilelik döneminde etkilenimleri de bebek açısından önem taĢıdığı 
Ģeklinde tartıĢmalar yapılmaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından baz istasyonları için benimsenen limit değerler 
çocuklar için de geçerli olup, ayrıca bir standart değer belirlenmemiĢtir. Bu çerçevede önemli olan 
çocuklar gözetilerek baz istasyonunun nerede kurulacağını belirlemek değil, nereye kurulursa 
kurulsun hem çocukların hem yetiĢkinlerin yaĢadığı her yerde limit değerlerin aĢılmamasını 
sağlamak esas olmalıdır.   

Bunun nedeni küçük çocukların büyüklere daha yüksek oranda enerji soğurmasıdır. 
Ayrıca çocukların yaĢamları boyunca daha büyük etkilenim riski vardır. Çocukların büyüme 
dönemlerinde sabit düzeyde uzun süreli etkilenimlerinin sonuçları da henüz kesin olarak 
bilinememektedir. Annelerin hamilelik döneminde etkilenimleri de bebek açısından önem 
taĢımaktadır. 

Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların sağlık etkilerine yönelik bilimsel 
veriler yetersizdir. Ancak bu durum, söz konusu dalgaların zararlı etkilerine yönelik çalıĢmalar 
için de, zararsız olduğu sonucunu veren çalıĢmalar için de geçerlidir. Radyo frekans radyasyonun 
kanser gibi önemli hastalıklara yol açabilme olasılığını gösteren bilimsel kanıtlar giderek 
artmaktadır. KesinleĢmemiĢ olan bu sağlık etkilerinin ıĢığında birçok uzman ve teknik kurul 
― ihtiyatlılık ilkesi‖ni önermektedir. Mevzuat düzenlemelerinde ihtiyatlılık ilkesini göz önüne alan 
ve almayan ülke standartları ve sınır değerleri arasında önemli farlılıklar olmaktadır. Ülkeler 
etkilenim sınır değerlerini giderek aĢağı çekme eğilimindedirler. Bu nedenle halk sağlığı açısından 
değerler, ilgili yönetmelik hükümleri gerekli korumayı sağlayan bilimsel kesinliği olan bir değer 
olarak ele alınamaz. 

Sürekli etkilenim söz konusu olduğundan baz istasyonlarının küçük bir sağlık etkisi bile 
olsa çok sayıda toplum bireyi etkilenebileceği düĢünülebilmekle birlikte, mevcut yapılan 
araĢtırmalarda ikna edici olumsuz bir sonuç elde edilmemiĢtir. Bununla birlikte araĢtırmalar devam 
etmektedir. Ayrıca elektromanyetik dalgalar için ihtiyatlılık prensibi ıĢığında sınır değerler 
belirlenmiĢtir ve uygulanmaktadır. 

 

Ġhtiyat Prensibi: 
Avrupa Komisyonu‘nun 2000 EC Ġhtiyat Tebliği‘nde yer alan ihtiyatlı yaklaĢım 

çerçevesinin uygulanmasını desteklenmelidir. 
Aksiyon gereken durumlarda ihtiyat prensibine dayanarak alınacak önlemler 

• Seçilen koruma seviyesi ile orantılı olmalıdır. 
• EĢitlik gözetilerek uygulanmalıdır. 
• Daha önce alınmıĢ benzer önlemlerle tutarlı olmalıdır. 
• Aksiyonun alınması ve alınmaması halinde belirecek potansiyel fayda ve maliyet incelemesine 

dayanmalıdır. Uygun ve makul olduğu durumlarda ise ekonomik fayda / maliyet analizi 
yapılmalıdır. 

• Yeni bilimsel veriler ıĢığında devamlı gözden geçirilmeli ve daha kapsamlı bir risk 
değerlendirmesi için gerekli bilimsel verileri üretme sorumluluğu atayacak düzeyde olmalıdır. 



- 125 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Bu doğrultuda Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) tarafından ihtiyati tedbirler 
2010 yılında çıkartılan Yönetmelikler ile sağlanmıĢ olup, gerekli tedbirler alınmıĢtır. Bu ihtiyat 
ilkesi gereği BTK, 2000 yılından beri Avrupa Birliği‘nin kabul ettiği değerin dört kat düĢüğünü 10 
yıldır uygulamaktadır.   

 

 1.11.12.4. Kanser Nedeni  
Birkaç uzman grup yakın zaman önce aĢırı düĢük frekans alanlarının karsinojenitesi 

hakkında bilimsel bulguları incelemiĢtir. Çocukluk dönemi lösemileri konusunda yapılan 
epidemiyolojik çalıĢmalardan bazıları risk ve aĢırı düĢük frekans alanlarına maruz kalınması 
arasında olası bir iliĢkiyi göstermektedir. AĢırı düĢük frekanslara iĢ ortamında maruz kalınması 
sonrasında ortaya çıkan yetiĢkin kanserleri konusundaki çalıĢmalar daha az açıktır. Bu alanların 
hücrelerde mutasyonlara neden olabildiği konusunda çok az deneysel bulgu mevcuttur. 

Biyolojik etkileri ile ilgili (hayvanlarda kanser artıĢı dâhil) sporadik (tek tük) bulgular 
rapor edilmiĢ olmasına rağmen mekanistik çalıĢmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneyler 
tutarlı herhangi bir pozitif sonuç vermemektedir. IARC, çocukluk dönemi lösemisi konusundaki 
bulgulara dayanarak, aĢırı düĢük frekans alanlarını insanlarda kansere neden olma olasılığı mevcut 
bir unsur olarak sınıflandırmıĢtır (Grup 2B). 

Radyo frekans alanlarının karsinojenitesi konusundaki bulgular daha az kesindir. ĠĢ 
ortamlarında yapılan birkaç epidemiyolojik çalıĢma lösemi veya beyin tümörlerinde olası bir risk 
artıĢı gösterirken diğer çalıĢmalar bir azalmaya iĢaret etmiĢtir. Bu çalıĢmalarda bazı kısıtlamalarla 
karĢılaĢılmaktadır. Deneysel bulgular da sınırlıdır fakat radyo frekans alanlarının DNA 
mutasyonuna neden olamayacağını düĢündürmektedir. Bulguların çoğaltılamaması çıkarılabilecek 
sonuçları sınırlandırmaktadır. 

 

 
ġekil 29. Elektromanyetik Maruziyetin Kansere Yol Açacak Etkileri  
Kaynak: KSDB Verileri 
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 1.11.12.5. Elektromanyetik Alanlara Ġ liĢkin Yasal Düzenlemeler 
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) tarafından 12 Temmuz 2001 tarihinde ―10 

kHz-60 GHz Frekans Bandında ÇalıĢan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan 
Elektromanyetik Alan ġiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve 
Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik‖  ve 16 Mayıs 2009 tarihinde ―Elektronik HaberleĢme 
Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine ĠliĢkin Yönetmelik‖  yayınlanmıĢtır. Bu 
Yönetmelik 16.05.2009 tarihinde 27230 sayılı Resmi Gazete ―Elektronik HaberleĢme Cihazlarına 
Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine ĠliĢkin Yönetmelik‖  olarak yeniden yayımlanmıĢtır.  

Ülkemizde, bu kapsamda son olarak ― ĠyonlaĢtırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz 
Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere 
ĠliĢkin Yönetmelik‖  24 Temmuz 2010 tarih ve 27651 sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiĢ bulunmaktadır. Yönetmeliğin amacı; 

a) ĠyonlaĢtırıcı olmayan radyasyonun yayılımı sonucu oluĢan elektromanyetik alanların, 
insan sağlığı ve çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin bilimsel olarak araĢtırılmasını 
sağlamak ve bu olumsuz etkilerin azaltılmasına esas olacak kriterleri belirlemek, 

b) ĠyonlaĢtırıcı olmayan radyasyonun bu radyasyonu oluĢturan cihazların insan ve çevre 
sağlığı üzerinde sebep olduğu olumsuz etkiler konusunda halkın bilgilendirilmesini sağlamak, 

c) Kurum ve kuruluĢların alması gereken tedbirleri belirlemektir. 
Yönetmelik; mikrodalgalar, statik alanlar, oldukça düĢük frekans alanları, düĢük frekans 

alanları ve radyofrekans alanları içeren 0 Hz-300 GHz frekans bandındaki elektromanyetik alanları 
ve kiĢilerin bu alanlara maruziyetine dair hususları kapsar. ĠĢyerlerinde çalıĢanların iĢ ortamında, 
tıbbi bakım görmekte olan hastaların hastane ortamında ve askerî faaliyetlere bağlı olarak askerî 
alanlardaki askerlerin maruz kaldıkları elektromanyetik alanlar bu yönetmeliğin kapsamı 
dıĢındadır.  

Söz konusu Yönetmelik gereğince; Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 
bünyesinde, halkı iyonlaĢtırıcı olmayan radyasyona maruziyet ile bu maruziyetin zararlı 
sonuçlarından koruyucu ve maruziyet risklerini önleyici çalıĢmaları takip etmek, araĢtırmak, 
düzenlemek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak üzere ―Elektromanyetik Dalgalar DanıĢma Kurulu‖  
kurulmuĢ bulunmaktadır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Elektrik enerjisi iletimiyle üretilen düĢük frekanslı elektromanyetik alanlar çocukluk 

dönemi lösemisi riski artıĢı ile iliĢkilendirilmiĢtir ama bulgular kesin değildir. Bu iliĢki gerçek olsa 
da aĢırı vakaların sayısı muhtemelen çok az olacaktır. 

Mobil telefonların yaydığı elektromanyetik dalga maruziyeti birçok çalıĢmada 
araĢtırılmıĢtır. Mobil/cep telefonlarının uzun süreli ve yoğun kullanımı orta derecede gliyoma, 
parotid bezi tümörleri ve akustik nöroma riski artıĢı ile iliĢkilendirilebilir, fakat bulgular 
tartıĢmalıdır ve bu çalıĢmalarda yanlılık ortadan kaldırılamamaktadır. 

Radyo frekansı ile ilgili olarak mevcut bilgiler mobil telefon kullanımı ile bağlantılı 
herhangi bir beyin kanseri aĢırı riskini ve diğer neoplazma risklerini göstermemektedir. 

ELF alanları ile ilgili olarak mevcut bilgiler, toplumun çoğu tarafından (>% 99) 
karĢılaĢılması olası maruziyet seviyelerinde tüm (çocukluk dönemi) lösemi ve diğer kanserlerde 
aĢırı riskinin göz ardı edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bugüne kadar ELF alanları ve lösemi veya diğer kanser türleri riski arasında olası bir 
iliĢki olduğunu gösteren ikna edici biyolojik veya biyofiziksel bir destek yoktur. 

Uzun yılardır yapılan çalıĢmalar birçok farklı bulguyu ortaya koymuĢ ama kesin bir etki 
ile ilgili bir sonuç elde edilememiĢtir. Uluslararası bir çok konu ile ilgili araĢtırmalar yapan çok 
önemli bazı kuruluĢlar araĢtırmalarda özetle, geniĢ halk sağlığını ilgilendiren bu konuda yapılan 
çalıĢmaların sonuçlarına göre cep telefonu ve baz istasyonları çevresinde yaĢayanların kanser 
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olduğuna iliĢkin bir bulguya rastlanmadığını belirtilmiĢtir. Bu konu ile ilgili bir bulgu 
bulunamayan bazı araĢtırmalar Ģöyledir: 
o New England Journal of Medicine, 2001 Cellular telephone use and brain Tumors 
o Journal of the National Cancer Institute, 2001 Cellular telephones and cancer  
o Journal of the National Cancer Institute, 2006 Cellular telephones use and cancer risk 
o British Medical Journal, 2006 Mobile phone use and risk of glioma in adults 
o Avropean Journal of Cancer Prevention, 2007 Use of mobile phones in Norway and risk of 

intracranial tumours 
o British Journal of Cancer, 2008 Mobile phone use, exposure to radiofrequency electromagnetic 

field and brain tumour: A case-control study 
o Interphone, 2010 Dünyanın en geniĢ kapsamlı araĢtırmasını yürüten Interphone ÇalıĢma Grubu 

(Interphone Study Group) raporunun sonuçları açıklandı. Interphone‘un 10 yıldır 13 ülkede 30 
yaĢ üstü 5 binden fazla katılımcı ile gerçekleĢtirdiği araĢtırmanın ara raporunda cep 
telefonlarının kansere yol açtığına iliĢkin kesin bir sonuca varılmadığı belirtiliyor.  

o National Cancer Institute, Bethesda  2008 değerlendirmesinde, baz istasyonları ve mobile 
telefonların dramatik yaygınlaĢması ve kullanılmasında dramatik artıĢ olmasına rağmen 1975-
2005 yılları arasında yaĢ grupları ile birlikte beyin ve sinir sistemi tümörlerinde artıĢ olmadığı 
değerlendirmesi yapılmıĢtır.  

o American Journal of Epidemiology, 2004 Cellular telephone use and acoustic navroma 
o British Journal of Cancer, 2005 Mobile phone use and risk of acoustic navroma, Results of the 

Interphone case-control study in the five North Avropean countries 
o Navrology, 2005 Cellular telephones and risk for brain tumors: A population-based incident 

case-control study 
o American Journal of Epidemiology, 2005 Long-term mobile phone use and brain tumor risk 

Gerek ulusal gerekse uluslararası standartlar bu alanlara kısa süreli (akut) vücutta 
oluĢabilecek sıcaklık artıĢını göz önüne alarak belirlenmiĢ ve diğer sağlık etkilerini göz önüne alan 
standartlar ile uzun süreli (kronik) maruziyete iliĢkin standartlar dünyada henüz oluĢturulmamıĢtır. 
Yapılan deneysel çalıĢmalar kısa süreli maruziyette bir etki gözlenmese dahi maruziyetin uzaması 
sonucunda önemli etkilerin ortaya çıkabileceğini ileri sürmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
baz istasyonlarında olduğu gibi yıllar boyunca bu alanlara maruz kalan kiĢilerde söz konusu 
alanların sağlık açısından ne etki yapacağı henüz bilinmemektedir.  

Bugün birçok ülkede EM alanların ileride görülebilecek olası zararlarına karĢın ― Ġhtiyat 
Ġlkesi" kuralının uygulanması benimsenmiĢtir. 

Ülkemizde EM alanlarından halkı ve çalıĢanları korumaya yönelik oluĢturulacak yasa, 
yönetmelik ve uygulamalarda ihtiyat ilkesinin göz önüne alınması/alınmaya devam edilmesi 
gerekliliği ilkesiyle, 2001 yılında çıkartılan Yönetmelik ile ve Yönetmelikte uygulanan ihtiyati 
tedbirlerle Avrupa Birliği‘nin de ötesinde çok daha katı standart değer uygulanmaktadır. Örneğin 
Avrupa Birliği‘ne üye ülkelerde GSM 900 için elektrik alan Ģiddet değeri, E= 41 V/m olarak kabul 
edilmiĢken, ülkemizde bu değer E= 10 V/m olarak 10 yıldır uygulanmaktadır. 

Ülkemizde, ortam olarak; baĢta 18 Avrupa ülkesi olmak üzere dünyada en az 42 ülkenin 
kabul ettiği Uluslararası ĠyonlaĢtırmayan Radyasyonda Koruma Komisyonu (ICNIRP)‘nun 
belirlediği değerler kabul edilmiĢ, ancak bunun yanısıra ihtiyati tedbir olarak cihaz baĢına bu 
değerin ¼‘ü uygulamaya alınmıĢtır.  

Çok tartıĢılan baz istasyonlarının kurulumları ile ilgili olarak; baz istasyonlarının 
kurulma ve iĢletilmesi esnasında iĢletmeciler tarafından uygulanacak hükümler 2001 yılında 
çıkartılan ve daha sonra 16.05.2009 tarihinde yeniden yayımlanan Yönetmelik ile belirlenmiĢtir. 
Bilimsel gerçekler doğrultusunda ihtiyaç duyulması durumunda gerekli düzenlemeler 
yapılabilmektedir. 

Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda herkesin sorumluluğu olmalıdır. 
ġimdiye dek yapılmıĢ olan sağlık ve biyolojik etkileri üzerinde çalıĢılan elektromanyetik alanların 
toplumun tüm kesimlerinde etkin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yapılacak araĢtırmalara da 
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gerekli destekler verilmelidir ki, toplum bu konuda araĢtırma sonuçlarına göre ikna olabilsin ve 
konu hakkında bilgi ve güven sahibi olsun.  

Yüksek Gerilim Hattı (YGH) ve trafolardan kaynaklı EM alanların IARC tarafından 2B 
sınıfı karsinojen ilan edilmiĢ olması nedeniyle YGH altında ve yakınındaki yerleĢim birimlerinin 
tespit edilerek güvenli mesafeye alınmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu önlem 
Devlet Planlama TeĢkilatının 2007-2013 yılları için hazırladığı 9. Kalkınma Planı Çevre Özel 
Ġhtisas Komisyon Raporu ve Avrupa Birliği Elektrik Ġletim Koordinasyon Birliği (UCTE) 
direktiflerince de önerilmektedir. 

 
KAYNAKLAR: 

1. Günümüzde Nükleer Enerji (44-53), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Temmuz 2010 
2. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 

(http://www.nukleerbilimler.hacettepe.edu.tr/korunma.shtml) 
3. Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
4. 11.06.2010 Tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Prof. 

Dr. Selim ġEKER'in sunumu 
5. Elektromanyetik Biyolojik Etkileri ve Korunma Yöntemleri konulu Rapor, Gazi Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Biyofizik AD - Gazi Radyasyondan Korunma Merkezi Temmuz 2010. 
6. Kentlerde Elektromanyetik Alan Kirliliği ve Sağlık Etkileri, A. Songül VAĠZOĞLU, Ömer 

Faruk TEKBAġ, Kent ve Sağlık Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 
7. Cep Telefonları ve Baz Ġstasyonları, A. Songül VAĠZOĞLU, Ömer Faruk TEKBAġ, SB 

KSDB, Aralık 2010. 
8. SB KSDB Verileri ve Raporları 

 

1.12. ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE KANSER 
Çevre; genellikle köken bakımından genetik olmayan her Ģeyi kapsayacak Ģekilde, 

insanların ve diğer canlıların yaĢamları boyunca iliĢkilerini sürdürdükleri ve karĢılıklı olarak 
etkileĢim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Çevresel 
faktörler, genel anlamda insan kanserlerinin çoğunluğunda neden olarak sayılabilmektedir. Tütün 
kullanımı, alkol tüketimi ve beslenme alıĢkanlıkları gibi isteğe bağlı olarak sayılan önemli kanser 
nedenleri de çevresel faktörler içerisine girmektedir. 

Çoğu insan, çevre dendiğinde ormanları, denizleri veya dağları düĢünebilir. Ancak, bilim 
adamları tarafından çevre dendiğinde, yukarıda açıklandığı üzere, vücudun dıĢında olan ve onunla 
etkileĢimde olabilecek olan her Ģey anlaĢılır. Bu etkileĢime de maruz kalma denir. Dolayısıyla, 
kiĢinin maruziyetini arttıran günıĢığı, radyasyon, hormonlar, viruslar, bakteriler ile hava, su ve 
gıdadaki kimyasallar, çalıĢma ortamı, sigara içimi, alkol tüketimi, sağlıksız diyet, eksersiz 
yapmamak ve cinsel tercihler çevresel maruz kalma kapsamında değerlendirilir. 

Ġnsanlar yaĢamları boyunca dıĢ faktörlerden tamamen uzaklaĢabilmeleri mümkün 
değildir. Tüm yaĢam boyunca, insanların genetik yapısı dıĢ faktörlerle iliĢki içerisindedir. Diyet, 
sigara içimi, alkol kullanımı, hormon seviyesi, belli virüslere ve kanserle iliĢkili kimyasallara 
(kanserojen) maruz kalınması zamanla kiĢilerde sağlıklı hücrelerin dengesini bozulmasına yol 
açarak içeride genetik modifikasyona neden olabilmekte ve buna bağlı olarak kanser oluĢumunu 
tetiklenebilmektedir. 

Kanser kompleks bir konudur ve insan vücudunda geliĢen bu sistemde, vücutta 
gerçekleĢmekte olan çok sayıda genin birbiri ile interaksiyonu tam olarak anlaĢılamamaktadır. Bir 
kiĢinin vücudunda meydana gelen interaksiyonlar, bu kiĢiyle aynı ortamda yaĢıyan veya çalıĢan 
diğer bir kiĢinin vücudunda meydana gelmeyebilmektedir. YaĢam boyunca, vücutta rastgele gen 
değiĢimleri defalarca meydana gelebilmektedir. Bu genler bazı kiĢilerde toplanmazken, diğer 
kiĢilerde birikerek toplanabilmektedir. Bu nedenle, bu tip kiĢiler, diğerlerine oranla daha yüksek 
risk altındadır. Bu yapının kimler üzerinde geçerli olduğu da günümüz itibariyle ortaya 
konulamadığından, kanserden korunmak için genel bir yaklaĢımın izlenmesi gerekmektedir. Diğer 

http://www.nukleerbilimler.hacettepe.edu.tr/korunma.shtml
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bir değiĢle, kanser oluĢumunda genetik faktörlerin belli bir rolü olmakla birlikte, dıĢ faktörlerinde 
önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir.  

Çevrede pek çok kanserojen madde bulunabilmekte ve tüm insanlar vücutlarında bu 
kirletici maddelerin izlerini taĢımaktadırlar. Kanser oluĢumunda çevresel faktörlerin yeri büyüktür. 
Yapılan araĢtırmalar, çoğu kanserin üçte ikisinin (% 67) bazı çevresel faktörlerle (bir baĢka görüĢe 
göre bu değer % 90-95 dir), yani sigara kullanımı ve alkol içiminin varlığı ve gıda ile iliĢkili 
olduğunu, aynı zamanda radyasyona, enfeksiyöz ajanlar ile hava, su ve toprakta bulunabilen 
maddelere maruz kalmayla iliĢkili olduğunu göstermektedir (ġekil 30). Yine, kanser nedeniyle 
ölümle birleĢtirilen major çevresel faktörlerin değiĢtirilmesiyle birlikte, yani yaĢam Ģeklinin 
değiĢtirilmesiyle birlikte bu etkilerin ortadan kaldırılabileceğini veya en az düzeye 
düĢürülebileceğini ortaya koymaktadır. Çevresel faktörler arasında iĢ yeri ortamında bulunan, 
kiĢilerin çalıĢma hayatı içinde karĢılaĢtıkları faktörlerin de rolü vardır. Bu alanda yapılmıĢ olan 
değerlendirmelerden birinde insanlarda görülen kanserlerin % 2-8‘ inin mesleksel faktörlerin etkisi 
ile meydana geldiği ifade edilmektedir. Bu raporun ―Mesleksel Kanserler‖  bölümünde ifade 
edildiği üzere, diğer bir değerlendirmede bu oranın % 6-10 olduğu düĢünülmektedir. 

 
ġekil 30. Kanser etiyolojisinde yer alan faktörler 
Kaynak: Pharm Res. 2008 
 
Çevremizde bulunan pek çok kanserojen öncelikle deney hayvanları üzerinde yapılan 

çalıĢmalarda veya yüksek oranda maruz kalan iĢçilerde yapılan çalıĢmalar yoluyla belirlenmiĢtir. Buna göre 
genel toplumda çevresel maruziyetten kaynaklanan kanser yükü ancak matematiksel modellerle tahmin 
edilebilmektedir.  

Daha az katı yönetmelikleri veya uygulamaları olan yeni sanayileĢmiĢ ülkelerde çevre kirliliği 
seviyeleri daha yüksek olabilir. Kadınlar, çocuklar ve yaĢlılar gibi üzerinde daha az çalıĢılmıĢ 
grupların taĢıdığı kanser riski konusunda fazla bilgi olmayabilir. Bir diğer önemli konu da 
belirlenmiĢ olan yüzlerce olası ve muhtemel insan kanserojenine maruz kalınmasından 
kaynaklanan ve kanser potansiyelleri olup olmadığı konusunda üzerinde test yapılmamıĢ olan 
binlerce kimyasal maddeden kaynaklanan kanser yüküdür. Yani, çevrede mevcut olan, geliĢimin 
kritik zaman pencereleri sırasındaki ya da hassas toplumlardaki maruziyet düzeylerinin 
kombinasyonlarının oluĢturduğu riskler hakkında çok az Ģey bilinmektedir. Kanserlerin birden 
fazla sebebi olabilmektedir.  
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Çevresel faktörler; mesleki veya yaĢam tarzı ile ilgili faktörlere atfedilen kanserlere 
katkıda bulunabilir. Radon ve sigara içiciliği veya asbest ile sigara içiciliği arasındaki bilinen 
etkileĢimler bireysel kanserlerin birden fazla sebebi olabileceği düĢüncesini desteklemektedir.  

Çevre kirliliğinin sadece bir kanser sorunu olmadığını hatırlamak önemlidir. Çevre 
kirliliğinin büyük kısmı önlenebilir ve çevre kirliliğinin azaltılması kanser riski dıĢındaki 
hastalıklarda bir azalmayı ve estetik ve genel yaĢam kalitesinde de bir yükselmeyi sağlayabilir.  

Çevre kirliliğinin neden olduğu kanser riskleri, üzerinde çalıĢılması zor bir konudur. 
Ġnsanlar çevreleri yoluyla yüzlerce kimyasal ve diğer ajanlara maruz kalmakta ve çevresel 
maruziyet değerlendirmesi son derece karmaĢık bir süreç olabilmektedir. Bazı çevresel kirleticiler 
tüm dünyaya geniĢ çapta yayılırken diğerleri belli sanayi kaynaklara yakın küçük coğrafi 
bölgelerde yoğunlaĢmaktadır. Bu da çevresel kirleticilere maruz kalma seviyesinde büyük 
farklılıklara neden olmakta ve bazı nüfus grupları ulusal kanser insidansı istatistikleri üzerinde 
dikkat çekici bir etkiye sahip olmayan yüksek risklerle karĢı karĢıya kalabilmektedirler. Bununla 
birlikte çevremizi kirleten kanserojenin dünya kanser yüküne katkıda bulunduğunu gösteren birkaç 
örnek de mevcuttur (Tablo 23). 

 
Tablo 23. Doğada Bulunan Bazı Kanserojenler 

Ajan Kanser bölgesi/Kanser 

IARC Grup I  

Aflatoksinler Karaciğer 

Arsenik ve arsenik bileĢikleri*  Akciğer, deri 

Asbest Akciğer, plevra, periton 

Benzen Lösemi 

1,3-Butadien Lösemi, lenfoma 

Krom[VI] bileĢikleri Akciğer, burun kavitesi 

Erionit Akciğer, plevra 

Çevresel sigara dumanı Akciğer 

Etilen dioksit Lösemi 

Formaldehit Nazofarinks 

Radon ve bozunma ürünleri Akciğer 

GüneĢ ıĢığı Deri 

Silika, kristal Akciğer 

2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioksin (TCDD ) Bazı organlar 

IARC Grup 2A 

Dizel motor egzozu Akciğer, mesane 

Ultraviyole ıĢıma A Deri 

Ultraviyole ıĢıma B Deri 

Ultraviyole ıĢıma C Deri 

Çoklu klorlanmıĢ bifeniller Karaciğer, safra kanalları, lösemi, lenfoma 

Tetrakloroetilen Ösofagus, lenfoma 

Trikloroetilen Böbrek, karaciğer, lenfoma 

 Kaynak: International Agency for Research on Cancer (IARC),  (2008).,―Environmental 
Pollution‖ in Etiology of Cancer, World Cancer Report 2008, P. Boyle and B. Levin (eds),  WHO Press, 
World Health Organization, 20 Avenue Appia 1211, Geneva 27, Switzerland,  pp. 178-181 (Çeviri Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılmıĢtır). 

 

 1.12.1. Asbest 
Asbest doğal bir silikat mineralidir ve ısıyı iletmemesi, ısı, elektrik, sürtünme ve asitlere 

dayanıklı olması yüzünden birçok alanda kullanılmıĢtır. Yirminci yüz yılın ikinci yarısından sonra 
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kanserojenik olması ortaya çıkınca, ismi "öldürücü toz" olmuĢtur. Fizik yapı olarak düz 
(amphibol) ve eğri lifli (chrysotile) iki türü vardır: Amphibol asbestin, kimyasal yapısına göre, 
crocidolite (mavi asbest), amosite (kahverengi asbest), tremolite, anthophollite ve actinolite 
çeĢitleri vardır. GeçmiĢte, chrysotile, crocidolite ve amosite endüstride en çok kullanılan cinsleri 
olmuĢtur. 

Silikatlar, yer kabuğunda ikinci en bol bulunan element olan silisyumun (silikon-Si) 
atmosferik O2 ile tepkimeye girmesiyle oluĢturduğu minerallerdir. Silisyumun insan fizyolojisi ve 
metabolizmasında, özellikle kemik ve bağ dokusu oluĢumunda bir dizi rolünün olabileceği, belki 
de gen ekspresyonu ve kardiyovasküler sağlıkta rolünün olabileceği belirtilmekte ve artık esansiyel 
elementler arasında sayılmaktadır. Gıdalar açısından baĢlıca silisyum kaynakları rafine edilmemiĢ 
tahıllar, hububat ürünleri ve kök sebzelerdir. Et ve et ürünlerinki düzeyi ise çok düĢüktür. Bitkisel 
gıdalarda yulaf (4250mg/kg-yaĢ ağırlık), arpa (2420mg/kg-yaĢ ağırlık) ve bazı pirinç fraksiyonları 
en yüksek düzeyde silisyum içeren gıdalardandır. 30-60 mg/kg düzeylerinde silikat içeren bira da 
silisyum açısından zengin bir kaynaktır. Silisyum içme sularında da orthosilisilik asit olarak 
bulunur.  Amorf silis gıda katkı maddesi olarak özellikle de topaklaĢmayı önleyici (anti-caking 
ajan) olarak kullanılır. Ġçeceklerde vizkozite kontrolü ve köpüklenmeyi önleyici olarak da 
kullanım alanı vardır.  Bitkisel esaslı gıdaların yüksek, hayvansal esaslı gıda alımının düĢük 
olduğu diyetlerde günde 20 ila 50 mg düzeylerinde silisyum alınabileceği bildirilmektedir. 
Dolayısıyla, ağızla alınan silikatların akut ya da kronik toksik bir etkisinden bahsedilmemektedir. 

Ġnsanlarda kanserojen etkili olan asbest, çalıĢma yerinde insanlar için kanser nedeni 
olduğu en iyi bilinen maddedir ve bu maddeye maruziyet hala çok yaygın görülen bir durumdur.  
Asbest lifleri ile iliĢkili kanserojenik tehlike 1950‘ lerden bu yana bilinmektedir. 

Crocidolite ve amosite sağlık için en tehlikelileri olanlardır ve kullanımı birçok ülkelerde 
yasaklanmıĢtır. Endüstride kullanılan asbestin %  90'ını kapsayan chrysotile de birçok ülkelerde 
yasaklanmıĢ olmasına karĢın daha az kanserojenisitesi tartıĢmalı olduğu için bazı ülkelerde sıkı 
kontrol altında kullanılmaktadır. Asbest sadece solunum yoluyla vücuda girdiğinde hastalık 
yapabilmektedir. Sebep olduğu hastalıklar, beniğn veya maliğn olabilmektedir: Birinci grubun 
içinde, plevrada fibrosis, kalsifikasyon, effüzyon; akciğer parankimasında fibrosis (asbestosis) yer 
alır. Ġkinci grupta ise, plevra ve peritonun maliğn mezotelyomaları, akciğer kanserleri ve az da olsa 
larenks ve sindirim organı kanserleri bulunur. 

Hiç sigara içmeyen ve endüstriyel iliĢkisi olmayan kiĢilerde akciğer kanser riski 1 kabul 
edilirse, bu oran günde 20 sigara içenlerde 45'e, hem sigara içen ve hem de asbest tozu 
soluyanlarda ise 92 katına çıkmaktadır.  Kanserojen olan sigara ve asbest birlikte olduğu zaman 
insan sağlığı için çok tehlikeli bir mineral olabilmektedir. Türkiye'de kırsal bölge erkeklerinin 
sigara içme oranı % 70'leri bulduğunu ve bununla birlikte asbest lifi soluduğunu var sayılırsa 
halkın kansere yakalanma risk oranı oldukça yükselecektir.  

Asbestin benign veya malign hastalık yapabilmesi için, solunduktan 20-40 yıl bir sürenin 
geçmesi gerekmektedir. Ġnsanlar asbesti, iĢ ortamında (mesleksel veya occupational) veya çevresel 
(environmental veya domestik) yolla soluyabilir. Az da olsa, asbest iĢçisinin giysisine takılmıĢ 
olan tozu evdeki yakınları indirek olarak soluyabilmektedir ki buna indirek ya da paraoccupational 
yolla asbest solunması denilmektedir.  

Asbeste mesleki olmayan maruziyet evlerde ve lokalize kirlilik nedeniyle meydana 
gelebilir. Asbest iĢçileri ile birlikte yaĢayan insanlar giysilerle eve getirilen asbest tozuna maruz 
kalabilirler. Ev yapımı sırasında asbest içeren ürünlerin inĢası, bozunması, sökülmesi ve tamiri bir 
baĢka yerleĢime bağlı maruziyeti Ģeklidir. Yerel asbest madenciliği ve üretimi nedeniyle tüm civar 
bölgeler asbeste maruz kalabilmektedir. Dünyanın bazı bölgeleri asbest veya asbest benzeri 
kayaların erozyonu nedeniyle asbeste maruz kalabilmektedir. Mesleki maruziyetle ortak olarak, 
yerleĢim nedeniyle asbeste maruz kalınması da periton, perikardiyum veya plevrayı kaplayan 
hücrelerden kaynaklanan nadir bir tümör olan mezotelyoma riski artıĢı ile sonuçlanmaktadır. 
Benzer Ģekilde, asbeste mesleki olmayan maruziyet özellikle de sigara içenlerde akciğer kanserine 
neden olabilmektedir. Çevre nedeniyle maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çok yüksek 
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bir mezotelyoma insidansı, Türkiye‘nin evlerin ve doğal ortamın mineral erionit içerdiği çeĢitli 
köylerinde yaĢayan insanlar arasında belirgin olarak görülmektedir. 

  

 1.12.2. Erionit  
Erionit; doğal silikat madeni olan ‗zeolit‘ lerin (kristalize aluminosilikat) 30 türünden 

biridir. Zeolitler içerisinde sadece erionite ve mordenite lifsel yapıdadır. Bunlardan yalnız kristal 
yapısı lifsel olan erionite'in epidemiyolojik, in vivo ve in vitro olarak kanserojenik ve fibrojenik 
olduğu gösterilmiĢtir. Erionitin Ģimdiye kadar bilinen en potent kanser yapıcı bir mineral olduğu 
Dünya Sağlık TeĢkilatına bağlı, Uluslararası Kanser AraĢtırma Kurumu (International Agency 
Research on Cancer) tarafından kabul edilmiĢtir.  

Erionit, yer altı suları ve hava Ģartlarına bağlı olarak değiĢime uğramıĢ volkanik küllerde 
bulunan doğal olarak oluĢan bir mineraldir.  Tipik olarak bu madde, aspestin de bulunduğu 
kayaların oluĢumlarının boĢluklarında toplanmaktadır. Beyazdan renksize kadar değiĢen renklerde 
ve yüne benzer görünüm ve his verdiği belirtilir.  Erionitin solunması asbestte olduğu gibi akciğer 
kanseri ve mezotelyoma ile iliĢkilendirilmektedir. EPA‘ya göre erionit fiberlerinin boyutu ve 
yapısı asbest partiküllerine benzemektedir. Bu nedenle, bu mineralin bir Ģekilde dağılımı ciddi 
tehlikeler yol açmakta ve toksik fiberlerin havada bulunmasıyla sonuçlanmaktadır.  

Türkiye‘de Kapadokya‘daki üç küçük köydeki ölümlerin % 50‘sinin benzeri görülmemiĢ 
bir mezotelyoma salgını nedeniyle gerçekleĢtiği raporlanmıĢtır. Bu salgın ile evlerde kullanılan 
volkanik kayalarından yapılmıĢ olan taĢlardaki erionit ile iliĢkilendirilmiĢtir. Ġlk baĢta, erionit 
içeren taĢların kesinlikle ölüm nedeni olduğu belirtilmiĢtir. Ancak, erionite maruz kalmanın tek 
baĢına etmen olmadığı, tipik bir genetik yatkınlığı olanlarda erionite maruz kalmanın tipik 
mezotelyoma nedeni olduğu açığa çıkarılmıĢtır.  Bu bulgular, genetik olarak yatkın bireylerde 
malign mezotelyoma geliĢiminin genetik bir yatkınlık olmayanlara göre daha yüksek oranda 
geliĢebileceğini göstermiĢtir. 

 

 1.12.3. Çevresel Hava Kirliliği  
Hava kirl i l iği , konsantrasyonları yere ve zamana göre değiĢikl ik gösteren farklı 

gazların ve parçacık halindeki  bi leĢenlerin karmaĢık bir karıĢımını içeri r. Bu nedenle 
insanın hava kirl i l iğine maruziyetini miktar olarak belirlemek zordur. Fakat bazı 
kanserojenik riskleri  benzo[a]piren, benzen, 1,3 butadien, bazı metal ik bi leĢikler, 
parçacıkl ı madde (özel l ikle küçük parçalar) ve olasılıkla ozon da dahil  olmak üzere bazı 
atmosferik kirletici lere atfetmek mümkün olabil ir. Sülfür dioksit ve parçacıklı maddeler 
gibi  geleneksel sanayi hava kirletici lerinin emisyonları gel iĢmiĢ ülkelerde azalmıĢtır. 
Bununla birl ikte, yüksek maruziyet hala mevcuttur. Araçların sayısı arttıkça motorlu araç 
egzozları devam eden ve hatta arta bir sorun olmaktadır. 100 Batı Avrupa ülkesinde kentsel  
bölgelerde havanın izlenmesi ve nüfus veri lerine dayalı olarak yapılan bir çal ıĢmada, 
nüfusun büyük bir çoğunluğunun WHO‘nun yönergelerinde belirtilen hava kalitesi seviyesinden 
daha yukarıda seviyelerde kirli havaya maruz kaldığı ortaya çıkmıĢtır. Kalkınmakta olan ülkelerde 
açık hava kirliliği daha geliĢmiĢ ülkelerde olduğundan çok daha büyük bir sağlık problemi olarak 
ortaya çıkmaktadır. Araç emisyonlarına ve sanayileĢmeye ek olarak elektrik üretimi, piĢirme ve 
ısıtma için kömür, odun ve diğer biyokütle (hayvan gübresi, ekin artıkları gibi) kullanımı 
konusunda da zayıf düzenlemeler vardır. Ülkemizde ise açık hava kirliliği ile ilgili problemler, 
1960‘ lı yıllarda baĢlamıĢ ve hızlı kentleĢmenin sonucu olarak, yerleĢim bölgelerinde gittikçe artan 
boyutlara ulaĢmıĢtır. 1970‘ li yıllarda, Ankara‘nın hava kirliliği problemi olarak dikkat çeken bu 
olay; 1980‘ li yıllarda bir çok kentte insan sağlığını tehdit eden ciddi bir problem haline gelmiĢtir. 
Takip eden dönemde hava kirliliğinin giderilmesi ve önlenmesini temin için çalıĢmalar 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bugün, Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Hava Kalitesi Ġzleme Ağı ile 
sürekli izlenmekte ve resmi internet sayfasındaki dinamik tablodan Bölge ve Ġl bazında 
izlenebilmektedir. 
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Akciğer kanseri riskinde bir faktör olarak havanın daha kirli olduğu kentsel alanlarda 
yerleĢimle kırsal alanlarda yerleĢimin kıyaslandığı çalıĢma sonuçlarına göre; genel olarak akciğer 
kanseri oranları kentsel alanlarda daha yüksektir ve bazı çalıĢmalarda da benzo(a)piren, metalik 
bileĢikler ve parçacıklı maddeleri gibi belli kirleticilerin seviyesi ile veya parçacıklı ekstrelerin 
bakteriyel tayin sistemlerinde mutanjeniklik ile iliĢkilendirilmiĢtir. Yerel hava kirliliği, kömür 
santralleri, petrol rafinerileri, metal üretim fabrikaları, demir döküm tesisleri, çöp fırınları ve 
tasfiye ocakları gibi özel kirlilik kaynaklarına yakın yerlerde oturulması ile iliĢkili bir tehlike 
olabilmektedir. Genel olarak kirlilik kaynaklarına yakın yerlerde akciğer kanseri riski artıĢı 
gösterilmiĢtir. Örneğin üç Ġskoç kasabasında 1960‘ ların ortasından 1970‘ lerin ortasına kadar 
dökümhanelerin yakınında artan akciğer kanseri mortalitesi görülmüĢ ve daha sonra 
emisyonlardaki azalmaya paralel olarak azalmıĢtır. Kömür yakılmasından ve demir içermeyen 
metallerin eritilmesinden ortaya çıkan endüstriyel emisyonlar konusunda yapılan çalıĢmalarda da 
benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Açık hava kirliliğinin neden olduğu akciğer kanseri dıĢındaki kanser riskleri artıĢı 
konusundaki bulgular henüz yetersizdir. Kloroflorokarbonların (CFC) neden olduğu hava 
kirliliğinin tüm dünyada cilt kanserlerinin artıĢından dolaylı olarak sorumlu olduğuna 
inanılmaktadır. Halon, karbon tetraklorür ve metil kloroform da dahil olmak üzere bu kimyasallar 
evlerde kullanılan iklimlendirme aygıtlarından, köpük yastıklarından ve diğer pek çok ürün 
tarafından salınmaktadır. 

17 Aralık 2010 tarihi itibariyle hava kirlilik ölçümleri aĢağıda verilmiĢtir (ġekil 31-33). 
Yapılan izlemlerde elde edilen veriler bu konudaki ulusal mevzuata göre değerlendirilmektedir.   
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 ġekil 31. Ġl Bazında Hava Kalitesi Grafiği (17.12.2010) 
 Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Verileri 
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ġekil 32. Karadeniz Bölgesi Hava Kalitesi Grafiği (17.12.2010) 

 Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Verileri 
 

 
ġekil 33. Akdeniz Bölgesi Hava Kalitesi Grafiği (17.12.2010) 

 Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Verileri 
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CFC‘ ler rüzgarlarla stratosfere taĢınırlar ve burada da güçlü güneĢ radyasyonu ozon 
molekülleri ile reaksiyona giren ve onları ortadan kaldıran klor ve brom atomu salarlar. Ozon 
tabakasının incelmesinin dünyada UVB radyasyonunun artıĢının sebebi olduğuna inanılmaktadır.  

Kapalı alan kirleticileri arasında en çok bilinenler radon ve formaldehittir. Açık alan 
hava kirleticileri binalar iyi havalandırılmadığında kapalı alanlarda da birikebilirler. Bu sorun 
enerji tasarrufu sağlamak üzere hava koĢullarına dayanıklı bina yapımı ile daha da 
Ģiddetlenmektedir. Dünya nüfusunun yaklaĢık yarısı, özellikle de fakir ve orta kaynaklara sahip 
ülkelerde, mutfak ve ısınma için genellikle de zayıf havalandırmanın olduğu yerlerde katı yakıt 
kullanmaktadır. WHO katı yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan kapalı alan dumanını hastalık küresel 
yüküne yönelik ilk on risk arasında sınıflandırmıĢtır. Çin ve diğer Asya ülkelerinde katı yakıt kullanan ve 
sigara içmeyen kadınlar arasında oldukça yüksek akciğer kanser oranı görülmüĢtür. Günün büyük bir 
çoğunluğu evde olan küçük çocuklar da yüksek oranda maruz kalmaktadırlar. Kapalı alan dumanı 
bileĢenleri arasında kalın, ince ve ultra ince parçacıklar ile benzo(a)piren, formaldehit ve benzen gibi 
kanserojen de dahil olmak üzere pek çok organik bileĢen vardır.  

Yüksek ısıda kızartmaktan kaynaklanan piĢirme yağından yayılan emisyonların kanser tehlikesi 
arz edebileceğine dair güçlü epidemiyolojik ve deneysel bulgu vardır. Tütün kullanımı da önemli bir 
kapalı alan kirliliği kaynağıdır. Tütün dumanına çevresel maruziyet yetiĢkinlerde akciğer kanseri 
ve kalp hastalığı ile çocuklara ise solunum hastalıkları, orta kulak hastalıkları, astım ve ani bebek 
ölümü sendromu ile iliĢkilendirilmiĢtir. 

 

 1.12.4. Su ve Toprak Kirliliği 
Su kalitesini mevsimler, toprağın jeolojisi ve tarım ve sanayi atıkları etkilemektedir. En 

büyük endiĢe enfeksiyon hastalıkları ile ilgilidir. Suyun mikrobiyolojik kontaminasyonu klor, 
hipoklorit, kloramin veya ozona dayalı dezenfeksiyon metotları ile kontrol edilir. Klorun zaten 
mevcut olan organik kimyasallarla etkileĢime girmesi sonucunda, içme suyu, bazıları potansiyel 
olarak kanserojenik olan klorlama yan ürünleri içerebilir. Bu nedenle, dezenfeksiyon iĢlemlerinin 
etkisini azaltmadan ortaya çıkması muhtemel bu tür yan ürünlerin miktarının azaltılması 
istenmektedir.  

 
Ağır Metaller 
Ağır metaller binlerce yıldır insanlar tarafından kullanılmaktadır. Ağır metallerin sağlık 

üzerine çok sayıda olumsuz etkisinin bulunduğu bilinmekle birlikte, ağır metallere maruz kalma 
devam etmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerdeki ağır metal emisyonu son 100 yıldır azalmıĢ durumda iken 
dünyanın bazı bölgelerinde özellikle az geliĢmiĢ ülkelerde artıĢ göstermektedir. Ağır metallerin 
insan sağlığı üzerindeki en büyük tehdit dendiğinde kurĢun, kadmiyum, cıva ve arseniğe maruz 
kalmayla iliĢkilendirilmektedir. Bu metallerin insan sağlığı üzerine olan etkileri Dünya Sağlık 
Örgütü gibi uluslararası kurumlar tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 

 
Kadmiyum 
Kadmiyum bileĢenleri yeniden Ģarj edilebilir pillerde kullanılmaktadır. Kadmiyum 

emisyonları 20. yüzyılda dramatik bir artıĢ göstermiĢtir, bunun nedenlerinden biri kadmiyum 
içeren ürünlerin çok azı geri dönüĢüme giderken, büyük bir kısmının evsel atıklarla birlikte 
atılmasıdır. Sigara dumanı kadmiyuma maruz kalmada major kaynaktır. Sigara içmeyen kiĢiler 
için gıdalar kadmiyuma maruz kalmada en önemli kaynaklardandır. Son veriler,  böbrek 
harabiyeti, kemik hasarı ve kırılmaları gibi sağlık üzerine olumsuz etkilerinin daha önceden 
belirlenmiĢ olan düzeyden daha düĢük düzeylerde maruz kalmalarda meydana gelebileceğini 
göstermiĢtir. Aynı zamanda, bireylerin maruz kalma düzeylerin aĢan düzeylerde kadmiyuma 
maruz kaldığı, çoğu bireyinde de bu düzeye yaklaĢtığı bilinmektedir.  Bu nedenle, maruz kalma 
düzeyini düĢürmek üzere gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Kronik olarak oral yolla 
kadmiyuma maruz kalma (gıda ve içme suyu ile uzun süreli düĢük düzeyde alım) yolu ile 
böbreklerde progresif (ilerleyici) histopatolojik çeĢitli değiĢikliklere yol açabilir. Böbrek hasarının 
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biyokimyasal göstergeleri; düĢük molekül ağırlıklı proteinüri, glikozüri ve aminoasidüri Ģeklinde 
görülür. Tübular disfonksiyon idrarda kadmiyum atılımının artması ile sonuçlanır.  Kemik 
kalsiyum düzeylerinde azalma ve idrardaki kalsiyum düzeylerindeki artıĢ ta kadmiyuma maruz 
kalmayal iliĢkili bulunmuĢtur. Kadmiyum, insan ve hayvan in vitro hücrelerinde malign 
transformasyona da neden olabilir.  

 
Cıva 
Bireylerin cıvaya maruz kalması da gıda yolu ile olmaktadır. Balık metil cıvaya maruz 

kalmada birincil kaynaktır ve diĢçilikte kullanılan amalgam da cıvaya mazur kalma 
etmenlerindedir. Aslında bireylerin büyük bir kısmı metil cıvadan kaynaklı sağlık riski ile karĢı 
karĢıya değildir. Bununla birlikte, yüksek düzeyde balık tüketen bireylerde kandaki düzeyin 
artıĢına bağlı olarak, bazı sağlık riskleri ile birleĢtirilmektedir. Fetus açısında da metil cıva riskli 
olduğundan hamile bayanların dip tuna balığı, kılıçbalığı gibi metil cıva açısından risk teĢkil 
etmesi muhtemel olan sularda yetiĢen balıkları fazla tüketmekten kaçınması gereklidir. DiĢçilikte 
kullanılan amalgamın bazı hastalıkları yol açtığı yönünde iddialar olsa da amalgam dolgu ile 
hastalık iliĢkisini ortaya koyan bir çalıĢma henüz yoktur. Ġnsanların kurĢuna maruz kalması gıda ve 
hava yolu ile (eĢit oranlarda) meydana gelmektedir. 

 
KurĢun 
Geçen yüzyılda, petrolden kurĢun emisyonu baĢta olmak üzere çevredeki havaya kurĢun 

emisyonu önemli düzeyde kirliliğe yol açmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar daha önce belirlenmiĢ olan 
düzeyin altındaki düzeylerde maruz kalmada bile bazı toksik etkilere neden olabileceğini 
göstermiĢtir. Özellikle çocuklar gastroentestinal sistemden alımın ve kan-beyin bariyeri arasındaki 
geçirimin yüksek olması nedeniyle kurĢuna maruz kalmaya müsaittirler. Son yıllarda petroldeki 
kurĢun düzeyi oldukça düĢürülmüĢtür. Diğer taraftan, kademeli olarak azalma olmakla birlikte, 
motor yakıtlarında kurĢun katkılarının kullanımı teĢvik edilmektedir. KurĢun esaslı boyaların 
kullanımı terkedilmiĢtir ve gıda kaplarında kurĢun kullanmamalıdır. Halk özellikle, sırlanmıĢ gıda 
kaplarından gıdaya kurĢun geçiĢi olabileceğinden haberdardır.  

 
Arsenik 
Arseniğe maruz kalma büyük ölçüde içme suyu ve gıda alımı yoluyla olmaktadır ve 

birçok toplulukta gıda ile alım en önemli kaynaktır. Arseniğin sağlık üzerine etkileri coğrafi 
bölgelere, popülasyonlara, hatta kiĢilere göre değiĢebilmektedir. Ġnsandan insana neden farklı 
hastalıklar yaptığı ile ilgili basit ve bilinen bir açıklama yoktur. Arsenik toksikasyonu ile ilgili 
veriler popülasyona göre değiĢtiğinden araĢtırmalardan elde edilen sonuçlar üzeriden As 
toksikasyonu ile ilgili genel bir sonuca ulaĢmayı zorlaĢtırır.  

Arseniğe çevresel maruziyetin en büyük kaynağı kontamine olmuĢ içme suyunun vücuda 
alınmasıdır. Ġçme suyu ile arseniğe uzun süreli maruz kalma hiperkeratozis, pigmentasyon (renk) 
değiĢimleri gibi diğer deri lezyonları ile de iliĢkilendirilmektedir. Uzun süre arsenikçe zengin 
suları tüketen topluluklarda arsenik toksikasyonu gözlenmiĢtir. Arseniğin neden olduğu 
dermatolojik hastalıklar pek çok kanser türlerine neden olur. Cilt, akciğer kanseri, mesane kanseri, 
yemek borusu kanseri, tiroit kanseri gibi hastalıklar ve arsenik arasında pek çok araĢtırmacı 
tarafından iliĢki kurulmuĢtur.  

Arseniğe mesleki maruziret, büyük ölçüde solunum yoluyla alım akciğer kanseri ile 
nedensel olarak iliĢkilendirilmiĢtir. Maruz kalma-cevap iliĢkisi açıklanmıĢ ve yüksek risk olduğu 
gözlemlenmiĢtir. Ġçme suyundan yüksek miktarda arseniğe maruz kalınması Arjantin, BangladeĢ, 
ġili, Hindistan, Meksika, Moğolistan, Tayvan ve ABD‘de görülmektedir. Yüksek oranda arsenikle 
kontamine olmuĢ suyun alınmasının ardından artan mesane, cilt ve akciğer kanserlerine iliĢkin 
güçlü bulgular mevcuttur. Karaciğer ve böbrek gibi diğer organların kanserlerine iliĢkin veriler 
daha az anlaĢılır niteliktedir fakat sistematik bir etkiyi düĢündürmektedir. Yüksek arsenik içeriğe 
sahip bölgelerde çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir (tipik olarak 200 ug/L‘nin üzerinde). DüĢük arsenik 
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konsantrasyonlarında (örneğin 5 ug/L‘nin üzerinde) risk tespit edilmemiĢtir fakat % 50 oranında 
mesane kanseri riski artıĢı mantıklıdır.  

Çevre etkisi ile oluĢan arsenik kontaminasyonu genellikle cilt lezyonlarına sebep olur. 
Cilt lezyonlarının olduğu endemik bölgelerdeki içme sularında çok yüksek dozda arsenik 
bulunduğu saptanmıĢtır. Çok uzun süre yüksek dozda arseniğe maruz kalan kiĢilerde epidermal 
keratinosit farklılaĢması ve proliferasyonu gözlenmiĢtir. Belirtilen bu in-vitro bulgular keratosis 
patojenezinin arsenikle iliĢkili olduğunu gösterir. Arsenikle ilgili kanserlerin onkojenezi hala 
tartıĢmalıdır. Arsenik onkojenezi ile ilgili birkaç moleküler açıklama öne sürülmüĢtür. Bazı 
ülkelerde yapılan epidemiyolojik çalıĢmalar cilt lezyonu ile arsenik arasında pozitif bir korelasyon 
olduğunu saptamıĢtır. Fakat, araĢtırmalara göre cilt lezyonlarında farklı ırklar arasında değiĢimler 
vardır. Bazı araĢtırmalarda doz faktörü de göz önüne alınmıĢtır. 

Uzun süre arseniğe maruz kalmıĢ (long-term exposure) kanser vakalarında görülebilecek 
ilk bulgular pigment değiĢikliği ve hiperkeratozdur.  Kanseri oluĢturacak değiĢikler yıllar hatta on 
yıllarca sürebilir. Örneğin, Japonya‘da yapılan bir araĢtırma arsenik zehirlenmesine 10 yıl maruz 
kalındığında Bowen hastalığını, 20 yıl sonra skuamoz hücreli karsinomu ve 30 yıl sonra akciğer 
kanseri oluĢturduğunu belirtmiĢtir. Cilt kanseri latans dönemi 3-40 yıl, ortalama 18 yıl olarak 
belirtilmiĢtir. Farklı ülkelerde, büyük ölçekte arseniğe maruz kalmıĢ kiĢilerde yapılan 
araĢtırmalarda cilt kanseri ile palmar ve plantar keratoz arasındaki iliĢkiler saptanarak 
yayınlanmıĢtır. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi arseniğin kanserojen mekanizması tam olarak 
anlaĢılmamıĢ ve oluĢturduğu kanserlerin onkojenezi hala açıklama beklemektedir. 

 
Pestisitler  
Gıda ve Tarım Örgütünün tanımına göre pestisit; insan veya hayvanlarda hastalık 

vektörlerini de kapsayan haĢerelerin istenmeyen bitkilerin kontrolü ya da yok  edilmesinde veya 
üretim, iĢleme, depolama, taĢıma veya pazarlaması aĢamalarında gıda, tarımsal emtia, ağaç ve ağaç 
ürünleri veya hayvan yemleri ile bir Ģekilde etkileĢimi söz konusu olabilen zararlı hayvanlarla 
mücadelede, ya da hayvanların üzerinde veya vücudundaki insektlerin, akarisidlerin veya diğer 
zararlıların kontrolü için kullanılan madde veya maddelerin karıĢımıdır. Pestisit terimi; insektisit 
(böcek öldürücü), herbisit (yabani ot öldürücü), fungusit (küf öldürücü), rodentisit (kemirgen 
öldürücü) vb. Ģeklinde sınıflandırılan kimyasal maddelerin tümünü kapsamaktadır. Bu terim; bitki 
geliĢimini düzenleyicileri, bir bitki geliĢtirme büyüme düzenleyicisi, yaprak dökülmesini sağlayıcı 
(defoliant) ve rutubet alıcı (desikan) olarak kullanılan kimyasal madde veya maddeler karıĢımlarını 
da kapsar. Aynı zamanda tarım ürünlerinin depolama ve taĢıma sırasında bozulmasını önlemek 
amacıyla hasat öncesi veya sonrasında uygulanan maddeler için de kullanılmaktadır.  

Pestisitlerin sağlık üzerine etkisi maruz kalan kiĢide hemen (akut) yada belli bir süre 
sonrasında (delayed) ortaya çıkabilir. Pestisitlerden kaynaklı akut sağlık sorunları; cilt ve göz 
problemlerinin yanısıra kusma, karın ağrısı, baĢ dönmesi, baĢ ağrısı, mide bulantısı gibi akut 
rahatsızlıkları olabilir.  

Pestisitlere mazuriyetle ilgili yapılan çalıĢmalarda; insanlarda olası kanser riski nedeni 
olarak birkaç baĢka içme suyu kirleticileri grubu da araĢtırılmıĢtır. Bunlar arasında özellikle atık 
sahalarından olmak üzere endüstriyel, ticari ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan organik 
bileĢimler (klorlu çözücüler ve pestisitler) yer almaktadır. Pestisit etken maddelerinden 20 
adedinin hayvanlarda kansere neden olduğu tespit edilmiĢtir. Yüksek düzeyde pestisite maruz 
kalan kiĢiler olarak pestisit üreticileri, zararlılarla mücadele uçaklarının pilotları ve çiftçilerle 
yapılan çalıĢmalarda bu insanlarda yüksek oranda kan ve lenfatik sistem kanserlerinin yanısıra, 
melanom ve dudak, mide, beyin, akciğer ve prostat kanserinde artıĢ gözlemlenmiĢtir. Son yıllarda 
yapılmıĢ olan bilimsel değerlendirme yazılarında pestisitlerin sağlık üzerine çok sayıda etkilerinin 
bulunduğu anlatılmaktadır: Bu yazılara göre; 

Pestisite maruz kalma ile non-Hodgkin lymphoma ve leukemia arasında pozitif bir iliĢki 
olduğundan pestisitlerin kozmetik amaçlı kullanımının azaltılması gereklidir.  
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Yüksek dozda maruziyette pestisitlerin bağıĢıklık sistemini etkileyebileceğine dair 
deliller vardır. Pestisitlerin geri dönüĢtürülebilir etkilerini tespit etmek zor olmasına rağmen, bu 
maddelerin alerji riskini arttırdığı, saman nezlesine ve kimyasallara karĢı hassasiyeti tetikleyici bir 
etkisinin olabileceğine dair Ģüpheler bulunmaktadır.  

Pestisitlere maruziyet; lösemi, lenfoma, beyin, böbrek, meme, prostat, pankreas, 
karaciğer, akciğer ve cilt kanserleri ile iliĢkilidir. Kanser riskindeki artıĢın hem mesleki maruziyet 
hem de yerleĢimsel (residential) kaynaklıdır ve kanser riskini, bu kimyasalları uygulayan çiftlik 
çalıĢanlarında artmaktadır.  

Hamilelik sırasında annenin pestisite maruz kalması, çocukta lösemi, Wilm‘s tümörü ve 
beyin kanseri riskindeki artıĢla iliĢkilendirilmiĢtir.  

Pestisite maruz kalma ile kötüleĢen nerolijik sonuçlar arasında iliĢkinin olduğuna dair 
çok kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır.  

Pestisite maruziyet ile doğum defektleri, cenin (fetal) ölümü ve değiĢmiĢ fetal büyüme  
arasında iliĢki olduğuna dair bulgular da bulunmaktadır.  

ABD‘de agrokimyasalların yüzey sularında yüksek konsantrasyonlarda olduğunda yılın 
aynı döneminde doğum kusurlarında artıĢ olmuĢtur. Agrokimyasallar ve doğum kusurları arasında 
nedensel bir iliĢkinin nedenlerinin kanıtlanması mümkün olmasa de her iki değiĢken tarafından 
paylaĢılan ortak faktörlerin ortaya çıkan bu iliĢkinin ipuçlarını verebilmektedir.  

Bazı pestisitlere mesleksel maruziyetin erkeklerde fertilite bozukluğu ile iliĢkilidir. Bu 
tip maruziyetin uzun vadede solunum problemleri, hafıza bozuklukları ve depresyon gibi etkilerle 
de iliĢkilidir. 

Dünya Sağlık Örgütü ve BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı tahminlerine göre her yıl 
geliĢmekte olan dünya ülkelerinde tarımda çalıĢan 3 milyon iĢçi pestisitlerden zehirlenmekte, 
bunların yaklaĢık 18.000‘ i ölmektedir. YapılmıĢ olan bir çalıĢmaya göre de geliĢmekte olan 
ülkelerde 25 milyona kadar yükselen sayıda kiĢi hafif düzeyde pestisit zehirlenmesinden zarar 
görmektedir. 

 

 1.12.5. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)  
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, mesleki kanserojenin tanımlanmasında ayrı bir sorun 

teĢkil etmektedir. Bu grupta yer alan kimyasallar benzo(a)piren, benza[a]antresen ve 
dibenz[a,h]antrasen gibi birkaç potent deneysel kanserojeni içermektedir. Fakat insanlar PAH 
karıĢımlarına her zaman maruz kalırlar. Örneğin kömür katranı, kurum,  kreozot (katran ruhu) 
bunlara örnektir. Bununla birlikte PAH‘ ların insanlara yönelik kanserojenitesini tek tek 
değerlendirmek güçtür. 

 

 1.12.6. Genetik Faktörler 
Genetik değiĢiklikler kanserin köĢe taĢlarıdır. Ġnsan kanserlerinde 300 kadar farklı genin 

aynı sıklıkla mutasyon geçirdiği gösterilmiĢtir. Kanser çeĢitleri arasında çevresel mutajenlere 
maruz kalınmasıyla sıkı iliĢkisi olan önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıkların nedeni, farklı 
mutajenlerin DNA‘ya belirli yollardan hasar vererek farklı tipte mutasyonlar oluĢturmasıdır.  Sık 
görülen kanserlerin mutasyon örüntülerinin insidansının, belirli çevresel kanserojene maruz kalma 
açısından farklılıklar olduğuna iĢaret eden coğrafi çeĢitliliğe bağlı olarak önemli ölçüde değiĢtiğini 
gösteren kanıtlarla da desteklenmektedir. Örneğin karaciğer kanserlerinde mutasyonların türü ve 
sıklığı Avrupa ve ABD‘deki hastalar arasında ve Afrika ya da Güneydoğu Asya‘nın birçok 
ülkesindeki hastalar arasında çok farklıdır. Bu farklılığın nedeni, tropik bölgelerde bir çok gıda 
bileĢenini kontamine eden bir fungus tarafından üretilen bir mutajen olan aflatoksinin etkisidir. Bu 
mutajen Batılıların diyetinde aslında yoktur, fakat Alt Sahra Afrikası‘nın ve Güney Doğu Asya‘nın 
bölgelerinde karaciğer kanserine katkıda bulunan karakteristik bir TP53 mutasyonuna yol açtığı 
belirtilmektedir.  
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Genomik DNA normal hücresel koĢullarda bile sürekli olarak enfojen ve ekzojen 
(çevresel) genotoksik ajanların neden olduğu DNA hasarı ve DNA kırılmaları tehdidi altındadır. 
Bu tehditler; gıda, su, kimyasal ürünler, radyasyon ve benzerleri gibi çevresel kaynaklardan 
gelebilir. Farklı radyasyon türleri de DNA hasarı oluĢturabilir. Örneğin, güneĢten gelen morötesi 
(UV) ıĢınımı DNA‘daki iki bitiĢik pirimidin bazı arasında kovalent bir bağ yaparak, baĢka Ģeylerin 
yanısıra timin dimerleri oluĢturur. Her bir insan hücresi içindeki genomik DNA sürekli olarak hem 
güneĢ ıĢığı ve tütün gibi çevresel kökenli hem de su ve oksijen dahil endojen kökenli bir dizi hasar 
verici ajana maruz kalır. Ġnsan hücrelerinde normal DNA yapısının yeniden oluĢturulması, hasarlı 
ya da uygun olmayan bazları keserek bunların yerine normal nükleotid dizilimini getiren birkaç 
DNA onarım enziminden biriyle yapılır. Son yirmi yılın en büyük ilerlemelerinden biri, baz kesme 
onarımı ve nükleotid kesme onarımında rol alan genlerin ve bunların protein ürünlerinin 
izolasyonu ve niteliklerinin belirlenmesi olmuĢtur. 

 

 1.12.7. Aflatoksinler 
Aflatoksin, tarımsal ürünler ve gıdalarda yaygın olarak bulunan mikotoksinler olarak 

bilinen fungal toksinlerdendir. Aspergillus suĢları ile kontamine olmuĢ gıda maddelerinde bulunan 
bir kanserojenik fungal metabolitdir.  YaklaĢık 30 yıl önce Ġngiltere'de 100.000 hindinin ölümüne 
neden olan bir zehirlenme salgınından sonra keĢfedilmiĢtir. Mikotoksinler, tarımsal kayıplar insan 
sağlığı ile ilgili önemi nedeniyle özel öneme sahiptir. Ġnsanlarda hastalığı neden oldukları bilinen 
mikotoksinler arasında aflatoksin en çok çalıĢınan toksindir.  

Ġnsanların aflatoksinlere maruz kalması öncelikler kontamine gıdaların tüketimiyle 
olmaktadır. Mesleki maruziyet nedeniyle toksinlerin solunmasıyla yolu ile de maruziyet 
oluĢabilmektedir. Aflatoksin, hayvanlarda akut ve kronik toksititeye yol açabilmektedir. Akut 
karaciğer hasarı, karaciğer sirozu, tümörlerin, teratojenik ve diğer genetik etkilerin indüksiyon iyi 
belgelenmiĢ olan etkilerindendir.  

Modern yaĢamda insanların akut aflatoksin toksisitesine maruz kalması nadir olarak 
rastlanan bir durumdur. Semptomları ateĢ, kusma ve sarılık olabilir. Akut karaciğer hasarı olan 
Ģiddetli vakalar ölümcül olabilir. Aflatoksinin uzun süreli alımı ile karaciğer kanseri 
iliĢkilendirilmektedir. Hayvan çalıĢmaları; oral yolla uzun süreli alım sonrasında hepatosellüler 
karaciğer tümörlerinin sıçan, hamster ve maymun gibi hayvanlar geliĢebilir olduğunu göstermiĢtir.  

Ġnsan verileri de bu bulgularla örtüĢmektedir. Afrika ve Güney Doğu Asya'da 
gerçekleĢtirilmiĢ olan epidemiyolojik çalıĢmalar, aflatoksin alım logaritması ile insan primer 
karaciğer kanseri arasında pozitif bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢtur. Bununla birlikte, 
aflatoksinlerin genotoksik ve kanserojenik etkileri nedeniyle, risk olmayan düzeyi belirlemek 
üzere çalıĢma yapılması mümkün değildir. Epidemiyolojik çalıĢmalar karaciğer kanseri için bir 
risk faktörü olan kronik hepatit B‘nin yüksek prevalansı olan yerlerde hepatoselüler karsinom 
insidansı ve aflatoksine maruz kalma arasında belirgin bir bağlantı olduğunu göstermiĢtir. 
Aflatoksine maruz kalan toplumlarda yapılan çalıĢmalar da, bireylerin hepatit B virüs 
enfeksiyonun olması durumunda, karaciğer kanseri insidansının daha da yükselmesine yol 
açabildiğine iĢaret etmiĢtir.  

Aflatoksinler kokusuz, tatsız ve renksizdirler. Aflatoksin açısından riskli olan tarım 
ürünlerinde bu maddenin eleminasyonu mümkün olamamaktadır. Aflatoksin, gıdaların normal 
piĢirme usullerinde istikrarlı ve bozulmaya karĢı dayanıklıdır ve gıdalarda kimyasal olarak 
stabildirler. OluĢumundan sonra gıdadan elemine edilmesi zordur. Bu nedenlerle, Gıda Katkı 
Maddeleri Uzmanlar Komitesi‘nin(Joint Expert Committee on Food Additives, JECFA) önerisi, 
bitki ve gıdalardaki seviyelerin teknolojik olarak ulaĢılabilir en düĢük seviyelere düĢürülmesidir.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Çevrede pek çok kanserojen madde bulunabilmekte ve tüm insanlar vücutlarında bu 

kirletici maddelerin izlerini taĢımaktadırlar. Kanser oluĢunda çevresel faktörlerin yeri büyüktür. 
Yapılan araĢtırmalar, çoğu kanserin üçte ikisinin (% 67) bazı çevresel faktörlerle (bir baĢka görüĢe 
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göre bu değer % 80‘dir) iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. Bu araĢtırmalar, çevresel faktörler arasında 
olan sigara kullanımı ve alkol içiminin varlığı ve gıdanın, aynı zamanda radyasyona, enfeksiyöz 
ajanlar ile hava, su ve toprakta bulunabilen maddelere maruz kalma ile kanser arasında bir iliĢkili 
olduğunu göstermektedir. Yine, kanser nedeniyle ölümle birleĢtirilen major çevresel faktörlerin 
değiĢtirilmesiyle birlikte, yani yaĢam seklinin değiĢtirilmesiyle birlikte bu etkilerin ortadan 
kaldırılabileceğini veya en az düzeye düĢürülebileceğini ortaya koymaktadır.  

Bu nedenle, kanserle mücadelede önlenebilir nitelikte olan çevresel etmenlerin 
azaltılması önemlidir. Bu alandaki ilk sorumluluk, çevresel etmenlerin kontrolünden sorumlu olan 
resmi otoritelere düĢmektedir.  

Çevresel etmenlerle ilgili sorumluluklar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de birden fazla 
Bakanlığın yetkisi dahilindedir. Ülkemizde, Avrupa Birliğine uygun çerçevesinde mevzuatının 
günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak güncellendiği de bilinmektedir. Ancak, bu otoriteler, görevli 
oldukları alandaki tehlikelerin önlenmesini teminen, mevcut düzenlemelerin uygulamalarını 
yerinde kontrol etmek ve denetlemek üzere yeterli altyapıya ve uzmana sahip olmalı ve çok yıllık 
denetim programları ile potansiyel tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdırlar.  
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1.13 .GIDA KAYNAKLI RĠSKLER VE DENETĠM SĠSTEMLERĠ  
1.13.1. Gıda Kaynaklı Riskler 
Ġnsanların sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri 

gereklidir. Güvenli olmayan gıdaların tüketimi insan sağlığı için ciddi tehlikeleri beraberinde 
getirdiğinden yeterli ve dengeli beslenirken de güvenilir gıdaya ulaĢmak önemlidir. Gıda 
tedarikçilerinin güvenli gıdayı temin etmedeki inandırıcılıkları; tüketicilerin kendi güvenlikleri 
sağlamada önemli bir ihtiyaçtır. 

Gıda maddesi, doğası gereği, insana sağlığı açısından gerekli olan birçok ögenin 
yanısıra, sağlığa risk unsuru olabilecek birçok tehlikeyi de yapısında bulundurabilir. Tehlike, bir 
gıdada bulunmasına izin verilmeyen veya belirli miktarda izin verilen bir unsurdur. Risk ise insan 
sağlığı üzerine istenmeyen sonuçların gerçekleĢme olasılığını ifade eder.  

Gıda ile iliĢkili tehlikeler fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak üç sınıfa ayrılabilir. Gıda 
güvenliği; tüketime sunulan gıdalarda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü tehlikeli ajanların 
bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü ifade etmektedir. 

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel gıda güvenliği endiĢelerini; 
1. Mikrobiyolojik tehlikeler, 
2. Kimyasal tehlikeler 
3. Gıda kaynaklı hastalıkların taranması ve izlenmesi 
4. Yeni teknolojiler 
5. Ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi baĢlıkları altında sınıflandırmıĢtır.  
 

Gıda güvenliği açısından önemli olan biyolojik tehlikeler (ġekil 34); bakteriyel, fungal, 
viral ve paraziter etkenler nedeniyle oluĢabilir. Ġntensif yetiĢtirme programlarının uygulanmasıyla, 
bu tehlikeler içerisinde yer alan hayvansal gıdalardan insana geçmesi muhtemel zoonotik ajanlara 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan hastalıklar özellikle dikkat edilen bir konu haline gelmiĢtir. 
Ġnsan ve hayvan sağlığı için büyük sağlık sorunları oluĢturan zoonotik hastalıklar, geliĢmiĢ 
ülkelerde titizlikle uygulanan eradikasyon programlarıyla kontrol altına alınmıĢ ve bazılarının 
(tüberküloz ve bruselloz) tamamen ortadan kaldırılması sağlanmıĢ veya yalnızca sporadik olgular 
düzeyine indirilmiĢtir. Ancak, ülkemizde adı geçen hastalıklar halen güncelliğini koruyan 
hastalıklardandır. 
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ġekil 34. Gıdalardaki Mikrobiyolojik ve Kimyasal Tehlikeler 

 Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 
Gıda kaynaklı kimyasal tehlikeler (ġekil 34) kapsamında; hayvancılıkta ve bitkisel 

üretimde verimi arttırmak amacıyla hatalı ve bilinçsiz olarak kullanılan veteriner ve zirai ilaç 
kalıntıları ile çevresel kaynaklardan bulaĢan poliklorlu bifeniller, dioksin ve ağır metaller veya 
gıda iĢleme aĢamalarında oluĢan polisiklik aromatik hidrokarbon bileĢikleri, nitrozaminler, 
ambalaj materyalinden kaynaklı polivinil klorür benzeri maddeler sayılabilir. Gıdaların 
yapısındaki doğal toksik bileĢenler ve alerjenler gıda güvenliği kapsamında göz önüne alınması 
gerekli önemli unsurlardandır. Ayrıca, gıda katkı maddelerinin tekniğine uygun olarak 
kullanılması ve öngörülen dozlarda sadece izin verilen gıdalara uygulanmasının kontrolü büyük 
öneme sahiptir. Bunların dıĢında gıda üretimi sürecinde ortaya çıkan atık ve artıkların çevreyi 
kirletmeyecek Ģekilde kontrolu ve ortamdan uzaklaĢtırılması da gıda güvenliği ve çevre hijyeni 
açısından büyük önem taĢımaktadır. 

GeliĢen teknolojiyle doğru orantılı olarak üretimde kimyasalların kullanım oranı 
artmaktadır.  Sanayi artık ve atıkları çevre kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Böylece gıda 
hammaddelerinin çevre kirliliğine bağlı olarak yapıya istenmeden giren yada insan eli ile katılan 
maddelerden kaynaklı kontaminant (bulaĢ) ve kalıntı yükü artmaktadır.  

Gıda kaynaklı risklerden özellikle proses kontaminatları, kalıntı ve kontaminantlar ile 
gıda katkı maddeleri grubunda yer alan bazı maddeler insanlarda oluĢan kanser vakaları ile 
iliĢkilendirilmektedir. Bu nedenle bu bölümde kalıntı ve kontaminatlar, gıda katkı maddeleri ve 
proses kontaminantları anlatılmıĢtır. 

  

 1.13.1.1. Kalıntı ve Kontaminantlar 
Kalıntı ve kontaminantlar; gıda olmadıkları halde gıda üretim açamalarında gıdanın 

yapısına girmeleri nedeniyle gıda ile birlikte insanlar tarafından tüketilmek durumunda kalınan 
maddelerdir.  

Kalıntılar; Birincil gıdanın üretimi sırasında veteriner tıp ürünlerinin yada bitki koruma 
ürünlerinin kullanımının yan etkisi olarak gıdalarda bulunabilen maddelerdir. Tüketilecek son 
üründe kalmaları nedeniyle tıp ürünleri ve bitki koruma ürünlerinin istenmeyen izleridir.   

Kontaminantlar ise gıdanın üretimi ve markete sunumu sırasında gıdalara kasıtsız olarak 
girebilen, gıdaların üretim, iĢleme, depolama ve tüketim sürecinde gıdalara istek dıĢı dıĢarıdan 
bulaĢan veya oluĢan kimyasal maddelerdir. KurĢun, cıva, arsenik, dioksin, PAH‘ lar gibi çevresel 
bulaĢanlar, piĢme sırasında oluĢan piroliz ürünleri, akrilamid, gıda üzerinde kimyasal tepkimelerle 
oluĢan N-nitroso bileĢikleri, gıdalarda üreyen küflerin metabolizma artıkları olan mikotoksinler, 
gıda ambalaj maddelerinden gıdalara bulaĢan kimyasallar, gıda bulaĢanı/kontaminantı olarak 
adlandırılmaktadır.  

Hayvansal üretimde veteriner tıp ürünlerinin kullanılmaması durumunda bu maddelerin 
kalıntılarının gıdalarda oluĢmasından kaçınılabilir. Ancak çevredeki mevcut kirlilik seviyesi 
nedeniyle kontaminantların gıdanın yapısına giriĢini önlemek zor olabilir. Bunun yanısıra, bitki 
koruma ürünlerinin bazılarının kullanıldıkları alanda zaman içerisinde birikmeleri nedeniyle çevre 
sorununa da yol açtığından, özellikle analiz tekniklerindeki geliĢmelerden dolayı, araĢtırılan 
ürünün üretiminde kullanılmadığı halde bu maddelerin kalıntısına rastlanabilir. 
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Kalıntı ve kontaminantlar (bulaĢanlar) gıda güvenliğindeki en önemli problemlerden 
biridir. Çünkü, bu maddeleri içeren gıdaların tüketimi; dünya üzerinde önemli hastalık ve ölümlere 
yol açabilen, gıda sanayinde ciddi kayıplara neden olabilen, ticareti olumsuz etkileyen ve tüketici 
güvenliğini riske sokan bir durumdur.  

Dünya üzerindeki pek çok ülkede kalıntı ve kontaminantlar açısından inceleme 
yapıldığında; gıda güvenliğinin Ģansa ve koĢullara bağlı yürütüldüğü görülmektedir. FAO/WHO 
gibi organizasyonlarda bu konunun ülkeler arasında belli bir disiplinde ele alınmasını sağlamak 
amacıyla çalıĢmalar yapmaktadır. 

Gıda tedarikçilerinin güvenli gıdayı temin etmedeki inandırıcılıkları; tüketicilerin kendi 
güvenlikleri sağlamada önemli bir ihtiyaçtır. Kalıntı ve kontaminantlar gıda güvenliğindeki en 
önemli problemlerden biridir. Yetersiz ve kontrolsüz tarımsal üretim ve uygulamaları; 
kimyasalların kötüye kullanımı; kontamine hammadde, girdi ve su kullanımı ile yetersiz veya 
uygunsuz depolama gibi faktörlerin varlığıyla ortaya çıkan bu ajanlar modern çiftlik sistemleri, 
gıda iĢleme ve marketle ilgili endiĢeleri artırarak bunların halk sağlığını yeterince güvence altına 
almadığını düĢündürürler. 

Bu maddelerin oluĢumda; yetersiz ve kontrolsüz tarımsal üretim ve uygulamaları, 
kimyasalların kötüye kullanımı, kontamine hammadde, girdi ve su kullanımı ile yetersiz veya 
uygunsuz depolama gibi faktörler etkilidir. Bu ajanların gıdalarda bulunması modern çiftlik 
sistemleri, gıda iĢleme ve marketle ilgili endiĢeleri artırarak bunların halk sağlığını yeterince 
güvence altına almadığını düĢündürürler.  

Mevcut gıda yasalarının birinci amacı; sağlığın en yüksek düzeyde korunmasıdır.  Bu 
nedenle insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan ve gıdalarda bulunması muhtemel olan bu 
maddelerin tüketim miktarlarını güvenli düzeylerde tutmak için yasal sınırlamalar (maksimum 
kalıntı düzeyleri, MRL) getirilmiĢtir. Kalıntı ve kontaminantlar için belirlenmiĢ olan bu limitler; 
risk unsuru olan belli gıdalar için belirlenmektedir. Bilimsel çalıĢmalar esas alınarak belirlenmiĢ 
olan bu değerler; insan sağlığı üzerinde herhangi bir riske neden olmayacak Ģekilde izin verilmiĢ 
miktarlardır ve yasal olarak uygulanması zorunlu olan değerlerdir.  

Halk sağlığına potansiyel etkileri nedeniyle çok tehlikeli olarak değerlendirilen maddeler 
için eĢik yoktur. Antimikrobiyal maddeler grubunda yer alan kloramfenikol ve nitrofuranlar 
tehlikeli maddelere örnektir. Bu tip maddeler için MRL düzeyi belirlenmemiĢtir. Bunun yerine bu 
maddelerin analizde kullanılacak cihazlar için sınırlama getirilmiĢ (Minumum Required 
Performance Limit, MRPL) ve bu değer yasal sınır olarak belirlenmiĢtir. 

Kalıntı ve kontaminant olarak değerlendirilen bir maddenin gıdada bulunmasının kabul 
edilip edilmemesine veya hangi seviyelerde kabul edileceğinin belirlenmesindeki karar çok yönlü 
risk analiz prosedürleri izlenerek verilmektedir. Avrupa Birliğinde gıdalardaki veteriner tıp 
ürünlerinin kalıntıları için spesifik risk değerlendirmeleri Avrupa Tıp Değerlendirme Ajansı 
(EMEA); kontaminantlar için Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yerine 
getirilmektedir. Karar verici ise; Avrupa Parlamentosu ve Konseyidir ve bu karar organı Avrupa 
Komisyonu tarafından yapılan önerileri esas alarak koruma seviyelerine karar vermektedir.  

Ülkemizdeki koruma seviyelerinin belirlenmesinde Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 
yetkilidir.  AB ile uyum sürecinde olmamız nedeniyle bu maddeler için yasal sınırların 
belirlenmesinde  Birlik değerleri esas alınmaktadır. 

Uluslararası düzeyde FAO/WHO ortaklaĢa kuruluĢu olan Kodeks Alimentarius 
Komisyonunun hazırladığı Kodeks Standardları tüm dünya ülkeleri için güvenli gıda üretiminde 
referans dokümandır. Komisyonun amacı, kaliteli ve güvenli ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesinin 
sağlanmasının yanısıra dünya gıda ticaretinde gıda maddelerinin asgari kalite ve hijyen 
kriterlerinin belirlenmesidir. Bu Komisyonun oluĢturduğu Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar 
Komitesi, Pestisit Kalıntıları Uzmanlar Komitesi, Mikrobiyoloik Kriterler Uzmanlar Komitesi her 
türlü zararlı maddeyi, uzun süre deney hayvanları üzerinde toksik, kanserojenik, teratojenik ve 
mutajenik etkileri açısından toksikolojik çalıĢmaları yürütmektedir. Bu süreçte, kullanımı uygun 
görülen maddeler ile bunlar için bir ADI (Acceptable Dairy Intake, günlük tüketilebilir miktar) 
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değeri belirlemektedir. Elde edilen bu değerlere göre gıdalarda kullanılmasında sakınca 
görülmeyen katkı maddeleri, pestisitler, bulaĢanlar ve mikrobiyolojik ajanların sağlığa zararlı 
olmayan asgari seviyeleri belirlenmektedir. Bu çalıĢmalarda gıdalardaki kimyasal genotoksik 
kanserojen için limit değerler saptanırken ALARA (As Low As Reasonably Achievable) prensibi 
dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, genel olarak limit tespitinde gıdanın ekonomik değeri, 
tüketim miktarı dikkate alınmakta, bunun yanısıra limit öneren ülkenin potansiyel üretici olup 
olmaması, üretici– tüketici menfaatlerinin gözetilmesi, analiz metotları gibi faktörler de önemli rol 
oynamaktadır. 

Dünya Ticaret Örgütü AnlaĢması çerçevesinde insan, hayvan ve bitki sağlığını korumaya 
yönelik tedbirler kapsamında ülkeler arasında ayrımcılık yapılmadan Kodeks Alimentarius 
standardlarına uyulacağı ve uluslararası ticaretin engellenemeyeceği koĢulu getirilmiĢtir. Üye 
ülkeler arasında farklı uygulamalar yapılması önlenmiĢtir.  

 
Veteriner Tıp Ürünleri 
Veteriner ilaçları, özellikle antibiyotikler hayvansal üretimde mikrobiyal enfeksiyonları 

tedavi etmek veya önlemek amaçlı olarak kullanılan maddelerdir. Bu maddelerden özellikle, 
antimikrobiyal olarak sınıflandırlanlar terapötik, profilaktik amaçlarla veya yem katkısı olarak 
kullanılabilen maddelerdir.  

Antimikrobiyaller insan ve hayvan sağlığı ve refahı için mutlaka gerekli olan 
maddelerdir. GeçmiĢte, geliĢmeyi düzenleyici olarak da kullanım alanı bulan antibiyotiklerin 
yemlere bu amaçla eklenmesi günümüzde yasaklanmıĢtır. Özellikle gıdalarla birlikte vücuda 
alınan bu maddelerin antibiyotiğe dirençli bakterilerin geliĢim riskini arttırabileceğinin ortaya 
konulması, ayrıca bu maddelerin kalıntılarını içeren gıdaların tüketimine bağlı olarak hafif 
alerjiden baĢlayıp anafilaktik Ģoka kadar gidebilen olumsuz etkilerle karĢılaĢılabileceğinin 
belirlenmesiyle birlikte veteriner tıp ürünlerinin gıda değeri olan hayvanlarda kullanımında ciddi 
sınırlamalar getirilmiĢtir. Buna bağlı olarak da birçok yasal düzenleme yapılmıĢtır.  

Ġyonofor grubu maddeler, yemlere geliĢmeyi düzenleyici olarak hayvan yaĢamının belli 
dönemlerinde ilave edilen katkı maddelerindendir. Bu maddelerin hayvanın insan gıdası olarak 
tüketilen dokularında yer almasıyla ilgili sağlık açısından endiĢeler nedeniyle bu maddelerin 
yenilebilir dokulardaki kalıntıları ülkeler tarafından izlenmektedir. Bu alandaki yasal limitler 
ülkeden ülkeye değiĢiklik göstermektedir. 

Kullanımı izinli olan veteriner tıp ürünleri ile kanser arasında bir iliĢkiden 
bahsedilmemektedir. Bununla birlikte, geçmiĢte veteriner tıp ürünü olarak kullanımı izinli olan 
bazı hormonlar ve kimyasallarla ilgili ratlarda genetik bozulma ve kansere neden olabileceğinin 
bulunmasıyla birlikte, bu maddelerin gıda üreten hayvanlarda kullanımı yasaklanmıĢtır. 
Kloramfenikol ve nitrofuranlar Ģu anda kullanımı yasak olan veteriner tıp ürünlerindendir.  

Veteriner tıp ürünleri ile ilgili oluĢturulmuĢ olan yasal düzenlemelerin sahadaki 
uygulamaları geliĢmiĢ ülkelerde sürekli izlenen konulardandır. Bu ülkelerin resmi yetkili 
otoriteleri çok yıllık kontrol planları ile bu maddeleri riske dayalı çok yıllı izleme programları 
takip etmektedir. Bu tip programlar, özellikle kullanım oranı en yüksek olan kırmız et ve beyaz et 
baĢta olmak üzere yumurta, bal, süt de dahil tüm hayvansan orijinli birincil gıdaları kapsayacak 
Ģekilde yürütülmekte olan programlardandır. Ayrıca bu ülkelere bu tip ürünlerin ihracatında satıcı 
ülkenin de aynı programları uygulaması istenmektedir.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının verilerine göre; ülkemizde de bu tip programlar ihracatı 
yapılan bal, süt, kanatlı hayvan ve etleri ile çiftlikte üretilen balık ürünleri ve yumurta için 
uygulanmakta olan programlardandır. 

  
Pestisitler;  
―Çervesel Etkenler ve Kanser‖  baĢlığı altında da ifade edildiği gibi pestisitler, zararlıları 

öldürmek, uzaklaĢtırmak veya üremelerini durdurmak üzere formüle edilmiĢ kimyasallardır. 
Bitkisel üretimi sınırlayan, hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından bitkileri korumak; bu 
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yolla tarımsal üretimi arttırmak ve kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan tüm iĢlemlere bitki 
koruma veya baĢka bir deyiĢle  zirai mücadele denir. Pestisitlerin kullanımı bitki koruma/zirai 
mücade kapsamında yapılan uygulamalardandır. 

Gıda yolu ile pestisitlere maruz kalmada ana etmenlerden biri tarımsal üretim sırasında 
kullanımı bitki koruma/zirai mücade amacıyla kullanılan pestisitlerdir. Pestisitler, uzun süre 
bozulmadan toprakta ve suda kalabildiklerinden, üretiminde uzun süre kullanılmadıkları halde bu 
ürünlerin kalıntıları, toprak ve suyun kirliliğine bağlı olarak kontaminasyona yol açarak üretilen 
gıdalarda tespit edilebilirler. Bu tip pestisitlere en iyi örneklerden biri DDT‘dir. Bu madde 1970‘ li 
yılların baĢlarında yasaklanmıĢ olmasına rağmen, bazen su veya toprakta ve nadir de olsa bazı 
gıdalarda tespit edilebildiklerine dair bilgilere bilimsel raporlara yer verilebilmektedir.   

Pestisit kalıntısı içermesi muhtemel olan gıdalarda pestisit kalıntı miktarları azaltmak 
için, tüketiciler gıdalarını yıkayabilirler, kabuk soyabilirler yada gıdalarını piĢirebilirler yada etten 
yağı ayırabilirler. Bununla birlikte, pestisitlerin çoğu sistematik etkilidir, yani uygulandıkları 
ürünün örneğin meyve ve sebzenin içine nüfuz ederler ve yukarıda tarif edilen iĢlemlerle tamamen 
uzaklaĢtırılması mümkün olamaz. Bu tip iĢlemler, sadece atılan kısımlara bağlı olarak kalıntıların 
kısmen uzaklaĢtırılmasını sağlar. Diğer taraftan, basit yıkama iĢlemi ile kalıntı içeren gıdalardan 
bu maddelerin yüzeyden uzaklaĢtırılması da mümkün olamayabilir bunun nedeni; birçok pestisitin 
yağmula yıkamaya dayanıklı olarak üretiyor olmasıdır.  

Pestisitler, en az 50 yıldır tarımsal üretimde yaygın olarak kullanılan kimyasallardır. 
Pestisitlerin kullanılmaması durumunda, her yıl üretilen mahsulün (ürünün)  üçte birinin zararlı, 
yabancı otlar ve hastalıklar nedeniyle kaybedilebilme durumunu söz konusu olacağı 
belirtilmektedir. Dolayısıyla, yeterli gıdaya ulaĢmak için teknolojik olarak kullanımı gerekli olan 
bu kimyasallarla ilgili olarak yapılmakta olan risk değerlendirmelerinde üzerinde durulan konular; 
kalıntı içermeyen, güvenli gıdaya ulaĢmak için tür bir yaklaĢımının izlenmesi gerektiği hususuna 
odaklanmaktadır.  

Pestisit kullanımına bağlı olarak gıdalarda bu maddelerin iz düzeyde kalıntıları gıdalarda 
kalabilir. Bununla birlikte, bitkilerin kendi doğal savunmalarında bu tip kimyasal pestisitlerde 
bulunanlara aynı/benzer yapıya sahip toksinleri içerir. Tüm kimyasalların toksik olduğu 
belirtilmektedir. Bu nedenle ne yendiği değil ne kadar yendiği önemlidir. Örneğin, bir yetiĢkin bir 
defada 100 fincan sert kahve tüketmesi durumunda aldığı kafein miktarı öldürücü olabilecektir (1 
fincan kahve‘deki kafein miktarı 90-150mg olarak belirtilmektedir).  

Gıdaları tüketen kiĢilerde, gıda ürünlerinde zararlıları kontrol etmek üzere kullanılan 
pestisitlerin daha tehlikeli olduğuna dair endiĢeler vardır. Bu endiĢe, pestisit ve diğer tarım 
ilaçlarının meyve ve sebze üretiminde artan kullanımı ile iliĢkilidir.  Bazı bilimsel çalıĢmalarda bu 
maddelerin kalıntılarının sağlıkla ilgili tehlike yaratabileceğine iĢaret edilmektedir: Yeni 
çalıĢmalar; çocuklardaki hastalıklarda, erkeklerdeki üreme bozuklukları ve kadınlarda meme 
kanseri oluĢumunda pestisitlerin katkıda bulunduğu yönünde bulgulara yer vermekte ve bu 
endiĢelere katkıda bulunmaktadır. Tüm bunlar, organik gıda hareketi için bir neden olarak ortaya 
çıkmaktadır. Yine de, bahsi geçen bu konular çok kompleks ve teknik konular olması nedeniyle 
değerlendirmelerde konuda yetkin kurum ve kuruluĢların değerlendirmelerinin takip edilmesi 
konuda doğru bilgilendirme açısından önemlidir.  

GeliĢmiĢ ülke sistemlerinde, her bir pestisit için tolerans değerlerini belirlerken, 
pestisitin ve onun parçalanma ürünlerinin toksititesi; pestisitin pazarlanması, uygulanma zamanı, 
uygulamalarının sıklığı ve miktarı ile uygulama yapılmıĢ olan gıdada ne kadar kalıntısının kalacağı 
konularının ayrıntılı incelemesi temeline dayanır. Tolerans seviyelerinin belirlenmesinde; pestisit 
üreticilerinden pozlama modellemesi, kalıntı çalıĢmalarının yapılması yapılarak üretim 
denemelerinin yapılması istenir ve bu veriler risk değerlendirmelerinde kullanılır. Aynı zamanda, 
havada, suda ve gıdada birden fazla pestisitin kullanımı ve sinerjik etkilerinin olma durumları da 
çalıĢmalara dahil edilebilir.  

Günümüzde kanserojen etkileri tespit edilmiĢ olan pestisitlerin kullanımı yasaklanmıĢtır. 
BirleĢmiĢ Milletler Kodeks Alimentarius Komisyonu gıdadaki her bir pestisit için maksimum 
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kalıntı limitini (MRL), yani gıdalarda kalan kalıntı seviyesini belirten uluslararası standartlar 
geliĢtirmiĢtir. AB‘de de MRL değerleri DG-SANCO (Directorate General for Health and 
Consumer Affairs ) tarafından belirlenmektedir. Pestisitin onay süreci öncesinde yapılan 
hesaplamada önerilen MKL değeri eğer insan diyetinde pestisit kalıntısına uzun vadeli ve kısa 
süreli maruz kalma sonucu güvenlik sınırının [Kabul edilebilir günlük alım miktarı (ADI) ve Akut 
Referans Doz (ARfD)] üzerindeyse bu pestisitin kullanımına izin verilmemektedir.  Dolayısıyla, 
pestisitler için belirlenmiĢ olan maksimum kalıntı limitleri (MKL); sağlık bazlı maruz kalma 
limitleri olmaması nedeniyle, gıdalarla MRL den fazla kalıntıya maruz kalma durumu sağlık için 
mutlaka tehlike anlamına gelmemektedir. Yani, gıdalarda belirlenmiĢ olan MKL düzeyinde 
pestisite maruz kalma, o kimyasalın güvenlik düzeylerinin oldukça altında meydana gelecek 
anlamındadır. Yine de bu tip kurumlarda da çevrede ısrarla kalmaya devam eden ve balıklarda 
biriken organik kirleticiler (çoklu klorlanmıĢ dibenzo-p-dioksinler, çoklu klorlanmıĢ bifeniller 
(PCB) ve organoklorin pestisitler gibi), tıpkı nitrat ve nitritler, radyonüklitler, hormonal olarak 
aktif bileĢimler ve asbest gibi birer endiĢe kaynağıdır. Bunun nedeni; pek çok kirletici konusunda 
epidemiyolojik çalıĢmaların henüz sonuca ulaĢtırılamamıĢ olmasıdır. Örneğin, içme sularında 
yüksek seviyede nitrit bulunan bölgelerde ve içme suyunda yüksek seviyelerde radyum olan 
yerleĢim yerlerinde artan mide kanseri riski defalarca rapor edilmiĢtir.  

Yapılan düzenlemelere göre; gıda ile alınan pestisit kalıntı miktarları çok yıllık izleme 
programları ile izlenmesi gereken uygulamalardır.  

GeliĢmiĢ ülkeler, bu maddelerin gıdalarla alım miktarlarını sürekli kontrol altında tutmak 
üzere, riskli gıdaları belirleyerek çok yıllık izleme programları oluĢturmakta ve yürütmektedirler. 
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının verilerine göre,  ülkemizde de meyve ve  sebzeler ile tahıllar 
baĢta olmak üzere bazı pestisitler çok yıllık kontrol planları ile sürekli izlenmektedir.  

 
Pestisit Kullanım Alanları ve Kullanım Miktarları 
Farklı ekolojik bölgelere ve buna bağlı olarak çok zengin bir bitki çeĢidine sahip olan 

ülkemizde ekonomik değere sahip 60‘ ın üzerinde kültür bitkisi yetiĢtirildiği, bu bitkilerde 
ekonomik olarak zarar yapan 450 civarında hastalık, zararlı ve yabancı ot türünün bulunduğu, 
bunların 245‘ i zararlı (böcekler, kırmızı örümcekler, nematodlar, kemirgenler, kuĢlar vb.), 85‘ ini 
hastalık etmeni (fungus, bakteri, virüs, mikoplazma) ve 70‘den fazlasının da yabancı ot türü 
olduğu ifade edilmektedir.  

Üretimin kalitesini ve miktarını artırmada sulama, gübreleme, toprak iĢleme, ıslah vb. ne 
kadar önemli ise zirai mücadelede o kadar önemli olduğu ifade edilmektedir.  

Günümüzde bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklanan doğal dengenin bozulması gibi 
sorunların gündeme gelmesiyle birlikte Entegre Mücadele Yönteminin uygulamaya aktarılmasına 
neden olmuĢtur.  

Pestisitler, oldukça geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. Örneğin, çim spreyi, evdeki 
böceklerle mücade spreyleri pestisit içerir. Yine, bitkisel üretime dayalı gıdalarda örneğin meyve 
ve sebzelerde bulunabilir. Dolayısıyla, iĢ yerleri, evler, okullar, gıdalar, içme suları, hava, toprak 
da dahil olmak üzere çevremizde bulunabilen bu maddeler, yaĢadığımız ortamda sürekli 
karĢılaĢtığımız muhtemel olan maddelerdendir.  

Pestisitler, tarımsal üretim aĢamasında genelde hastalık ve zararlılara karĢı kullanılırlar. 
Bunun yanısıra, ürün kalitesini ve görselliği geliĢtirmeye yönelik olarak kullanılabilirler. Ayrıca, 
hayvan ve hayvansal ürünlerde çeĢitli amaçlarla, örneğin hayvan vücudundaki veya üzerindeki 
zararlılara karĢı kullanılabilen maddelerdir. Bu maddelerin kullanımına bağlı olarak tükettiğimiz 
gıdalarda kalınıtılarına rastlanabilir.  

Günümüzde pestisit ya da pestisit metaboliti (parçalanma ya da dönüĢüm ürünü) olarak 
tanımlanmıĢ 500‘ün üzerinde madde bulunmaktadır. Pestisitler çok farklı özelliklerine göre 
sınıflandırmaya tabi tutulmakla birlikte, en yaygın kullanılan sınıflandırmalar, moleküler 
yapılarında bulunan fonksiyonel gruplara (inorganik, organik klorlular, organik fosforlular, 
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karbamatlar, organik azotlular, organik kükürtlüler gibi) ya da hedef zararlılara (insektisitler, 
fungusitler, herbisitler, akarisitler gibi) göre yapılan sınıflandırmalardır.  

Bitki koruma etmenleri olan pestisitler (zirai mücadele ilacı); güncel deyiĢi ile bitki 
koruma ürünleri etki ettikleri canlı gruplarına göre; 

Ġnsektisit (Böcekleri öldüren)  
Akarisit (Akarları öldüren)  
Nematisit (Nemotodları öldüren) 
Mollusisit (YumuĢakçaları öldüren) 
Rodentisit (Kemirgenleri öldüren) 
Avisit (KuĢları ölüdren) 
Afisit (Yaprak bitlerini öldüren)  
Fungusit (Fungusları öldüren)  
Bakterisit (Bakterileri öldüren)  
Herbisit (Otları öldüren)  
Algisit (Algleri öldüren)  

olarak gruplandırılır.   
 

Pestisitler mutlaka ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından kayıt altına alınması gereken 
kimyasallardır. Örneğin ABD‘de pestisitler BirleĢik Devletler Çevre Koruma Ajansı (U.S. 
Environmental Protection Agency, EPA) tarafından kayıt altına alınırlar. ABD‘de kayıtta maruz 
kalma ile birleĢtirilebilecek insan üzerinde potansiyel sağlık etkisine yönelik herhangi bir orijinal 
araĢtırma istenmez. EPA‘ya göre ABD‘de yıllık pestisit kullanımı yaklaĢık 5.000 kg (1.100 pound) 
olup, Amerikan hanelerinin % 90‘ ında pestisit kullanılmaktadır.  

Yıllara göre değiĢmekle birlikte dünyada yılda 3 milyon ton pestisit kullanıldığı 
belirtilmektedir. Türkiye‘deki kullanım miktarı da iklim koĢullarına, ürün fiyatlarına, pazar 
koĢullarına bağlı olarak değiĢim gösterdiği belirtilmektedir. Ülkemizdeki pestisit kullanımın iliĢkin 
1979-2002 yıllarına ait yaklaĢık miktarlar Tablo 24‘ te verilmiĢtir. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasına göre 2009 yılına ait yıllık 
pestisit üretimi 25.875.588 kg, ithalat miktarı 14.633.531 kg, ihracat miktarı 2.528.273 kg‘dır. 

 
Tablo 24.Türkiye‘de Yıllara Göre Pestisit Tüketimi 
Kg, (1 Litre=1 Kg kabul edilmiĢtir)*  

Pestisit Grupları 1979  1987  1994  1996  2002  

Ġnsektisitler  2.287.658 3.303.446  2.064.991  3.027.380  2.250.898  

Akarisitler  203.107  240.360  192.279  223.857  296.809  

Yağlar  1.594.526 2.147.106  2.147.106  2.871.160  2.428.238  

Fumigant ve 
Nemasitler  

315.665  322.227  530.738  1.076.661  1.559.489  

Rodentisit ve 
Mollusisitler  

5.600  2.124  2.509  3.268  1.794  

Fungisitler  1.537.315 2.611.960  2.201.406  2.951.191  1.964.292  

Herbisitler  2.451.977 3.495.044  3.902.588  3.643.971  3.697.397  

TOPLAM  8.395.848 12.112.267 10.871.792 13.797.488  12.198.917 

* Göz taĢı ve toz kükürt dahil değildir.  
Kaynak: Delen ve Ark, 2005 
 
2005 yılında yayımlanmıĢ olan bir çalıĢmaya göre; kullanılan pestisitlerin % 60‘dan 

fazlası sebzeler ve hububat ekilmiĢ alanlarda uygulanmaktadır. Global kullanımın % 55‘ i Kuzey 
Amerika ve Batı Avrupa‘da gerçekleĢmektedir. Doğu Avrupa‘da da dikkate değer bir artıĢ 
gözlenmektedir. Batı Avrupa‘da 80 milyon hektarda tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu alanın % 
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50‘den fazlasında hububat üretimi yapılmaktadır. Tüm alanlarda herbisit kullanılırken, % 60-
80‘ninde fungisit ve % 15-98‘ inde ise insektisit kullanılmaktadır. Batı Avrupa‘da hektara düĢen 
pestisit miktarı en yüksek olan ülkeler Hollanda ve Yunanistan‘dır. Yıllık pestisit kullanımı iklim 
koĢullarına bağlı olarak sürekli değiĢmektedir.  Ülkemizde ise pestisit tüketiminin geliĢmiĢ 
ülkelere göre oldukça düĢük olduğu ifade edilmektedir. Fakat, entasif (yoğun) tarım yapan 
Akdeniz, Ege gibi bölgelerin tüketimi Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Türkiye‘  de genel 
olarak az pestisit tüketilmesine karĢın, en yoğun tüketilen pestisitler çevre ve sağlık açısından 
önemli riskler taĢıdığına iĢaret edilmektedir. 

 

 1.13.1.2. Ağır Metal ve Mineraller 
Gıdalardaki ağır metal ve mineral düzeyleri sağlık açısından önemli olan konulardandır. 

Bu maddelerin çevredeki hareketi ve gıdaya ve insanlara geçiĢi farklı yollardan olabilmektedir 
(ġekil 35). Özellikle esansiyel elementler olarak tanımlanmıĢ olan minerallerin gıdalarla vucuda 
alım miktarları sağlıklı yaĢam açısından üzerinde dikkatle durulan konulardır. Bu maddelerin belli 
düzeylerin üzerinde olması, Çevresel Etkenler ve Kanser baĢlığında da belirtildiği üzere sağlık 
açısından belli riskleri bereberinde getirebilmektedir. Örneğin demir, bakır ve çinko sağlıklı bir 
yaĢam için gerekli olan iz elementlerdendir. Ancak bu elementlerin belli seviyelerin üzerine 
vücuda alımı durumunda toksik özellik gösterdikleri de bilinen bir durumdur. Yine, ağır metallerin 
günlük diyette tüketilen gıdalardaki varlığı ve miktarları, bu metallarin toksik etkileri nedeniyle 
analiz edilen ve çok sıkı takip edilen konular arasındadır. 

 

 
ġekil 35. Ġz Elementlerin Hava, Su, Toprak Ortamındaki Hareketi ve Canlıya GeçiĢi  
Kaynak: Wang ve Mulligan, 2006. 

 
Metallerin çoğu, çok yönlü organ sistemlerini etkiler. Genellikle toksisite hedefleri; 

spesifik biyokimyasal prosesler (enzimler) ve/veya hücre membranları ve organellerdir. Metallerin 
toksik etkisi, serbest metal iyonu ile toksikolojik hedef arasındaki interaksiyonu kapsar. Özel, 
belirli bir toksik etkinin oluĢmasında çok sayıda faktör etkili olabilir. Örneğin, toksik element ile o 
doku için elzem olan elementin metabolizması aynı olabilir. Nitekim, merkezi sinir sisteminde 
kurĢun ile kalsiyumun, heme sisteminde demir, çinko ve kurĢunun metabolizması benzer 
durumdadır.  

Gastrointestinal sistem, karaciğer ve renal tübüler hücreler gibi, metallerin transferini 
gerçekleĢtiren hücreler, toksisiteye en duyarlı olan hücrelerdir. Bununla birlikte çoğu metaller için 
bu hücreler, hücre kaybına neden olmaksızın, protein kompleksleri oluĢumunu sağlayarak, toksik 



- 150 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

elementlerin hücre içerisinde akümülasyonunu gerçekleĢtirirler. Metallotioninler; kadmiyum, 
çinko, bakır ve diğer metallerle kompleks oluĢtururlar. Ferritin ve hemosiderin hücre içi demir, 
protein kompleksleridir. Bu protein kompleksleri kurĢun, bizmut, cıva-selenat ve demirle oluĢabilir 
ve oluĢan bu kompleksler dokuda çözünmezler.  

Metallerin toksisitesinde bireylerle ilgili çok sayıda faktörün etkisi vardır. Bunlar 
sırasıyla yaĢ, diyet, diğer toksik metallere maruz kalma ve bu metallerle interaksiyonudur.  

Küçük çocuklar ile yaĢlı insanlar yetiĢkinlere oranla metallerin toksisitesine çok daha 
duyarlıdırlar. Çocukların toksik metallere maruz kalmasında temel etmen gıda tüketimidir. 
Çocuklar, yetiĢkinlere oranla daha yüksek kalorili (kalori/vücut ağırlığı) gıda rejimi 
kullanmaktadırlar. Ayrıca, çocukların gastrointestinal sistemlerinde metal absorbsiyonu daha 
yüksek olduğu gibi, diğerlerine göre kurĢunun absorbsiyonu yüksektir. Yapılan çalıĢmalar süt 
diyetinin, muhtemelen lipit içeriği nedeniyle, metal absorbsiyonunu arttırdığını göstermiĢtir.  

Gastrointestinal sistemden absorbsiyonda ve toksisitede bazı diyetsel faktörlerin de etkisi 
vardır. Vücuda vitamin C alımı, muhtemelen demir iyonlarının absorbsiyonunu arttırdığından, 
kurĢun ve kadmiyum absorbsiyonunu düĢürmektedir. Metabolik olarak bağlantılı esansiyel 
metallerin alımı da toksisiteyi ortadan kaldırabilir.  

Ġçki ve sigara kullanımı gibi farklı yaĢam biçimi faktörleri de toksisiteyi etkiler. 
Kadmiyum gibi bazı toksik metalleri içermesi nedeniyle, sigara içimi akciğeri olumsuz etkiler. 
Alkol alımı da diyeti değiĢtirmesi ve esansiyel minerallerin alımını azaltması nedeniyle toksisiteyi 
endirekt etkileyebilir.  

Metallerin kimyasal formu, hem akciğer ile gastrointestinal sistemden absorbsiyonda, 
hem de vücuda dağılarak toksik etkisini göstermede önemli bir faktördür.  

 
Ağır Metallar 
Ağır metallerin insan sağlığı üzerindeki en büyük tehdit dendiğinde kurĢun, kadmiyum, 

cıva ve arseniğe maruz kalmayla iliĢkilendirilmektedir.  Birçok gıdanın birincil üretim ve iĢleme 
aĢamalarında ağır metallerle bulaĢabilmektedir. Ağır metallerin gıdalardaki düzeylerinin 
sınırlandırılması ile ilgili yasal düzenlemeler oluĢturulmuĢtur. GeliĢmiĢ ülkeler, bu maddelerin 
gıdalarla alım miktarlarını sürekli kontrol altında tutmak üzere, riskli gıdaları belirleyerek çok 
yıllık izleme programları oluĢturmakta ve yürütmektedirler. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 
verilerine göre,  ülkemizde de kurĢun baĢta olmak üzere bazı ağır metaller çok yıllık kontrol 
planları ile izlenen maddelerdendir.  

 
Kurşun 
KurĢun, yeryüzünde bulunan doğal elementler arasında olduğundan gıdalarda oldukça 

düĢük düzeylerde yer alabilir. Ancak gıdaya kurĢun geçiĢinde ana etkenler, çevre kirliliği ve gıda 
endüstrisinde kurĢun içeren metal malzemelerin kullanımıdır. Genelde insanların kurĢuna maruz 
kalması, atmosferdeki kurĢunun solunması ve kurĢun içeren gıda ve suların tüketimi yoluyladır. 
Yapılan araĢtırmalarda vücuda alınan kurĢunun en az %  70- 80‘ inin diyet aracılığıyla olduğu 
tespit edilmiĢtir.  

ÇağdaĢ yaĢamda, solunumla kurĢun alım miktarının gıda ile alınan miktarın yarısı kadar 
olduğu bildirilmektedir. Atmosferik kurĢunun büyük bir kısmı kurĢun oksit partikülleri veya 
tozları Ģeklindedir. Akciğer yolu ile absorbsiyonda, kurĢun içeren partiküllerin boyutları ve günde 
solunan havadaki miktarlar önemlidir. Hava yolu ile alınan kurĢunun % 90‘ ı solunum yolu ile 
atılırken, küçük bir kısmı da vücutta kaldığı ifade edilmektedir.  

KurĢunun gastrointestinal yolla absorbsiyonunda ise, yaĢ ve beslenme baĢta olmak üzere 
çok sayıda faktör etkili olduğu belirtilmektedir. Uzmanlara göre; yetiĢkinler, sindirim sistemine 
giren kurĢunun yaklaĢık %  5-15‘ ini absorbe etmekte ve sadece % 5‘den daha az bir kısmını 
vücutlarında depolanmaktadır. Bebek ve küçük yaĢtaki çocuklarda ise sindirim sistemine giren 
kurĢunun %  50‘sinden daha fazlası absorbe edilmekte ve alınan dozun yaklaĢık % 30‘u 
depolamaktadırlar. Küçük çocukların vücuduna alınan kurĢunun absorbsiyonunun ve 
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retensiyonunun yüksek olması, bu çocuklarda kurĢunun toksik etkilerinin de yüksek olması ile 
sonuçlanmaktadır.  

Diyetetik lipitler, belirli süt bileĢenleri ve özellikle laktozun kurĢun absorbsiyonunu 
arttırdığı belirtilmektedir. Bunun yanısıra, diyetetik kalsiyum ve fosfatların düĢük düzeylerde 
olması, bakır ve çinko gibi diğer esansiyel minerallerin yokluğu da kurĢunun gastrointestinal 
sistemden absorbsiyonunu arttırığı ifade edilmektedir. Vücutta tutulan kurĢunun en az % 90'ının 
kemiklerde, kalan kısmını ise kanda ve yumuĢak dokularda, özellikle karaciğer ve böbreklerde 
birikmektedir.  

Vücuda alınan ve depolanan kurĢun organizmada dört farklı bölgenin etkilenmesine yol 
açar. Bu bölgeler; sinir sistemi, kan, sindirim sistemi ve böbreklerdir. Kanda kurĢun seviyesinin 
120 µg/100ml'ye çıkması ciddi merkezi sinir sistemi harabiyetlerine yol açmaktadır. Kandaki en 
önemli etki ise kırmızı kan hücrelerinde kayba (anemi) neden olmasıdır. Abdominal kolit 
olaylarına yol açan kurĢunun sindirim sistemine girmesi, eriĢkinlerde baĢ ağrısı, adele krampı, 
kusma, anoroksia ve daha ileri aĢamalarda kilo kaybına neden olmaktadır. Böbrekte kurĢunun en 
önemli etkisi doku harabiyeti ve geri dönüĢsüz renal kayıplara yol açmasıdır. KurĢun, bu 
etkilerinin dıĢında kadınlarda doğurganlığın azalması, düĢük oranında artma, erken doğum ve 
doğum sonrası bebek ölümlerine neden olmaktadır. Çocuklarda kurĢuna maruz kalmanın en 
önemli etkisi, zeka performansı ve bilinç geliĢiminde düĢmedir. KurĢunun bilinç geliĢimine 
potansiyel etkileri yeni doğmuĢ çocuklar kadar fetus üzerinde de söz konusudur. Daha önce 
kurĢuna maruz kalmıĢ doğurganlık yaĢındaki kadınlarda vücutta akümüle olan kurĢun hamilelik 
esnasında ortaya çıkabilmekte, böylece fetusunda kurĢuna maruz kalması mümkün olabilmektedir 
Diğer organlara oranla,  daha yüksek düzeyde  karaciğer ve böbrekte biriken kurĢun, kas ve 
beyinde nispeten daha az düzeylerde bulunur. Maruz kalınan doza ve yıllara göre vücutta biriken 
miktarlarda artıĢ görülür. En yüksek düzeyde kurĢun, kemiklerde bulunur ve büyük bir kısmı difüz 
edilemeyen formda olduğundan, kemikteki biyolojik yarı ömrü 20 yıldan daha fazladır. Kana 
geçen kurĢunun vücuttan atılıĢı ise; baĢta üriner sistem olmak üzere değiĢik yollarla (terleme gibi) 
yapılmaktadır. Karaciğer ve böbrekten atılması ise 4-6 hafta arasında değiĢmektedir. 

Gıdalar çeĢitli miktarlarda kurĢun içermekle birlikte, özellikle meyveler, yapraklı 
sebzeler, tahıllar, böbrek, kabuklu deniz ürünleri ve içecekler (özellikle Ģarap) en önemli kurĢun 
kaynaklarındandır. Meyve, sebze ve tahılların en önemli kontaminasyon kaynağı kurĢunlu 
yakıtlardan havaya yayılan kurĢundur. Gıdaların üretiminde kullanılan alet-ekipman ve paketleme 
malzemeleri de önemli ölçüde kurĢun bulaĢısına sebep olabilmektedir. Bir çok ülkede konserve 
gıda üretiminde kurĢun lehimli kutuların kullanımına son verilmesi, konserve aracılığı ile kurĢuna 
maruz kalma miktarlarında önemli bir düĢüĢe sebep olmuĢtur. Kodeks Alimentarius komisyonu 
tarafında da konserve kaplarda kurĢun içeren lehimlerin ve Ģarap ĢiĢelerinde kurĢun içeren 
kapsüllerin kullanımının önlenmesi öngörülmektedir. Bunun yanısıra, komisyon iĢlem görmüĢ 
gıdalar için verilen maksimum kurĢun düzeyleri ile ilgili çalıĢmalarını da sürdürmektedir. Gıdaya 
kurĢun giriĢini etkileyen diğer potansiyel kaynaklar olan gıda hazırlamada kullanılan içme suyu, 
seramik ve porselen kap-kacak kullanımı ile ilgili olarak da tedbirler alınmaktadır.   

 
Kadmiyum 
Genel olarak bireylerin kadmiyuma maruz kalması, öncelikle çalıĢma ortamında 

havadaki buhar ve tozların solunumuyla, normal yaĢamda ise; gıda, su ve hava yolu ile olmaktadır. 
Günümüzde akut kadmiyum intoksikasyonu nadir olduğu belirtilmektedir.  

Kadmiyumun absorpsiyonunda diyetsel faktörlerin etkili olduğu belirtilmektedir. 
Örneğin; kalsiyum, protein ve vitamin D açısından eksik diyetin kadmiyum absorpsiyonunu 
arttırdığı ifade edilmiĢtir. Yine, kadmiyumla kirlenmiĢ alanlarda yetiĢen gıdaların tüketimi veya 
atipik diyetle beslenme nedeniyle bazı bireylerin genel popülasyona oranla daha yüksek 
düzeylerde kadmiyuma maruz kaldığı ifade edilmektedir. 1991 yılında yapımlı olan bir çalıĢmaya 
göre; Japonya‘da kadmiyumun günlük alımının, yüksek miktarda pirinç ve deniz yosunu içeren 
besinlerin tüketimi nedeniyle oldukça yüksek olduğu ifade edilmiĢtir.  
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Yeni doğmuĢ ve genç hayvanlarda eriĢkinlere göre daha yüksek kadmiyum absorpsiyonu 
söz konusudur. Sütle beslenmenin yüksek kadmiyum absorpsiyonunu etkileyen önemli bir faktör 
olabileceği düĢünülmektedir. Çünkü bazı araĢtırıcılar sütle beslenen eriĢkin hayvanlarda daha 
yüksek oranlarda kadmiyum absorpsiyonu olduğunu bulmuĢtur. 

DeğiĢik kadmiyum bileĢenleri için farklı olmakla birlikte, akciğerler yardımı ile solunan 
kadmiyumun % 10 ile %  40‘ ı absorbe edildiği bildirilmektedir. Memeli hayvanlarda yapılan 
çalıĢmalara göre, kadmiyumun bağırsaklarda absorpsiyonu düĢüktür. Bu değerlerin keçide % 0.3, 
süt ineğinde % 0.035-0.2 ve domuzda % 5 olduğu belirtilmektedir. Ġnsanlar üzerine yapılan 
çalıĢmalarda da sindirim yoluna giren kadmiyumun sadece % 5‘ inin absorblandığı, sigara içimi ile 
akciğere giren kadmiyumun ise % 10-40‘ ının absorplandığı belirtilmektedir. Ayrıca, oral yolla 
kadmiyum alımının günde 10-70 µg, her bir sigaradan ise 0.1-0.2 µg olduğu ifade edilmektedir. 

Diğer ağır metallerde olduğu gibi, kadmiyum vücut tarafından kolay atılamamaktadır. 
Bu nedenle de zaman içerisinde belli organizmada yoğunlaĢmaktadır. Kadmiyum, vücudun çoğu 
bölgelerinde bulunmasına rağmen depolanması açısından en önemli iki organın karaciğer ve 
böbrek olduğu belirtilmektedir. Kadmiyumun kısmen küçük bir miktarı kaslara ve süte geçmekte 
olup, geviĢ getiren hayvanların karaciğer ve böbrek dıĢındaki yenilebilen kısımlarında kadmiyum 
akümülasyonun az olduğu ifade edilmektedir. Ġnsanlarda kadmiyum yoğunlaĢmasının görüldüğü 
ana organların ise; böbrek, karaciğer, akciğer ve pankreas olduğu belirtilmektedir.  

Kadmiyum toksisitesi, çeĢitli sendromlarla ortaya çıkmakta ve akciğer, kalp-damar 
hastalıklarına, prostat kanserine, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya ve kemik hastalıklarına (itai-
itai hastalığı) neden olabilmektedir. Bunun yanısıra, kadmiyumun; kan basıncını yükselttiği, 
kalsiyum, bakır ve çinko gibi divalent metallerin metabolizmasını olumsuz yönde etkilediği ve 
bunlarla bağlantılı olarak hipertansiyon, kanser ve kroner kalp hastalıkları riskini arttırdığı 
belirtilmektedir. 

Kadmiyum, diğer ağır metallere oranla, bitkiler tarafından çok daha kolay bir Ģekilde 
yapıya alınan bir elementtir. Bu nedenle bitkilerin kök, gövde ve yaprakları hemen hemen aynı 
miktarlarda kadmiyum içerirler. Farklı gıdalardaki kadmiyum düzeylerinin rapor edildiği 
kaynaklara göre; bazı mantar çeĢitleri, kakao tozu, haĢhaĢ tohumu ve deniz midyesi diğer gıdalara 
oranla daha yüksek düzeylerde kadmiyum içeren ürünlerdir. Buğday (un ve ekmek dahil), pirinç, 
patates, kök ve yapraklı sebzeler ve karideste de belli düzeyde kadmiyum içeren gıdalardandır. 
Çavdar, fasulye, domates, meyveler, yumurtalar, taze su balıkları, et, deniz balıkları, Ģarap, bira ve 
meyve suları da kadmiyum içerebilen ürünlerdendir. Süt ve süt ürünleri ile çeĢme sularında ise 
diğer gıdalara oranla oldukça düĢük düzeylerde olmakla birlikte kadmiyumun tespit edildiği 
gıdalardandır.  

Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından yayınlanan rapora göre; gıda kaynaklı 
kadmiyum alımının %  50 ila % 80‘ i bitkisel ürünlerden (hububat, sebze ve meyve) 
kaynaklanmaktadır. Özellikle hububat ürünlerinin toplam gıda diyetinde oldukça büyük bir 
porsiyona sahip olduğunu ve bu nedenle de kadmiyum alımında önemli role sahip olduğu 
belirtilmektedir.   

 
Arsenik 
Arseniğin kimyasının çok kompleks olması ve çok sayıda bileĢenlerinin olması nedeniyle 

bu maddeyi tek bir element olarak karekterize etmek oldukça zordur. Yeryüzünde üç değerlikli ve beĢ 
değerlikli arsenik oldukça geniĢ bir alana dağılmıĢtır. Arsenik, doğada bol bulunan bir element 
olduğundan, toprakta, atmosferde, minerallerin bileĢiminde, biyolojik substratlarda, deniz ve tatlı 
sularda belli konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Arseniğin yerkabuğundaki miktarı genelde 1.5-2 
mg/kg‘dır. Bununla birlikte, bazı bölgelerdeki konsantrasyonları oldukça yüksek olabilir. Kömürün 
yapısında azımsanamıyacak düzeyde arsenik bulunmaktadır. Kömürün yanmasıyla birlikte arsenik 
içeren duman çevreye yayılmaktadır (ġekil 36). 
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Arsenik, rodentisit, intektisit, herbisit ve boyalar ile diğer bazı ürünlerin isteğe bağlı 
bileĢenlerinden biridir. Arseniğin, veterinerlikte ve klinik tıpta organik arsenik bileĢikleri terapatik 
amaçlı kullanımı da sözkonusudur. Örneğin inorganik arsenik türleri sıtma, frengi, lösemi ve sedef 
hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.  

Arsenik içeren bazı kimyasalların çalıĢan insanlar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili 
bilgiler arttıkça, çalıĢma alanlarında kullanımı sınırlandırılmıĢtır. Yine de çevrede arsenik 
oluĢumuna neden olan en önemli insan aktiviteleri arasında zararlı bitki ve böcekleri yok eden 
tarım ilaçlarının kullanımı ve madencilik faaliyetleri gelmektedir. 

 
ġekil 36. Doğada Arsenik Döngüsü  
Kaynak: Wang ve Mulligan, 2006. 
 
AĢağıdaki Tablo 25‘ te dünyadaki farklı 6 maden ocağında yapılan zehirli madde ölçüm 

sonuçları verilmiĢtir. 
 
Tablo 25. Dünyadaki 6 Farklı Maden Ocağında Ölçülen Arsenik Konsantrasyonları  

Maden Ocağı Türü Bölge Konsantrasyon 
(mg/kg) 

Bakır madeni  Murdochville, QC  500 

Altın madeni  Musselwhite, ON  63 

Bakır-çinko madeni Val d‘Or, QC  270 

Demir madeni Mont-Wright, QC  <0.70 

KurĢun-çinko madeni Bathurst, NB  2200 

Altın madeni Marathon, ON  270 

        Kaynak: Wang ve Mulligan, 2004 
 
Arseniğin bazı formaları toksik ve kanserojendir, ancak bu etkiler, toksik formun ne 

kadar alındığı (miktarı), nasıl alındığı (solunarak, yenerek veya içilerek, temas sonucu) ve maruz 
kalınma sıklığı ile iliĢkilidir.  

Arseniğin sağlık üzerine etkileri vücuttaki konsantrasyona bağlı olarak değiĢim 
gösterebilmektedir. 100 μg/L‘ in üzerinde mesane kanseri riskinde artıĢ, 150 μg/L ve üzerinde cilt 
kanseri sıklığında artıĢ,  200 μg/L ve üzerinde kronik etkilenim, arsenikozis (arseniazis) (özellikle el 
ve ayaktabanında siğil benzeri deri oluĢumları ve ciltte pigmentasyon değiĢiklikleri), 300-400 μg/L 
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düzeylerinde uzun süre arsenik etkilenimi sonucunda mesane kanseri, akciğer kanseri, deri kanseri 
ve diğer cilt problemlerinin ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. 400 μg/L üzerinde kolon, böbrek, 
mesane, karaciğer, akciğer ve deri kanseri sıklığında artıĢ, 400-600 μg/L damar sistemi hasarı 
(Black Foot) kangren, 700-930 μg/L Tip2 diyabet hastalığı, 800-900 μg/L akciğer kanseri geliĢme 
riskinin önemli derecede yükselme olduğu ifade edilmektedir. Maruz kalınan miktar çok yüksek 
ise (kan düzeyi 3000 μg/L) zehirlenme belirtileri ile birlikte geliĢen geri dönüĢü olmayan Ģok ve 
saatler içerisinde ölüm meydana gelebileceği belirtilmektedir.  

Arsenik, elementer formda toksik değildir. Bu haliyle dağlık arazide alplerde, tirollerde 
bulunur ve burada yaĢayan insanlar oldukça sağlıklıdır. Bununla birlikte,  arseniğin +5, +3, 0 ve -3 
değerlikli çözünür bileĢiklerinin tümü yüksek dozlarda alındığında oldukça toksiktir. Bunların 
arasında da üç değerlikli arsenik tuzları, beĢ değerlikli arsenatlardan çok daha yüksek letal etkiye 
sahiptirler.  

Bitkilerin arsenik alımı çok sayıdaki faktörden etkilenmektedir. Bitkilerdeki arsenik 
içeriği, yalnızca toprak kontaminasyonuna bağlı olmayıp mevcut arsenik bileĢenlerine ve bitkinin 
çeĢidine de bağlıdır.  

Arsenik insan metabolizması için esansiyel olmadığı gibi, doğada çok yaygın olarak 
bulunan bir element olması nedeniyle, insan vücudunda oldukça düĢük dozlarda yer alır. Arsenik 
bileĢikleri, solunum ve gastrointestinal yolla absorbe edildiği gibi cilt yoluyla da vücuda girebilir. 
Çok az rastlanan durumların dıĢında ne solunum yolu ile ne de içme suyu yolu ile toksik etki 
gösterebilecek düzeyde arsenik absorbsiyonu söz konusu değildir.  

Ġnsan vücudunda bulunan arseniğin kaynaklarından biri de gıdadır. Ġnsanların arseniğe 
maruz kalmasında birincil faktör diyet ve içme sularıdır. Gıdalar arasında da en yüksek düzeyde 
arsenik deniz ürünlerinde bulunmaktadır. Bu ürünlerden sonra kanatlılardan elde edilen ürünler ve 
hububat ürünleri en yüksek düzeyde arsenik içeren ürünlerdir.  Bu kaynaklardan alınan arsenik çok 
düĢük düzeylerde olduğundan, özel durumlar haricinde, vücuttaki arsenik miktarınn toksik düzeye 
ulaĢması beklenen bir durum değildir. Bununla birlikte, fazla miktarda arseniği depolama 
eğiliminde olan istakoz, midye, balık ve diğer deniz ürünlerini tüketiminin birikimin artmasına yol 
açtığı, deniz gıdalarında bulunan arseniğin daha az toksik olan metillendirilmiĢ arsenik bileĢeni 
olması nedeniyle intoksikasyona neden olmadığı ifade edilmektedir. 

 
İçme Sularında Arsenik  
Farklı kaynaklardan vücuda alınan ve birikim sonucu insanlarda meydana gelen kronik 

arsenik zehirlenmelerine arsenizm denilmektedir. Dünyanın büyük bir kısmında içme suyundan 
kaynaklanan kronik arsenizm olduğu belirtilmektedir. Tatlı sulardaki arsenik miktarı endüstriyel 
kirlenmeye ve çıktığı topraktaki arsenik içeriğine bağlı olarak yüksek düzeylere ulaĢabilmektedir. 
Bu suların içme suyu olarak uzun süreli kullanımı da kronik zehirlenmelere neden olabilmektedir. 
1988 yılında yapılmıĢ olan bir araĢtırmaya göre; Amerika‘da tatlı sularda yapılan analizler 
sonucunda, içme sularının % 3‘ünde tolerans değeri olan 50 µg/lt‘nin üzerinde arsenik 
saptanmıĢtır.  GeçmiĢte bira ve sütten dolayı sırasıyla 70 ve 128 kiĢinin arseniğe bağlı ölümleri 
rapor edilmiĢtir. Günümüzde arseniğe bağlı akut zehirlenmeler sık görülmemekle birlikte, 
kontamine kaynaklardan kronik düzeyde arsenik alımı göz ardı edilmemelidir.  

Ġçme suyu ile arseniğe maruz kalmanın etkileri arasında çeĢitli deri lezyonları, nörolojik 
etkiler, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, solunum rahatsızlıkları, Ģeker hastalığı, ödem, 
kangren, ülser, cilt ve baĢka kanser türleri, düĢük, ölü doğum, prematüre doğumlar, halsizlik, 
zayıflama, uyuĢukluk, kansızlık, bağıĢıklık sistemine verilen zararlar sayılabilmektedir.  

Dünyada birçok ülkede doğal olarak oluĢan yer altı suyu arsenik kirliliği nedeniyle 100 
milyonun üzerinde kiĢinin arsenik zehirlenmesi riski ile karĢı karĢıya kaldığı belirtilmektedir.  
Ġçme sularında yüksek miktarda arsenik olduğu rapor edilen yerler arasında Bengal Deltası (Batı 
Bengal, Hindistan ve BangladeĢ), Amerika ve Yeni Zelanda yer almaktadır. Özellikle Hindistan ve 
BangladeĢ‘de içme sularından kaynaklanan arseniğin nüfusun çok önemli bir kısmını etkilediği 
belirtilmektedir.  
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Yüksek miktarda arsenik içeren suların kullanımına bağlı olarak ülkemizde de özellikle 
Kütahya-Emet‘ te sağlık sorunları ortaya çıkmıĢtır. 2005 yılında yapılmıĢ olan bir çalıĢmada; 
Ġğdeköy ve Dulkadir köylerinde, 40 ayrı içme suyundan alınan örneklerde yapılan arsenik 
ölçümleri ve buna bağlı olarak oluĢan cilt hastalıkları ile ilgili sonuçlar özetlenmiĢtir (Tablo 26). 
ÇalıĢmada arsenik konsantrasyonundaki artıĢla birlikte ortaya çıkan semptomlarda da artıĢ 
gözlendiğine iĢaret edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada arsenikten etkilenen kadınların sayısının erkeklere 
göre biraz daha fazla olduğu da ortaya çıkmıĢtır. 

Dünya Sağlık Örgütü arsenik için kabul edilen maksimum kirletici seviyesini 0.01 mg/L 
olarak belirlemiĢtir. Türkiye‘deki limit 0.01 mg/L‘dir. Türkiye‘de maksimum kirletici 
seviyesinden daha yüksek konsantrasyonda arsenik içeren bazı su kaynakları ve buralarda ölçülen 
arsenik konsantrasyonları Tablo 27‘de gösterilmiĢtir. Kütahya‘da Emet ve Hisarcık‘ ta içme suyu 
kaynağı olarak kullanılan kaynak ve yeraltı sularında maksimum kirletici seviyesinden daha 
yüksek seviyede arsenik bulunmuĢtur. Bu durumun bor oluĢumundaki bazı minerallerin 
çözünmesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Ayrıca Hisarcık Bölgesi‘nde de kabul edilebilir 
limitlerin üzerinde arsenik ölçülmüĢtür. Bundan baĢka Bursa ve çevresinde, Balıkesir ve UĢak‘ ta 
da yüksek miktarda arsenik belirlenmiĢtir. 

 
Tablo 26. Emet-Kütahya‘da Arseniğe Bağlı Olarak OluĢan Dermatolojik Bulgular 

 
Kaynak: Doğan ve Ark, 2005 
 
Tablo 27. Türkiye‘de Bazı Su Kaynaklarında Ölçülen Arsenik Düzeyleri 

 
Kaynak: BaĢkan ve Pala, 2009 
 
Kütahya‘da içme ve kullanma sularında ölçülen yüksek arsenik konsantrasyonlarının en 

önemli kaynaklarından birisinin bölgede yer alan tersiyer çökellerdeki alünit, çört, kolemanit ve 
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jips gibi mineraller olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca karbonatlı kayalar, kireçtaĢı/dolomit ve 
travertendeki kırık zonlar boyunca oluĢan realgar ve orpiment formundaki epitermal jipsler ve 
volkano-sedimanter istiflerdeki volkanik kayalar da önemli arsenik kaynakları arasında bulunduğu 
belirtilmektedir. Ege Bölgesi‘ndeki bor yatakları, volkanik yapı, kaya ve mineral yapısı nedeniyle 
içme suyu kaynaklarında yüksek miktarda arsenik çıkacağı tahmin edilmektedir.  

Ülkemizde içme sularının kalitesi sürekli izlenmektedir. Sağlık açısından bir riskin 
tespiti durumunda gerekli tedbirler alınmaktadır.  Örneğin, son dönemlerde Ġzmir'e su sağlayan 
kuyularda arsenik oranının Dünya Sağlık Örgütü, Çevre Koruma Ajansı ve ülkemizde yayımlanan 
yönetmeliklerin belirlediği rakamların üzerinde çıkması sonucu 29 kuyu kapatılmıĢtır.  

 
Cıva 
Cıvanın vücutta belirlenmiĢ bir fonksiyonu yoktur. BaĢta organik bağlı cıva olmak üzere, 

cıva bileĢenlerinin tümü toksiktir. Cıvanın vücutta dağılımı, kimyasal Ģekline ve bir dereceye 
kadar da giriĢ yoluna bağlıdır. Cıvanın toksisitesi, bulunduğu forma göre değiĢiklik 
göstermektedir. Cıvanın toksikolojik karekteristikleri açısından elementer, organik ve inorganik 
bileĢenlerinin önemi vardır. Elementer cıva en düĢük toksisiteye sahip olan formdur. Cıvanın 
organik kompleksleri ise aĢırı toksiktir. Örneğin, metal civa asetat için oral doz olarak 46-60 
mg/kg v.a. öldürücü etkiye sahiptir. Ġnorganik civa tuzlarının gıda ile alımından meydana 
gelebilecek toksisite gastrointestinal sistemde absorblanabilme niteliğine bağlıdır. Bu olayda 
metalle birleĢmiĢ anyonun tipi önemlidir. Örneğin oral olarak verilen civa iyodür için (HgI) letal 
doz (ratlar için) 40 mg/kg v.a.'dır.  

Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından yayınlanan rapora göre, geçmiĢte cıva 
içeren bileĢiklerle muamele edildiği için hububat ürünlerinin vücuda diyetle cıva alımında ikincil 
kaynak olduğu, ancak günümüzde cıva içeren bileĢenlerin kullanımının yasak olması nedeniyle bu 
durumun artık geçerli olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla günümüzde yapılan araĢtırmalarda 
elde edilen verilere göre, bitkisel gıdalarda cıva düzeylerinin oldukça düĢük olduğu, bu durumun 
hayvansal ürünler (balık hariç) için de geçerli olduğu ifade edilmektedir. Gıda kaynaklı kadmiyum 
alımının %  50 ila % 80‘ inin bitkisel ürünlerden (hububat, sebze ve meyve) kaynaklandığını, 
özellikle hububat ürünlerinin toplam gıda diyetinde oldukça büyük bir porsiyona sahip olduğunu 
ve bu nedenle de kadmiyum alımında önemli role sahip olduğu belirtilmektedir. 

 

 1.13.1.3. Aflatoksinler 
Gıdalarda bulunan aflatoksin, hem hasat öncesi hem de hasat sonrası sıcaklık, nem, 

toprak ve depolama koĢullarına bağlı olarak değiĢen düzey ve oranlarda fungal kontaminasyonun 
bir sonucudur. Ağaç fıstıkları, yer fıstıkları, incir ve diğer kurutulmuĢ meyveler, baharatlar, ham 
bitkisel yağlar, kakao çekirdekleri ve mısır bu teksinle en çok kontamine olan gıdalardır.  

Aflatoksin, insan ve hayvanlarda akut karaciğer harabiyeti, karaciğer sirozu (cirrhosis) 
ve karaciğer kanserini içeren hem akut hem de kronik toksisite ile iliĢkilendirilir. Bu nedenle, gıda 
güvenliği için potansiyel bir tehdit oluĢturmaktadır. 

Aflatoksinin akimülasyonu hava koĢullarına bağlıdır. Hasat öncesinde, kuraklık 
büyüklüğüne göre aflatoksin geliĢme riski de artar. Toprağın nemi normalin altına indiğinde ve 
sıcaklık artıĢı olduğunda havadaki Aspergillus sporları artar. Bu sporlar, soğuk havanın 
soğumasıyla zararlıların ürüne hasar verdiği noktadan enfekte eder ve sonrasında bitki strese girer, 
aflatoksin üretimi baĢlar.  

Aflatoksin, doğada yaygın olarak bulunan çevresel bulaĢan olması ve  epidemiyolojik 
olarak insanlarda kanserojen olduğu belirlendiğinden, bu maddenin akut toksisitesinden çok kronik 
toksisitesi daha büyük endiĢe kaynağıdır. Aflatoksin, tropikal ve subtropikal gıdalarda, özellikle 
fıstıkta bulunmaktadır. Mısır, incir, fındık ve tahıllar aflatoksinin bulunduğu diğer gıdalardır. 
Aflatoksin alttipler olarak sınıflandırılır. Bunlardan en önemlileri; B1, B2, G1 ve G2‘dir. Ayrıca, 
Aflatoksin M1 ve M2,  aflatoksin B1 ve B2‘nin hidrolize edilmiĢ metabolitleridir.  
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2002-2006 yılları arasındaki AB‘ne ihracat yapan orijin ülkeler ve AB‘deki ithalatçı 
ülkeler tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalar (Tablo 28) Brezilya fındık ve fıstıklarındaki 
aflatoksin değerlerinin diğer gıdalara oranla yüksek olduğunu göstermiĢtir. Bebek ve mısır 
haricindeki gıda gruplarında yasal düzeyi aĢan düzeylerde aflatoksin tespiti yapılmıĢtır. 

 
 Tablo 28. AB‘ye Ġthal Edilen Ürünlerdeki Aflatoksin Düzeyleri  
 2002-2006 Yılları Arasında 

 
Kaynak: EFSA, 2007 
 

 1.13.1.4. Gıda Katkı Maddeleri 
Gıdalar, yapıları itibariyle raf ömürleri sınırlı olan ürünlerdir. Günümüzde geliĢen 

teknolojiyle paralel olarak uygulanmakta olan teknikler sayesinde, geleneksel yöntemlere oranla 
çok daha uzun ömürlü gıdaların üretimi gerçekleĢtirmektedir. Aslında bu tekniklerden bazılarının 
(örneğin tuzlama, fermentasyon,  kurutma, piĢirme v.b.) orijini çok eski tarihlere dayanmaktadır. 
Gıdanın raf ömrünü uzatmak amaçlı yapılan uygulamalar, bereberinde, gıdanın yapısında 
bulunmayan veya bulunsa bile düzeyi az olan bazı maddelerin (kimyasalların) üretimde 
kullanımını bereberinde getirmiĢtir.  

Gıda üretim süreci içinde bazı maddeler gıdaların yapısına istenen iĢlevsel özellikleri 
kazandırmak amacıyla katılırlar. Bunlardan bazıları o gıdanın doğal bileĢiminde bulunabilir. 
Ancak herhangi bir madde iĢlenmiĢ gıdada belli bir amaca yönelik kullanıldığında genellikle "Gıda 
Katkı Maddesi" adını alır. 

Gıda katkı maddeleri toplumun her kesimini beslenme ve sağlık açısından ilgilendiren ve 
kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Bundan 10 bin yıl önce keĢfedilen ve günümüzce kadar 
kullanılan ilk gıda katkı maddelerinin baĢında tuz, baharat, duman ve sirke gelir. 

Gıda katkı maddeleri; iĢlenmiĢ gıdaların üretiminde teknolojik iĢlemlere yardımcı olma, 
mikrobiyolojik bozulmayı önleme, dayanıklılığı arttırma, besleyici değeri koruma, renk, görünüĢ, 
lezzet ve duyusal özellikleri düzeltme gibi değiĢik amaçlarla kullanılan çeĢitli kimyasal 
maddelerdir. Bu maddeler; istenmeyen değiĢikliklere engel olmak ve düzeltmek amacıyla da 
kullanılabilir. Gıda katkı maddeleri, tek baĢına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham veya 
yardımcı maddesi olarak kullanılmayan maddelerdir. Seçilen teknoloji gereği kullanılan iĢlem 
veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamül maddede bulunabilir.  
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Gıda Katkı Maddelerinin Onaylanması ve Kullanımı ile Ġlgili Kurallar  
Gıda katkı maddelerinin kullanılmasında teknolojik bir zorunluluk olması gerekir. 

Örnekle açıklanması gerekirse; iĢlenmiĢ et ürünleri baĢta olmak üzere çeĢitli gıdalarda 
antimikrobiyellerin kullanılmaması durumunda gıda zehirlenmesine yol açan mikrobiyolojik 
faaliyet oluĢabilir. Yağ içeren iĢlenmiĢ gıdalarda antioksidan kullanılmaması durumunda yağların 
oksidasyonu ile toksik özellikteki peroksitler ve serbest radikaller oluĢabilir. Bu tip olumsuz 
etkilerin önlenmesinde katkı maddelerinin kullanımı bir zorunluluktur. 

Gıda katkı maddeleri;  
- Pozitif listede veya GRAS (Generally Recognized As Safe=Genel olarak güvenilir-

zararsız kabul edilen gıdalar) listesinde yer almıyorsa;  
- Belirlenen limitlerin üzerinde kullanılıyor ve ADI değeri dikkate alınmıyorsa;  
- Etiketinde uyarıcı bilgi taĢımayan ve belli katkıları içeren bazı gıdaların bazı risk 

gruplarınca tüketilmesi halinde;   
- Katkı maddesi bazı bulaĢıları içeriyorsa;  
- Eğitimsiz kiĢilerce teknolojisine uygun kullanılmaması halinde;  
-Bir ülkede bu konudaki kontrol mekanizmalarının iyi iĢletilememesi durumunda 

tüketiciler risk altındadır. 
 

Sayılan nedenle katkı maddelerinin onaylanması ve kullanımında uluslar arası çapta sıkı 
kurallar oluĢturulmuĢtur.  

Gıda katkı maddelerinin gıdalarda kullanımında tıpkı diğer kimyasallarda olduğu gibi 
güvenlik testlerinin yapılması zorunludur. Gıdalarda kullanılan miktarlarda kanser riskini 
arttırması ile iliĢkilendirilen katkı maddelerinin gıdalarda kullanımına izin verilemez. Bu 
maddelerle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenmiĢ olan sınır değerler, toksikolojik 
çalıĢmalar sonucunda o kimyasal için belirlenmiĢ olan güvenlik faktörü, teknolojik gereklilikler,  
hiç bir olumsuz etkinin görülmediği düzey (NOEL), tüketim profilleri ve günlük tüketilebilir 
değerler (ADI) dikkate alınarak belirlenir. Dolayısıyla, gıdalar için verilmiĢ olan maksimum 
seviyeler (ML), izinli olduğu ürünlerde, ML değerini aĢmaması halinde, gıdanın bilimsel  açıdan 
herhangi bir riske sebep olmadığını gösteren bir durum olarak kabul edilmektedir.  

Gıda katkı maddelerinin insan sağlığı açısından güvenilirliği ve belirli dozlarda 
kullanımında sakınca olmadığı belirlenen maddelerle ilgili listeler uluslararası çapta Dünya Sağlık 
TeĢkilatı (WHO) ve Gıda Tarım Örgütü (FAO) nün ortaklaĢa oluĢturduğu Kodeks Alimentarius 
komisyonu‘na (CAC)  bağlı Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesi (Joint Expert Committee 
on Food Additives, JECFA) tarafından oluĢturulmaktadır. Komisyon tarafından gerçekleĢtirilen 
toksikolojik değerlendirmelerle her bir katkı maddesi için deney hayvanlarına zarar vermeyen 
dozunu (NOEL) saptamakta ve bu değer, insanlar için bir ömür boyu vücut ağırlığının mg baĢına 
alındığında zararlı etki yapmayacak doza (ADI) çevrildikten sonra, son olarak gıdalardaki 
maksimum miktarları (ML) belirtilmektedir. CAC tarafından önerilen listeler, dünya ülkelerinin 
kendi ulusal listelerinin oluĢturulmasında esas alınmaktadır. Avrupa Topluluğu (AB)  da bu 
listeleri benimsemiĢtir.  

Avrupa Birliği`nin listelerinde yer alan ve Birlik ülkelerince kullanımına izin verilen 
katkı maddelerinin numaraları önünde Avrupa Birliği`ni temsil eden "E" harfi yer almaktadır. Bu 
kodlama Avrupa Birliği`nin bir alt komitesi olan Gıda Bilim Komitesi (Scientific Committee on 
Food) tarafından oluĢturulmaktadır.  Güvenilir gıda katkı maddeleri listesinde yer alan tüm katkılar 
"E" kodunu taĢırĢan ve toksikolojik açıdan güvenli kabul edilen katkılardır. AB‘de E harfi tüketici 
için sağlık açısından bir güvencedir.  

Ülkemizde de gıda katkı maddeleri AB mevzuatına uyumlaĢtırması yapılmıĢ olan 
düzenlemeler çerçevesinde regüle edilmektedir (ülkemizde gıdalarda kullanılabilecek katkı 
maddelerinin çeĢit ve miktarları Türk Gıda Kodeksine bağlı tebliğlerle belirlenmektedir).  

Gıda katkı maddeleri, aĢağıdaki fonksiyonlar bazında çeĢitli gıdaların üretiminde 
kullanılmaktadır: 
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Renklendiriciler    E  100  - 180 
Koruyucular    E  200  - 297 
Antioksidanlar    E  300  - 321 
Emülsifiyerler ve stabilizatörler  E  322  - 500 
Asit / baz sağlayıcılar   E  500  - 578 
Tatlandırıcılar, koku verenler  E  620  - 637 
GeniĢ amaçlılar    E                  900                  -            927  

Katkı maddeleri, gıdalarda çok düĢük düzeylerde kullanılan maddeler olduğundan, 
gıdalarda bulundukları düzeylerde kanser riskini arttırdıklarına dair bir bulgu yoktur.  Pek çok 
bilim adamı gıda katkı maddelerinden kaynaklanabilecek kanser riskinin çok az olduğu ya da 
olmadığı görüĢündedir. Ancak geçmiĢte kanser riski ile iliĢkilendirilmiĢ olan bazı katkı 
maddelerinin kullanımı yasaklanmıĢtır. Örneğin; Azo boyaları.  

Belli katkıların tüketiminden sonra insanlarda baĢağrısı, alerjik reaksiyonlar, hiper 
aktivite gibi semptomların ortaya çıktığı rapor edilmektedir. Bu reaksiyonlar ile katkı maddeleri 
tüketimi arasında bir iliĢki bilimsel olarak henüz kanıtlanamamıĢtır. Yine de zaman içinde sağlık 
üzerinde olumsuz etkileri saptanan katkı maddeleri yasaklanmıĢ, kullanımdan kaldırılmıĢtır. Sağlık 
açısından kullanımı sakıncalı bulunan bazı katkı maddeleri ise belli güvenlik testlerinden 
geçirilerek riskli olmadığının tespiti ile yeniden kullanıma izin verilmiĢtir. Örneğin, çok yüksek 
dozlara sakkarinle beslenen farelerde tümörlere neden olduğu tespit edildiği için gıda katkı 
maddesi olarak kullanımı bazı ülkelerde yasaklanmıĢ olan sakkarinin günlük diyetle alınabilecek 
dozunun toksik etkilerin görüldüğü düzeyin çok altında olması ve yeni tatlandırıcılarla birlikte 
kullanımıyla iyi sonuçlar alınması nedeniyle yeniden kullanımına izin verilmiĢtir.  

Günümüzde halen tartıĢılmakta olan katkı maddeleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri;  
mono sodyum glutamattır (MSG). MSG‘ın yüksek dozlarda alındığında ―Chinese restaurant 
syndrome" denilen ve kendini baĢağrısı, bulantı, diyare, hafıza kaybı Ģeklinde gösteren 
semptomlarla iliĢkilendirilmiĢtir. Üzerinde tartıĢmaların devam ettiği ve bazı sağlık sorunlarına 
neden olduğu varsayılan diğer katkı maddeleri ise yapay tatlandırıcılar (ASasülfam-K, Aspartam), 
BHA ve BHT, kafein, nitrit ve nitrat, olestra, yapay renk maddeleridir. 

 

 1.13.1.5. Yapay tatlandırıcılar 
Gıda katkı maddeleri içerisinde tatlandırıcılar sınıfında yer alan, Ģeker ikamesi olarak da 

adlandırılan kimyasallardır. Ġçecekler de dahil olmak üzere gıdaların tatlandırılmasında sakaroz 
(sofra Ģekeri) yerine kullanılan bu maddeler, sakarozdan çok daha fazla tatlandırıcı özelliğe sahip 
olduğundan çok küçük miktarlarda aynı tadı verirler. Bu kimyasallar gıda endüstrisinde kullanım 
alanı buldukları gibi, aynı zamanda ilaç endüstrisinde de kullanılırlar.  

Sakkarin, siklomat ve aspartam birinci jenerasyon tatlandırıcılar olarak 
sınıflandırılmıĢtır. Sonrasında yeni jenerasyon yada ikinci jenerasyon olarak adlandırılan 
acesulfame-K, sukraloze, alitame ve  neotame bu gruptaki tatlandırıcılardandır.  

 
Sakkarin 
Yapay tatlandırıcılar arasında en iyi araĢtırılmıĢ olan Ģeker ikamesidir. 1970‘ li yıllarda 

hayvanlar üzerinde gerçekleĢtirilen çok sayıdaki araĢtırmada sakkarinin Ģeker ve aspartama 
alternatif olarak güvenli olmadığı kabul edilmiĢtir. Bu çalıĢmalara dayalı olarak 1977‘de 
Kanada‘da kullanımı yasaklanmıĢtır. 1980‘de Dünya Sağlık Örgütü sakkarini insanlarda karsinijen 
olabilen madde olarak listelemiĢtir. ABD‘de ise 1981‘den beri sakkarin içeren ürünler ―sakkarin 
laboratuvar hayvanlarında kansere neden olabilmektedir‖  Ģekilinde bir uyarı ile etiketlendirilmesi 
zorunlu hale getirilmiĢtir.  

Sakkarinin kanserojenitesi ile ilgili yapılan çalıĢmalar ve bu araĢtırmalara dayalı 
inceleme yazıları gerçekleĢtirilmiĢ ve ratların üriner sistemindeki özellik nedeniyle bu türlerde 
mesane kanseri oluĢma riskinin yüksek olduğu anlaĢılmıĢ ve sıçanlardaki kanser oluĢum 
mekanizmasının insanlara uygulanamayacağı gerekçesiyle 2000 yılında sakkarin potansiyel kanser 
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yapan maddeler arasından çıkartmıĢtır. Kanada da bu maddenin yasağını yeniden 
değerlendirmektedir.  

 
Siklomat 
1970‘de Price ve arkadaĢlarının yapmıĢ oldukları çalıĢmada sodyum siklomat ve sodyum 

sakkarin karıĢımının sıçanlarda mesane kanser oluĢma insidansında bir artıĢa neden olduğunu 
raporlamasını takiben, siklomatın yapay tatlandırıcı olarak Ġngiltere, ABD ve diğer birçok ülkede 
yasaklanmasına neden olmuĢtur. Daha sonraki tarihlerde siklomatın kanserojenitesi yeniden 
değerlendirilmiĢ ve bilimsel temelli ilave verilerin değerlendirilmesi neticesinde, bilim adamları 
siklomatın kanserojen veya ko-kanserojen (kansere neden olan maddenin etkisini arttıran madde) 
olmadığını ortaya koymuĢtur. FDA‘nın Kanser Değerlendirme Komitesi 1982 yılında, ve ABD‘nin 
Ulusal Bilim Akademisi 1985 yılında siklomatın kanserojenik olmadığına karar vermiĢtir. Bu 
konu, aynı zamanda FAO-WHO Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesi (Joint Expert 
Committee on Food Additives-JECFA) ve Avrupa Birliğinin Bilimsel Gıda Komitesi (Scientific 
Committee for Foods-SCF) tarafından da incelenmiĢtir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 
siklomatın kanserojen olmadığı sonucuna varılmıĢtır. FDA‘nın siklomat hakkındaki endiĢesinin 
kanserle iliĢkili olmadığı, bu alandaki endiĢenin testis atrofisi ve kardiyovasküler etkiler üzerinde 
olduğu ifade edilmektedir.  

 
Aspartam 
2006 yılında, Avrupa Ramazzini Vakfının sıçanlarda aspartam tüketimi üzerine bir 

çalıĢma yayınlamıĢtır. Bu çalıĢma; kanser görülme sıklığı ile aspartam tüketimindaki artıĢ arasında 
bağlantı kurmaktadır. EFSA (Avrupa Gıda ve Güvenlik Otoritesi The European Food and Safety 
Authority) çalıĢmaya ait yayımlanmamıĢ verilerde dahil olmak üzere tüm çalıĢma üzerinde yaptığı 
değerlendirmede mevcut kanıtı değerlendirdikten sonra aspartam için belirlenmiĢ olan 40 mg/kg- 
vücut ağırlığı Kabul Edilebilir Günlük Alım Dozunun hala güvenli olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 
2007 yılında Critical Reviews in Toxicology‘de yayınlanan geniĢ değerlendirme yazısında; mevcut 
tüketim düzeylerinde sağlık etkileri incelenerek aspartamın kanserojenitesini gösteren inandırıcı 
bir kanıt bulunamadığı belirtilmiĢtir.  

 
Sukraloz 
Sukralozun güvenliği ile ilgili endiĢeler bağlı olduğu kimyasal sınıf olan organkloridlere 

dayanır. Bazı organokloridler çok düĢük konsantrasyonlarda bile toksik etkilidirler. Suklorozun 
güvenilirliği Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Gıda Katkı Maddeleri 
Uzmanlar Komitesi (JECFA), FDA, Kanada Sağlık ile  Avrupa Komisyonu Gıda Bilimsel 
Komitesi (SCF),  Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standardı (FSANZ) tarafından değerlendirilmiĢ 
ve kullanım için onaylanmıĢ olup Sukraloz kanserojenin raporlandığı listede yoktur. 

   
Asetülfam Potasyum  
Astülfam potasyum (Ace K) en yeni tatlandırıcılardandır ve yeni jenerasyon 

meĢrubatların çoğunda kullanılmaktadır. Diğer yapay tatlandırıcılar gibi ace K‘nın güvenilirliği 
hakkındada da endiĢeler mevcuttur. Ace K‘nın güvenilirliği Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya 
Sağlık Örgütüne bağlı Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesi (JECFA), FDA, ve Avrupa 
Komisyonu Gıda Bilimsel Komitesi (SCF) tarafından incelenmiĢ ve onaylanmıĢtır.  

Çok yüksek miktarda yapay tatlandırıcı kullanımının (günde 1680 mg‘dan fazla) 
insanlarda mesane kanseri için 1,3 oranında rölatif riskin artıĢına yol açtığı belirtilmektedir. 
Bununla birlikte, yapay tatlandırıcılar gıda ürünleri ile kombine tüketildiklerinden ajanların daha 
kesin olarak belirlenmesi mümkün değildir (Weihrauch and Diehl, 2004). Sonuç olarak, yapay 
tatlandırıcıların günlük olarak diyetle alınan dozlarda kansere neden olduğu yada güvenli 
olmadıklarına dair kesin bir kanıt yoktur.  

Nitrat ve nitritler  
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Nitrat ve nitritler, çevremizde doğal olarak bulunabilen kimyasallardır. Nitratlar, 
bitkilerin büyümesi için elzem olan besin maddelerindendir ve hava, toprak, yüzey ve yer altı 
sularında bulunabilir. Bitkilerin büyümesi için nitratlar gerekli olduğu için, bitkisel üretimde nitrat 
gübreleri kullanılır. Nitratlar ve nitritler, aynı zamanda gıda katkı maddesi olarak etlerde koruyucu 
ve renk geliĢimini geliĢtirmek amacıyla kullanılır. 

Nitratlara maruz kalmada ana yol sebze ve koruyucu maddeler içeren et ürünlerinin 
tüketimidir. Tipik bir diyette nitratların % 70‘den fazlasının sebzelerden geldiği belirtilmektedir. 
Karnabahar, kara lahana,  brokoli, ıspanak ile kök sebzeler (patates, pancar, Ģalgam, vb.) diğer 
bitkisel ürünlere kıyasla daha yüksek düzeylerde nitrat içerdiği bulunmuĢtur. Maruz kalınan 
miktarın % 6‘sının da koruyucu ve renk geliĢtirme amacıyla sodyum nitrat kullanılmıĢ olan et ve et 
ürünleri kaynaklı olduğu ifade edilmektedir. Yine, tipik bir diyetle alınan nitratın kalan kısmının 
(yaklaĢık % 21) ise nitratla kontamine suların tüketiminden kaynaklı olduğu belirtilmektedir. 
Tarım alanlarında kullanılan nitratlar yüzeye yakın yer altı içme sularındaki nitrat 
kontaminasyonunun ana kaynaklarındandır.  

Laboratuvar hayvanları ile yapılan çalıĢmalarda nitratların kansere neden olabileceği 
gösterilmiĢtir. Nitratla etlerde renk geliĢtirme ve koruyucu amaçlı olarak kullanıldıklarında, 
vucuttaki doğal amino asitlerle nitrozaminleri oluĢturmak üzere tepkimeye girebilirler. Nitrit ve 
nitrozaminler bir dizi kompleks kimyasal tepkime ile üretilirler. Ġnsan vücudunda tükürük, mide ve 
enfekte olmuĢ mesanedeki bakteriler tarafından nitrite dönüĢtürülür.  Sonrasında aminler, amidler 
ve aminoasitler gibi belli maddelerle nitrit tepkimeye girerek nitrozaminleri oluĢtururlar.  

Yapılan hayvan araĢtırmalarında nitrozaminlerin hayvanlarda kansere neden olduğu 
tespit edilmiĢtir. Ayrıca, nitrozaminler insanda kanser ile iliĢkilendirilmiĢtir. Tarım toplumlarında 
kolon ve mesane kanserinin oranlarında artıĢ bulunmuĢtur. Ancak bu nüfusun kanser riskinin 
artıĢında pestisitlere maruz kalma ve diyetlerindeki et ürünlerinin yüksek olması ile 
iliĢkilendirilmiĢtir. ġu andaki bilgilere göre, içme suyundaki nitratların insanda kanser yaptığına 
dair somut bir kanıt olmadığı belirtilmektedir.   

 

 1.13.1.6. Gıdaların ĠĢlenmesi Sırasında OluĢan Kimyasal Maddeler (Proses 
Kontaminatları) 

Isıl iĢlemler gıdaların hazırlanmasında halen yaygın Ģekilde uygulanan tekniklerin 
baĢında gelmektedir. Isı uygulayarak belli bir hammadde veya formulasyonun son ürüne 
dönüĢtürülmesi süreci gıdanın bileĢiminde pekçok kimyasal değiĢimi de beraberinde 
getirmektedir. Özellikle arzu edilen son ürün özelliklerine göre uygulanan ısıl iĢlem koĢulları 
dikkate alınırsa ısıl iĢlem yolu ile iĢlenen gıdaların 60-80oC gibi ılımlı sıcaklıklardan 200-250oC 
gibi yüksek sıcaklıklara kadar çok geniĢ aralıkta değiĢen sıcaklıklara farklı sürelerde maruz kaldığı 
görülmektedir (ġekil 37). 

Isıl iĢlem gıdanın temel bileĢenlerinde belirgin değiĢimlere neden olur. Protein 
denatürasyonu, lipid oksidasyonu, maillard reaksiyonu, karamelizasyon, vitamin degradasyonu 
ısıtma sırasında meydana gelen belli baĢlı değiĢimlerdendir (ġekil 38). Tat-koku ve lezzet geliĢimi 
de çoğu kez ısıl iĢlem uygulaması ile ortaya çıkan olumlu sonuçlardandır. 

Son yıllarda yapılan çalıĢmalar, gıdaların ısıtılması sırasında akrilamid, furan ve 
kloropronal türevleri gibi kanserojen bileĢiklerin ortaya çıktığını göstermiĢtir. Ġnsan sağlığını tehdit 
eden bu maddeler, gıdanın bileĢiminde doğal olarak varolan bileĢiklerden, uygulunan ısının 
etkisiyle gerçekleĢen reaksiyonlar sonucunda oluĢmaktadır (ġekil 39). Bu maddeler oluĢumlarına 
neden olan temel etkenin ısı olması nedeniyle ― termal proses kontaminantları‖  olarak 
adlandırılmaktadır.  Ġnsanların uzun yıllardır beğenerek tükettiği pekçok gıda maddesinde böylesi 
kanserojen maddelerin oluĢtuğunun belirlenmesi, tüketicinin iĢlenmiĢ gıda ürünlerine karĢı büyük 
kuĢku duymasına neden olmuĢtur. 
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ġekil 37. Isıl ĠĢlem Yolu Ġle ĠĢlenen Gıdalara Uygulanan Sıcaklıklar 
Kaynak:  Gökmen, 2010. 
 

 
ġekil 38. Isıl ĠĢlem Sırasında Gıda BileĢenlerinde Meydana Gelen DeğiĢimler 
Kaynak:  Gökmen, 2010. 
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ġekil 39. Isıl ĠĢlem Sırasında Gıdalarda Bulunan BileĢenlerin, Kanserojen Maddelere 

DönüĢmesine Örnekler 
Kaynak:  Gökmen, 2010. 
 
Akrilamid  
Akrilamid ― insan için olası kanserojen‖  olarak nitelendirilen (grup 2A) bir bileĢiktir. 

2002 yılında gıdalarda akrilamid tespit edildiğinin bildirilmesinin hemen ardından Dünya Sağlık 
Örgütü ve Avrupa Komisyonu akrilamid konusunda veritabanı oluĢturma çalıĢmalarını 
baĢlatmıĢtır.   

Gıdalarda ısıl iĢlem sırasında akrilamid oluĢumunun nedeni Maillard reaksiyonudur. 
Patates ve tahıllarda bol miktarda bulunan asgarajin, ısıtma sırasında akrilamid oluĢumundan 
sorumlu amino asittir. Maillard reaksiyonunun baĢlangıç aĢamalarında asparajin indirgen 
Ģekerlerin yardımıyla önce N-glikozilasparajin ve Schiff bazına, ardından akrilamid‘e 
dönüĢmektedir.  

Genel olarak, patates kızartmaları, fırıncılık ürünleri, çerez gıdalar ve kavrulmuĢ kahve 
en çok akrilamid içeren gıdalar olarak öne çıkmaktadır. ġekil 40‘ ta Avrupa çapında yapılan tarama 
çalıĢmalarında elde edilen sonuçlara göre bazı gıda maddelerindeki ortalama akrilamid miktarları 
verilmektedir. 
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ġekil 40. Bazı gıda maddelerindeki ortalama akrilamid miktarları  
Kaynak: Gökmen, 2010. 
 
Furan  
Furan ve türevlerinin iĢlenmiĢ gıdalardaki varlığı uzun zamandır bilinmektedir. Furan, 

sağlık otoriteleri tarafından insan için olası kanserojen madde olarak sınıflandırılmaktadır.   
Isıl iĢlem görmüĢ gıdalardaki furan miktarları ilk defa FDA tarafından 2004 yılında rapor 

edilmiĢtir. Buna göre özellikle konserve edilmiĢ gıdalarda insan sağlığını tehdit edebilecek 
miktarlarda furan bulunabilmektedir. Furan üzerine yapılan çalıĢmaların ortaya çıkardığı en çarpıcı 
bulgu, insan beslenmesinde önemli fizyolojik etkileri olan askorbik asit ve linoleik asit gibi doğal 
gıda bileĢenlerinin ısıtma sırasında potansiyel kanserojen bir madde olan furana dönüĢümü 
olmuĢtur. Üstelik furan oluĢumu bakımından uygulanan ısıl iĢlemin, kızartma veya kavurma gibi 
çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleĢtirilmesi gerekmemektedir. Pastörizasyon gibi ılımlı bir iĢlem 
sırasında dahi, gıdanın bileĢimine göre önemli miktarlarda furan oluĢabilmektedir. Yapılan 
çalıĢmalar ısıl iĢlem sırasında ortaya çıkan farklı reaksiyon mekanizmalarının furan oluĢumundan 
sorumlu olduğunu göstermiĢtir. Bu mekanizmaların baĢında askorbik asit ve türevleri ile çok 
doymamıĢ yağ asitlerinin ısı etkisiyle dekompozisyonu gelmektedir. Furan, kaynama noktası 
yaklaĢık 31oC olan son derece uçucu bir maddedir. Kahve kavurma gibi açık sistem Ģeklinde 
uygulanan ısıtma iĢlemlerinde gıdanın yapısında oluĢan furanın önemli bir kısmı evaporasyon yolu 
ile ortama dağılmaktadır. Bu nedenle kavurma ve kızartma gibi iĢlemlerin gerçekleĢtirildiği 
ortamların iyi havalandırılması, solunum yolu ile furana maruz kalma riskini ortadan kaldırmak 
için gereklidir. 

  
Kloropropanoller  
Kloropropanoller ilk kez 1978 yılında asit ile hidrolize edilmiĢ sebze proteinlerinde 

saptanmıĢtır. Protein hidrolizatları birçok gıda maddesine ingrediyen olarak kullanılmaktadır. Son 
dönemde yapılan çalıĢmalar da birçok gıda maddesinde farklı miktarlarda kloropropanol 
türevlerinin bulunabildiğini göstermiĢtir. kloropropanol türevlerine karĢı özel bir ilgi vardır.  
Bunun en önemli nedeni, kloropropanol türevlerinin insan için olası kanserojen maddeler olarak 
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sınıflandırılmıĢ olmasıdır. Yapılan çalıĢmalar ısıl iĢlem sırasında kloropropanol türevlerinin 
oluĢumundan sorumlu olan reaktantların gliserol, açilgliseroller ve klor iyonları olduğunu 
göstermektedir. 

DüĢük su aktivitesi ve yüksek sıcaklık koĢulları altında gerçekleĢen ısıtma iĢlemi 
kloropropanol türevlerinin oluĢumu hızlandırmaktadır. Formülasyon ve piĢirme koĢulları dikkate 
alındığında fırıncılık ürünleri kloropropanol türevlerinin oluĢumu için elveriĢli ortam 
yaratmaktadır. Ayrıca malt iĢleme sırasında uygulanan ısıtma koĢulları da kloropropanol 
türevlerinin oluĢumuna neden olmaktadır. Kloropropanoller ve türevlerinin oluĢumu bakımından 
önemli gıdalardan biri de rafine yemeklik yağlardır. Bilindiği gibi bu ürünler gerek yağ eldesi 
öncesi hammaddeye uygulanan kavurma iĢlemi ve gerekse yağın rafinasyonu sırasında uygulanan 
deodorizasyon iĢlemi sırasında uzun süreli olarak çok yüksek sıcaklıklara maruz kalabilmektedir. 

 

 1.13.1.7. Gıda Kaynaklı Hastalıklar 
Dünyada hastalık yükünün önemli bir bölümünü gıda kaynaklı hastalıklar 

oluĢturmaktadır. Enfeksiyon ya da toksinlerin neden olduğu gıda kaynaklı hastalıklar, hastalığa 
neden olan etmenlerin gıda yolu ile vücuda alınmasıyla ortaya çıkar. Tüm insanlar gıda kaynaklı 
hastalıklar açısından risk altındadır. Gıda kaynaklı hastalıklar hem geliĢmiĢ ülkelerde hem de 
geliĢmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülen ve güngeçtikçe büyüyen bir halk sağlığı 
problemidir.  

Gıda kaynaklı hastalıkların global insidansını (ortaya çıkıĢ ve yayılma hızını) tahmin 
etmenin zor olduğu ifade edilmekle birlikte, 2005 yılındaki raporlara göre 1.8 milyon insan ishalle 
seyreden hastalıklardan  (diarrhoeal diseases) öldüğü bildirilmiĢtir ve bu vakaların büyük bir 
oranında gıda ve içme suyunun kontaminasyonu etmen olarak gösterilmiĢtir. Ġshal (diarrhoea);  
küçük çocuk ve bebeklerde yetersiz beslenmenin (malnutrition) de baĢlıca sebeplerindendir   
(ġekil 41). 

  
ġekil 41. Malnütrisyon ve Ġshal Döngüsü 
Kaynak: Gökmen, 2010. 
 
Gıda kaynaklı hastalıklardan hassas grupların daha fazla etkilendiği bilinmektedir. 

EndüstrileĢmiĢ ülkelerde gıda kaynaklı hastalıklardan muzdarip olan kiĢi yüzdesinin % 30‘ lara 
ulaĢtığı raporlanmaktadır. Örneğin, ABD‘de 76.000.000 civarındaki vakanın 325.000‘ in hastaneye 
yatıĢ, 5.000‘ inin de ölümle sonuçlandığı tahmin edilmektedir. 

Bu alandaki veri ve doküman eksikliklere rağmen, geliĢmekte olan ülkelerde parazitlerin 
sebep oldukları da dahil olmak üzere gıda kaynaklı hastalıkların son derece yaygın olması 
nedeniyle bu alandaki problemin asıl yükünü taĢıdığı ve bu ülkelerde ishalli hastalıkların yüksek 
prevalansı da temel gıda güvenliği sorunlarının önemli düzeyde olduğu göstermektedir.  

Gıda kaynaklı hastalıkların çoğu birkaç kiĢi ile sınırlı olduğundan, genellikle 
raporlanmamakla birlikte, büyük oranlarda da gıda kaynaklı hastalık çıkıĢları da olabilmektedir.  
Örneğin, 1994‘de ABD‘de kontamine dondurmadan kaynaklı salmonellosis ortaya çıkmıĢtır ve 
224.000 insanın etkilendiği tahmin edilmektedir. 1998‘de de Çin‘de kontamine istiridyenin 
tüketiminden kaynaklanan ve 300.000 insanın etkilendiği Hepatit A salgını çıkmıĢtır. 
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Salmonellosis birçok ülkedeki en önemli problemlerdendir. Salmonella bakterisinin neden olduğu 
salmonollesis vakalarının çıkıĢındaki etmenler; yumurta, kanatlı eti, ve diğer etler ile çiğ süt ve 
çikolata olduğu raporlanmaktadır. Campylobacteriosis  de yaygın bir Ģekilde görülen 
enfeksiyonlardandır. Campylobacter bakterilernin neden olduğu bu enfeksiyon da gıda kaynaklı 
bir hastalıktır ve yine çiğ süt, piĢmiĢ yada piĢirilmemiĢ kanatlı eti ile içme suları bu bakterinin 
insan vucuduna geçmesinde etmendir. E.coli O157 ile Listeriozis diğer önemli gıda kaynaklı 
hastalıklardandır. Listeria Monocytogenes % 20-30 mortalite hızına sahip olan gıda kaynaklı bir 
diğer risk etmenidir. Tablo 29‘da gıda kaynaklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sekonder 
hastalıklara ait örnekler yer almaktadır. 

 
 Tablo 29. Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlarla ĠliĢkili Sekonder Hastalıklar 

   Kaynak: WHO,2010; Mossel, 1988 
 

Gıda kaynaklı hastalıkların uzun erimli etkileri ile ilgili kanıtlar da artmakta olduğu 
belirtilmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların uzun erimde böbrek yetmezliği, reaktif artrit, beyin ve 
sinir sisteminde çeĢitli bozukluklara yol açabildiğine iĢaret edilmektedir.  

Türkiye‘ninde içinde bulunduğu Akdeniz ülkelerinde ise zoonozların çok yaygın olduğu 
belirtilmektedir.  Örneğin  brucellanın  endemik olarak görüldüğü belirtilmektedir. Yine, Akdeniz 
ve yakın doğu ülkelerinde botulism gibi gıda zehirlenmelerinin yaygın olduğu belirtilmektedir. 
Bunun yanısıra, BSE, Jacob-Crutzfeld gibi viral hastalıklar da gıda kaynaklı hastalıklar 
arasındadır. 

AB ve ABD‘de kendi toplumlarıyla ilgili baĢlıca gıda kaynaklı enfeksiyon etkenleri 
tanımlanmıĢtır. Ancak, ülkemizde etkenler konusunda sağlıklı bilgiye ulaĢılamamaktadır.  

ÇeĢitli klinik çalıĢmalar gıda kaynaklı enfeksiyon etkenlerinde çoklu antimikrobiyel 
direncini geliĢtiğini göstermektedir. Bu nedenle hastalıkların tedavi olanakları azalmakta ve tedavi 
masrafları artmaktadır. Antimikrobiyellere karĢı direncin önemli boyutu ise bu özelliğe sahip 
patojenlerin insanlara gıdalar yoluyla aktarılmasıdır. Ġnsan ve hayvanlarda antimikrobiyel direncin 
mevcut durumunun ve geliĢiminin tanımlanması ve takip edilmesi ilgil i kuruluĢlarca 
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planlanmamıĢtır. Ülkemizde tespit edilmiĢ olan bazı su ve gıda kaynaklı hastalıklara iliĢkin veriler 
Tablo 30‘da verilmiĢtir. 

 
Tablo 30. Gıda ve Su Kaynaklı Hastalıklar 

Kaynak Hastalık Yıl Toplam Vaka 
Sayısı 

Toplam Ölüm 
Sayısı 

Mikrobiyolojik Brusella 1996 
1997 
1998 
1999 
2003 

9,480 
11,812 
12,330 
11,482 
14.572 

- 
1 
1 
3 
- 

Botulizm 1997 
1998 
1999 
2000 

89 
120 
96 
13 

10 
- 
- 
- 

Leptospiroz 2003 6 - 

Tifo 2003 20,804 2 

Paratifo 2003 322 - 

Basiller Dizanteri 2003 452 - 

Amipli Dizanteri 2003 16,994 1 

Hepatit A 2003 6,919 10 

Kimyasal Mantar Zehirlenmesi 1997 
1998 
1999 
2000 

1,041 
756 
329 
294 

16 
5 
1 
2 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, DPT, 2007 
 
Ülkemizde gıdaların hazırlanması ve muhafazası uygulamalarında gerek hazır yiyecek 

satılan noktalarda, gerekse evlerde gıda güvenliği açısından önemli hatalar yapıldığı ifade 
edilmektedir. Kadın nüfusun çalıĢma hayatına katılımının artması gibi sosyal yapıda yaĢanan 
geliĢmelerle birlikte hazır yiyecek sektörünün toplam hane halkı tüketim harcamaları içinde payı 
artmaktadır.  

Okul, iĢ yeri, hastaneler ve askeri birlikler gibi toplu tüketimlerin olduğu kurumlar da 
dikkate alındığında ev dıĢı gıda tüketimi gıda güvenliğinde önemli bir paydaĢ haline gelmiĢtir. 
Küçük ölçekli üretim yapan iĢletmelerde büyük bir iĢçi kitlesi çalıĢmaktadır. Yetersiz ısıl iĢlem 
uygulamaları, yetersiz personel hijyeni, patojenle bulaĢmıĢ cihazlar ve güvenilir kaynaklardan elde 
edilmeyen gıdalar gıda kökenli hastalıkların salgın Ģeklinde görülmesine sebep olmaktadır.  

GeliĢmiĢ ülkelerde ‗Ulusal Gıda Güvenliği‘  çerçevesinde, gıda güvenliği sistemleri 
epidemiyolojik ve bilimsel verilere dayanılarak halk sağlığını korumaya yönelik stratejilerle 
geliĢtirilmektedir. Ulusal gıda güvenliği ve gıda güvenliği değerlendirme stratejilerinin 
geliĢtirilmesi konularında uluslararası kuruluĢlardan FAO ve WHO tarafından yapılan 
epidemiyolojik çalıĢmalar da Türkiye‘nin katılımının yetersiz olduğu görülmektedir. 

 
Türkiye‘de gıda kaynaklı hastalıklara ait epidemiyolojik veri tabanının bulunmayıĢının  

‗Ulusal Gıda Güvenliği‘  strateji planlarının yapılmasını güçleĢtirdiği ifade edilmektedir. 
 

 1.13.1.8. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının Konuya Ġ liĢkin ÇalıĢmaları 
Türk Gıda Kodeksi Hizmetleri: 
Halen, Türk gıda mevzuatında 100‘ün üzerinde yatay ve dikey özellikte tebliğler 

yayımlanmıĢ olup bu tebliğlerde gıda maddelerinin taĢıması gereken asgari kalite ve hijyen 
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kriterleri belirlenmiĢtir ve bilimsel geliĢmeler ıĢığında günün ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir. 
Bu konudaki birincil ve ikincil mevzuat www.kkgm.gov.tr adresinde  ―Mevzuat‖  bölümünde yer 
almaktadır.  

Ġzin-Tescil Faaliyetleri 
52.000 adet gıda iĢletmesi Bakanlık tarafından kayıt altına alınarak çalıĢma izni gıda 

sicili verilmiĢtir. Bu iĢletmelerde üretilen gıda maddelerine de 200.000‘ in üzerinde üretim izni 
verilmiĢtir. Bununla birlikte, 5996 sayılı Kanun‘ la üretim izni belgesi uygulaması kaldırıldığından 
bundan sonra bu tür bir belge düzenlenmeyecektir. 

  

ĠĢletme Bazında Yürütülen Gıda Denetim ve Kontrol Programları 
Ürün ve iĢletme riskine dayalı gıda denetim ve kontrol sistemine geçilmiĢtir: 2007 

yılında 27 ürünle baĢlayan programın kapsamı 2008 yılında geniĢletilmiĢ, 2008 yılında 73.431 adet 
numune alınarak gerekli kontroller yapılmıĢtır. Bunlardan 1.514 adedinde (% 2.06) olumsuzluk 
tespit edilmiĢ ve yasal iĢlem uygulanmıĢtır. 2009 yılında 17 ürün sınıfında 47 adet denetim 
programı, 4 ürün grubunda 7 adet izleme programı, 47 üründe pestisit kalıntı denetim programı ve 
12 değiĢik ürün kaleminde, ithal edilmiĢ ürünlerin iç piyasadaki etiket bilgilerine yönelik denetim 
ve kontrol programı uygulamaya konmuĢ, yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan iĢ 
yerleri hakkında yasal iĢlem yapılmıĢtır. 

 
ġekil 42. 2004-2010 yılları arasında üretim yerleri denetim sonuçları 
Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 

 
ġekil 43. 2004-2010 yılları arasında satıĢ yerleri denetim sonuçları 
 Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 

http://www.kkgm.gov.tr/
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ġekil 44. 2004-2010 yılları arasında toplu tüketim yerleri denetim sonuçları 
Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 

 
ġekil 45. 2004-2010 Yılları Arasındaki Denetim Sonuçlarına Ait Veriler  
(Toplu olarak ġekil 41-44‘de verilen veriler) 
Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 

Bazı Tarım Ürünlerinde Radyasyon Ġzleme 
Bakanlık ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arasında 2005 tarihinde imzalanan bir iĢ 

birliği protokolü çerçevesinde ―Gıda Maddelerinde ve Bazı Tarım Ürünlerinde Radyoaktivitenin 
Ġzlenmesi ÇalıĢması‖  

 2006 yılından itibaren radyasyon riski taĢıyabilecek gıda maddeleri ile çayır ve meraları 
da kapsayan izleme programları bölge ve il bazında yürütülmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin 
çeĢitli tarım ürünleri bazında radyasyon haritası çıkarılmıĢtır. 

Protokol çerçevesinde yıllık olarak yürütülen izleme programı kapsamında analizi 
yapılan numunelerde radyoaktivite değerleri doğal radyasyon seviyelerinde olup insan sağlığı 
açısından sakınca yaratabilecek herhangi bir radyoaktif bulaĢma riski ile karĢılaĢılmamıĢtır. 

  

Çok Yıllık Denetim ve Ġzleme Programları 
Bu programlar Bakanlığa bağlı merkezden koordine edilen ve yıllık bazda güncellenen 

ülke genelinde üretim rakamları baz alınarak uygulanan çok yıllık programlardır. Bu programlar 
farklı ürün gruplarında farklı risklerin izlendiği programlar olup aĢağıda özetlenmiĢtir. 
Programlara ait 2008 ve 2009 yılı sonuçları ise Ek III‘de verilmiĢtir. 
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Süt ve Süt Ürünleri Denetim Programı  
Taklit ve tağĢiĢin tespiti ve haksız rekabetin önlenmesi ve güvenli ürün arzının 

sağlanmasını amaçlar. Oniki alt programda çalıĢmlar yürütülmektedir:  
1. Beyaz Peynirde Mikrobiyolojik Denetim Programı,  
2. Yöresel Peynirlerde Mikrobiyolojik Denetim Programı,  
3. Dondurmada Mikrobiyolojik Denetim Programı,  
4. Sade Yoğurtta Jelatin Aranması Denetim Programı,  
5. Süt Ürünlerinde Bitkisel Yağ Aranması Denetim Programı,  
6. Yoğurtta Toplam Spesifik Mikroorganizma Sayısı,  
7. Peynirde Karboksi Metil Selüloz Aranması,  
8. Peynirde Sorbat Aranması,  
9. Peynirde NiĢasta Aranması,  
10. Yoğurtta Natamisin Antibiyotiği Aranması,  
11. Yoğurtta Karboksi Metil Selüloz Aranması,  
12. Isıl ĠĢlem GörmüĢ Sütte Aflatoksin M1 Aranması  

Bu program kapsamında; 2224 adet numune alınmıĢ olup 2179 adet numune analiz 
sonucu olumlu, 45 adet numune analiz sonucu ise olumsuz olarak tespit edilmiĢtir.  

-2008 yılında toplam 6.743 adet denetim gerçekleĢtirilmiĢtir. Mevzuata uygun olmayan 
429 adet iĢ yerine Ġdari Para Cezası verilirken, 104 adet iĢ yeri hakkında da Cumhuriyet 
Savcılığı‘na suç duyurusunda bulunulmuĢtur.  

-2009 yılında yapılan 7.336 adet denetim sonucunda 461 adet iĢ yerine idari para cezası 
verilmiĢ, 42 adet iĢ yeri hakkında Cumhuriyet Savcılığı‘na suç duyurusunda bulunulmuĢtur.  

-2010 yılının ilk 4 ayında 1.923 adet denetim yapılmıĢ, 160 adet iĢ yerine idari para 
cezası uygulanmıĢ, altı  iĢ yeri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuĢtur. 

 
Aflatoksin izleme ve denetim programı 
Denetim ve izleme programları kapsamında ―Kuru Meyve ve Kuru Meyve Ürünlerinde 

Aflatoksin‖  denetim programı yürütülmektedir. Bu program kapsamında; fındık, kuru incir, antep 
fıstığı, yer fıstığı, susam, lokum, helva, ballı çerez, kırmızı toz ve pul biber gibi ürünlerde 
aflatoksin aranmaktadır. 

 

Taze Meyve ve Sebzelerde Pestisit Kalıntısı Ġzleme Programı 
Taze meyve ve sebzelerde pestisit kalıntıları izlenmektedir. 2008 ve 2009 yılarında 

çalıĢma yapılan 2392 ve 2262 adet numunenin aynı sıra ile % 4,14 ve % 6,85‘ inde mevzuat ihlali 
saptanmıĢtır. 

 

Hile ve tağĢiĢin önlenmesi amacıyla yapılan denetim programları 
Et ürünleri, süt ürünleri ve bitkisel yağların üretiminde kullanılmaması gereken veya 

bileĢiminde bulunmaması gereken maddelerin tespiti amacıyla yürütülmektedir. 
 

Ġ thalat ve Ġhracat Kontrolleri 
Ġthalat aĢamasında kontrol belgesi ya da fiili ithalat sırasında alınan ürünlerde kontrol ve 

denetimler yürütülmektedir. Ġhracat kontrolleri alıcı ülkenin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır. 
 

ALO GIDA 174 hizmeti  
2009 yılından itibaren yürütülmektedir. Bu hizmet kapsamında, gıdaya iliĢkin her türlü 

Ģikayet veya talep Türkiye'nin her yerinden 174 çevrilerek çağrı merkezine bildirilebilmekte ve 
Bakanlık yetkililerince Ģikayete yönelik kontrol ve denetimler gerçekleĢtirilmektedir. 

 

Pestisit Kullanımı ile ilgili ÇalıĢmalar 
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- 04.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren ―Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların 
Kayıt Altına Alınması ve Ġzlenmesi Hakkında Yönetmelik‖   ile üreticilerin yetiĢtirdikleri ürünlerde 
kullandıkları kimyasalların kayıt altına alınması kurala bağlanmıĢtır. Bu kapsamda üzüm, 
turunçgil, kayısı-badem, kiraz-viĢne, Ģeftali-nektarin, elma, çilek, domates, patlıcan, biber, kavun-
karpuz, kabak, lahanagiller, erik, armut, hıyar, soğan-sarımsak, patates, yaprakları yenen yeĢil 
sebzeler, yemeklik baklagiller, ceviz, havuç, antepfıstığı, zeytin, mısır, hububat, ayva ürünlerinde 
görülen hastalık ve zararlılar ile nasıl mücadele edileceği, hangi ilaçların kullanılacağı ve bu 
ilaçların dozları ile ilgili bilgileri de içeren 27 ürün için toplam 1.123.000 adet ―Bitki Koruma 
Çiftçi El Kitapçığı‖  ve 2.225.000 adet ―Üretici Kayıt Defteri‖  çiftçilere  ulaĢtırılmıĢtır.  

- Havadan ilaçlamalar yasaklanmıĢtır:  06.05.2006 tarihinden itibaren zeytin sineği 
mücadelesi hariç olmak üzere havadan ilaçlamalar yasaklanmıĢtır. zeytin sineği mücadelesinde ise; 
2011 yılından itibaren yasaklamanın planlandığı belirtilemektedir.  

- 11 Ekim 2007 tarihinde yürürlüğe giren ―Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve 
Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” ile bayi olabilme Ģartları 
oluĢturulmuĢ, bugüne kadar 5793 adet bitki koruma ürünü (BKÜ) bayiliğine izin verilmiĢtir.  

- BKÜ bayileri, yeni uygulamalar ve mevzuat yönünden yılda iki kez eğitimden 
geçirilmektedir. Bitki koruma ürünü bayilerinin mevzuatta belirtilen Ģartları taĢıyıp taĢımadıkları 
ve sorumluluklarını yerine getirip, getirmedikleri yönünden yerinde kontrolleri yapılmaktadır.  

- AB uyum çalıĢmaları çerçevesinde, ülkemizde ruhsatlı bitki koruma ürünleri yeniden 
gözden geçirilerek 158 adet aktif maddenin imalatı ve ithalatı sonlandırılmıĢtır.     

- 12 ġubat 2009 tarihinde yürürlüğe giren ―Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli SatıĢ Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik‖  ile bitki koruma ürünlerinin satıĢına reçete zorunluluğu 
getirilmiĢtir. 

- "Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri Tavsiye El Kitabı" basılmıĢtır.  
- 21.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren ―Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik‖  ile BKÜ‘ leri uygulayabilecek kiĢiler hakkında kurallar 
belirlenmiĢtir.  

- Sera, toprak ve zirai mücadele amaçlı kullanılmakta olan metil bromürün kullanımı 
2006 yılında sonladırılmıĢtır. Bununla birlikte tüm dünyada olduğu gibi karantina ve taĢıma öncesi 
kullanımı kontrollü bir Ģekilde devam etmektedir (bu miktar ülkemizde yaklaĢık 25 ton civarında 
olduğu ifade edilmektedir). 

 

GDO, Biyogüvenlik Kanunu ve Yönetmelik ÇalıĢmaları 
5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanmıĢtır. Bu Kanuna göre ülkemizde GDO‘ lu ürün yetiĢtirmek yasaktır. GDO‘ lu ürünlerin 
ithalatında ise; Bilimsel Komite tarafından risk değerlendirmesi yapılarak tüketimine izin verilen 
genler ve ürünlerinin ithalatına izin verilmektedir. Bu Kanuna bağlı Yönetmelikler hazırlanmıĢ 
olup yayım aĢamasındadır.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Ġnsanların sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri 

gereklidir. Güvenli olmayan gıdaların tüketimi insan sağlığı için ciddi tehlikeleri beraberinde 
getirdiğinden yeterli ve dengeli beslenirken de güvenilir gıdaya ulaĢmak önemlidir. Gıda maddesi, 
doğası gereği, insana sağlığı açısından gerekli olan birçok öğenin yanısıra, sağlığa risk unsuru 
olabilecek birçok tehlikeyi de yapısında bulundurabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel gıda güvenliği endiĢelerini; ―mikrobiyolojik 
tehlikeler‖ , ―kimyasal tehlikeler‖ , ―gıda kaynaklı hastalıkların taranması ve izlenmesi‖ , ―yeni 
teknolojiler‖ , ―ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi‖  baĢlıkları altında 
sınıflandırmıĢtır.  

Gıda güvenliği açısından önemli olan biyolojik tehlikeler; bakteriyel, fungal, viral ve 
paraziter etkenler nedeniyle oluĢabilir. Ġntensif yetiĢtirme programlarının uygulanmasıyla, bu 
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tehlikeler içerisinde yer alan hayvansal gıdalardan insana geçmesi muhtemel zoonotik ajanlara 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan hastalıklar özellikle dikkat edilen bir konu haline gelmiĢtir. 
Ġnsan ve hayvan sağlığı için büyük sağlık sorunları oluĢturan zoonotik hastalıklar, geliĢmiĢ 
ülkelerde uygulanan eradikasyon programlarıyla kontrol altına alınmıĢ ve bazılarının (tüberküloz 
ve bruselloz) tamamen ortadan kaldırılması sağlanmıĢ veya yalnızca sporadik olgular düzeyine 
indirilmiĢtir. Ancak, ülkemizde adı geçen hastalıklar halen güncelliğini koruyan hastalıklardandır.   

Gıda kaynaklı kimyasal tehlikeler kapsamında; hayvancılıkta ve bitkisel üretimde verimi 
arttırmak amacıyla hatalı ve bilinçsiz olarak kullanılan veteriner ve zirai ilaç kalıntıları ile çevresel 
kaynaklardan bulaĢan poliklorlu bifeniller, dioksin ve ağır metaller veya gıda iĢleme aĢamalarında 
oluĢan polisiklik aromatik hidrokarbon bileĢikleri, nitrozaminler, ambalaj materyalinden kaynaklı 
polivinil klorür benzeri maddeler sayılabilir. Gıdaların yapısındaki doğal toksik bileĢenler ve 
alerjenler gıda güvenliği kapsamında göz önüne alınması gerekli önemli unsurlardandır. Ayrıca, 
gıda katkı maddelerinin tekniğine uygun olarak kullanılması ve öngörülen dozlarda sadece izin 
verilen gıdalara uygulanmasının kontrolü büyük öneme sahiptir. Bunların dıĢında gıda üretimi 
sürecinde ortaya çıkan atık ve artıkların çevreyi kirletmeyecek Ģekilde kontrolü ve ortamdan 
uzaklaĢtırılması da gıda güvenliği ve çevre hijyeni açısından büyük önem taĢımaktadır.  

GeliĢen teknolojiyle doğru orantılı olarak üretimde kimyasalların kullanım oranı 
artmaktadır.  Sanayi artık ve atıkları çevre kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Böylece gıda 
hammaddelerinin çevre kirliliğine bağlı olarak yapıya istenmeden giren yada insan eli ile katılan 
maddelerden kaynaklı kontaminant (bulaĢ) ve kalıntı yükü artmaktadır. Bu maddelerle ilgili 
koruma düzeylerinin belirlenmesindeki karar çok yönlü risk analiz prosedürleri izlenerek 
verilmekte ve uluslararası düzeyde belirlenmiĢ olan değerler ulusal mevzuata taĢınmaktadır. 
Ülkemizdeki koruma seviyelerinin belirlenmesinde Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı yetkilidir.  AB 
ile uyum sürecinde olmamız nedeniyle bu maddeler için yasal sınırların belirlenmesinde Birlik 
değerleri esas alınmaktadır.  

Gıda kaynaklı risklerden özellikle proses kontaminatları, kalıntı ve kontaminantlar ile 
gıda katkı maddeleri grubunda yer alan bazı maddeler insanlarda oluĢan kanser vakaları ile 
iliĢkilendirilmektedir. 

GeliĢmiĢ ülkeler, gıda kaynaklı risk etmenlerinin gıdalarla alım miktarlarını sürekli 
kontrol altında tutmak üzere, riskli gıdaları belirleyerek çok yıllık izleme programları oluĢturmakta 
ve yürütmektedirler. Ülkemizde de aflatoksin, ağır metal, pestisit baĢta olmak üzere belli riskler 
için çok yıllık kontrol planları oluĢturularak yürütülmektedir. Bu tip çalıĢmaların yapılmasında 
uygun altyapıya sahip olmak önemlidir. Ülkemizde bu alanla ilgili altyapının geliĢtirilmesi 
yönünde çalıĢmalar yürütülmekte olup, analizlerde kullanılmakta olan cihaz altyapısı 
geliĢtirilmiĢtir. Diğer yandan,  bu konuda yetkili bakanlıkta hem laboratuvar bazında hem denetim 
aĢamasında yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmadığı hususuna hem kamu tarafından hem de 
paydaĢlar tarafından iĢaret edilmektedir. Bu nedenle bu alandaki sorunların etkin olarak izlenerek 
kontrolünün gerçekleĢtirilebildiğinden  bahsedilmesi güçleĢmektedir. 
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1.13.2. Dünyada ve Türkiye’de Gıda Denetim Sistemi 
Günümüzde, gıdaların neden olduğu zararların büyük ölçüde ―hijyenik olmayan gıda‖  

üretiminden kaynaklandığı, hem sektörün içerisinde yer alan kiĢiler hem de her düzeydeki 
tüketiciler tarafından da bilinen bir durumdur. Gıda hijyeni, ―gıda maddesinin sağlıklı olması için 
alınması gereken tüm tedbirleri‖  ifade eder. Gıda iĢletmeleri, güvenli gıda üretimi temelinde ve 
belirli bir kalitede üretim yapması gereken iĢletmelerdir. Bu tip iĢletmelerde kontrolsüz üretim ve 
güvensiz gıdanın piyasaya arzının olması durumunda insan sağlığı olumsuz etkilenebilir. 

Gıda  yolu ile insan sağlığının etkileĢimi; çiftlik aĢamasında bitkilerdeki zararlılarla 
mücadele ve hayvanların beslenmesinden baĢlayarak ürünlerin üretimi ve paketlemesine kadar 
geçen gıda tedarik zincirinin farklı basamaklarında yapıya girebilen çeĢitli kimyasallar, bulaĢanlar 
ve organizmalar yoluyla olabilir. Gıda kaynaklı sağlıkla ilgili bu tehlikeler tarladan baĢlayarak 
gıda üretim zincirinin belli noktalarında gıdaya girebilir (ġekil 46). 

 
ġekil 46. ―Tarladan Çatala Gıda Güvenliği‖  Zincirinde Tehlikenin Gıdaya GeçiĢi  
Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Verileri 
 
Gıda ticaretindeki yeni bir küresel ortam; ihracatçı ve ithalatçı ülkelerin gıda kontrol 

sistemlerini güçlendirmeleri ve riske dayalı gıda kontrol stratejileri uygulamaları için ülkeler 
üzerinde önemli yükümlülükler yerleĢtirmektedir.  

Etkili ulusal gıda kontrol sistemleri, sağlığın korunması ve tüketicilerin güvenliğini 
sağlamak için gereklidir. Bu sistemler, aynı zamanda, hem ulusal hem de uluslararası ticarete giren 
gıdaların kalite ve güvenilirliği ile ithal edilen gıdaların ulusal gereksinimlerine uygun olmasını 
sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.  
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Günümüzde, tüketicilerin üretilen, iĢlenmiĢ ve pazarlanan gıdanın kaynağına ilgisi 
giderek artmaktadır. Tüketiciler, hükümetlerinden gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin 
korunması için daha fazla sorumluluk almasını istemektedir. 

 

 1.13.2.1. Dünya Çapındaki Düzenlemeler 
Uluslararası alanda özellikle ticaretin geliĢmesi sonucunda insan sağlığını, dolayısıyla 

ticareti tehdit eden riskler daha belirgin bir sorun olarak ortaya çıkmıĢtır. Ticarete konu ürünleri 
satan ve alan ülkelerde hem kendi ülkelerinde halk sağlığını güvence altına almak üzere bu riskleri 
disipline etmek ve ticareti düzenlemek gibi amaçlarla kendi ulusal gıda kontrol mevzuatını 
geliĢtirmiĢtir. Bu düzenlemeler, zamanla ülkeler arasındaki ticarette birçok sorunu beraberinde 
getirerek teknik engeller oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Buna bağlı olarak ülkeler uluslararası düzeyde 
halk sağlığını güvence altına alarak adil ticareti sağlamak üzere ortak düzenlemeler yapma kararı 
almıĢtır. Bu çerçevede; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 1995‘de çok taraflı ticaret sisteminin yasal 
ve kurumsal organı olarak kurulmuĢtur.  

DTÖ‘nün Sağlık ve Bitki Sağlığı AnlaĢması (SPS) ve Ticarette Teknik Engeller 
AnlaĢması (TBT) ile güvenli, kaliteli ve çevreye zarar vermeyen gıda ürünleri ticaretinin 
kurallarını yönlendirmektedir. Bu anlaĢmalara göre;  

- Ġnsan sağlığı ve güvenliğini sağlamak, hayvan ve bitki yaĢam ve sağlığını korumak,  
- Kalite Ģartlarının yerine getirilmesini temin etmek, çevrenin korunmasını sağlamak,  
-Tüketiciyi yanıltıcı uygulamaların önlenmesine ve tüketicilerin doğru 

bilgilendirilmesine imkan sağlamak, üzere gerekli düzenlemeleri yapmak ve gerekli önlemleri 
uygun görülen düzeyde almak ülkelerin en doğal hakkıdır. Ancak, alınacak önlemlerin, aynı 
koĢulların geçerli olduğu ülkeler arasında, keyfi ya da mazur görülemeyen bir ayrım ya da 
uluslararası ticaretin üzerinde gizli bir kısıtlama oluĢturacak Ģekilde uygulanmaması önkoĢuldur.  
 

Yine; uluslararası düzeyde kurulmuĢ olan  
- Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi (OIE=Office of International Epizootics); hayvan 

hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu için teknik destek sağlamak, hayvan-toplum sağlığı ve gıda 
güvenliği ile hayvan refahı gibi konularda bilgi üretip paylaĢmak ve ülkeler arasında bu 
hususlardan kaynaklanan ticari anlaĢmazlık durumlarında referans niteliğinde görüĢ bildirme 
görevini üstlenmiĢtir. 

- BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından kurulmuĢ olan 
Uluslararası Bitki Koruma Birliği (IPPC); bitki sağlığını korumaya ve bitki hastalıklarının 
yayılmasını önlemeye yönelik uluslararası bir birliktelik temelinde bitkilerde oluĢan hastalıkların 
belirlenmesi, yayılmasının önlenmesi ve yok edilmesi konusunda dünya ulusları arasında 
koordinasyon ve iĢ birliğinin sağlanması görevlerini üstlenmiĢtir.  

- FAO ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kurulan ―Kodeks Alimentarius 
Komisyonu (CAC)‖  ise gıda maddelerine yönelik asgari kalite ve güvenlik kriterlerini belirlemekte 
ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır. Kodeks 
Alimentarius‘un amacı; halk sağlığı amaçlı mevzuatın uyumunu sağlamak ve uluslararası ticareti 
kolaylaĢtırmak için, gıda için iĢletmelerin tanımlarını ve gereksinimlerini tesis etmek ve 
özendirmeyi teĢvik etmektir. Bu komisyonun seçtiği uzman komiteleri tarafından geliĢtirilen 
Kodeks standartları; bilimsel olarak savunulabilir ve ulusal düzenlemelerin değerlendirilmesinde 
yaygın olarak kullanılır ve büyüyen gıda sanayinin ihtiyacı olan evrensel standartlara rehberdir.  

 
SPS anlaĢması gereği; güvenilir gıdanın üretimi için belli kontrol sistemlerinin 

geliĢtirilmesi ve uygulamaya konulması DTÖ tarafından tüm üye ülkeler için zorunlu kılınmıĢtır. 
SPS AnlaĢmasına göre; DTÖ‘ye üye ülkeler, gıda güvenliği hakkındaki ulusal önlemlerini 
uluslararası standartlar, ilkeler ve Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından hijyen kodları ve 
uygulama esasları, katkı maddeleri, veteriner ilaçları, pestisit kalıntıları, bulaĢanlar, analiz 
metotları ve örnekleme ile ilgili kabul edilen kurallarla uyumlu olarak; bilimsel gerçekler  
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doğrultusunda almalıdır. Bu ifade Kritik Kontrol Noktaların da Tehlike Analizi (HACCP) 
uygulamasının dayanağını oluĢturmakta ve tarım ve gıda ürünleri ticaretine yön vermektedir.  

Günümüzde gıda güvenliği ile ilgili mevzuatta ― tarladan çatala gıda güvenliği‖  yaklaĢımı 
benimsenmiĢtir. ―Tarladan-Çatala‖  kavramı; tüm gıda üretimi ve piyasaya arzı aĢamalarında gıda 
güvenliği ve hijyeni için benimsenmiĢ olan yeni yaklaĢımı özetlemektedir. Bu yaklaĢımda 
tehlikenin yerinde önlenmesi temel amaçtır. Bu yolla hem güvenilir gıdanın sürekli piyasaya arzı 
sağlanarak, yerinde müdahale ile kaynak israfı önlenmeye çalıĢılmakta ve halk sağlığının 
korunması hedeflenmektedir. 

 

 1.13.2.2. Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Bölgesel ve GeliĢmiĢ Ülke 
YaklaĢımları 

19. yüzyılda yaĢanmak durumunda kalınan gıda kaynaklı krizler, dünya üzerinde 
geliĢmiĢ kabul edilen ülkelerin bile gıda güvenliğini yeterince sağlayamadığını ortaya çıkarmıĢtır. 
Ülkeler gıda güvenlik sistemlerini sorgulamak zorunda kalmıĢ ve gıda otoritelerini yeniden 
yapılandırmıĢtır. Yeniden yapılanan gıda otoriteleri, insan sağlığı ve tüketicilerin korunmasını 
teminat altına almak üzere, çiftlikten sofraya gıda üretimi ve pazarlamasına ait her bir aĢamayı, 
bütünüyle bilimsel bir temele oturtarak sıkı biçimde denetlenebilecek yasal düzenlemeleri 
oluĢturmayı amaçlamaktadır. Yapılan yasal düzenlemelere esas olmak üzere gıdanın tanımı 
yeniden yapılmıĢtır. Bu tanıma göre gıda; insanlar tarafından tüketilmek üzere hazırlanan veya 
insanlar tarafından tüketilmesi muhtemel olan iĢlenmiĢ, iĢlenmemiĢ veya yarı iĢlenmiĢ madde ve 
ürünlerdir. Gıdanın üretimi, hazırlanması ve iĢlenmesi sırasında gıdanın bileĢimine bilerek dahil 
edilen maddeler ile su da dahil olmak üzere içecekler ile sakızlar gıdanın tanımı içerisindedir. 
Ġnsan tüketimi için markete yerleĢtirilmek üzere hazırlananlar hariç yaĢayan hayvanlar, hasat 
öncesindeki bitkiler, yemler ile kalıntı ve kontaminantlar gıda tanımı içinde yer almaz. Tıbbi 
ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün ürünleri ile narkotik ve psikotropik ürünler de gıda değildir.  

Yeterli ve güvenli gıda arzı, dünya üzerindeki tüm toplulukların ve ülkelerin 
gündeminde olan öncelikli konulardandır. Bu konu, aslında yıllardır ülkelerin öncelikleri 
arasındadır. Bu nedenle, yakın bir tarihe kadar birçok gıda maddesinin üretimi bizzat devlet eliyle 
gerçekleĢtirilmiĢ, bireylerin sağlıklarının güvence altına alınması ve gıda ürünlerinin bilimsel 
temelde üretimini gerçekleĢtirecek nitelikte iĢgücünün temini amaçlanmıĢtır.  

GeliĢmiĢ ülkelerde gıda güvenliği düzenlemeleri; gıda kaynaklı tehlikelerin 
önlenmesiyle ilgilidir. Genel olarak, bu düzenlemelerin birincil amacı, halk sağlığının 
korunmasıdır. Aynı zamanda, piyasanın düzenlenmesiyle ilgilidir ve adil rekabeti sağlama 
konularını da kapsar. 

Bu ülkelerdeki tüketiciler; tükettikleri gıdanın güvenli olduğu konusunda açık garantiler 
istemekte ve hükümetlerin bu konuyu güvence altına almasını talep etmektedirler. Hükümetler de 
halklarının yeterli ve güvenilir gıdaya ulaĢmasını temin için politikalar oluĢturarak 
uygulamaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde, piyasaya arz edilen gıdalardan kaynaklanabilecek tehlikelerin 
önlenebilmesi için kamu eli ile denetimin yanısıra gıda üreticilerinin belli bir disiplinde üretimi 
gerçekleĢtirmelerini sağlamak üzere belirli kurallar yerleĢtirilmiĢtir. Bu ülkelerde; ―çiftlikten 
çatala‖  ya da ―ahırdan masaya‖  yaklaĢımı gıda güvenliği için benimsemiĢtir. Gıda mevzuatı, 
birincil üretimden tüketim anına kadar tüm basamaklarda gıda güvenliği ve denetimine iliĢkin 
temel ve detay kuralları kapsar. Gıda zinciri, risk analizi, erken uyarı sistemi ve izlenebilirlik gibi 
temel kavramlar bu mevzuatın kapsamındadır. Risk değerlendirmesi ve risk iletiĢiminden sorumlu 
kurumların oluĢturulmasını da kapsayan mevzuata göre;  

 Gıda zinciri bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

 Risk analizi, gıda güvenliği politikasının temel bir bileĢenidir. 

 Ürettikleri gıda ile ilgili yasal sorumluluk gıda sektörünün üzerindedir. 

 Ürünler gıda zincirinin tüm aĢamalarında izlenebilmelidir. 
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 VatandaĢlar, kamu kuruluĢlarından açık ve kesin bilgi alma hakkına sahiptir. 
 

Avrupa Birliği (AB) 
AB: temel olarak Avrupa topraklarında malların serbest dolaĢımını sağlamak için 

oluĢturulmuĢ bölgesel bir birlikteliktir. Malların serbest dolaĢımında sadece Avrupa Birliği üyesi 
ülkeler arasında bağlayıcı olan ortak kuralların belirlenmesi yoluyla hem sağlığın korunması hem 
de ticari engellerin kalkması amaçlanmaktadır. Ancak bu ülkeler de aynı zamanda global bir 
birliktelik olan DTÖ‘nün üyesidirler ve kurallarının bu birlikteliğin kuralları ile çeliĢmemesi 
esastır. AB‘de özellikle 1990‘ lı yılların baĢından itibaren ulusal sınırların ötesindeki ticarette artıĢ, 
giderek kompleks yapı alan gıda üretim ve dağıtım zinciri ve yeni bilimsel tekniklerin ortaya 
çıkıĢıyla birlikte gıda zincirinde önemli değiĢimler meydana gelmiĢtir. Ancak, düzenleyici 
politikalar aynı hızda geliĢmediğinden ortaya çıkan gıda güvenliği krizleri sistemdeki zayıflıkları 
ortaya çıkarmıĢtır. Bunun sonucunda; AB gıda güvenliğine yönelik mevzuatını gözden geçirerek 
güncellemiĢ ve yepyeni bir yaklaĢımla revize etmiĢtir. Avrupa Birliğinin günümüzdeki gıda 
güvenliği politikasının esaslarını 178/2002 sayılı Konsey ve Parlamento Tüzüğü oluĢturur. AB 
Gıda Yasası olarak da adlandırılmakta olan bu Tüzük; ‗çiftlikten çatala” ya da “ ahırdan masaya”  
yaklaĢımını gıda güvenliği için benimsemiĢtir. Tüzük; gıda güvenliği ve denetimine iliĢkin 
çerçeveyi çizer. Gıda zinciri, risk analizi, erken uyarı sistemi ve izlenebilirlik gibi temel 
kavramları tanımlar. Risk değerlendirmesi ve risk iletiĢiminden sorumlu Avrupa Gıda Güvenliği 
Otoritesini tesis eder ve AB gıda güvenliği sisteminin genel ilkelerini oluĢturur.  

AB çapında gıda denetim programları; 89/397/EEC sayılı Konsey Direktifi gereği 1992 
yılından bu tarafa uygulanmakta ve bu program sonuçları üye ülkeler arasında paylaĢılmaktadır. 

AB‘de gıdaların kontrolüne iliĢkin ek tedbirler getiren 93/99/EEC sayılı Konsey 
Direktifi uyarınca üye devletlerdeki yetkil i otoriteleri; kimya, gıda kimyası, veterinerlik, tıp, gıda 
mikrobiyolojisi, gıda hijyeni, gıda teknolojisi ve hukuku alanlarında yeterli miktar ve nitelikte 
elemana sahip olmalıdır. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 882/2004/EC Regülasyonu bu 
yönetmeliklerin yerine geçmiĢtir. Bu yönetmeliğe göre de yetkili otoriteler yeterli sayıda nitelikli 
ve deneyimli elemana sahip olmalı ve üye ülkeler yıllık kontrol programları uygulayarak 
sonuçlarını paylaĢmalıdır.  

AB mevzuatına göre; üye ülkelerin resmi kuruluĢları bazı görevleri dıĢ kontrol 
kuruluĢlarına delege edebilir. Ancak belli bir görevin delege edildiği dıĢ kontrol kuruluĢlarının 
Avrupa Standardı EN 45004‘e göre çalıĢması ve akredite olması gereklidir. Bu kuruluĢlar; 
görevlerini mevzuatında belirtilmiĢ olan Ģartlar ve tarif edildiği Ģekli ile yaparlar. Uygun sayıda 
uzman ve altyapıya sahip olmalıdırlar. Yine, görevi delege eden yetkili otorite ile etkin ve verimli 
iĢ birliği içinde olmalıdırlar. GerçekleĢtirdikleri kontroller sırasında herhangi bir uygunsuzluk 
tespit ettiğinde yaptırım uygulamazlar ve buldukları uygunsuzluğu gecikmeden yetkili otoriteye 
bildirmelidirler.  

AB‘de denetim yetkisi merkezi resmi otoritedir. Üye ülkelerin tamamında merkezi 
düzeyde bir resmi otorite vardır ve bu otorite; tüm ülke çapındaki denetimleri ya bölgesel/il 
düzeyinde doğrudan kendisine bağlı kuruluĢlar yolu ile ya da yetki devri yaptığı resmi kurumlar 
yani bölgesel ve yerel resmi otoriteler ve belediyeler aracılığı ile gerçekleĢtirmektedir (Tablo 31). 

Üye ülkelerin iç düzenlemeleri; AB‘nin  tüzük (regulation), direktif (directive) ve 
kararlarına (decision) revize edilmektedir. AB‘nin tüzükleri yayımı ve kabulünden itibaren 
doğrudan uygulanması zorunlu, bağlayıcı düzenlemelerdir. Direktifler, zorunlu amaçları 
açıklamakla birlikte, ulusal mevzuat bazında uygulama alanlarında üye ülkelerin kendi iç 
hukuklarına göre yorumlanma esneklikleri vardır. Kararlar ise; belirtildikleri tarafları bağlayan 
belgelerdir. Taraflar; üye devletler, Ģirketler ya da bireyler olabilir. Avrupa gıda mevzuatı yatay ve 
dikey anlamlara gelecek Ģekilde ifade edilir: Hijyen, etiketleme, katkı maddeleri ve paketleme gibi 
yatay mevzuat; yasanın belirli bir yönüyle ilgilenir ve bütün gıda ve gıda gruplarına uygulanabilir. 
Dikey mevzuat ise‖  reçete mevzuat‖  olarak da isimlendirilir ve et, süt, meyve suları gibi belirli 
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gıdalarla ilgilenir. Ham maddeleri, içindekiler, iĢleme ve etiketleme dahil kapsadığı gıdaların 
bütün yönlerini kontrol eden standartları belirler. 

  
Tablo 31. Bazı Avrupa Ülkelerinde Gıda Denetiminde Mevzuat ve Yetkili Otoriteler 

 
 Kaynak: Demirözü, B, 2005, Dünyada ve Türkiye‘de Yeniden Yapılanan Gıda Otoritesi, 
Gıda Mühendisliği Dergisi, 20, 33-37.  

 
93/99/EEC sayılı Konsey Direktifi‘nde tanımlanmıĢ olan eğitimleri almıĢ olan meslek 

grupları AB‘ne üye ülkelerde çevre sağlık personeli olarak görev yapmaktadır. Üye ülkelerin 
mevzuatına göre hayvan hastalıkları ve kesimhane ile ilgili konular veteriner hekimlerin 
sorumluluğundadır. Örneğin, Ġrlanda‘nın Gıda Kanunu‘na göre hayvan hastalıkları ve 
kesimhanede veteriner hekim olması Ģartı aranırken, gıda güvenliği ile ilgili diğer kontrollerde, 
kanununda tanımlanmıĢ görevleri yapabilecek özelliklere sahip,  konusuna uygun eğitimi almıĢ 
çevre sağlık personeli  dahil konuda eğitimli personelin çalıĢtırılması gerekmektedir.  

Denetimlerde kullanılan laboratuvarların; kesinlik, uzmanlık, teĢhis sınırları vs. 
bakımından AB‘ce ortaya konulan kriterlere uygun olması, yani akredite olması, laboratuvarları 
değerlendirecek olan kuruluĢların da resmi laboratuvar akreditasyonu kuruluĢlarına iliĢkin genel 
kriterleri sağlaması gereklidir.  

Gıda iĢ yerlerinde gıda güvenliği ilgili sorumluluklar gıda iĢletmecisine aittir. Bu kiĢi 
gıda yasasının Ģartlarının denetimi altındaki gıda iĢletmesi tarafından karĢılandığını garanti 
etmekten sorumlu özel ya da tüzel kiĢidir ve gıda iĢletmecisi olan kiĢi iĢletmenin sahibi, tesis 
müdürü ya da tüm gıda üretimi sağlayan tesisin kalite müdürü olabilir.  

Gıda iĢletmecisi; sorumluluğunu aldığı iĢle ilgili uyumlu uygun eğitime sahip olmalı, 
kontrolü altındaki iĢletmenin tüm aĢamalarında (üretim, iĢleme ve dağıtım) aktiviteleriyle ilgili 
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gıda yasası Ģartlarıyla üretilen gıdanın uyumlu olduğunu, ürünün izlenebilirliğini garanti etmeli ve 
mevzuattaki Ģartların karĢılandığını doğrulamalıdır. Sorumluluğu altında çalıĢan tüm kiĢilerin de 
yaptıkları iĢle ilgili eğitimli olmasını da sağlamalıdır. Ayrıca, tüketici ve yetkili otoriteyi tüketiciye 
güvenli olmayan gıda ulaĢtığında haberdar ederek mevzuat Ģartlarına uymayan bu gıdayı 
toplatmalı ya da geri çekmelidir. Piyasaya sürülen gıda insan sağlığına zararlı ise riski önleme 
amacıyla alınan önlemlerle ilgili yetkili otoriteleri haberdar etmeli ve tüketici için risk oluĢmasını 
engellemek amacıyla yetkili otoriteyle iĢ birliği içinde olmalıdır.  

AB‘ne üye ülkelerin uygulamalarına göre; yasa karĢısında ürettiği pazara arz ettiği 
üründen sorumlu olan kiĢinin, iĢ yeri sahibinden farklı biri olması durumunda onun da kayıtlı 
olması istenmektedir. Örneğin Ġngiltere‘de gıda iĢi ile uğraĢacak iĢ yerinin iĢe baĢlamadan en az 20 
gün önce bağlı bulunduğu yerin ilgili kamu kuruluĢuna baĢvurarak çalıĢacağı alanı ve sorumlu 
yönetici vasfını taĢıyacak olan gıda iĢletmecisini kayıt altına aldırması gereklidir. 

 

Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) 
ABD‘de federal, eyalet ve yerel düzeyde çok sayıda ajans gıda güvenliği alanında görev 

yapmaktadır ve her birinin sorumlukları yasalarla belirlenmiĢtir. Bununla birlikte, gıda ile ilgili 
tüm hususlar esas olarak iki federal kurum ve 50 eyalet tarafından düzenlenir.  

Tarım Bakanlığı bünyesindeki Gıda Güvenliği ve Denetim servisi ile Hayvan ve Bitki 
Sağlığı Denetim Servisi, Çevre Koruma Ajansı ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 
Gıda ve Ġlaç Ġdaresi (Food and Drug Administration-FDA) federal düzeyde gıda güvenliğinden 
sorumlu olan devlet kuruluĢlarıdır.  

ABD‘de gıda güvenliği alanındaki temel yasalar; Federal Gıda, Ġlaç ve Kozmetik Yasası, 
Federal Et Denetim Yasası, Kanatlı Ürünleri Denetim Yasası, Yumurta Ürünleri Denetimi Yasası, 
Gıda Kalitesini Koruma Yasası ve Halk Sağlığı Servisi Yasası‘dır. Bu yasaları düzenlemekle 
görevli olan ajanslar; Ġdari Prosedür Yasası‘nı, Federal DanıĢma Komite Yasasını, Serbest Bilgi 
Alma Yasası‘nı izlemek zorundadır. Ġzlenmesi zorunlu olan bu yasalar sayesinde; ABD‘de 
kuralların oluĢturulması sırasında federal ajansların hangi çerçeve içerisinde hareket edebileceğini 
belirlenerek yasaları uygulayacak kurumlar arasındaki denge sağlamakta, lokal düzeyden federal 
düzeye doğru ve düzenli bilgi akıĢının yasal temelleri oluĢturulması sağlanmaktadır. Bunun 
yanısıra, kurumlar aralarındaki uyuĢmazlıklar giderilmekte ve aynı alanda birbirinin zıttı kuralların 
oluĢturulması önlenmektedir.  

Tüketici sağlığının korunmasını amaçlayan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
ithalata yönelik en önemli kuruluĢu olan FDA, kırmızı ve beyaz et, dondurulmuĢ ve kurutulmuĢ 
yumurta ile alkollü içecekler ve tütün mamullerinin etiketlenmesi dıĢında tüm gıda ürünleri, 
kozmetik ürünler, ilaçlar, tıbbi ve radyolojik ürünlerin tüketiciye zarar vermemesi yönünde 
çalıĢmaları yürütmektedir ve tüketicinin korunmasına yönelik olarak çalıĢan ABD‘nin köklü 
kuruluĢlarından birisidir.  

ABD‘de yaygınlık kazanmaya baĢlayan ve ciddi kayıplara yol açan gıda zehirlenmelerini 
önlemek amacıyla, ―Gıda Güvenliği Programı‖nı baĢlatan FDA, ilk olarak su ürünleri üretiminde 
bulunan firmaların HACCP sistemine dayanan ve gıdalardaki bulaĢmayı en aza indirgemeyi 
amaçlayan uygulamayı zorunlu tutmuĢtur. Daha sonra bu uygulamanın kapsamı geniĢletilmiĢ, 
bugünkü durum itibariyle et ürünleri, düĢük asitli gıdalar ve meyve suları için söz konusu 
uygulamayı zorunlu hale getirilmiĢtir  

ABD‘nin eyaletlerinde güvenli gıda arzının sağlanması için gıda iĢinde sertifikalı gıda 
yöneticilerinin çalıĢtırılması gereklidir. Örneğin Florida Eyaleti ‘nin mevzuatına göre; gıda iĢi ile 
uğraĢan iĢletmeler, iĢletmedeki gıda güvenliği ile ilgili kanunda belirtilen tüm gereksinimleri 
yerine getirmekten sorumlu sertifikalandırılmıĢ bir gıda müdürü çalıĢtırmak zorundadır. ĠĢletmede 
dört ya da daha fazla iĢçi çalıĢtırıyor ise bu müdürün çalıĢma süresi mutlaka tam zamanlı 
olmalıdır. Bu tip iĢletmelerin sertifikalandırılmıĢ gıda müdürlerinin iĢten çıkması veya çıkarılması 
durumunda ise 90 gün içerisinde mutlaka aynı niteliklere sahip yeni bir müdürün bu iĢletmede 
çalıĢtırılması gereklidir.  
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Endüstri ise; etiketleme ve reklam rakiplerini izler ve onları Ġyi ĠĢ Büroları konseyi (The 
Council of Better Business  Bureaus) üzerinden çözüm bulmak üzere kurallara uymaya zorlar. 
ABD‘de hakim yasal standartlara göre; ürün güvenli olmalıdır ve ―zararlı olmayan belirlenmiĢ 
düzey (a reasonable certainty of no harm)‖  yaklaĢımı izlenmektedir. Etiketleme yanıltıcı ve yanlıĢ 
olamaz. Tarım Bakanlığı ve FDA‘nın gıda güvenliği ile ilgili yaklaĢımı gıda güvenliğinin güvece 
altına alınması için yasalara uygun üretimdir. Tarım Bakanlığı sürekli denetim ve üretim öncesinde 
onay yolunu izler. Üretilen ürünün hileli veya yanıltıcı olmaması yeterlidir. FDA‘nın yaklaĢımı ise 
rastgele örnekleme ile denetim ve pazarda kontroldür.  

ABD‘de diyet ve sağlık arasındaki iliĢkiye artan bir odaklanma vardır. Besin içerikleri ve 
sağlık beyanları, pramidim/diyet rehberleri, kaloriler üzerinde durulan konulardandır. FDA ve 
Tarım Bakanlığı tanımlamaya iliĢkin gıda standartlarının modernizasyonu fikrindedir.  ABD‘de 
ürün innovasyonu anahtardır.  Gıda güvenliği sistemleri sağlık önlemlerine odaklıdır, FDA 
Tekniğine Uygun Üretim Uygulamalarını günceller. Sıcak konularda her zaman yapılan 
uygulamalardan farklı bir perspektiften yaklaĢım yapılır. 

 

 1.13.2.3. GeliĢmiĢ Sistemlerdeki YaklaĢımın  Değerlendirilmesi 
ABD ve AB örneklerinde olduğu gibi, geliĢmiĢ ülkelerde gıda iĢi ile uğraĢan kiĢiler ve 

yöneticiler için yaptığı iĢle ilgili bilgi ve beceri kazanmıĢ, yani uygun eğitim almıĢ olma Ģartı 
aranır. Bu eğitim; yapılmakta olan iĢin niteliğine göre kısa veya uzun süreli kurs ve/veya alanında 
lisans veya lisans üstü eğitim yolu ile olabilir. 

Bu ülkelerde gıda güvenliği ile ilgili yönetim ve denetim devlet eli ile yapılır. Gıda 
kontrol otoritesi gıda üretim zincirinin tüm aĢamalarında güvenilir ve sürekli gıda üretimi ve arzını 
güvence altına almak üzere yeterli sayıda uzman personele ve altyapıya sahip olmalı ve günün 
ihtiyaçlarına uygun olarak kendisini sürekli geliĢtirmelidir. Gıda üreticilerinin de iĢletmesinde 
mevzuatta belirtilen koĢullara uygun olarak üretim/dağıtım ve arzı gerçekleĢtirmesi zorunludur ve 
günün ihtiyaçlarına uygun olarak kendisini sürekli geliĢtirmelidir (ġekil 47). 

 
ġekil 47. Gıda Üretim Zincirinde Sorumluluklar 

 Kaynak: Demirözü, B, 2005, Dünyada ve Türkiye‘de Yeniden Yapılanan Gıda Otoritesi, 
Gıda Mühendisliği Dergisi, 20, 33-37.  
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Piyasa ekonomisindeki gıda güvenliği garantisi gönüllü ek araçları da kapsar. Bunlar iyi 
Tarım Uygulaması-GAP, Ġyi Hijyen Uygulaması-GHP, CEN ve ISO standartlarıdır.  Bu 
standartlar; üretimde kalitenin artmasında anahtardır ve durum tespiti savunmasında gıda iĢletmesi 
sorumlu yöneticilerine yardımcı olabilen standartlardır (ġekil 48). Gıda iĢlemelerinin sorumlu 
yöneticileri (gıda iĢletmecileri veya iĢletme müdürleri) bu standartlar esas alınarak tarafsız bir 
kuruluĢ tarafından yapılmıĢ olan kontrollerin sonuçlarını resmi denetimde yetkili otoriteye 
yapmakta oldukları iĢ ve iĢlemlerin uygunluğunu ispatlamada destek dokümanlar olarak sunarlar. 

 
ġekil 48.Gıda kalite ve güvenilirliğinde kalite merdiveni  
Kaynak: Kerecrety, J., UEAPME SME-FIT II Eğitim Dokümanı Gıda Güvenliği 
 
Bağımsız kontrol kuruluĢları tarafından iĢletmelerin kontrolü, gıda iĢletmeleri tarafından  

― istenilen kalitede ve güvenilirlikte üretimin yapıldığını‖  ispatlamak üzere kullanılan, kimi 
durumlarda da resmi otoritenin yada tedarikçilerin talep ettiği kontrollerdir. Bu kontrol kuruluĢları 
gıda iĢletmelerinde durum tespiti yapan kuruluĢlardır ve tarafsız, Ģeffaf,  akredite kuruluĢlar 
olması, yeterli sayıda kalifiye eleman ve altyapıya sahip olması gereken kuruluĢlardır. Bu 
kuruluĢlar kontrollerinde gıda zincirinde görev aldıkları basamağa bağlı olarak, Ġyi Tarım 
Uygulaması-GAP, Ġyi Hijyen Uygulaması-GHP, CEN ve ISO standartlarına göre kontrollerini 
gerçekleĢtirirler.  

 

 1.13.2.4. Türkiye’nin Gıda Denetim Sistemi   
Türk gıda mevzuatına göre Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı (TKB) Türkiye‘de gıda 

güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı konularında baĢlıca karar alma organıdır. Sağlık Bakanlığı 
maden sularından ve özel tıbbi amaçlı gıdalardan sorumludur. Bu Bakanlığın halk sağlığını 
ilgilendiren alanlarda acil müdahale hakkı bulunmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı ise 
hayvanların korunması, genetik yapısı değiĢtirilmiĢ organizmaların çevreye olan etkisi ve orman 
çoğaltım materyallerinden sorumludur. Milli Savunma Bakanlığı askeri amaçla sunulan gıda 
ürünlerinin kontrolü, denetimi, ön inceleme ve kabul iĢlemlerinde ulusal gıda mevzuatını esas alan 
kendi talimatlarını uygulamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı bu tür faaliyetlerde kendi altyapısını, 
laboratuvarlarını ve personelini kullanmaktadır. Laboratuvar hizmetlerinde ayrıca yetki verdiği 
özel ve tüzel laboratuvarlarla da çalıĢmalarını yürütmektedir.   
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Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, ―çiftlikten çatala‖  tüm gıda üretim sürecinde gıda 
güvenilirliği konusunda ülkemizin yetkili otoritesidir. Bakanlığın temel gıda güvenilirl iği 
politikası Kodeks Alimentarius ve AB müktesebatı ile uyumlu olarak hazırlanan mevzuat 
çerçevesinde, ülke genelinde “ Tarladan/Çiftlikten Çatala Gıda Güvenliği”  noktasından hareketle, 
tamamlayıcı ve etkin bir gıda güvenliği sistemini yerleĢtirmeyi hedeflemektedir.  

Bakanlık, bünyesinde bitki sağlığı, hayvan sağlığı, gıda ve yem konularında izin-tescil, 
ruhsat, ithalat, ihracat ve yurtiçi denetim ve kontrol hizmetlerini yürütmektedir. Gıda güvenliğinin 
denetlenmesi ile ilgili görevler; Bakanlığa bağlı 81 Ġl Müdürlüğü bünyesinde görevli 4.674 adet 
gıda denetçisi ve yardımcı denetim elemanı tarafından yürütülmektedir. Bu elemanlar tarafından 
ülke genelindeki kayıtlı 52.562 gıda üretim yeri, 228.423 gıda satıĢı yapan iĢ yeri ve 131.212 gıda 
toplu tüketimi yapan iĢ yerinin gıda denetim ve kontrol hizmetleri yürütülmektedir. Gıda 
denetçileri ithalat ve ihracat aĢamalarında da gıda güvenilirliğine yönelik izin-tescil, denetim ve 
kontrolleri yürütme görevini  üstlenmiĢtir.  

Gıda güvenliğine yönelik analizler Bakanlık bünyesinde yer alan 40 adet Ġl Kontrol 
Laboratuvar Müdürlüğü ile Bakanlık tarafından yetki verilmiĢ olan 57 adet Özel Gıda kontrol 
Laboratuvarı tarafından yürütülmektedir. Bu laboratuarlar Ġl Müdürlüklerinin gıda denetçileri 
tarafından alınan numunelerde gıda güvenliğine yönelik analizleri gerçekleĢtirmektedirler.   

Bakanlık gıda denetiminde ürün ve iĢletme riskine dayalı gıda denetim ve kontrol 
sistemini benimsemiĢtir. Bakanlık tarafından risk esaslı denetim ve kontrollerle Türk Gıda 
Kodeksine uygun güvenli ve hijyenik gıda üretiminin sağlanması yanında gıda iĢyerlerinin teknik 
ve hijyenik düzeylerinin de düzeltilmesinin hedeflendiği ve bu sistem ile denetim sıklığının 
arttırılmıĢ olduğu belirtilmektedir. Bakanlık verilerine göre risk esaslı denetim 2007 yılında 27 
çeĢit üründe gerçekleĢtirilmiĢtir. 2008 yılında 73.431 adet numune alınmıĢ, bunlardan 1.514 
adedinde (% 2.06) olumsuzluk tespit edilerek yasal iĢlem uygulanmıĢtır. 2009 yılında ise 17 ürün 
sınıfında 47 adet denetim programı, dört ürün grubunda yedi adet izleme programı, 47 üründe 
pestisit kalıntı denetim programı ve 12 değiĢik ürün sınıfında ithal edilmiĢ ürünlerin iç piyasadaki 
etiket bilgilerine yönelik denetim ve kontrol programı uygulanmaya baĢlanmıĢtır.  

13 Haziran 2010 tarihinde yayımlanmıĢ olan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile TKB gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı alanında ― tek 
yetkili otorite‖  olarak, yani bu alanlarda düzenlemeler yapmaya ve ilgili kontrol ve denetimleri 
yürütmeye yetkili kurum olarak belirlenmiĢtir. Diğer taraftan, aynı Kanun‘ la, Bakanlık gerekli 
gördüğü durumlarda ilgili taraflara görev ve sorumluluk verme yetkisini de elinde 
bulundurmaktadır. Kanun‘da ― ilgili taraflar‖  ibaresi hakkında açık bir tanımlamaya yer verilmemiĢ 
olmakla birlikte, Kanun‘un 31/10 maddesinde ―Bu Kanun kapsamındaki kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevler hariç olmak üzere, uygun göreceği görev ve yetkiler için kamu 
kurum ve kuruluĢları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, gerçek kiĢiler, özel hukuk 
tüzel kiĢileri, birlikler, kooperatifler, vakıf ve üniversiteler ile iĢ birliği yapabilir. Bunlardan 
Bakanlıkça belirlenen Ģartlara sahip olanlara, bu görev ve yetkilerin tamamı veya bir kısmı 
tamamen veya kısmen devredebilir veya hizmet alımı yolu ile yerine getirebilir‖  denilmek 
suretiyle yetki devrinin yapılması durumunda ilgili tarafın kimler olacağı konusuna açıklık 
getirilmiĢtir. Devir yapılan görev ve yetkilerin ne olacağına dair hususlar ise açıklanmayarak 
ikincil mevzuata bırakılmıĢtır. Kanun, gıda, gıdayla temas eden madde ve malzeme ile yemlerin 
üretim, iĢleme ve dağıtımının tüm aĢamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbi ürün 
kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaĢanların kontrollerini, salgın veya bulaĢıcı hayvan hastalıkları, 
bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalarla mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev 
ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, 
veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriĢ ve çıkıĢ iĢlemlerini ve 
bu konulara iliĢkin resmi kontrolleri ve yaptırımlarını kapsamaktadır. KiĢisel tüketim amaçlı 
birincil üretim ile kiĢisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdalar ise kapsam dıĢındadır. Ayrıca, 
Kanun‘da geleneksel ürünler, taze etin doğrudan son tüketiciye küçük miktarlarda arzı ya da son 
tüketiciye satıĢı yapan yerel perakendecilere arzı ile ilgili istisnalar getirmiĢtir.  
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Yeni düzenlemeye göre güvenilir olmayan gıda, gıdayla temas eden madde ve malzeme 
piyasaya sunulamayacaktır. Ġnsan sağlığı için tehlike oluĢturan ve tüketime uygun olmayan gıda, 
güvenilir olmayan gıda kabul edilecektir. TKB güvenilir olmadığına dair yeterli Ģüphenin oluĢması 
halinde gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilecek veya piyasaya arz edilen gıdayı toplatabilecek 
yetkilerle donatılmıĢtır. Ayrıca bakanlık, insan sağlığını göz önünde bulundurarak, bazı madde ve 
ürünlerin, gıda olarak veya gıda üretiminde kullanılmalarını kısıtlayabilecek ya da 
yasaklayabilecektir.  

Bu kanuna göre, Kanun kapsamındaki kontrollerle ilgili analizleri veya hastalık ve 
zararlı organizma teĢhisi yapmak üzere faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kiĢilere ait 
laboratuarlara yetki devri yapılabilmektedir. Bu tip laboratuvarların faaliyetlerinden sorumlu, konu 
ile ilgili en az lisans düzeyinde eğitim almıĢ sorumlu bir idarî personel çalıĢtırması zorunludur. 

Aynı kanun ile 5179 sayılı Kanun‘da yer alan  bütün gıda iĢletmelerinde sorumlu 
yönetici olarak lisans düzeyinde konu uzmanı çalıĢtırılma zorunluluğu kaldırılarak, ―30 beygir 
üzeri motor gücü bulunan veya en az 10 personel çalıĢtıran iĢ yerleri‖  için lisans düzeyinde en az 
bir konu uzmanı istihdamı çalıĢtırılma zorunluluğu getirilmiĢtir.  

Kanunda, içme ve maden sularına iliĢkin denetim ve kontroller ile ilgili yetki doğal veya 
katkılı olup olmadıklarına bağlı olarak TKB veya SB‘dadır. Sağlık Bakanlığı, ayrıca, özel tıbbi 
amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne iliĢkin usul ve esaslarını belirlemekle 
yetkilidir.  

Aynı kanuna göre; kanun kapsamındaki kontrollerle ilgili analizleri veya hastalık ve 
zararlı organizma teĢhisi yapmak üzere faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kiĢilere ait 
laboratuarlara yetki devri yapılabilmektedir. Bu tip laboratuvarların faaliyetlerinden sorumlu, konu 
ile ilgili en az lisans düzeyinde eğitim almıĢ bir idarî personel çalıĢtırması zorunludur. 

Resmi kontroller sırasında, insan sağlığı, gıda ve yem güvenilirliği, bitki ve hayvan 
sağlığı açısından tehlike oluĢturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, idari para cezaları 
hariç olmak üzere diğer idari yaptırımları uygulamaya kontrol görevlileri yetkili kılınmıĢtır.  

Birincil üretim yapanlar, perakende iĢ yerleriyle, gıda ve yem iĢletmecileri, kendi 
kontrolleri altındaki faaliyet alanıyla ilgili TKB‘ca belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına 
uymakla yükümlüdür. Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda iĢletmecisi, tehlike analizi ve kritik 
kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurma ve uygulama 
yükümlülüğündedir. Birincil üretim yerleri ise Bakanlıkça belirlenen genel ve özel hijyen 
esaslarına uymak zorundadır. 

 
Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Temel Alınan Gıda Mevzuatı 
Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı sektörünü düzenleyen temel mevzuat; Haziran 

2010‘de kabul edilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘dur. 
Bu kanun; 13.12.2010 tarihinde bütünüyle yürürlüğe girmiĢtir. Kanuna bağlı ikincil mevzuat 
hazırlanmakta olup henüz tamamlanmamıĢtır.  

Gıda maddelerinin taĢıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterleri, Türk Gıda Kodeksi 
Yönetmeliği ve bağlı tebliğlerinde yer almaktadır. Bu mevzuat, günün gerekl iliklerine uygun 
olarak güncellenmektedir. Halen 100‘ün üzerinde yatay ve dikey özellikte tebliğler 
yayımlanmıĢtır. Ancak bunlar 5179 sayılı Kanuna bağlı olan mevzuattır ve 5996 sayılı Kanuna 
bağlanması ile ilgili düzenlemeler yürütülmektedir.  

 

 1.13.2.5. GeliĢmiĢ Ülke Sistemleriyle Ülkemizdeki Sistemin KarĢılaĢtırması 
ve Sorunlar 

Ülkemiz temel gıda güvenliği politikası; Kodeks Alimentarius ve AB müktesebatı ile 
uyumlu olarak ― tarladan sofraya‖  prensibiyle planlanmıĢtır ve tüketiciye güvenli gıda arzının 
temini, ülke ihracatının geliĢtirilmesi ve sektörde haksız rekabetin önlenmesini hedeflemektedir. 
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Bu alandaki ana hedef; AB ile uyumlu olarak hazırlanan mevzuat çerçevesinde, ülke genelinde 
etkin gıda kontrolü uygulamalarının gerçekleĢtirilmesi ve tüketiciye güvenli gıda arzının teminidir. 

Aslında, ülkemizde, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hükümetler tarafından, 
piyasaya güvenilir sürekli gıda arzını sağlama amacına yönelik olarak konuya özel stratejiler 
oluĢturarak takip etmiĢtir. Bu alanda eğitimli insan gücünün oluĢturulmasına ve alanında 
istihdamına özel önem vermiĢtir. Ülkemizde bu alanda eğitimli insan gücünü oluĢturmak amacıyla 
özel kaynaklar ayrılarak konu bazında uzmanların yetiĢtirilmesi sağlanmıĢtır. Bu uzmanların gıda 
sektörüne hizmet veren kurum ve kuruluĢlarda istihdamı ile üretim, denetim ve kontrol 
aĢamalarının güvence altına alınmasına çalıĢılmıĢtır. Sonrasında yapılan yasal düzenlemelerle bu 
tip iĢ kollarında konu uzmanı çalıĢma Ģartı getirilmiĢtir. Ülkedeki iĢletme sayılarını ve ölçeklerini 
ortaya koymak amaçlı envanter çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler 
çerçevesinde iĢletmeler, sanayi ve ticaret odalarınca kayıt altına alınmaya baĢlanmıĢtır. 1995 
yılında yürürlüğe giren 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ile iĢletme büyüklüklerinin tespitinde kapasite raporlarının kullanımı gıda 
mevzuatına taĢınmıĢ ve gıda iĢletmelerinde gıda bilimi konusunda eğitim görmüĢ kiĢilerin sorumlu 
yönetici ve eleman olarak istihdamı zorunlu hale getirilerek, bu iĢletmelerde gıda güvenliği ve halk 
sağlığı ile ilgili koĢulların sağlanması ve iĢletmelerin geliĢtirilmesinin konuda yetiĢmiĢ eleman 
istihdamı yolu ile desteklenmesi amaçlanmıĢtır. 2004 yılında yürürlüğe giren 5179 sayılı Gıdaların 
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname‘nin DeğiĢtirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun‘da sorumlu yönetici için ―gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan, 
iĢverenle birlikte sorumlu olan yönetici‖  tanımı yapılmak sureti ile bu alandaki düzenlemelerin 
geliĢtirilmesine devam edilmiĢtir. 

Tüm bu çalıĢmalara rağmen, yönetimsel problemler ve kaynak yetersizlikleri gibi 
nedenlerle, bu alandaki geliĢen ihtiyaçlara cevap verebilen güçlü sistemler oluĢturulamamıĢtır.  

Tüm gıda zincirinde gıda güvenliği kurallarının uygulanmasının kontrol ve denetiminden 
sorumlu olan Bakanlık olan Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı verilerine göre bitki sağlığı ve hayvan 
sağlığı ile ilgili alandaki çalıĢanlar hariç olmak üzere gıda denetiminden sorumlu olan denetçi ve 
denetçi yardımcısı sayısı 4.674‘ tür ve bu kiĢiler  ülkemizde kayıtlı toplam 412.197 adet iĢ yerinin 
gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu tip iĢletmelerin denetim 
sıklığının mevzuata göre yılda en az iki kez olması gerekmektedir. Riske dayalı denetim 
sistemlerinde bazı iĢyerlerinin denetim sıklığı ise aylık olarak hatta günlük/saatlik/sürekli kontrolü 
bile gerektirebilmektedir. Bu denetçiler, iĢ yeri denetimlerinin yanısıra ithalat, ihracat 
denetimlerini de yürüten kiĢilerdir. Bakanlık kayıtlarına göre 2009 yılında gıda iĢyerlerine yönelik 
olarak 350.455 denetim gerçekleĢtirilmiĢ ve toplamda 73.431 adet numune alınmıĢtır.  

AB‘nin 2010 yılına ait kayıtlarına göre; Ġrlanda‘da 1359 adet tam zamanlı denetçi görev 
yapmaktadır. 16.707 adedi perakendeci, 569 adedi gıda üretim yeri olmak üzere toplam gıda iĢ yeri 
sayısı 17.276 adettir. Hollanda‘da ise tam zamanlı denetçi sayısı 4000 kiĢi civarındadır. Bu ülkede 
64.965 adedi küçük iĢ yeri olmak üzere toplama 75.390 adet gıda iĢ yeri kayıtlıdır. Bu iĢyerlerinde 
sadece hijyen denetimlerine yönelik olarak 2009 yılında toplam 34.772 denetim ve 256 teftiĢ 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu denetimler sırasında  13.000‘ i mikrobiyolojik, 12.000‘ i kimyasal olmak 
üzere toplam 25.000 numune alınmıĢtır.  

Ülkemiz nüfusu (72,6 milyon) ve yüzölçümü (814.578 km2) dikkate alınarak Ġrlanda (4,3 
milyon nüfus, 70.283 km2 yüzölçümü) ve Hollanda (16,5 milyon nüfus, 41.526 km2 yüzölçümü) 
verileri ile ülkemiz verileri karĢılaĢtırıldığında sorunun boyutu daha net görülebilmektedir. 
Dolayısıyla, Bakanlığın gıda güvenliğini sağlama görevini yerine getirmek için yeterli sayıda 
denetçiye sahip olduğundan bahsedilemeyecektir. Bakanlık bünyesinde yer alan denetçilerin 
özellikle, üretim, dağıtım ve satıĢın yoğun olduğu illerde yeterli olmadığı da bilinen bir durumdur.  

Ülkemizde gıda iĢletmelerinde kayıtdıĢılık hala önemli bir problemdir. Gıda 
iĢletmelerinin yaklaĢık % 80‘ inin kayıt dıĢı olduğu ifade edilmektedir. Kontrolsüz gıda üretimi ile 
açıkta satılan gıda maddeleri, sokak sütü ve benzeri ürünlerin halk sağlığı açısından tehlike arz 
ettiği resmi raporlarda açıkça ifade edilen bilgilerdendir. Yine, gıda iĢletmelerinde çalıĢan iĢçilerin 
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genelde kalifiye olmaması, konu ile ilgili temel eğitime sahip olmaması, istihdamda sürekliliğin 
sağlanamaması ve sosyal güvence yetersizlikleri de temel sorunlar arasında yer almaktadır.  

Gıda güvenliği zincirinde en son halkayı tüketiciler oluĢturmaktadır. Tüketicinin alım 
gücü ve bilinçli olması gıda güvenliğini sağlamada zorlayıcı özellikte önemli  faktörlerden biridir. 
Ancak, ülkemiz tüketici potansiyelinin büyük bir çoğunluğunun alım gücü ve eğitim düzeyinin 
düĢük olması, tüketici bilincinin oluĢmaması nedeniyle gıda tercihlerinde seçicilikten 
bahsedilememekte, bunun bir sonucu olarak da sağlıksız ve düĢük kaliteli gıdaların pazarda yer 
alabilmektedir. Gıda denetimindeki yetersizlikler nedeniyle de piyasa talebiyle iliĢkili olarak 
niteliksiz gıdaları üreten iĢletme sayısı ve kayıtdıĢılık ülkemiz için bir sorun olmaya devam 
etmektedir. Gıda güvenliğini doğrudan tehdit eden bu durum, aynı zamanda her yönden güvenli 
gıda üreten iĢletmelerle haksız rekabete neden olmaktadır. Sonuçta, hem toplum sağlığı, hem de 
gıda endüstrisinin kaliteli ve güvenli gıda üretimi olumsuz yönde etkilenmektedir.  

5996 sayılı Kanun‘dan önce yürürlükte olan 5179 sayılı Kanun ile gıda iĢletmeleri için,  
gıda üretimi sırasında oluĢması muhtemel gıda güvenliği risklerini kontrol altına almak ve gıda 
iĢletmelerinde kontrollü üretimi sağlamak amacıyla alanında en az lisans düzeyinde eğitim almıĢ 
olan profesyonelleri sorumlu yönetici olarak çalıĢtırma zorunluluğu getirilmiĢ, bu yöneticiler, 
Kanun karĢısında iĢ yeri sahibi ile birlikte sorumlu tutulmuĢtur. Ancak, 13.12.2010 tarihi itibariyle 
tümüyle yürürlüğe giren ve 5179 sayılı Kanun‘u iptal eden 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gıda iĢletmelerinin sorumlu yönetici çalıĢtırma zorunluluğunda 
değiĢikliğe gitmiĢ, 30 beygir motor gücü bulunan veya toplam 10 kiĢiye kadar personel çalıĢtıran 
iĢ yerlerinde en az lisans düzeyinde uzman personel çalıĢtırma koĢulunu kaldırmıĢtır. 30 beygir 
üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kiĢiden fazla personel çalıĢtıran iĢ yerleri için ise en az 
bir lisans düzeyinde uzman personel çalıĢtırma zorunluluğu getirmiĢtir.  

Bakanlık çalıĢmalarıyla ilgili sivil toplum örgütleri ve tüketicilerinin kaygısı gıda 
kaynaklı risklerin önlenebilmesi için gıda iĢletmelerinde ve piyasaya arz edilmiĢ ürünlerle ilgili 
yeterli kontrol ve denetimlerin gerçekleĢtirilemediği yönündedir. Bu kesimler, aynı zamanda 
Bakanlığın gerçekleĢtiği çalıĢmalarda tüketici yararının gözetilmesi konusunda endiĢeleri 
olduğunu da ifade etmektedirler. Sivil toplum örgütleri, küçük iĢletmelerde sorumlu yönetici 
uygulamasının kaldırılmasıyla mevcut problemlerin daha da derinleĢtirilmiĢ olduğuna iĢaret 
etmekte, yeni yasa ile oluĢturulmuĢ olan bu problemin giderilmesini sağlamak için, Bakanlığı yasa 
ile gıda kontrol zincirindeki yetkilerinde meydana gelen geniĢlemeye uygun olarak ek tedbirler 
almaya çağırmaktadır. Bu çerçevede Bakanlığın bu alanda daha fazla uzman çalıĢtırması 
gerektiğine, yani denetçi sayısının arttırılması gerektiğine vurgu yapmaktadırlar. Sorumlu yönetici 
uygulamasından muaf tutulan iĢletmeler için de Bakanlık tarafından uygulanmakta olan tarım 
danıĢmanları uygulamasına benzer bir uygulamaya gidilmesini ve bu alanda çalıĢtırılacak 
uzmanların ücretlendirmesinin Bakanlık tarafından oluĢturulacak ödeme sistemi ile karĢılanmasını 
önermektedirler.   

Ülkemizde, AB ve yüksek kalite standartları gerektiren ülkelere yapılan ihracatlarda gıda 
güvenliğine iliĢkin özel tedbirler alınıyor iken, iç piyasada tüketime sunulan ürünlerde bu türde 
sıkı bir düzenleme ve uygulamanın yapılmıyor olması paydaĢlar tarafından ―çifte standart 
uygulaması‖  olarak değerlendirmekte ve eleĢtirilmektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Gıda iĢi kurallara uygun olarak üretim yapılmadığı ve potansiyel tehlikeler göz ardı 

edildiği takdirde birçok tehlikeyi beraberinde getirebilen üretim kollarındandır. Üstelik, gıda 
iĢletmelerinde üretilmekte olan gıda üretimi zincirinde halk sağlığını tehdit edebilecek muhtemel 
ihlallerin kamu tarafından sürekli kontrolü ve analiz edilmesi hem maliyeti çok yüksek olan, hem 
de fiziki olarak uygulanması imkansız olan bir durumdur. Dolayısıyla, piyasaya güvenilir gıdanın 
arzında ―konu uzmanlığı‖  belirleyici role sahiptir. Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda 
üretimi, muhafazası ve dağıtımı gıda iĢletmecisinin keyfiyetine bırakılamayacak konulardandır. Bu 
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nedenle, tüm üretim basamaklarında gıda güvenliğinin, dolayısıyla halk sağlığının güvence altına 
alınabilmesi için geliĢmiĢ ülke örnekleri de dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

Gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin yeter sayıda ve etkili olması da 
önemlidir. Ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi Dünya Sağlık Örgütü‘nün 
küresel gıda güvenliği endiĢelerini açıklarken iĢaret ettiği temel konulardan biridir. GeliĢmiĢ 
ülkeler, mevcut idari ve beĢeri kapasitelerini güçlü temellere oturtmuĢtur. Her bir gıda maddesi ile 
ilgili tehlikeleri alanında uzman kurumları aracılığı ile belirlemektedirler. Sonrasında da potansiyel 
riske sahip gıdalara yönelik çok yıllı denetim programları ile riskleri sürekli izlemektedir. Yeni 
ortaya çıkan bir riskin varlığı durumunda ise ihtiyati tedbir kurallarını uygulayan bu ülkeler, risk 
oluĢturabilecek gıdalarda daha sıkı denetim esasına dayanan, malın üretiminin veya ülkeye 
giriĢinin kısıtlanmasını da içeren daha sıkı tedbirleri kapsayan düzenlemeleri sayesinde 
gecikmeksizin etkin yaptırımları uygulayabilmektedirler. GeliĢmiĢ ülkelerde, düzenli olarak 
yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarla gıdalardan kaynaklanan infeksiyon ve intoksikasyonlara 
iliĢkin sağlıklı bir veri tabanı bulunmakta, epidemiyolojik ve bilimsel verilere dayanarak halk 
sağlığını korumaya yönelik gıda güvenliği sistemleri geliĢtirilmektedir.  

Ülkemizde ise bu alandaki düzenlemelerin uygulaması Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 
görev alanındadır. Ülkemizin gıda güvenliği sistemlerini inceleyen uluslararası kuruluĢların 
raporlarında ülkemizdeki gıda güvenliği sisteminin zayıf olduğu ve mevcut idari ve beĢeri 
kapasitenin güçlendirilerek geliĢtirilmesi gerektiği sürekli vurgulanmaktadır.  

Ülkemiz mevzuatına göre Sağlık Bakanlığı halk sağlığını ilgilendiren acil durumlarda 
müdahale hakkına sahiptir. Gıda güvenliğinde gıda kaynaklı hastalıkların geri bildirimi çok önemli 
olmasına rağmen, gıda güvenliğinden sorumlu Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 
arasında etkin bir iletiĢimden bahsedilememektedir. Ulusal gıda güvenliği ve gıda güvenliği 
değerlendirme stratejilerinin geliĢtirilmesi konularında uluslararası kuruluĢlardan FAO ve WHO 
tarafından yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarda Türkiye‘nin katılımının yetersiz olduğu 
belirtilmektedir. Global geliĢmelerden önemli düzeyde etkilenen, gıda üretim ve kontrol 
sisteminde önemli sorunları olan Türkiye‘de gıdalardan kaynaklanan hastalıklar ile bu hastalıklara 
iliĢkin insan ve ekonomik kayıplara yönelik yeterli bir ağ ve veri tabanı da bulunmamaktadır.  

Bakanlığın piyasaya güvenli gıda arzını güvence altına alabilmesi için % 80‘ ler 
düzeyinde olduğu belirtilen kayıt dıĢı iĢletmelerin denetiminin sisteme dahil edilme zorunluluğu ve 
yeni mevzuatla gıda iĢletmelerinde konusunda eğitimli sorumlu yönetici uygulamasından 
vazgeçilmiĢ olması halk sağlığını korumak üzere daha da sıkı denetim programları uygulamasını 
gerektirmektedir.  Bu sistemlerin uygulaması yeterli sayıda konu uzmanını gerektirmektedir. 
Ancak, Bakanlığın mevcut denetçi sayısı ile oluĢturulması gereken yeni denetim sistemlerinin 
etkin bir Ģekilde uygulanması mümkün görünmemektedir. Bu da Bakanlıkta uzman personelin  
sayısının güvenilir gıda arzını güvence altına alabilecek düzeyde artırılması gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır. Özellikle, yeni yasa ile yasal zorunlulukları kalktığı için sorumlu yönetici 
çalıĢtırmaktan vazgeçecek olan iĢletmelerin güvenilir gıda arzını güvence altına almak üzere 
Bakanlık tarafından ek tedbirlerin gecikmeksizin alınması önemlidir.  
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1.14. KANSERLE ĠLĠġKĠLENDĠRĠLEN GIDALAR 
Diyetle alınan gıdalar ve kanser iliĢkisine yönelik ilk görüĢ 960-1270 yılları arasında 

Yong-He Yang tarafından ortaya atılarak kötü beslenmenin özofagus kanserine neden olabileceği 
ileri sürülmüĢtür. Takip eden yıllarda, gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda gıda tüketim alıĢkanlıklarının 
hastalık oluĢumunda rol oynadığı, yapılacak bir hatanın hastalık için risk olduğu ve diyetin 
etkisinin % 35 civarında olabileceğini savunmuĢtur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da  
diyetin etki  düzeyinin belirlenmesine yönelik çalıĢmalar yapılmıĢ, 2000 yılında bu etkinin % 43 
düzeylerinde olduğu belirtilirken, 2006 yılında çevre etkenleri göz önüne alındığında etkinin % 70-
80 arasında olduğu ifade edilmiĢtir. 

Sözlü ve yazılı basında belirli bir gıda, besin ve katkı maddesinin  kanserden koruyucu 
veya kansere neden olduğuna dair haberler, bireyler için kafa karıĢtırıcı olmakta ve neye 
inanılması gerektiği konusu karmaĢık bir hal alabilmektedir. Ancak, kanserojenlerle ilgili 
raporlarda belirli gıdalar ve kanser riski tartıĢılmamaktadır. Diğer taraftan, çalıĢmalar; büyük 
miktarlarda kırmızı et, konserve et, tuzla muamele edilmiĢ et gibi muhafaza teknikleri uygulanmıĢ 
et ve tuzun kolorektal ve mide kanseri risklerini arttırdığını göstermektedir. Bu araĢtırmalar, 
diyette meyve ve sebzelerin oranının yüksek olmasının da anılan kanserlerin riskini 
azaltabileceğini göstermektedir. Yine, kalori kısıtlaması çeĢitli kanser türleri için kanser riskini 
azaltmada etkilidir. Sağlıklı, kalori-kısıtlı diyet, kepekli tahıllar meyve ve sebzeler bakımından 
zengindir. Yağlı gıdalar, kırmızı et, tuz veya tuzla korunmuĢ yemeklerin yüksek miktarlarda 
tüketilmesinden kaçınılmalıdır. Bugün için tek baĢına kanserden korunmayı sağlayacak bir 
gıdadan bahsetmek mümkün değildir. AraĢtırmalar meyve ve sebzeleri çok yiyen kiĢilerin aktif 
olduğunu, sağlıklı bir ağrılıkta olduklarını ve kanser açısından daha az riske sahip olduklarını 
göstermiĢtir. 

Gıda ve kanser iliĢkisi incelenirken, diyette en çok tüketilen belli gıdalar, besin 
maddeleri, takviyeler, katkı maddeleri ve koruyucuların üzerinde durulmaktadır. Bu konuda 
yapılan son araĢtırmalara dayalı olarak uzmanlar; kanserden korunmada günde en az 5 porsiyon 
meyve ve sebze tüketiminin, iĢlenmiĢ tahıl ürünleri yerine, tam tahıllı ürünlerinin tüketiminin 
kırmızı et ve iĢlenmiĢ et ürünleri (sucuk, salam, sosis, hazır köfte vs.) tüketiminden kaçınmanın 
sağlıklı kiloyu sürdürebilmek için kalorisi düĢük yiyecek ve içecekler tercih edilmesi sigarasız 

http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_management/guidelines_foodcontrol/en/index.html
http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_management/guidelines_foodcontrol/en/index.html
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yaĢam ve düzenli fiziksel aktivite ile sağlıklı kilonun hayat boyunca sürdürülmesinin önemli 
olduğunu belirtilmektedir. Ayrıca, alkol tüketiminin de kanser riskini arttırdığı ifade edilmektedir. 

 
 AĢağıda üzerinde en çok konuĢulan gıda maddeleri ve kanser üzerine etkilerine dair 

değerlendirmelere yer verilmiĢtir: 
 

 1.14.1. Etmen Olduğu Belirtilen Gıdalar ve Gıdayla Alınan Maddeler 
 

 1.14.1.1. Kırmızı Et ve ĠĢlenmiĢ Et Ürünleri 
Kırmızı et; büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanlardan (sığır, koyun, domuz, vd.) elde edilen 

ettir. Bazı çalıĢmalarda hayvansal kökenli pastırma, sucuk, sosis gibi tüm iĢlenmiĢ et ürünleri de 
bu tanıma dahil edilmektedir.  

ĠĢlenmiĢ et ve kanser riski ile ilgili makalelerde iĢlenmiĢ et ürünleri ile genelde kırmızı 
etten tütsüleme ve diğer kimyasal koruyucularla iĢlem görmüĢ pastırma, jambon, bazı sosisler gibi 
ürünler kastedilmektedir. Salam, salamura edilmiĢ sığır etli sandviçlerde çalıĢılan ürünlerdendir. 

Bazı araĢtırmalar iĢlenmiĢ et ürünlerinin (taze olanlar hariç) kanser riskini arttırdığını 
ileri sürmektedir. Kırmızı et ve iĢlenmiĢ et ürünleri kolorektal kanser riskinin artıĢı ile 
iliĢkilendirilmektedir. Kırmızı ette bulunan heme demirin yüksek miktarda alımı kolon kanseri 
riskinde artıĢla iliĢkilendirilmiĢtir.  Aynı zamanda prostat kanseri gibi diğer bazı kanserler için 
kanıtlar ileri sürülmektedir.  

Bu tip etlerin kanser riskini arttırmadaki etkilerinin nasıl olduğunu anlamak için daha 
fazla araĢtırmaya gereksinim olduğu belirtilmekle birlikte, riskin artıĢında kırmızı etteki demir ve 
yağın, ayrıca iĢlenmiĢ et ürünlerindeki nitratlar/nitritler ve tuzun etken olabileceği belirtilmektedir. 
Buna ilave olarak, et çok yüksek sıcaklıklarda piĢirildiğinde mutajenik veya kanserojenik olan 
maddeler oluĢmaktadır. 

Konu ile ilgili uzman değerlendirmeleri kırmızı etle ilgili raporlardaki kanıtların ikna 
edici olduğunun anlaĢıldığını belirtmektedir. Örneğin, 87 çalıĢmanın gözden geçirildiği bir 
değerlendirme yazısına göre; çok fazla kırmızı et (sığır, kuzu, domuz ve keçi) tüketiminin bağırsak 
kanseri riskini artırdığı ifade edilmektedir. Yine haftada 500 gr (piĢmiĢ ağırlık) kırmızı et 
tüketiminin kanser riskinin artıĢında önemli bir etmen olmadığı belirtilmektedir. Ancak, daha 
fazlasının yenmesi durumunda bağırsak kanseri riskini kesin olarak artırdığı ifade edilmektedir. 

AraĢtırmacıların kırmızı etin kanser riskini nasıl yükselttiği konusunda çalıĢmalara 
devam ettiği de uzman raporlarında yer almaktadır. Kırmızı ete kırmızı rengi veren demir içeren 
bileĢik olan ―haem‖in bağırsak çeperine zarar verdiği belirlenmiĢtir. Kırmızı etin aynı zamanda 
midede hücrelerde DNA‘ lara zarar verebilecek olan N-nitroso bileĢiklerinin üretimini uyardığı da 
belirtilmektedir.  

58 adet çalıĢmanın değerlendirildiği bir çalıĢmada, uzmanlar, iĢlenmiĢ et ürünlerinin 
yenmesiyle bağırsak kanserinin riskinin artıĢının iliĢkili olduğuna dair inandırıcı kanıtların 
olduğunu görmüĢtür. Bu araĢtırma, iĢlenmiĢ et ürünleriyle iliĢkilendirilen riskin taze kırmız et ile 
iliĢkilendirilen riskten daha yüksek olduğunu göstermiĢtir.  ĠĢlenmiĢ et için kanser riskinin artıĢına 
neden olmayacak güvenli tüketim miktarı bulunamamıĢtır.  

ĠĢlenmiĢ et bağırsak kanserinin geliĢme ihtimalini çeĢitli yollardan sağlayabilir. ĠĢleme 
sırasında, iĢlenmiĢ etlerde koruyucu olarak yaygın kullanım alanı bulan nitratların ürünü olan ve 
kansere neden olan N-nitroz bileĢiklerini içeren maddeler  oluĢabilir. Domuz pastırması ve jambon 
gibi iĢlenmiĢ etlerde taze kırmızı ete oranla daha yüksek seviyelerde N-nitroz bileĢikler 
bulunabilir. Bu, belki de kanser riskinin daha kuvvetli olmasındaki kanıtın bağlantısıdır. Kırmızı 
etten yapılan iĢlenmiĢ etler için heam da diğer risk unsurudur.  

Mevcut bulgular, bu tip ürünlerde riskin varlığına iĢaret ettiğinden, insanların mümkün 
olduğunca iĢlenmiĢ et ürünlerinden uzak durması gerektiğine iĢaret edilmekle birlikte, ülke 
otoriteleri bu alandaki araĢtırlamaları desteklemeye devam etmektedir. Diğer taraftan, kırmızı etten 
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üretilen iĢlenmiĢ et ürünlerinden, pastırma ve dilimlenmiĢ hindi etleri gibi iĢlenmiĢ sandviç 
etlerinden, bu alanda daha fazla bilgi sahibi oluncaya kadar kaçınmakta fayda görülmektedir.  

 
 
PiĢirilmiĢ Etteki Heterosiklik Aminler;   
Hetorosiklik aminler, sığır, balık veya kanatlı etindeki kas proteinlerinin yapısında 

bulunan bazı maddelerin (HCA) açık alevde, tavada veya açık alevde ızgara gibi yüksek piĢirme 
sıcaklıklarında reaksiyona (tepkimeye) girmesi ile oluĢur. Heterosiklik aminlerin piĢirilmemiĢ ette 
bulunmadığı araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur. Heterosiklik aminler sığır, domuz, kümes hayvanı 
ve balık gibi etlerin piĢirilmesi sonucunda oluĢan kanserojenik maddelerdir.  Bu maddelerin çok 
azının bile kanser riskini arttırabileceği ifade edilmektedir.   

Hetorosiklik aminler, diğer protein kaynaklarının (süt, yumurta, tofu ve karaciğer gibi 
organ etleri) doğal yapılarında ya da piĢirildiklerinde oldukça azdır veya yoktur.  

Gıdanın tipi, piĢirme metodu, uygulanan sıcaklık ve zaman HCA oluĢumunu etkileyen 
dört ayrı faktördür. HCA piĢmiĢ et kasında bulunur. Sıcaklık HCA oluĢumunda en önemli 
faktördür. Kızartma, kaynatma ve barbekü iĢlemlerinde çok yüksek sıcaklıklarda piĢirme 
gerçekleĢtiğinden yüksek miktarda HCA oluĢmasına neden olurlar. AraĢtırmacılar tarafından 
yürütülen bir çalıĢmada, piĢirme sıcaklığının 200° ila 250°C‘ye yükseltilmesiyle HCA içeriğinde 
üç kat artıĢ olduğunu göstermiĢtir. Fırında kavurma ve piĢirme düĢük sıcaklıklarda yapılır, 
dolayısıyla daha düĢük seviyelerde HCA oluĢma olasılığı vardır. Ancak, et suyu et yağlarından 
yapılır ve önemli miktarda HCA içerir. Buğulama, haĢlama, sıvıda piĢirme 100°C veya daha düĢük 
sıcaklıkta yapılır, bu derecedeki sıcaklıklarda kimyasalların oluĢma miktarı ihmal edilebilirdir. 
Uzun süre piĢirilme (iyi piĢmiĢ ya da orta piĢmiĢ) metotlarında ise oluĢan kimyasalların miktarı 
biraz daha fazla olacaktır. PiĢirmeden önce mikrodalga fırın veya diğer metotlarla piĢirme 
öncesinde kısmi piĢirme uygulanan etlerde HCA düzeyleri daha az seviyelerdedir. AraĢtırmalar, 
piĢirme öncesinde mikrodalga uygulamasının prekursorların (öncü maddelerin) uzaklaĢtırılmasıyla 
mutajenlerin azalmasına yardımcı olduğunu göstermiĢtir. PiĢirme öncesinde etlere 2 dakika 
mikrodalga uygulamasının HCA miktarında % 90 düĢüĢe neden olduğu tespit edilmiĢtir. Buna 
ilavaten, bu mikrodalga iĢlemi sırasında oluĢan sıvı dökülürse etteki nihai HCA miktarı azalır.  
Hızlı yemek (fast food) yerlerinde beĢ farklı çeĢit ürün üzerinde yapılan bir araĢtırmada HCA 
miktarlarının düĢük olduğu tespit edilmiĢ, uygulanan sıcaklık ve sürenin bunda etken olduğu 
belirtilmiĢtir. ÇalıĢmada evde piĢirilen ya da hazır gıda (fast food) olmayan restoranlarda piĢirilen 
etlerin daha büyük olması ve daha uzun süre piĢirilmesi nedeniyle daha fazla HCA‘ya maruz 
kaldığı  gösterilmiĢtir. 

AraĢtırmacılar kanser riskinin ortaya çıkmasına neden olabilecek, etin piĢmesiyle oluĢan 
17 farklı HCA olduğunu belirlemiĢlerdir. Amerikan,  Japon ve Avrupalı bilim adamlarının 
yürüttüğü farklı araĢtırmalarda, farklı tekniklerle yüksek sıcaklıklarda piĢirme sırasında kas 
içerisinde hetorosiklik aminlerin oluĢtuğunu tespit etmiĢtir.   

Son yıllardaki çalıĢmalarda spesifik kanser tiplerinin geliĢimi ile etin piĢirilme 
metodunun iliĢkili olduğuna dair değerlendirmeler vardır. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü 
Kanser Epidemiyoloji ve Genetik ġubesinin araĢtırmacıları piĢirilmiĢ et tüketimi ile mide kanseri  
arasında bir bağlantı bulmuĢlardır.  

Mide kanserli 176 kiĢi ve kanser tanısı olmayan 503 kiĢi ile diyet ve piĢirme 
alıĢkanlıklarının incelendiği bir araĢtırmada sığır etini orta-iyi veya çok iyi piĢmiĢ olarak 
yiyenlerin eti az ya da çok az piĢmiĢ yiyenlere oranla mide kanseri riskinin üç kat fazla olduğu 
bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmacılar, haftada dört veya daha fazla öğün et yiyenlerin daha nadir et 
yiyenlere göre mide kanseri riskinin iki kattan daha fazla olduğunu tespit etmiĢtir. Ek çalıĢmalar 
pankreas, kolorektal ve meme kanseri riskinin iyi piĢirilmiĢ, kızartılmıĢ ya da barbekü yapılan 
etlerin yüksek alımı ile arttığını göstermiĢtir.  

Gıdalarla alınan HCA miktarının belirlenmesi ile ilgili çalıĢmalar halen 
sürdürüldüğünden, günlük alınması gereken maksimum düzey henüz belirlenmemiĢtir. Kanser 
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riskini arttıracak düzeyin ne olduğuna dair bir veri de henüz yoktur. Dolayısıyla HCA içeren 
gıdaların tüketimi ile ilgili tavsiyeler de henüz oluĢturulmamıĢtır. Bununla birlikte bireyler et 
piĢirme yöntemlerine dikkat ederek maruz kaldıkları HCA miktarlarını azaltabilirler. Kızartma, 
kaynatma ve barbekü öncesinde etlerin mikrodalgaya konulmasıyla ve et yağından etsuyu/sos 
yapmaktan kaçınarak risklerini azaltabilirler. 

 

 1.14.1.2. Kahve 
Kafeinin bazı kadınlarda fibrokistik meme semptomlarının (bir tür iyi huylu meme 

hastalığı) artmasına yol açabildiği, ancak, meme kanseri veya diğer tip kanserlerin riskini 
arttırdığına dair bir kanıt olmadığı belirtilmektedir. GeçmiĢte kahve ve pankreas kanseri arasındaki 
iliĢki olduğu duyurulmuĢ olsa da son çalıĢmaların bunu teyit etmediği ve kahve içmek ile kanser 
riski arasında bir bağlantının görülmediği ifade edilmektedir 

 

 1.14.1.3. Çok Yüksek Sıcaklıktaki Gıdalar ve Ġçecekler 
Çok yüksek sıcaklıktaki gıdalar ve içecekler ile kanser riskinin araĢtırıldığı bilimsel 

çalıĢmalarda çay, kahve, mate, diğer içecekler ya da gıdaların çok yüksek sıcaklıklarda tüketilmesi 
ile yemek borusu kanseri riskinin arttığı belirtilmektedir. Bu araĢtırmalar tüketilen çay, kahve 
miktarının risk artıĢında rolü olmadığını, yüksek sıcaklıklarda tüketmenin ise risk artıĢına neden 
olduğunu ortaya koymuĢtur. Mate (Paraguay çayı) alımında ise sıcaklık, miktar  ve alım zamanının 
yemek borusu kanser riskindeki artıĢla iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir, ancak bu çalıĢmalarda 
incelenen denek sayısının sınırlı olduğu belirtilmektedir.  

Genel olarak, bilimsel çalıĢmalar yüksek sıcaklıktaki içeceklerin tüketilmesinin kanser 
oluĢumunun rol oynayabileceğini göstermektedir. Çok yüksek sıcaklıktaki gıdalar ve içeceklerin 
tüketiminin gastrointestinal yolun cidarlarına zarar vererek ağız boĢluğu, yutak ve yemek borusu 
kanserlerinin geliĢme riskini arttırabileceği ve kanser oluĢum sürecini baĢlatabileceği ifade 
edilmektedir. Bu nedenle de yiyecek ve içeceklerin çok sıcak tüketilmesinden kaçınılması tavsiye 
edilmektedir. 

 

 1.14.1.4. Alkollü Ġçecekler 
Alkol ve Kanser bölümünde de belirtildiği üzere alkol tüketiminin kanser riskini 

arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıĢtır. 
Alkol tüketimi ağız, yutak, gırtlak, yemek borusu ve karaciğer kanserlerinin 

nedenlerinden biridir. Bu kanserlerin her biri için, günlük fazla alkol alımının riski önemli düzeyde 
artıracağı ifade edilmektedir. Alkol ve sigaranın  birlikte tüketiminin ağız, gırtlak ve yemek borusu 
kanser riskini bu maddelerin tek baĢına alımına oranla daha fazla artırdığına iĢaret edilmektedir.  
Alkol tüketimi meme, kolon ve rektum kanserleriyle de iliĢkilendirilmektedir. Günde bir veya 
daha fazla içkinin düzenli tüketimi kadınlarda meme kanseri riskinin artıĢı ile iliĢkilendirilmiĢtir.  

 

 1.14.1.5. Pestisitler ve Herbisitler 
Gıda ile Ġlgili Riskler baĢlığı altında aktarıldığı üzere, pestisitler ve herbisidler toksik 

özellikte olan maddelerdir. Bu maddeler tarım, sanayi veya diğer mesleki ortamlarda yanlıĢ 
kullanıldığında toksik olabilirler. Sebze ve meyvelerde bazen bu kimyasallar düĢük seviyelerde 
bulunmasına rağmen, bilimsel kanıtlar sebze ve meyve yemenin sağlık üzerine genel yararlarını ve 
kanserden koruyucu etkilerini desteklemektedir. Ayrıca, gıdalarda bulunan düĢük düzeylerdeki 
pestisit ve herbisitlerin kanser riskini arttırdığına dair bir bulgu da yoktur. Ancak, yine de bu 
maddelerin gıda maddelerinin tarlada üretimi aĢamasında kontrollü kullanımı ile yapıdaki kalıntı 
sorunun önlenmesi yönünde tedbir alınması istenmektedir. Ayrıca, tüketicilerin meyve ve sebzeleri 
tüketmeden önce yüzeyde kalması muhtemel kalıntıların giderilmesini sağlamak için iyice 
yıkamaları önerilmektedir. 
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 1.14.1.6. Florürlü Su  
Florür, su kaynaklarına diĢ çürümelerini azaltmak amacıyla ilave edilir. Bu uygulama 

Dünya Sağlık Örgütü'nce birinci basamak sağlık hizmeti olarak önerilmektedir. Dünya üzerinde 
birçok ülkede florür takviyeli su üretimi gerçekleĢtirilmektedir. Ancak sulara florür takviyesi halen 
tartıĢmalı bir konudur. Çünkü bazı insanlar florürle iliĢkilendirilmiĢ muhtemel sağlık riskleri 
hakkında endiĢe duymaktadır. Bu kiĢiler sulara florür takviyesi ile kendilerinden katkı maddesi 
ilave edilmemiĢ su içme hakkının alınmasına yol açtığına inanmaktadır. Bu konuda 
gerçekleĢtirilen araĢtırmalarla ilgili ESR, 2000; NHS, 2000 ve  WHO, 2002 değerlendirme 
raporlarında suların florürlenmesi ile kanser arasında açık bir iliĢkinin olmadığı belirlenmiĢtir. 
Bugüne kadar gerçekleĢtirilmiĢ olan su kalitesi ile ilgili çalıĢmaların kapsamlı ve sistematik 
incelemelerinde, suda florüzasyon kalitesinin kötü olması ve florür takviyesi ile kanser arasında bir 
iliĢki olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

 

 1.14.1.7. Genetik Olarak DeğiĢtirilmiĢ Gıdalar (GDO)   
Biyoteknolojik gıdalar, diğer bir değiĢle genetik olarak değiĢitirilmiĢ gıdalar; bitkiyi  

zararlılardan ve diğer bozulmalardan korumak, aromasını, besin değerlerini artırmak, 
taĢınabilirliğini geliĢtirmek veya istenen baĢka niteliklerini artırmak için bitkiye baĢka bir bitki 
veya organizmanın geninin eklenmesini takiben tarımsal olarak üretilen ürünlerdir. Teorik olarak, 
eklenen genler duyarlı olan ve alerjik kiĢilerde ters reaksiyonlara neden olabilecek maddelerin 
oluĢumuna yol açabilir. Biyoteknolojik gıdaların yenmesinin uzun süreli sağlığa etkileri üzerine 
çok az sayıda araĢtırma olmakla birlikte, genetiği değiĢtirilmiĢ gıdaların tehlikeli olduğuna ya da 
kanser riskini artırdığı veya azalttığına dair bir bulguya rastlanmamıĢtır. Bazı uzmanların genetiği 
değiĢtirilmiĢ gıdaların uzun dönem güvenilirliği hakkında endiĢeleri olsa da, bu alandaki son 
değerlendirmede, daha ileri değerlendirmelere ihtiyaç duyulmakla birlikte bugünkü bulguların 
genetiği değiĢtirilmiĢ gıdaların güvenli olduğunu gösterdiği belirtilmektedir.  

 

 1.14.1.8. Tuz  
Tuz ve kanser iliĢkisi günümüzde en çok üzerinde durulan konulardan biridir. Esasen 

aĢırı tuz tüketimi, kan basıncında artıĢa neden olmaktadır. Yüksek kan basıncı da kalp 
hastalıklarında önemli bir risk faktörüdür.  

Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı bir yaĢamın devamlılığı için günlük tuz alım miktarının 
<5g/gün olması gerektiğini belirtmektedir. Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda günlük tuz tüketim 
miktarının 18g/gün düzeyinde olduğu belirlenmiĢtir. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde 
günlük alınan tuzun % 70-80‘ inin iĢlenmiĢ gıdalar, resturantlar ve catering servislerinden 
sağlandığı, % 20‘sinin ise evde yemek hazırlarken ve sofrada kullanılan tuz olduğu ifade 
edilmektedir. Ülkemizde ise ekmek, geleneksel ürünler (turĢu, salamura, konserve vb.), peynir ve 
diğer iĢlenmiĢ ürünler ve yemek hazırlarken kullanılan tuz ile masada yenilen yemeğe ilave edilen 
tuzun bir arada bireylerde tuz açısından aĢırı bir yüke neden olduğu düĢünülmektedir.  

Tuz ve kanser iliĢkisi üzerine yapılan çalıĢmalarda tuzla kürleme yapılarak muhafaza 
edilen gıdaların ve turĢuların temel gıda maddesi olduğu (diyetin önemli bir kısmını bu gıdaların 
oluĢturması hali), bu gıdalar aracılığıyla yüksek düzeyde tuz alımı ile nazofarengeal, mide ve 
boğaz kanserinin riskinin artıĢı arasında bir iliĢki olduğu belirtmektedir. Diğer taraftan piĢirmede 
ya da gıdanın tadını geliĢtirmek amacıyla gıdalara orta düzeyde tuz ilavesinin kanser riskini 
etkilediğine dair bir kanıt öne sürülmemiĢtir.  

Tuzla korunmuĢ olan gıdaların kansere neden olan çeĢitli bileĢenleri içerebileceği 
düĢünülmektedir. TurĢu, tuzlu balık gibi tuzla muhafaza edilen özel ürünler dıĢında iĢlem görmüĢ 
diğer gıdalar da yüksek tuz içerebilir. Kanserle ilgili kurumlar düĢük tuz diyeti önermektedir. 
Bunun nedeni çok fazla tuzun yüksek kan basıncına yol açması, ayrıca bazı kanserlerin riskini 
artırabilir olmasıdır.  
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Tuz ile Ġlgili Sağlık Bakanlığı ÇalıĢmaları 
21-22 Haziran 2010 tarihleri arasında üniversiteler (Hacettepe Üniversitesi, Ankara 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi), ilgili kamu kurum kuruluĢları (Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı), sivil toplum kuruluĢları (Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu, 
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye Otelciler 
Federasyonu, Nefroloji Derneği, Tüketici ve Eğitim Vakfı vb.), Ankara Halk Ekmek fabrikası gibi 
kuruluĢların Temsilcileri ile bir program çerçevesinde tuz tüketiminin azaltılması için hedefler 
belirlenmiĢtir. Öncelikli olarak bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve medya 
kampanyaları ile izleme ve değerlendirme çalıĢmaları planlanmıĢtır. Bu kapsamda, restoran, 
lokanta vb. yerler ile toplu tüketim yapılan yerlerde hazırlanan yemeklerin tuz içeriklerinin 
azaltılabilmesi için masalardan tuzlukların kaldırılması, günlük diyetimizde önemli yer tutan ve 
günde ortalama 300-400 gr tüketilen ekmeğin tuz içeriğinin kademeli olarak azaltılması, hazır gıda 
üreten fabrikalarda da kademeli olarak tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik giriĢimlerde 
bulunulması, turĢu, peynir, et ürünleri vb. gibi gıda ürünlerinin tuz içeriklerinin azaltılması için 
alternatif üretim metotlarının geliĢtirilmesi, gıda sektöründe çalıĢan yöneticiler ve çalıĢanların 
eğitimi,  sağlık personelinin bilgilendirilmesi gibi  bir dizi çalıĢma planlanmıĢtır.  

 

 1.14.1.9. Kanserden Koruyucu Olduğu Bildirilen Gıdalar ve Gıdayla 
Alınan Maddeler 

 
Antioksidantlar  
Antioksidantlar kanser oluĢumunda etken olabilen, normal hücre proseslerinin yan 

ürünleri olan ve serbest radikaller olarak bilinen stabil olmayan moleküllerin neden olduğu hücre 
harabiyetini önleyebilen maddelerdir.  

Sigara içimi ve radyasyon gibi çevresel faktörlere maruz kalma serbest radikal 
oluĢumuna yol açabilir. Oksijen, insan vücudundaki en sık görülen serbest radikaldir. Oksijen 
molekülü (O2) elektriksel olarak Ģarj edildiğinde veya radikalize olduğunda, diğer moleküllerden 
elektron çalmaya çalıĢarak DNA‘nın ve diğer moleküllerin hasarına yol açar. Zamanla bu hasar 
geri dönüĢsüz bir hale gelebilir ve kanseri de kapsayan hastalıklara yol açabilir. Antioksidantlar 
serbest radikalleri silip süpüren ―mopping up‖  olarak tanımlanırlar, elektrik yükünü nötralize 
ederek diğer moleküllerden elektron alınmasını önlerler.  

Beta karoten, likopen, C, E ve A vitaminleri antioksidant maddelere örnektir.  
Antioksidantlar  meyve ve sebzelerde, bol olarak bulunurlar.  fındık, tahıl, kırmızı et, tavuk ve 
balık gibi gıdalarda bulunurlar. Beta-karoten, tatlı patates, havuç, kavun, kabak, kayısı, kabak ve 
mango gibi rengi turuncu olan birçok gıdada yer alır,  lahana ve ıspanak  gibi bazı yeĢil yapraklı 
sebzeler de, beta-karoten bakımından zengindir. Lutein sağlıklı gözle birleĢtirilir, lahana ve 
ıspanak gibi yapraklı sebzelerin yeĢil kısımları bu madde açısından zengindir. Likopen, domates, 
karpuz, guava, papaya, kayısı, pembe greyfurt, kan portakalı ve diğer gıdalarda bulunan güçlü bir 
antioksidandır. Vitamin A‘nın retinol (Vitamin A1), 3,4-didehydroretinol (Vitamin A2) ve 3-
hydroxy-retinol (Vitamin A3) olmak üzere 3 ana formu vardır. Karaciğer, tatlı patates, havuç, süt 
ve yumurta sarısı ile Mozzerella peyniri Vitamin A‘ca zengin olan gıdalardır. Askorbik asit olarak 
da adlandırılan Vitamin C meyve ve sebzelerde oldukça yüksek düzeylerde bulunabilir, tahıllar, 
sığır eti, kanatlı ve balık etinde de bulunur. Vitamin C yemek borusu ve mide kanserlerinin riskini 
azaltabilir. Midede nitratların kansere neden olan nitrozaminlere dönüĢümünü bloke eder.  Vitamin 
E, alfatokoferol olarak da bilinir. Badem, buğday, mısır, soya yağı, fındık, brokoli, mango ve diğer 
gıdalarda yer alır. 

Flavonoidler serbest radikal yakalayıcısı olmaları, enzim aktivitelerini düzenlemeleri , 
hücre çoğalmasını inhibe etmeleri, antibiyotik, antiallerjen, antidiyareik, antiülser ve 
antiinflamatuvar ilaç gibi hareket etmeleri dolayısıyla araĢtırmacıların ilgisini çekmektedir. ÇeĢitli 
bitkisel kaynaklı besin ve içecekler (meyvalar, sebzeler, çay, kakao, Ģarap) flavonoidlerden 
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zengindir. Bir flavonol olan quercetin besinlerde (özellikle soğanda) bolca bulunur. Çay da 
flavonol ve flavon grubundan olan quercetin ve kaempferolden zengindir. 

Kimyasal, hücre kültürü ve hayvan çalıĢmalarından elde edilmiĢ olan dikkate değer 
laboratuvar bulguları antioksidantların kanser geliĢimini yavaĢlatıcı veya önleme etkilerinin olma 
ihtimaline iĢaret etmektedir. Ancak, son zamanlardaki klinik çalıĢmalardaki bilgilerdeki netlik 
daha azdır, büyük ölçekli randomize klinik çalıĢmalarda tutarsız sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Halen 
antioksidantların kanser üzerindeki etkilerinin araĢtırılması ile ilgili büyük ölçekli klinik 
çalıĢmalara devam edilmektedir.  

 
Meyve ve Sebzeler 
Meyve ve sebze tüketimi kansere karĢı korunmada oldukça etkin bulunmuĢtur. Sebze ve 

meyvalardan zengin diyet sadece kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini değil, diyabet ve yaĢa 
bağlı maküler dejenerasyon riskini de azaltmaktadır.  

Sebze ve meyva tüketimi düĢük olanlarda kanser riski, sebze ve meyva tüketimi iyi 
olanlara göre iki kat daha fazladır. Meyva tüketimi özellikle akciğer, ösefagus, ağız boĢluğu, 
pankreas, mide, kolon, rektum, mesane ve larinks kanserlerine karĢı koruyucudur. Kanser ve kalp 
hastalığı riskinin azaltılabilmesi için günde beĢ veya daha çok porsiyon meyva tüketimi 
önerilmektedir.  

ÇeĢitli karotenoidlerin antikanserojen etkileri kanıtlanmıĢtır. Karotenoidlerden biri olan 
likopen domateste bulunan vitamin A benzeri bir bileĢik olup prostat, meme, sindirim sistemi, 
mesane, deri ve serviks kanseri riskini azaltmaktadır. Likopenin antikanserojen etkiyi antioksidan 
özelliği ile yerine getirdiği düĢünülmektedir. Karotenden zengin sebze ve meyvalar ile birlikte bir 
turunçgil (citrus) meyvasının diyete eklenmesinin kanseri önlemedeki önemi vurgulanmaktadır. 
Bunlar sıçan ve farelerde spontan olarak oluĢan veya kimyasal ajanlarla meydana getirilen 
kanserlere karĢı koruyucu bulunmuĢtur. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi bitkisel besinlerin de 
kanser riskini azalttığı gösterilmiĢtir. Kanser önleyici etkileri içerdikleri glukozinolatlara 
bağlanmıĢtır. Indol, izotiyosiyanat ve sulforafan gibi fitokimyasallar hücresel DNA zedelenmesini 
baskılayan veya bloke eden enzimleri tetikler, tümör büyüklüğünü ve östrojen benzeri hormonların 
etkinliğini azaltır. 

 
Keten Tohumu 
Keten tohumu kansere karĢı ve kalbi koruyucu etkileri açısından ayrıntılı olarak 

incelenmiĢtir. Liften zengin tohumlarda lignan bulunmaktadır, intestinal bakteriler ile etkileĢime 
girerek iki östrojen benzeri bileĢik meydana getirir ve östrojen bağımlı bazı tümörlerin geliĢmesini 
önler. Kemirgenlerde keten tohumu kolon, meme ve akciğer tümörlerini azaltmıĢtır. Günde 10 gr. 
keten tohumu tüketilerek meme kanseri riskinin azaltılabileceği bildirilmiĢtir. 

 
Sarımsak 
Sarımsak (Allium sativum) uzun yıllardır tıbbi amaçlı olarak kullanılmıĢtır. Etkisinden 

sorumlu kimyasal maddeler allisin, allilik sülfitler gibi organosülfür bileĢikleridir. Soğan ve 
sarımsakta bulunan allilik sülfitlerin immün sistemi güçlendirerek kanserojenin atılımını arttırdığı, 
tümör hücrelerinnin çoğalmasını baskılayan enzimleri uyarıcı ve serum kolesterol düzeylerini 
azaltıcı etkisinin olduğu belirtilmektedir.  

Çin‘de geniĢ bir grupta yürütülen bir vaka-kontrol çalıĢması, soğan ve sarımsak tüketimi 
ile mide kanseri geliĢme riski arasında ters bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Sarımsağın H. pylori‘ yi 
baskılayıcı etkisinin de bu iliĢkite rolü olabileceği ifade edilmektedir. Kırk bin menopoza girmiĢ 
kadınla yapılan bir çalıĢmada sarımsak tüketimininin kolon kanserine karĢı koruyucu olduğu 
bulunmuĢtur. Sarımsağın en iyi bilinen etkisi kolesterol düĢürücü etkisidir. Klinik çalımalarda orta 
derecede kan basıncını düĢürücü etkisi saptanmıĢtır. Bazı çalıĢmalar sarımsak,  soğan, ve allium 
ailesine dahil olan diğer sebzeleri çok yiyen kiĢilerde kolorektal (bowel) kanseri de dahil olmak 
üzere belli kanserlere dönüĢme riskini azalttığını göstermiĢtir. Ancak sarımsak yeme ve diğer 
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sağlıklı alıĢkanlıklara sahip olma kanser riskini azaltan etkenlerdendir. Dolayısıyla, sarımsak veya 
diğer allium sebzelerinin kanserden korunmada belli bir etkisinin olup olmadığı net olarak 
bilinmemektedir.  

Sarımsak yukarıda da belirtildiği gibi yüzyıllardır sağlıklı bir gıda olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak, bilim adamları hala nasıl sarımsağın kanseri önlemek için nasıl iĢe 
yarayabileceğini araĢtırmaktadır. AraĢtırmalar, sarımsağın çok sayıda aktif bileĢen içerdiğini ve bu 
bileĢenlerin pozitif etkinin oluĢmasını sağladığını göstermektedir. Sarımsak ve diğer allium 
sebzeleri (soğan, sarımsak, pırasa)  selenyum akümülatörleridir. Kalp için koruyucu ve 
antioksidanların yapısına giren selenyumun alımı kanser riskinin azaltılması ile 
iliĢkilendirildiğinden bu sebzeler kanserle savaĢmada yardımcı olabilir olarak 
değerlendirilmektedir. 

Bu bölümde özetlendiği üzere, önemli sayıda laboratuvar bulgusu, mekanistik biyolojik 
hipotezler ile ekolojik ve vaka-kontrol çalıĢmaları temelinde, uzun süre, yüksek meyve ve sebze 
alımının kansere karĢı l önleme yöntemlerinin en etkililerinden biri olduğu düĢünülmüĢtür. Yüksek 
meyve ve sebze alımını düĢük kanser riskine bağlayan kanıtlar bir IARC ÇalıĢma Grubu tarafından 
yeniden incelenmiĢtir: Hiçbir kanser için, yüksek meyve ve sebze alımının önleyici bir etki 
yarattığı sonucuna varmaya yetecek kadar kanıt bulunamamıĢtır. Bu nedenle, bu iliĢki; WCRF 
(World Cancer Research Fund‘nin) 1997 yılındaki ilk raporundaki ― ikna edici‖  nitelemesi 2007 
yılındaki ikinci raporunda ―olası‖  nitelemesine düĢürülmüĢtür.  

 

Balık Yağı ve Omega-3  
Balık yağı ve Omega 3 alımının kanser ile iliĢkisinin araĢtırıldığı çalıĢmalarda; fazla 

miktarda balık yiyen kiĢilerin daha az balık yiyen  veya balık yemeyen kiĢilere oranla kolrektal 
(bowel) kanseri açısından daha az risk altında olduklarını gösterdiği  belirtilmektedir. Omega-3 
yağ asitleri açısından daha zengin olan somon, sardalya ve tuna balıkları gibi balıkların kansere 
karĢı koruyucu bir etkiye sahip oldukları ileri sürülmektedir. Hayvan çalıĢmaları omega-3 yağ 
asitlerinin kanser geliĢimini durduğunu göstermiĢtir. Ancak bu bulgu insanlarda kanıtlanamamıĢtır. 
Bu konuda yapılan çalıĢmaların son sistematik değerlendirmeleri;  omega-3 tüketimi ve kanser 
arasında kesin bir iliĢki kurmanın mümkün olmadığını göstermiĢtir ve araĢtırmacılar omega-3 yağ 
asitleri ile kanseri önlemenin muhtemel olmadığı sonucuna varmıĢtır.  Balık yiyen kiĢilerde, 
seyrek balık yiyenlerden daha az bowel kanseri oluĢmasının  nedenleri açıklanamamıĢtır. Yine de 
bunun nedeninin bu bireylerin diyetlerinin sağlıklı olması ve daha az kırmızı et ve iĢlem görmüĢ et 
tüketimi olabileceği ifade edilmektedir.  

 

Soya ve Fitoostrojenler;  
Soya ve kanser arasında bağlantı kanıtlanmamıĢ olmakla birlikte, soya ürünlerinin 

(örneğin soya sütü, tofu vb.) fitoostrojenler olarak isimlendirilen kimyasalları içermesi nedeniyle 
kanseri riskini etkileyebilecekleri düĢünülmektedir. Bu vucuttaki doğal östrojenin hafif versiyonu 
gibi bir harekettir. Meme kanseri gibi bazı kanser türlerinin bu hormondan etkilendiği 
bilinmektedir. Dolayısıyla soya ürünleri  bu tip kanserlerin riskini düĢürebilecektir. Fitoöstrojenler 
özellikle hormon bağımlılığı olan kanserlerin kontrol ve önlenmesinde rol oynadığı 
belirtilmektedir. Meme kanseri, hipospadias, testis ve prostat kanseri gibi östrojen iliĢkili kanserler 
fitoöstrojen alımının yüksek olduğu ülkelerde daha düĢük orandadır. Örneğin, vejeteryanlarda ve 
Akdeniz havzasında yaĢayanlarda meme kanseri oranı düĢük, idrarla fitoöstrojen atılımı yüksektir. 
Soya tüketiminin yüksek olduğu Hong Kong ve Singapur‘da meme kanseri oranı düĢüktür. 
Fitoöstrojenlerin kanser önleyici olası mekanizmaları arasında, DNA topoizomerazının 
inhibisyonu, anjiogenezin baskılanması, kanserli hücrelerin farklılaĢması ve apoptozunun 
indüklenmesi sayılabilir. Kanserden korunmayla ilgili baĢlıca raporlarda fitoöstrojenlerin kanser 
riskini düĢürdüğüne dair yeterli delil bulunmamaktadır. Ancak daha yeni değerlendirmeler de bir 
bağlantı olabileceğini düĢündürmektedir. 2006 yılında yayımlanan iki ayrı çalıĢma  soyanın 
yüksek alımının meme kanseri riskini biraz düĢürdüğünü göstermiĢtir. Bunun yanısıra, prostat 
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kanseri ile soya arasında bir bağlantı da olduğunu  gösteren ve birbiriyle çeliĢkili olan son yıllara 
ait iki inceleme yazısı da vardır. Bunlardan birinde yüksek soya diyeti prostat kanseri oranında 
düĢme ile iliĢkilendirmiĢtir. Bir baĢka çalıĢmada ise soyanın koruyucu etkisine dair kanıtın zayıf 
ve tutarsız olduğu sonucuna varmıĢtır. Bir diğer çalıĢmaya göre de araĢtırmalarda diğer kanserlerle 
soya alımı arasında herhangi bir bağlantı bulunmamıĢtır. 

Bazı araĢtırmalarda soyanın kanserden korunmada belli bir rol oynayabileceği ileri 
sürülmekle birlikte, meme kanseri olan kadınlarda soyadaki fitoöstrojenlerin riski arttırdığını 
gösteren bazı deliller de vardır. Fitoöstrojenler östrojene duyarlı var olan tümörlerin büyümesini 
teĢvik etme potansiyelinde olabilir ve anti-kanser ilaç tamoksifen‘ in etkinliğini düĢürebilir. Yüksek 
soyalı diyetler ve soya protein isolat takviyeleri veya isoflovan kapsülleri halen meme kanseri olan 
veya geçmiĢte kanser vasısı olan kadınlar için güvenli olmayabilir ve dikkat edilmesi tavsiye 
edilir. Dolayısıyla, soyanın kanser üzerine etkileri ile ilgili bulgulardan emin olunması için daha 
ileri araĢtırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Organik Gıdalar  
Organik terimi, halk tarafından pestisit ve genetik modifikasyon yapılmaksızın üretilmiĢ 

olan bitkisel gıdaları belirtmek için kullanılan bir ibaredir. Organik gıdalar ile organik 
olmayanların karĢılaĢtırıldığı çok az sayıda bilimsel araĢtırma bulunmaktadır. Pestisit veya genetik 
modifikasyon uygulanmıĢ gıdaların organik olmayan metotlar kullanılarak üretilen gıdalardan 
kanser riskine daha az veya daha fazla etkisinin olduğunu gösteren bir delil bulunmamaktadır.  

 

Çay 
Dünyada tüketilen en eski ve popüler içeceklerden biridir. Dünyadaki çay tüketiminin 

yaklaĢık % 75'i siyah çaydır. ABD, Ġngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde siyah çay en çok 
tüketilen çay iken, yeĢil çay Japonya ve Çin'in en popüler çayıdır.  Oolong ve beyaz çay  ise 
dünyada çok az miktarda tüketilmektedir.  

Çay, Camellia sinensis‘ in yapraklarından elde edilmektedir ve antioksidant özellikteki 
polifenol bileĢiklerini özellikle kateĢinleri yüksek miktarda içerir. Siyah çay üretiminde yapraklar 
okside edilirken, yeĢil çay yaprakları okside değildir ve siyah çay yeĢil çaya göre çok daha az 
miktarlarda kateĢin (catechins) içerir.  

Çay uzun bir süredir sağlıklı bir yaĢam için yardımcı olarak kabul edilmiĢtir ve birçok 
kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine inanılmaktadır. Çayın kanseri önleyici rolü ile 
ilgili çalıĢmaların çoğunda yeĢil çay üzerine odaklanmıĢtır. Çay ve/veya çay polifenollerinin deri, 
akciğer, ağız boĢluğu, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon, karaciğer, pankreas ve meme 
bezi gibi farklı organ sistemlerindeki tümörogenezi inhibe edebildiği hayvan çalıĢmalarında 
bulunmuĢ olmasına rağmen insan çalıĢmaları-klinik ve epidemiyolojik çalıĢmaları-sonuçsuz 
olmuĢtur. 

Çay tüketimi ile kanser riski arasındaki iliĢkiyi araĢtıran 50‘den fazla epidemiyolojik 
çalıĢmalar 2006 yılından beri yayımlanmaktadır. Bu çalıĢmaların sonuçları çoğunlukla sonuçsuz 
olmakla birlikte, bazılarında çay tüketimi kolon, meme, over, prostat ve akciğer kanserilerinin 
riskinde düĢme ile birleĢtirilmektedir. Tutarsız sonuç alınmasının nedenlerinin çay hazırlama 
teknikleri ve tüketim miktarlarındaki farklılık, çalıĢılan çay tipi (yeĢil, siyah, veya ikisi), çay 
üretim metodu çay bileĢenlerinin yarayıĢlılığı, çayı tüketen insanaların genetik çeĢitliliği, alkol, 
sigara kullanım durumları, yaĢam stilleri, vücut ağırlıkları gibi etmenler olmasının muhtemel 
olduğu belirtilmektedir. Sonuçsuz kalan çalıĢmalara  bu tip faktörlerin yol açmıĢ olabileceğine 
iĢaret edilmekle birlikte, kanser ile ilgili olarak çay tüketiminin potansiyel yararları konusunda 
kanıtların halen yetersiz olduğu belirtilmektedir. 

 

Su ve Diğer Sıvılar 
Suyun kanserojenin konsantrasyonunu azaltarak ve mesanede bu maddelerin mesane 

lining ile temas süresini kısaltabildiği, bu nedenle de su ve diğer sıvıların mesane kanseri  riskini 
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düĢürebileceği belirtilmektedir. Yine, yeterli sıvı tüketiminin kolon kanseri riskini azalttığı 
yönünde çalıĢmalar da vardır. Günde en az 8 bardak sıvı tüketimi tavsiye edilmektedir ve bazı 
çalıĢmalarda bu miktarın yararlı olabileceği gösterilmiĢtir. 

 

Zeytin Yağı  
Ġspanya, Yunanistan ve Ġtalya gibi diyetlerinde zeytinyağının baĢlıca yağ kaynağı olduğu 

ülkelerde, kanser oranları diğer batı ülkelerinden daha düĢük bir yükseliĢ eğilimindedir. Bazı 
çalıĢmalar, zeytinyağının özellikle meme kanserine karĢı koruyucu etkiye sahip olduğunu 
göstermiĢtir. Zeytinyağındaki hangi bileĢenin koyucu olduğu hususu hala bilinmemektedir. Bu 
bileĢen zeytinyağının tekli doymamıĢ doğasından kaynaklanıyor ise, koruyucu etki kanola gibi 
diğer tekli doymamıĢ yağlara da uygulanabilir. Ancak, zeytinyağı bir yağ kaynağıdır ve genel 
görüĢ diyetteki yağ miktarının düĢürülmesi yönündedir. Dolayısıyla, diyetteki toplam yağ alım 
oranı düĢürülürken, diyette alınacak yağ alımını da en büyük porsiyonu zeytinyağı gibi tekli 
doymamıĢ yağ asitlerinin kaynağı olan yağların oluĢturması sağlanmalıdır. 

  

Vitamin ve Mineral Takviyeleri 
Gıda takviyeleri, normal diyeti takviye etmek amacıyla fizyolojik veya beslenmeyle ilgili 

etkilerinden dolayı besin (gıda) veya diğer maddelerin konsantreleridir. Bu maddeler; haplar, 
tabletler, kapsüller, sıvılar olarak ölçülü dozlarda pazarlanırlar.  

Gıdalar, sağlıklı bir yaĢam için gerekli olan birçok ögeyi içinde barındırır. Vücut için 
gerekli besinleri içeren gıdaları içeren dengeli bir diyetle beslenen kiĢiler, diyetlerinde yer alan 
gıdalar kanalıyla ihtiyaçları olan tüm besin maddelerini alabilirler. Benzer Ģekilde, vitamin ve 
mineraller açısından tam ve yeterli alımda en sağlıklı ve en iyi yolun çeĢitli meyve ve sebzeleri 
içeren dengeli bir diyetle beslenme olduğuna uzmanların tümü katılmaktadır.  

Takviyeler, sağlıklı bir diyetin ikamesi olmasalar da bazı kiĢiler yaĢamlarının belli 
dönemlerinde takviyeleri kullanmayı tercih edebilirler. Örneğin, doktorlar bir bebek sahibi olmayı 
planlayan bayanlara nöral tüp defekti riskini azaltmak için folik asit takviyesi almasını tavsiye 
edebilirmektedir. Dünyanın belli bölgelerindeki tipik diyetlerin, örneğin zeytinyağı ve sebze oranı 
yüksek olan Akdeniz diyetinin kanser riskini azalttığı  belirtilmektedir.  

Bitkisel besin desteklerini de kapsayan gıda takviyeleri, artık hem geliĢmiĢ hem de 
geliĢmekte olan ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitkisel besin destekleri, ― tamamen 
doğal, güvenli ve hiç bir yan etkiye sebep olmaması‖  gibi sloganlarıyla kısa zamanda büyük bir 
pazara ulaĢmıĢlardır. Ancak, yapılan araĢtırmalar, birçoğunun PDE-5 inhibitörleri eklenerek 
tağĢiĢe uğradığını göstermektedir. Tüketicideki genel kanı ise, bitkisel desteklerin sentetik 
içeriklerden, ilaçlardan daha güvenli olduğu yönündedir. Fakat yapılan son araĢtırmalar, yukarıda 
da ifade edildiği gibi bunun aksi yönündeki sonuçları göstermektedir. Özellikle Çin ve Tayvan gibi 
uzak doğu menĢeli bitkisel ilaç ve besin desteklerinde fazla miktarda ağır metal ve üreticinin 
belirtmediği ilaçlara rastlanmaktadır. Yapılan araĢtırmalarda, sadece onay almıĢ PDE-5 
inhibitörleriyle değil, onaylanmamıĢ PDE-5 analoglarıyla da yapılan tağĢiĢ vakaları rapor 
edilmektedir. Afrodizyak etkili bitkisel besin desteklerinde üreticiler, ürünlerinin etkisini arttırmak 
ve sadece biraz daha fazla kar elde etmek için ürünlerine sentetik PDE-5 inhibitörlerinden olan 
sildenafil ve thiosildenafil, thiomethiosildenafil, thiohomosildenafil, homosildenafil, acetildenafil, 
hidroksihomosildenafil gibi sildenafilin yapısal analoglarını sonradan ekleyebilmekte, bu durum 
halk sağlığı için tehlike oluĢturmaktadır. Literatürde sildenafil ve onun yeni analoglarıyla yapılmıĢ 
birçok tağĢiĢ vakası ve bu maddelerin tespiti için geliĢtirilmiĢ analiz yöntemleri vardır. 2002 
yılında Çin‘de yapılan bir araĢtırma sonucunda bitkisel besin desteği kapsüllerinde ortalama 
42,8mg/kapsül sildenafil sitrat tespit edilmiĢtir.  

Vitamin ve minerallerin diyetteki diğer besin maddeleri ve kimyasallarlara etkileĢim 
içerisine girerek pozitif etki yarattıkları kanıtlanmıĢtır. Diğer taraftan, belirli bir vitamin veya 
mineralin takviye olarak alımının diyet içerisinden alımından daha az yararlı etkiye sahip olduğu, 
hatta bazı durumlarda zararlı bile olabileceği de belirtilmektedir. AraĢtırmalar diyet yoluyla 
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yüksek miktarlarda beta karoten, vitamin, A, C, E ve folat tüketimi ile çeĢitli kanserlerin riskinin 
düĢüĢünün iliĢkili olduğunu gösterirken, bu vitaminlerin takviye olarak alımının genellikle kanser 
riskini azaltmadığını da göstermektedir.  

Takviyelerin, sadece yaĢamsal besinlerin yoksun fakir diyete sahip gruplarda kanser 
riskini azaltabilir gibi göründüğü ifade edilmektedir. Diyet takviyeleri ile ilgili çoğu çalıĢmada, 
yüksek dozda tek bir besinin kanserden korunmada bir yarar sağlamadığının gösterildiği de ifade 
edilmektedir. Takviyelerle yapılmıĢ olan iki ayrı çalıĢmada yüksek düzeylerde alımının kanser 
riskini azaltacağı yerde artıĢa neden olduğu anlaĢılmıĢ ve çalıĢma sonlandırılmıĢtır.  

Kanser riskinin azaltılması için multivitamin ve mineral haplarının etkinliğinin 
değerlendirildiği inceleme yazılarında, bu hapların kanser riskini azaltıp azaltmadığına dair yeterli 
kanıtın olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Genel olarak, diyet takviyeleri kullanımının kanser riskini 
azaltmadığı yönünde kanıtlar olduğu ifade edilmektedir. Örneğin, beta karoten içeren takviyelerin 
akciğer kanseri riskini arttırdığı gösterilmiĢtir. Yine folatların yüksek düzeyde alımının kanser ve 
kardiyovasküler hastalıklar açısından bir risk faktörü olduğu belirlenmiĢtir. Benzer Ģeklide, doğal 
düzeyin üzerinde takviye olarak fazla miktarda likopen alımının da riskleri olduğu belirtilmektedir.   

Takviyelerin uzun periyotlarda yüksek dozlarda alımının sağlıksız olabilme durumları 
nedeniyle, sağlıklı bireyler için özellikle meyve ve sebzelerin bulunduğu sağlıklı gıdaların 
yenilmesi ile vitamin ve minerallerin alımının çok daha efektif olacağına iĢaret edilmektedir.  

Gıda takviyleri ile ilgili düzenlemeler bu bölümün sonunda verilmiĢtir.  
 

Selenyum 
Selenyum, ümmin sistemi koruyan ve tiroit fonksiyonlarının sağlıklı olmasını sağlayan 

ve diyetle çok düĢük düzeylerde alınması gereken bir mineraldir. Et, balık, ve deniz ürünleri, 
yumurta ve bazı huhubatlar baĢlıca selenyum kaynaklarıdır. Yine sarımsak, soğan ve brokoli gibi 
bazı bitkiler de topraktaki selenyumu bünyelerinde toplayabilirler. Dolayısıyla öğünlerde bu tip 
gıdaların bulunması yararlı olacaktır. Bitkilerdeki selenyum düzeyi yetiĢtirildiği topraktaki miktara 
bağlıdır. Topraktaki selenyum düzeyinin düĢük olduğu ülkelerde, yüksek olan ülkelere oranla 
bitkilerdeki miktarın düĢük olması doğaldır.  Diğer taraftan, bu konudaki araĢtırmalar devam 
etmekle birlikte, günlük diyette tavsiye edilen dozun altında selenyum alan bazı ülkelerde, örneğin 
Yeni Zelandalılarda bu durumun  sağlık problemlerine neden olmadığı belirtilmektedir.  

Selenyum ile kanser arasındaki iliĢki açık değildir. Yıllardır bilinen; selenyumca zengin 
toprakların bulunduğu alanlarda kanser çıkıĢ eğiliminin düĢük olduğudur. Bu kanıtın 
değerlendirildiği son zamanlı inceleme yazısında (review) selenyumun prostat kanseri riskini 
azaltıyor gibi göründüğü ve bazı araĢtırmalarda da kanında yüksek düzeyde selenyum bulunan 
insanlarda akciğer ve kolorektal (bağırsak) kanser riskinin düĢük olabileceği ileri sürülmektedir. 
Diğer araĢtırmalar selenyum takviyelerinin prostat, akciğer ve bağırsak kanser riskini azaltırken 
deri kanseri riskini arttırdığını ileri sürmektedir. Aynı zamanda, diyetinde zaten yeterli düzeyde 
selenyum alan erkeklerde takviyelerle selenyum alımının prostat kanseri riskini arttırabileceğini 
göstermiĢtir. Selenyumun kanserden korunmak için nasıl bir iĢlev gördüğü halen değerlendirme 
altında olmakla birlikte, kanserden korunmadaki etkisinin muhtemelen kansere neden olan hücre 
hasarını önlemesi yoluyla olduğu ileri sürülmektedir. 

Yüksek dozlardaki selenyum toksiktir. Selenyumun gerçekten güvenli ve efektif olduğu 
düzey henüz belirlenememiĢtir. Yeterli ve toksik düzeylerin çok yakın olması nedeniyle kanser 
dernekleri tarafından takviye olarak selenyum alımı önerilmemektedir. Selenyum alımında en iyi 
yol, selenyumun doğal kaynakları olan bir diyet yolu ile vucuda alımıdır. Uygun selenyum 
düzeyleri ile ilgili bir tavsiye yapılabilmesi için daha fazla araĢtırma gereklidir. 

 

 1.14.1.10. Gıda Takviyeleri ile Ġ lgili Mevzuat 
Gıda takviyeleri ile ilgili sektörün ve pazarın çok güçlü olduğu ABD‘de bitkisel besin 

desteklerinin üzerinde içeriğinin belirtilmesi zorunlu olup, piyasaya sürülmeden önce sağlıklı ve 
güvenli olmasının tüm sorumluluğu  üreticiye aittir. FDA piyasadaki güvenli olmayan bitkisel 
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besin desteklerine karĢı önlem almaktan sorumludur. Amerikan Gıda ve Ġlaç Dairesi (FDA), PDE-
5 inhibitörleriyle tağĢiĢ yapılmıĢ birçok marka bitkisel besin destekleri tespit etmiĢ ve bunlarla 
ilgili gerekli önlemleri almaktadır. FDA çoğu zaman firmalara ürünlerini piyasadan çekmesini 
tavsiye etmekte ya da ürünleri tamamen yasaklamaktadır. Ülkemizde ise Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığı bitkisel besin desteklerine ruhsat vermekte ve güvenli olmayan ürünlere karĢı önlem 
almaktadır. 

5179 No‘ lu Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname‘nin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun‘da yer alan tanıma göre; ―Takviye Edici 
Gıda: Bir ya da birden fazla besin ögeleri; vitamin, mineral, protein, bitki, botanik, bitkisel 
kaynaklı maddeler, amino asitler ve benzeri bileşenler ile bunların konsantresi ve/veya 
ekstraktlarından oluşan ve günlük alım dozu belirlenmiş ürünler‖  dir. 11.06.2010 tarihinde kabul 
edilen, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girerek 5179 sayılı Kanun yerine geçen 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nda ise; “ Takviye Edici 
Gıdalar: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, 
yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri 
bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin 
konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık 
toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanılarak günlük 
alım dozu belirlenmiş ürünler‖  Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Aynı Kanun‘un ―Gıda ve yemde 
izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklam ile tüketici haklarının korunması‖  baĢlıklı 24/3 
maddesine göre; ―gıda ile ilgili özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın ve yemin 
şekli, görünümü, ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, tasarlanma ve sergilenme şekli, her tür 
yazılı veya görsel basın aracılığı ile sunulan bilgi dahil, etiketlenmesi, tanıtımı, reklamı ve sunumu 
tüketiciyi yanıltıcı şekilde yapılamaz‖  Ģartı getirilmiĢtir. Bu Ģartın ihlalinde de Kanun‘un 8. Bölüm, 
Madde 40/1-k da verildiği üzere, cezai müeyyide olarak da ; ―24’ünci maddenin üçüncü fıkrasına 
aykırı hareket eden üretim yerlerine onbin Türk Lirası, parakende işyerlerine bin Türk lirası idari 
para cezası verilir. Fiilin, ticari reklam, ilan veya etiket yoluyla gerçekleşmesi halinde 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Etiketteki beyan bilgileri ile 
içeriğinin ve analitik değerlerinin uyuşmaması halinde beşbin Türk Lirası idari para cezası 
verilir‖  hükmü getirilmiĢtir.  

5179 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı kapsamında; gıda takviyelerinin bileĢiminde 
bulunan bitkiler Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından oluĢturulmuĢ olan ―Bitki DanıĢma Kurulu 
Komisyonu‖ tarafından değerlendirilmiĢtir. OluĢturulan Bitki Listesine göre ürünlere üretim yada 
ithal izni düzenlenmiĢtir. Bitki Listesinde 451 pozitif ve 90 negatif olarak değerlendirilmiĢ olan 
toplam 541 tane bitki bulunmakta olup, liste www.kkgm.gov.tr web sitesinde yayınlanmaktadır. 
Bugüne kadar gıda takviyesi konusunda; 89 adet iĢletmeye ÇalıĢma Ġzin Belgesi ve 1499 adet Gıda 
Üretim Ġzin Belgesi Bakanlıkça düzenlenmiĢtir.  

Bitkisel ürünlerle ilgili bir diğer mevzuat, Sağlık Bakanlığının 06 Ekim 2010 tarihinde 
―Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği‖  ile düzenlenmiĢtir. Bu yönetmeliğin amacı, insan 
sağlığını koruyucu, tedavi edici etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden 
hazırlanan bitkisel tıbbi ürünlerin ve bitkisel preparatların ruhsatlarını vermek, etkililik, güvenlilik 
ve kalitesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir. Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği, insan sağlığını koruyucu ve tedavi 
edici etkileri olan ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin endüstriyel olarak üretilmesi  veya ithal 
edilmesi ile ilgili baĢvuruların değerlendirilmesi, gerekli ruhsatların verilmesi ile bunlar için ruhsat 
baĢvurusunda bulunan ve/veya ruhsat verilmiĢ olan gerçek ve tüzel kiĢileri kapsamaktadır. 
Takviye edici gıdalar ve bitkisel içerikli kozmetik ürünler ise bu Yönetmelik kapsamı dıĢındadır. 
Ancak, bu ürünlerin endikasyon bildirerek piyasaya arzı, tanıtımının yapıldığının tespiti hâlinde bu 
Yönetmeliğin idari yaptırım ile ilgili hükümleri bu ürünler hakkında da uygulanmaktadır. 
Dolayısıyla,  söz konusu Yönetmelik yalnızca, insan sağlığını koruyucu, tedavi edici etkileri olan 
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ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkileri kapsamakta olup 5179 sayılı Kanun ya da 5696 sayılı 
Kanun‘da tanımlanmıĢ olan ürünlerle ilgili hususları kapsamamaktadır. 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığınca Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel 
Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği gıdalara iliĢkin sağlık 
beyanlarının yapılabilmesine izin verilmektedir. Takviye edici gıdalara iliĢkin yapılabilecek sağlık 
beyanları da bu çerçevede değerlendirilmektedir. Ancak bu beyanlar endikasyon anlamına 
gelmemektedir. Bu beyanlara örnekler Ģu Ģekildedir: ―DüĢük yağ / düĢük doymuĢ yağ / düĢük 
kolesterol kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur‖ ; ―DüĢük sodyum yüksek kan 
basıncı riskinin azalmasına, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur‖ ; ―EPA/DHA 
kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.‖ ; ―Kalsiyum kemik ve diĢlerin geliĢmesine 
ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur‖ ; ―Prebiyotikler sindirim ve bağıĢıklık sistemini 
düzenleyen ve destekleyen probiyotik bakterilerin bağırsakta geliĢimini ve yaĢamını destekler.‖ ;  
―DHA beynin normal geliĢimi ile göz ve sinir sisteminin geliĢimine yardımcı olur.‖ ; ―Soya 
proteini kolesterol oranını düĢürmeye; düĢük kolesterol kalp ve damar sağlığının korunmasına 
yardımcı olur.‖  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına göre, içeriğinde bitkisel bileĢenler bulunan ve ―Gıda 
Takviyesi‖  adı altında ithal edilen ya da yurtiçinde üretilerek satıĢa sunulan ürünlere iliĢkin olarak 
değiĢik mecralarda yayımlanan ticari reklam ve ilanlarda, söz konusu ürünlerin, zayıflamaya veya 
kilo almaya yardımcı olduğunun, baĢta kanser olmak üzere, kolesterol, Ģeker, tansiyon, sedef, 
egzama, kalp, karaciğer, üriner ve genital sistem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığı önleyebileceği 
veya tedavi edebileceği yönünde etkilere sahip olduğunun iddia edildiği tespit edilen ürünlerle 
ilgili beyanlar usulsüz olarak yapılan beyanlardır. Piyasada bu etkilere sahip olduğu iddia edilen 
ürünleri, Ġthalat ya da üretim izni olmadığı halde yalan beyanla Bakanlıktan izinli olduklarını ilan 
etmekte, baĢka firmalara ait ithalat ya da üretim izni tarih ve sayılarını kendi ürünlerine aitmiĢ gibi 
göstermekte, ya da bu ürünlere ait Bakanlıktan insanların günlük tükettikleri gıdalara ek olarak 
takviye edici gıda niteliğinde verilen ithal ve üretim izinlerini beyan ve taahhüt ettiklerinin dıĢında 
etiket, ambalaj ve reklamlarla satıĢa sunarak tüketiciyi yanıltmaktadırlar.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı üretim ve ithal izni verilen ürün isimleri, üretim ve ithal 
izni tarih ve sayıları ile üretici ve ithalatçı firma isimleri www.kkgm.gov.tr internet sitesi ana 
sayfasında yayınlanmıĢtır. 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, yukarıda sıralanmıĢ olan hususların düzeltilmesi, 
sorumlular hakkında yasal iĢlem uygulanması için hali hazırda yürütülen denetimlerini 
sürdürdüğünü belirtmektedir. Yine Bakanlık tarafından, takviye edici gıda olup kaçak yollardan 
ülkemize giriĢi yapılan ve satıĢa sunulan ürünler ve firmalarla ilgili ayrıca; takviye edici gıda adı 
altında ilaç gibi tanıtılarak insan sağlığına zararlı madde (ilaç etkin mad. vb.) ihtiva ettiği tespit 
edilen ürünler ile ilgili toplam 13 ürün ve satıĢa sunulduğu 268 internet sitesi hakkında 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmektedir.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Gümrük MüsteĢarlığı, RTÜK, Rekabet 
Kurumu ile birlikte bu ürünlerle ilgili yanlıĢ beyan ve halkın yanıltılmasını önlemek amacıyla 
çalıĢmaların yürütüldüğü belirtmektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Mevcut raporlara göre, kanser riski ile ilgili spesifik bir gıdanın kanserojenitesinden 

bahsetmek mümkün değildir. Bununla birlikte, yapılan çalıĢmalar, yüksek miktarda kırmız et, 
değiĢik tekniklerle dayanıklılık kazandırılmıĢ et, tuzla muhafaza edilmiĢ et ile tuzun mide ve 
kolorektal kanser riskini arttırabileceğini göstermiĢtir.  

Günümüzde, teknolojik geliĢmelere bağlı olarak gıda muhafaza teknikleri de 
geliĢtirilmiĢ, halk sağlığı açısından daha güvenli muhafaza tekniklerinin kullanımına baĢlanmıĢtır. 
Bu kapsamda, pazara arz edilen birçok gıdanın muhafazasında tek baĢına tuzla muhafaza tekniği 
gibi geleneksel yöntemlerin yerine, üretilen ürünün özelliğine bağlı olarak soğukta muhafaza ile 
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desteklenme gibi daha güvenilir tekniklerin kullanımına geçilmiĢtir. Yine tuz ve nitrat ve nitritlerin 
kullanımına bağlı risklerin kontrol altına alınmasına yönelik olarak düzenlemeler yapılmıĢ, aĢırı 
tuz kullanımının önlenmesi için bilinçlendirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.  

AraĢtırmalar meyve ve sebze tüketiminin yüksek olduğu diyetlerin bu kanserlerin riskini 
düĢürebildiğine de iĢaret etmektedir. Diyette kalori kısıtlamasının da çok sayıdaki kanser tipinin 
riskini düĢürebileceği gösterilmiĢtir. Tüm bu nedenlerle, bilim adamları, tam tahıl, mevye ve 
sebzece zengin, kalorisi kısıtlanmıĢ diyetle beslenmeyi önermekte ve yüksek yağlı gıda, kırmızı et, 
tuz veya tuzla muhafaza edilmiĢ gıdaların yüksek düzeylerde tüketilmemesi gerektiğini 
bildirmektedir.  

Birincil gıdanın (avlanma ve balıkçılık yoluyla elde edilen ürünler dâhil olmak üzere 
topraktan ve hayvan yetiĢtiriciliğinden elde edilen üretim ürünleri) üretiminde kullanılan 
kimyasalların belli bir disiplin altına pazarlanması ve kullanımına yönelik düzenlemeler 
mevcuttur. Ancak bu düzenlemelerin yeterli olmadığı açıktır. Bu nedenle konu ile ilgili ek 
düzenlemeler geliĢtirilmelidir. Mevzuat düzenlemelerinin geliĢtirilmesi sırasında, beĢeri ilaçların 
pazarlanmasındaki sistem de dikkate alınmalı ve yeni düzenlemeler gecikmeksizin hayata 
geçirilmelidir. Ġlaç satıĢ ve kullanımı bu yolla etkin olarak kontrol edilebilir yapıya dönüĢtürülmeli 
ve sistem yetkili otorite tarafından güvence altına alınmalıdır. 

Tüketilen gıdaların kanserden korunmada ve kanseri önlemedeki rolü hakkında halkın 
doğru bilgilendirilmesi de önemlidir. Bu nedenle,  yetkili kurum ve kuruluĢlarca bu konuda halkın 
doğru bilgilendirilmesini teminen gerekli tedbirler alınmalı, bu alandaki mevcut düzenlemeler 
gözden geçirilerek bu konuda yanlıĢ ve yanlı bilgilendirme yolu ile toplumun aldatılmasının önüne 
geçilmesi güvence altına alınmalıdır.  
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1.15. MESLEĞE BAĞLI  KANSERLER 
 1.15.1. Mesleğe Bağlı Kanser Nedenleri 

Uluslararası Kanser AraĢtırma Ajansı kanser oluĢunda rolü olan maddeleri 4 ana grupta 
ele almaktadır. Gruplamada, etkenin kanser meydana gelmesindeki rolü dikkate alınmaktadır. 
Laboratuvar çalıĢmaları ve epidemiyolojik kanıtlar kullanılmak suretiyle kanser yapıcı özellik 
bakımından belirlenen gruplar Ģu Ģekildedir: 

 

Grup 1. Kesin kanserojen maddeler: 
Bu gruptaki maddelerle ilgili olarak insanlarda kanser yapıcı özellik bakımından yeterli 

kanıt vardır. Ġnsanda kanser yaptığı kesin olarak kanıtlanmıĢ maddeler arasında asbest, aromatik 
aminler, benzen, krom, nikel gibi etkenler vardır. Bu grupta yer alan maddelerin baĢlıcaları ve 
ilgili çalıĢma alanları ile kanser türleri Tablo 32'de görülmektedir. 

 
Tablo 32. Ġnsanda Kanser Yaptığı Kesin Olan Maddelerin BaĢlıcaları (Grup-1) 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
 

http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_916.pdf
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_916.pdf
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Grup 2 A. Muhtemel kanserojen maddeler: 
Bu gruptaki maddelerin kanser yapıcı özellikleri kesin olmamakla birlikte bu açıdan 

güçlü kanıtların varlığı söz konusudur. Bu maddelerin baĢlıcaları Tablo 33'te görülmektedir. 

 
Tablo 33. Ġnsan Ġçin Muhtemel Kanserojen Maddelerin Bazıları (Grup 2A) 

  
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
 
Grup 2 B. ġüpheli kanserojen maddeler:  
Bu maddelerle ilgili olarak kanser yapıcı özellik bakımından yeterli kanıt yoktur, ancak 

bu konuda zayıf bazı ipuçları vardır. 
 

Grup 3. Grup 1 ve Grup 2'de yer almayan maddeler:  
Bu maddelerin kanser oluĢundaki önemleri açık değildir. Bazı çalıĢmalarda zayıf bilgiler 

elde edilmekle birlikte bu konudaki bilgiler çeliĢkilidir. 
 

Grup 4. Ġnsanda kanser yapmayan maddeler:  
ÇalıĢmalar sonucunda insanda kanser meydana getirme özelliği bakımından herhangi 

kanıt bulunamamıĢ olan maddeler bu grupta yer almaktadır. 
Kanserojen maddelerin gruplaması bu Ģekilde yapılmakla birlikte, bu gruplarda yer alan 

madde ve etkenler zaman içinde değiĢiklik gösterebilmektedir. ÇalıĢmalar sonucunda elde edilen 
kanıtlar değiĢince madde veya etkenin bulunduğu grup da değiĢmektedir. 

 

 1.15.2. Mesleğe Bağlı Kanser Türleri 
Mesleğe bağlı kanser türleri arasında en fazla olanı akciğer kanseridir. Mesleksel 

etkilenme sonucu ortaya çıkan kanserler arasında akciğer kanserinden baĢka deri kanseri, mesane 
kanseri, lösemi sık görülen türlerdir. Görüldüğü gibi mesleksel etkilenmeye bağlı olarak ortaya 
çıkan kanserler de tür olarak diğer kanserlerden farklı değildir. Bu nedenle bir kanserin mesleksel 
etkilenme sonucu meydana geldiğini değerlendirme bakımından en önemli husus, hastanın çalıĢma 
hayatı ile ilgili öyküsünün doğru ve ayrıntılı olarak alınmasıdır. Kanserli bir hasta kanser riski 
yüksek olan bir meslekte çalıĢıyorsa, hastanın çalıĢma öyküsü dikkate alınmalı ve hastalığın 
oluĢunda mesleksel etkilenmenin rolü aydınlatılmalıdır. KiĢiler çalıĢma yaĢamı boyunca birden 
fazla iĢte çalıĢmıĢ olduklarından, yalnızca hastanın son olarak çalıĢmakta olduğu iĢin öğrenilmesi 
hastalıkla meslek arasında iliĢki kurmak bakımından yeterli olmayabilir. Son çalıĢma alanının 
yanısıra hastanın önceki iĢleri ile  ilgili bilgi almakta yarar vardır. 
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Bütün kanserlerin ortalama % 5 kadarının mesleksel etkilenme sonucu meydana 
gelmesine karĢılık, akciğer kanserlerinin % 15 kadarının mesleksel etkilenme sonucu ortaya çıktığı 
hesaplanmaktadır. Buna karĢılık örneğin sindirim sistemi kanserlerinde mesleksel faktörlerin rolü 
ancak % 1 dolayındadır. Mesleğe bağlı kanserler diğer kanserlere göre daha genç yaĢlarda görülür. 
Kanser riskinin yüksek olduğu iĢlerde çalıĢanlar daha çok erkekler olduğundan, mesleğe bağlı 
kanserler de erkeklerde daha fazladır. 

Akciğer kanseri: Ġnsanlarda en sık görülen kanser türlerindendir. Etiyolojisi bakımından 
en önemli faktör sigara olmakla birlikte mesleksel etkilenmenin de akciğer kanseri oluĢunda 
önemli rolü vardır. Bugünkü bilgilere göre erkeklerdeki akciğer kanserlerinin % 15 kadarı, 
kadınlardaki akciğer kanserlerinin de % 5 kadarının nedeni iĢyerlerinde karĢılaĢılan etkenlerdir. 
Akciğer kanserine neden olan mesleksel faktörler arasında en çok bilinen faktör asbesttir. Asbestin 
farklı türleri arasında mavi asbest olarak bilinen crocidolite formun kanser yapıcı özelliği daha 
fazladır, beyaz asbestin (chrysotile asbest) bu yönde fazla önemi yoktur. Akciğer kanseri meydana 
gelmesi bakımından asbest maruziyeti ile sigara içilmesi arasında iliĢki vardır. Sigara ve asbest 
birbirinden bağımsız olarak akciğer kanserine neden olur. Ancak bu iki faktörün birlikte olması 
durumunda akciğer kanseri riski çok artmaktadır. Asbest dıĢında arsenik, kloro metil eter, krom, 
silis tozu, nikel, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve radon gazı da akciğer kanserine yol açar. 

Mezotelyoma: Bu hastalığın oluĢunda bilinen tek etken asbest ve lif yapısındaki erionit 
ve benzeri diğer maddelerdir. Mezotelyoma olgularının hepsi mesleksel veya çevresel asbest 
etkilenimi sonucu olur. Asbest iĢinde çalıĢanlar arasında mezotelyoma görüldüğüne iliĢkin ilk 
bulgular 1940'lı yıllarda yapılmıĢtır. Daha sonra 1960 yılında Wagner, 1964 yılında da Selikoff 
asbest iĢçilerinde mezotelyomanın sık görüldüğünü epidemiyolojik çalıĢmalara dayalı olarak 
ortaya koymuĢlardır. Mezotelyoma olgularının % 90 kadarı plevrada, % 10 kadarı da peritonda 
meydana gelir. Hastalık çoğunlukla mavi (crocidolite) asbest ile çalıĢanlarda görülmektedir. 
Ülkemizde mesleğe bağlı etkilenim sonucu meydana gelen mezotelyoma olgusu bilinmemektedir, 
ancak çevresel asbest ve erionit etkilenimine bağlı (NevĢehir Bölgesi‘nde Prof. Dr. Ġzzettin BarıĢ 
ve arkadaĢlarının gerçekleĢtirdiği çalıĢmalar sonucu) çok sayıda mezotelyoma olgularının varlığı 
bilinmektedir.  

Lösemi ve diğer hematolojik malign hastalıklar: Bu hastalıkların oluĢunda rolü olan 
mesleksel faktörler arasında iyonizan radyasyon ve benzen en önemli olanlardır. Bunlar dıĢında 
asbest maruziyeti, tarım iĢleri, lastik endüstrisi ve triklor etilen maruziyeti de hematolojik malign 
hastalıkların meydana gelmesi bakımından önemlidir. 

Mesane kanseri: Mesleksel etkilenim ile iliĢkisi çok uzun zamandan beri bilinen bir 
kanser türüdür. Aromatik amin maruziyeti mesane kanseri oluĢunda önemli etkendir. Bu kanserin 
oluĢu bakımından baĢlıca riskli iĢler arasında boya ve lastik endüstrisi sayılabilir. 

Karaciğer hemanjiyo sarkomu: Çok ender bir tümör olan anjiyo sarkom plastik 
endüstrisinde çalıĢanlarda görülen bir hastalıktır. Plastik endüstrisinde polivinil klorür (PVC) 
plastiğin ilkel maddesi olan vinil klorür monomerine (VCM) maruziyetin bu hastalığa neden 
olduğu bilinmektedir. 

Meme kanseri: Kadınlarda görülen en sık kanser türü olan meme kanserinin meydana 
gelmesinde emzirmenin koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Profesyonel meslek sahibi 
kadınlarda (doktor, avukat, diĢ hekimi, hemĢire vs.) meme kanseri daha sık görülmektedir. Ayrıca 
kimya sanayinde ve ilaç endüstrisinde çalıĢanlarda, kuaförlerde meme kanseri riski yüksektir. 

Prostat kanseri: Özellikle geliĢmiĢ ülkelerde ileri yaĢlardaki erkeklerde çok sık görülen 
prostat kanserinin oluĢunda beslenme alıĢkanlıklarının yanısıra mesleksel ve çevresel etkilenimin 
de rolü olduğu düĢünülmektedir. Hastalık 50 yaĢın altındaki erkeklerde çok ender görülür. Prostat 
kanserinin sık görüldüğü meslekler arasında çiftçilik, öğretmenlik, kaynak, metal iĢleri, tekstil 
iĢleri, lastik sanayi, pil yapımı gibi iĢler vardır. Kadmiyum maruziyeti ile prostat kanseri meydana 
gelmesi arasında iliĢki olduğu ortaya konmuĢtur. 

Beyin tümörleri: Çok sık bir tümör türü olmamakla birlikte konumu itibarıyla yaĢamsal 
önem taĢıyan ve değiĢik klinik ve patolojik türleri olan tümörlerdir. Bazı mesleksel faktörlerin 
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beyin tümörü meydana gelmesinde rolü olduğu Ģeklinde kanıtlar vardır. Bu maddeler arasında 
vinil klorür, formaldehit, bazı çözücüler, kurĢun, iyonizan radyasyon ve elektromanyetik alanlar 
sayılabilir. Tarım iĢçileri, itfaiyeciler, petrol rafinerisinde ve lastik sanayisinde çalıĢanlar arasında 
beyin tümörleri riski yüksek bulunmaktadır. 

Deri kanseri: Vücudun en büyük organı olması nedeniyle deri kanseri en sık görülen 
tümörlerdendir. Hem melanom hem de melanom dıĢı deri kanserlerinin meydana gelmesi 
bakımından ultraviyole ıĢını maruziyetinin etkisi olduğu bilinmektedir. Bunun dıĢında mesleksel 
faktörler olarak arsenik, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve iyonizan radyasyonun da deri 
kanseri oluĢunda rolü vardır. 

Sayılan kanserlerden baĢka endometrium kanseri, serviks kanseri, over kanseri, serviks 
kanseri, tiroit kanseri, mide kanseri, kolorektal kanserler, pankreas kanseri gibi diğer bazı 
kanserlerin oluĢunda da mesleksel faktörlerin rolü olduğu konusunda bilgiler vardır. 

 

 1.15.3. Mesleğe Bağlı Kanserlerden Korunma 
Her hastalık için değiĢik ölçülerde korunma olanaklıdır. Ancak mesleğe bağlı 

kanserlerde korunma daha olanaklıdır. Çünkü kanserin nedeni açık olarak bilinmektedir ve iĢ yeri 
ortamına yönelik kontrol yöntemleri ile korunma baĢarılı Ģekilde sağlanabilir. Bu nedenle mesleğe 
bağlı kanserler "korunulabilir" olmaktan öte "korunulması gereken" kanserlerdir. 

Hastalıklardan korunma, birincil-ikincil-üçüncül düzeyler olmak üzere üç düzeyde 
yapılabilir. Bunlar arasında en etkili korunma yaklaĢımı birincil düzeyde korunmadır. Bir 
hastalıkta birincil düzeyde korunma sağlamak için  kiĢinin hastalık etkeni ile karĢılaĢmasının 
önüne geçilmeli, kiĢinin etkenle teması önlenmelidir. Bu yaklaĢım iĢ sağlığı uygulamaları 
bakımından çok temel bir yaklaĢımdır. Mesleğe bağlı kanserlerin nedeni açık olarak bellidir ve 
kiĢiler bu etkenle iĢ yeri ortamında, iĢin yürütümü sırasında karĢılaĢmaktadır. Bu durumda iĢ 
yerinde alınacak bir dizi teknik koruma yaklaĢımı ile kiĢinin etkenle teması kesin bir Ģekilde 
ortadan kaldırılabilir. Bu amaçla yapılabilecek uygulamalardan baĢlıcaları Ģu Ģekildedir: 

1. Kanserojen maddeyi kullanmama: En etkili korunma Ģeklidir. Bu uygulamanın 
esası, kanserojen maddenin yerine baĢka bir maddenin kullanılmasıdır (ikame). Örneğin benzenin 
sakıncaları ortaya konduktan sonra benzenin açık olarak kullanımı (çözücü, yapıĢtırıcı amaçla 
kullanımı) yasaklanmıĢtır. Bu alanlarda benzen yerine kanser yapıcı özelliği olmayan baĢka 
maddeler (önceleri toluen, ksilen, daha sonra stiren, hekzan vs.) kullanıma sokulmuĢtur. Benzeri 
Ģekilde asbest yerine de lif yapısında sentetik olarak üretilen bazı maddeler kullanılmaya 
baĢlanmıĢtır. 

2. Kapalı sistem: Bazı durumlarda çalıĢma hayatının sürmesi bakımından sakıncalı 
maddeleri kullanma zorunluluğu söz konusudur. Bu durumlarda zararlı maddenin kapalı sistemler 
içinde çalıĢtırılması yolu ile kiĢilerin bu madde ile temasının önüne geçilebilir. Örneğin radyoaktif 
maddelerin kullanımında bu yaklaĢım geçerli bir kullanım yoludur. 

3. Ayırma (izolasyon): Bazen sakıncalı olan iĢlemin tümü ile ayrılması söz konusu 
olabilir. Sakıncalı olan iĢlem iĢ yerinin yalnızca bir bölümünde ise, bu bölümün diğer bölümlerden 
ayrılması Ģeklinde uygulama yapılabilir. Bu Ģekilde iĢ yerinde bulunan kiĢilerin büyük bölümünün 
zararlı madde ile teması önlenmiĢ olur. Ayrılan riskli bölümde çalıĢanlar ise özel koruma 
yöntemleri ile korunabilir veya olanak varsa bu bölümde robot çalıĢtırılması yoluna gidilebilir. 

4. Havalandırma: ÇalıĢma hayatında sık olarak baĢvurulan bir koruyucu yöntem de 
havalandırmadır. Zararlı maddeler çoğunlukla vücuda solunum yolundan girer. Bu yüzden 
kiĢilerin zararlı madde ile temasının kesilmesi bakımından havalandırma sisteminin, solunum 
seviyesinin daha altındaki bir düzeyden havayı emip ortamdan uzaklaĢtırması gerekir. Bu tür 
havalandırmaya "boĢaltıcı havalandırma" adı verilir. 

5. KiĢisel koruyucu malzeme kullanımı: Zararlı maddenin oluĢtuğu yerde, kaynağında 
kontrol altına alınması amacı ile yapılan bütün uygulamalara rağmen halen kiĢilerin etkilenme 
olasılığı varsa, bu durumda kiĢisel koruyucu malzemelerin kullanımı yoluna gidilir. Zararlı madde 
ile temas en çok solunum yolu ile olduğundan, koruyucu malzeme de öncelikle solunum yolundan 
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etkilenmeyi önleyici olarak maskeler Ģeklinde olabilir. Maske dıĢında koruyucu giysi, özel 
eldivenler, ayakkabılar, yüzü ve gözleri korumak üzere uygun gözlükler vb. çeĢitli koruyucu 
malzeme kullanılabilir. Ancak bu konuda titizlikle üzerinde durulması gereken bir nokta, kiĢisel 
koruyucu malzeme kullanımının son çare olarak devreye girmesi gereğidir. KiĢisel koruyucu 
malzemenin kullanılmasından önce, etkenin kaynağına yönelik olarak yukarıda sayılan 
uygulamalardan bir veya birkaçı uygulanmalı, etkenin kaynağında kontrolü amacı ile yapılan 
bütün çabalar sonunda eğer gerekiyorsa kiĢisel koruyucu malzeme kullanımı yoluna gidilmelidir. 
Kaynağa yönelik önlemleri almadan korunmayı yalnızca kiĢisel koruyucu malzeme ile yapmaya 
alıĢmak hatalı olur. 

6. Diğer önlemler: Yukarıda sayılan uygulamalara ek olarak bazı idari (yönetsel) 
yaklaĢımlarla koruyucu çalıĢmalara katkı sağlanabilir. Örneğin maruziyet süresinin kısaltılması 
bakımından tehlikeli maddelerle çalıĢılan iĢlerde günlük çalıĢma süresi kısadır. Bu tür bir önlem 
radyoaktif maddelerle ve radyasyonla ilgili iĢlerde çalıĢanlara uygulanmaktadır. Günlük çalıĢma 
süresinin kısa olmasının yanısıra tehlikeli maddelerle çalıĢanların belirli bir program içinde 
dönüĢümlü (rotasyonel) olarak çalıĢtırılması da koruyucu amaçla uygulanan yöntemlerdendir. 

Sayılan birincil korunma uygulamalarına ek olarak tehlikeli iĢlerde, özellikle kanserojen 
maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde çalıĢanlar aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilir. Bu yolla 
herhangi sağlık bozulması erken dönemde saptanabilir. Bu yaklaĢım koruyucu sağlık hizmetleri 
bakımından ikincil korunma olarak adlandırılır. Bir sağlık sorunu erken dönemde yakalandığında 
alınacak önlemlerle ilerlemesinin önüne geçilebilir ve kiĢinin sağlığına kavuĢması sağlanabilir. 
Ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢan kiĢilerin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi gereği iĢ 
sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilmiĢtir. 

Hastalıklarda üçüncül düzey korunma ise, hastalık ortaya çıktıktan sonra en etkili Ģekilde 
tedavi edilmesidir. Bu korunma, hastalıktan çok, hastalığın olumsuz etkilerinden korunma 
anlamındadır. Bu durumda üçüncül korunma hastanın yaĢamının uzatılması ve yaĢam kalitesinin 
yükseltilmesi çalıĢmalarıdır. 

Mesleğe bağlı kanserlerden korunma bakımından sağlık eğitimi çalıĢmalarının da önemi 
vardır. Hem iĢ yerindeki yöneticilere, hem de çalıĢanlara yönelik olarak eğitim yapılmalıdır. Bu 
eğitimlerde riskli maddeler tanıtılmalı, bunların sağlığa etkileri, etkilenim yolları ve koruyucu 
uygulamalar bakımından dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmalıdır. 

 

 1.15.4. Mesleki Kanserlerin YoğunlaĢtığı Meslek Kolları  
1) Madencilik ve iliĢkili iĢ kolları (Asbest madenciliği, kuartz madenciliği, arsenik madenciliği, 

demir madenciliği, fosfor madenciliği, kromit cevheri iĢlemleri, nikel ve kadmiyum madeni ile 
yapılan iĢlemler, dolaylı biçimde erionit gibi fibröz zeolitlere maruz kalınan iĢlemler, 
paslanmaz çelik ve metal bileĢiklerle yapılan endüstriyel iĢlemler).  

2) Metal ve metal alaĢımları ile iliĢkili sektörler (Kaynakçılar ve lehimciler, dökümhane iĢçileri, 
metal geri dönüĢümü iĢiyle uğraĢanlar, maden tasfiye ve atık iĢlemleri, metal kaplama iĢiyle 
uğraĢanlar, galvanizleme iĢinde çalıĢanlar, elektrik malzemeleri üretimi, uzay ve elektronik 
endüstrisi, nükleer silah yapımı ve nükleer reaktörler) 

3) Cam endüstrisi 
4) Plastik endüstrisi, plastik ve sentetik kauçuk üretimi, PVC üretimi 
5) Ġzolasyon malzemesi üretimi 
6) Boya üreticileri, vernik, boya sökücü ve sentetik reçinelerle çalıĢanlar 
7) Kimya endüstrisi, kimyasal madde üretimi 
8) Sterilizasyon iĢinde çalıĢanlar (etilen oksid) 
9) Pestisid ve insektisid üretimi  
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TÜRKĠYE’DE MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN DURUM  
 
Tablo 34. Türkiye‘de Meslek Hastalıkları Açısından Durum 

SSK‘ya kayıtlı iĢçi sayısı                    9.300.000 

Saptanan meslek hastalığı sayısı                    1208 

Beklenilen meslek hastalığı sayısı                    111.600 (% 1.2) 

Saptayamadığımız meslek hastalığı sayısı                    110.500 

Tüik projeksiyonu ĠĢ Kazası (% 2.8): 260.000 
Meslekle Ġlgili Hastalık (% 3.7):    

345.000 

Kaynak: Dr. Hınç YILMAZ'ın sunumu 
 
Dünyada ölümler içerisinde kanser nedenli ölümlerin % 6-10‘u, koroner arter ve 

serebrovasküler hastalık nedenli ölümlerin % 5-10‘u, kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedenli 
ölümlerin % 10-12‘si meslekle ilgili bulunmuĢtur. Türkiye‘de de kayıtlı ölümler (kanser, kalp ve 
KOAH‘a bağlı) içerisinde yıllık en az 3017 ölümün mesleki hastalıklara bağlı olduğu 
düĢünülmektedir.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Mesleksel etkilenme sonucu ortaya çıkan kanserler arasında baĢta akciğer kanseri olmak 

üzere, deri kanseri, mesane kanseri, lösemi en sık görülen kanserlerdir. Mesleksel kanserler 
korunulabilir kanserler olduğundan, iĢ yeri ortamına yönelik kontrol yöntemleri ile korunma 
baĢarılı Ģekilde sağlanabilir. KiĢinin hastalık etkeni ile karĢılaĢmasının önüne geçilmeli, kiĢinin 
etkenle teması önlenmelidir. Ayrıca, kanserojen maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde çalıĢanlar 
aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmelidir. 

Kanserli bir hasta kanser riski yüksek olan bir meslekte çalıĢıyorsa, hastanın çalıĢma 
öyküsü dikkatle alınmalı ve hastalığın oluĢunda mesleksel etkilenmenin rolü aydınlatılmalıdır. 

Mesleksel kanserlerden korunma bakımından sağlık eğitimi çalıĢmalarının da önemi 
vardır. Hem iĢ yerindeki yöneticilere hem de çalıĢanlara yönelik olarak eğitim yapılmalıdır. Bu 
eğitimlerde riskli maddeler tanıtılmalı, bunların sağlık etkileri, etki lenim yolları ve koruyucu 
uygulamalar bakımından dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmalıdır. 

Ülkemiz için mesleksel kanserlerin önlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması 
açısından aĢağıdakiler önerilmektedir: 
- Kanser hastalığının erken belirleyicisi bulunmamaktadır. Mesleki kanseri engellemenin tek 

yolu maruziyetin engellenmesidir. 
- Öncelikle ülkemizdeki mesleki kanserlerin oluĢabileceği iĢ kollarının envanteri (dökümü) 

çıkarılmalı ve bu iĢ kollarına yönelik denetimler yoğunlaĢtırılmalıdır.  
- Bu iĢ kollarındaki iĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki eksiklikler ivedilikle giderilmeli, 

periyodik muayenelerin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanmalı, periyodik muayenede 
sahteciliğin önüne geçecek uygulamaların altyapısı hazırlanmalıdır. 
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- Sadece mesleki kanserler değil, tüm meslek hastalıklarını kapsayacak, toplumun tümüne 
eksiksiz ulaĢacak bir hedef doğrultusunda yapılanma gerçekleĢtirilmelidir.  

- Meslek hastalığı tanısı multidisipliner bir yaklaĢımla ele alınmalıdır. 
- Mesleki maruziyetin bilimsel saptayıcısı olan toksikolojik ve mikrobiyolojik analizler ön plana 

çıkarılmalı, bu analizlerin sadece hastalık etkeninin saptanmasında değil, kanuni delil teĢkil 
etme noktasındaki ağırlığı da unutulmamalıdır.  

- Bu noktada toksikologlar, iĢ sağlığı uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve epidemiyologlar, 
ergonomistler, iĢ psikologları gibi destek unsurlarının önü açılmalı ve bu konudaki uzmanların 
iĢ sağlığı alanına yönelmesi teĢvik edilmelidir.  

- BaĢta çalıĢanlar olmak üzere tüm toplumun farkındalığının bu sorunun üstesinden gelmede en 
büyük güç olacağı akıldan çıkarılmamalı; yazılı ve görsel basın unsurları, okul içi ve sonrası 
eğitimler gibi dinamikler kullanılarak toplumun bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalıdır.  

- Ülkemizin sanayi alanındaki muazzam iĢgücü göz önünde bulundurularak, kolay ulaĢılabilir, 
iĢgücünü ve iĢ akıĢını aksatmayacak bir iĢ sağlığı hizmeti sunan bir model benimsenmelidir. 
Tasarlanan modelde hazırdaki dinamik unsurların kullanılması model oluĢumunda maliyeti en 
az düzeye indirgeyeceği gibi iĢlevsellik kazanma sürecini de kısaltacaktır. Modelin tam olarak 
hayata geçmesiyle GSMH‘nın % 1-3‘ünü oluĢturan yükün en aza ineceği ve insan sağlığının 
her Ģeyden değerli olduğu anlayıĢının hakim olduğu bir sürece girileceği kuĢkusuzdur. Bu 
konudaki atılımların en hızlı Ģekilde yapılması ve bugüne kadar tam olarak çözülememiĢ bu 
sorunun üstesinden gelinmesi artık kaçınılmazdır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
2. 13.10.2010 Tarihli Kanser AraĢtırma Komisyonu Toplantısı Ankara Meslek Hastanesi 

BaĢhekimi Dr. Hınç YILMAZ sunumu. 
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ĠKĠNCĠ  BÖLÜM  
 
 
 
 

DÜNYADA 
KANSER SORUNU 

 
 
 

 
 

 
 

Kanserden  korkarak korunulmaz, 
Kanserden, farkındalık ve korunma yöntemleriyle korunulur. 

KOMİSYON 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM  
2. DÜNYADA KANSER SORUNU 
2.1. KANSERĠN DÜNYADAKĠ ÖNEMĠ, HASTALIK YÜKÜ VE KANSER 

KONTROL POLĠTĠKALARI  
 
Kanserin kontrol altına alınması hususunda önceliklerin belirlenebilmesi için kanser 

yükünün insidans (ortaya çıkan yeni vakalar) ve ölüm sayısı cinsinden tahmin edilmesi 
gerekmektedir. 

 
 ġekil 49. GeliĢmiĢ/Az GeliĢmiĢ Ülkelerde Kadınlarda/Erkeklerde En Yaygın Kanser 
Türlerinin Ġnsidans ve Ölüm Rakamları 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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En son uluslararası verilere göre 2008 yılı tamamında 12,400,000 (12,4 milyon) ortaya 

çıkan yeni vaka ve 7,6 milyon ölüm meydana gelmiĢtir. Ġnsidans yönünden dünyada en yaygın 
kanserler akciğer (1,52 milyon), meme (1,29 milyon) ve kolorektal (1,15 milyon) kanserleridir. 
Kötü prognoz nedeniyle akciğer kanseri aynı zamanda en fazla ölüme (1,31 milyon) neden olan 
kanserken onu mide kanseri (780.000 ölüm) ve karaciğer kanseri (699.000 ölüm) izlemektedir.  

ġekil 49‘da en yaygın kanser türlerinin geliĢmiĢ (Avrupa, Kuzey Amerika, 
Avustralya/Yeni Zelanda ve Japonya) ve az geliĢmiĢ ülkelerinde, kadın ve erkeklerde, insidans ve 
ölüm oranlarını göstermektedir.  

Toplamda yeni kanser vakalarının % 53‘ü ve ölümlerin % 60‘ ı az geliĢmiĢ ülkelerde 
meydana gelmektedir. Erkeklerde prostat kanseri, geliĢmiĢ bölgelerde en fazla teĢhis edilen kanser 
türüyken (643.000 vaka, yeni vakaların toplamının % 20,2‘si), az geliĢmiĢ ülkelerde birinci 
sıradaki akciğer kanserinin (538.000 vaka, % 15,3) oldukça gerisinde, altıncı sıradadır (197.000 
vaka, % 5,6).  Kadınlarda meme kanseri geliĢmiĢ bölgelerde 715.000 (toplamın % 26,5‘ i) ve az 
geliĢmiĢ ülkelerde 577.000 yeni vaka ile (% 18,8) büyük farkla dünya genelindeki en yaygın 
kanser türüdür.   

Ölüm oranı değiĢik kanser türlerinin ölümcüllüğünü yansıtır ve akciğer kanseri geliĢmiĢ 
bölgelerdeki tahmini 455.000 (toplam ölüm sayısının % 27‘si) ve az geliĢmiĢ ülkelerdeki 475.000 
ölümle (% 18,2) erkeklerde en yaygın ölüm sebebidir. GeliĢmiĢ ülkelerde meme, akciğer ve 
kolorektal kanserler geliĢmiĢ ülkelerdeki ölümlerin toplamının % 42,5‘ ini teĢkil ederken, az 
geliĢmiĢ ülkelerde rahim ağzı kanseri tahmini 275.000 ölümle (toplamın % 13,9‘u) birinci 
sıradadır ve onu meme kanseri (252.000 ölüm, % 12,7) ve mide kanseri (189.000 ölüm, % 9,6) 
izlemektedir. 

ġekil 50 bu sonuçları özetlemekte ve DSÖ sınıflandırmasına göre bölgeler arasında 
kanser vakaları ile ilgili çarpıcı istatistiksel farklılıkları gözler önüne sermektedir. ġekil 51‘de ise 
BeĢ Kıtada Kanser Ġnsidansı Cilt IX‘a göre konum bazında kanser insidansının en yüksek ve en 
düĢük olduğu 20 bölgeyi göstermektedir. 

 
AFRO: Afrika: EMRO: Doğu Akdeniz; AVRO: Avrupa; PAHO: Pan-Amerikan; SEARO: Güney-
Doğu Asya: Batı Pasifik  

ġekil 50. 6 DSÖ Bölgesi‘nde Ġnsidans ve Ölüm Rakamları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008.  
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 ġekil 51. Erkeklerde/Kadınlarda Cilt Kanseri Hariç Tüm Kanser Ġnsidansları en düĢük ve 
en yüksek insidanslar 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
Tablo 35 demografik değiĢikliklere ve zaman içerisindeki eğilimlere dayanarak 

öngörülen yeni vaka ve ölüm sayılarını göstermektedir. 
2008‘de dünya nüfusu 6,7 milyar olarak tahmin edilmiĢtir ve bu rakamın 2030 itibariyle 

8,3 milyar civarına ulaĢacağı tahmin edilmektedir. 2008 ve 2030 yılları arasında az geliĢmiĢ 
ülkelerin nüfuslarının % 38‘ lik bir artıĢ göstermesi beklenirken, geliĢmiĢ bölgelerin nüfus artıĢı % 
4‘ le sınırlı kalacaktır. Kanser genellikle ileri yaĢ gruplarını etkilemektedir ve aynı zaman dilimi 
içerisinde 65 yaĢ üzeri nüfusun az geliĢmiĢ ülkelerde % 5,3‘ ten % 9,8‘e, geliĢmiĢ ülkelerde ise % 
14,6‘dan % 22,6‘ya tırmanacağı öngörülmektedir. Az geliĢmiĢ ülkelerde kanser vakalarının ve 
ölümlerin biraz daha fazla olduğunu belirtmiĢtik; dünya demografisindeki en büyük değiĢimler 
geliĢmekte olan bölgelerde gerçekleĢeceği için, gelecekte kanser yükü bu ülkelerde daha belirgin 
olacak ve geliĢmiĢ ve az geliĢmiĢ bölgelerde yaĢayan yaĢlı nüfustan etkilenecektir.  
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 Tablo 35. Dünyada Öngörülen Tüm Kanser Vakaları ve Ölüm Sayısı 
  milyon cinsinden, DSÖ, 2008 itibariyle  

 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu, 2008 
 
ġu andaki oranlarda bir değiĢiklik olmadığı takdirde kanser 2030 yılında 13 milyondan 

fazla kiĢiyi öldürebilir; eğer bu oranda yıllık % 1‘ lik bir artıĢ meydana gelirse bu rakam 17 
milyondan fazla olacaktır.  

Önlemenin kanserle savaĢ programlarındaki rolü önümüzdeki on yıllar içerisinde giderek 
artacaktır. Tütün kullanımının kontrolü, insan papilloma virüsü (HPV) ve hepatit B virüsüne 
(HBV) karĢı aĢılama yapılması ve meme ile kolorektal kanserlere ve az geliĢmiĢ ülkelerde serviks 
kanserine yönelik taramalar uygulanması halen zorlu engeller olarak karĢımızda durmaktadır. Eğer 
yaygın olarak uygulanırlarsa bu tedbirler küresel kanser yükünün hafifletilmesine büyük katkıda 
bulunabilirler. 

 

 2.1.1. Küresel Kanser Yükü  
2004 yılında 58,8 milyon insanın öldüğü tahmin edilmektedir. Bu ölümlerin yarısı 60 

yaĢın altında gerçekleĢmiĢ olup 22 milyon ölüm 70 ya da üstü yaĢlarda vuku bulurken, 10,7 
milyon ölüm 80 ya da üstü yaĢlarda meydana gelmiĢtir. YaklaĢık olarak beĢ ölümden biri beĢ yaĢ 
altı çocuklara aittir. Kanserden ölümler tüm ölümlerin sekizde birini oluĢturmaktaysa da doğrudan 
ölüm nedeni kanser olmayan ancak öldüğünde kanser hastası olan insanların sayısının daha  fazla 
olduğu tahmin edilmektedir.  

Ölüm oranı verileri önemli bilgiler verse de faydaları herhangi bir popülasyonda mutlak 
sağlık eksikliği hakkında öngörüler vermeyle sınırlıdır. Kanser insidans verisininse kanser 
sorununun daha net bir resmini vermek gibi bir avantajı vardır ve hizmet planlaması ve ilgili 
faaliyetlerde önemli bir rol oynar. Ayrıca dünyanın belirli yörelerinde yaygın olan bazı kanser 
türlerinin baĢka yerlerde o denli yaygın olmadığı açıktır. Dünyanın değiĢik bölgeleri için kanser 
türleri ve yükleri tahminlerine haiz olmak büyük önem taĢır. 

 

 2.1.1.1. DSÖ Afrika Bölgesi (AFRO) 
AFRO Bölgesinin 2008 yılındaki tahmini nüfusu çoğunluğu gençlerden oluĢan 812 

milyon (404 milyon erkek ve 408 milyon kadın) idi. (ġekil 52a). Birçok Afrika ülkesinde ulusal 
nüfus sayımları  çok güvenilir değildir ve AFRO Bölgesinin toplam nüfusunun çok küçük bir 
kısmı tıbben belgelenmiĢ ölüm nedeni (nüfusun % 7,2‘si) ve insidans verisi sağlayan nüfus tabanlı 
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kanser kayıt merkezi (nüfusun % 8,3‘ü) sistemlerinin kapsama alanındadır. AFRO için nüfus ve 
kanser yükü tahminlerinde önemli oranda hatalar bulunmaktadır.  

 

 

 ġekil 52. DSÖ Afrika Bölgesi‘nde (AFRO), Nüfus, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranı 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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2008‘de 667.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 314.000 ve kadınlarda 353.000) ve 
518.000 kanser nedenli ölüm (yaklaĢık olarak erkeklerde 252.000 ve kadınlarda 266.000) 
görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 52b). Erkeklerde en yaygın görülen kanser ve kanser nedenli 
ölüm nedenlerinin en sık rastlananı Ģüphesiz HIV/AIDS salgınının bir sonucu olan Kaposi 
Sarkomudur ve bunu karaciğer, prostat ve özofagus kanserleri izlemektedir. Kadınlarda ise serviks 
kanseri en yaygın görülen kanser türü ve kanserden kaynaklanan ölüm nedenidir. Meme kanseri 
insidans ve ölüm oranlarında ikinci sırayı almaktadır ve onu karaciğer kanseri ile Kaposi Sarkomu 
izlemektedir (ġekil 52). 

 

 2.1.1.2. WHO Amerika Bölgesi (AMRO/PAHO) 
Amerika Bölgesi‘ndeki (AMRO/PAHO) her ülkenin ulusal nüfus sayımı verileri mevcuttur. 

Kuzey Amerika‘da (Amerika BirleĢik Devletleri ve Kanada) nüfusun tümü ulusal bir ölüm sertifikası 
sisteminin, % 90‘ı ise nüfus tabanlı kanser kayıt sisteminin kapsamındadır. Orta ve Güney Amerika‘da ise 
nüfusun % 95‘i bir ulusal ölüm oranı sistemi, % 13‘ü ise nüfus tabanlı kanser kayıt sistemi kapsamındadır. 
Tahminler Kuzey Amerika‘da Orta ve Güney Amerika‘ya nazaran daha baĢarılı olacaktır. 

AMRO/PAHO bölgesinin tahmini nüfusu 2000‘de 831 milyondu ve kadınlar erkeklerden biraz 
daha fazla sayıdaydı (ġekil 53a). Nüfus piramidi AFRO Bölgesinin genç nüfusundan farklı olarak önemli 
sayıda orta yaĢlı erkek ve kadın içeren bir nüfus göstermektedir (ġekil 53a). 

2008‘de 1.338 milyonu erkeklerde, 1.279 milyonu kadınlarda olmak üzere tahmini 2.617.000 
yeni kanser vakası görülmüĢtür. Toplamda kanserden kaynaklanan 1.258.000 ölümün gerçekleĢtiği tahmin 
edilmektedir. Erkeklerde 651.000, kadınlarda 607.000. Prostat kanseri erkeklerde en yaygın görülen kanser 
vakası ise de akciğer kanserinden ölümler sayıca daha çoktu (ġekil 53b). Erkeklerde vaka sayısı 
bakımından ikinci en yaygın kanser türü olan akciğer kanserini kolorektum ve mide kanserleri ile lenfoma 
takip etmekteydi. Kadınlarda vaka sayısı açısından en yaygın kanser türü meme kanseri olmasına rağmen 
erkeklerde olduğu gibi akciğer kanserinden ölümler sayıca daha fazla idi. Kadınlarda vaka sayısı 
bakımından ikinci en yaygın kanser türü olan akciğer kanserini kolorektal kanser ve serviks ve korpus 
kanserleri izliyordu. 

  ġekil 53. a DSÖ PAHO Bölgesi‘nde Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranı 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 ġekil 53. DSÖ PAHO Bölgesi‘nde Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranı 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
Kuzey Amerika (BirleĢik Devletler ve Kanada) ile Orta ve Güney Amerika arasında önemli 

farklar vardır. Bu bölgelerin nüfus piramitleri oldukça farklıdır. Kuzey Amerika‘da (toplam nüfus 346 
milyon) açıkça yaĢlanmakta olan bir popülasyon mevcutken (ġekil 54a) Orta ve Güney Amerika‘da 
(toplam nüfus 577 milyon) genç bir popülasyon vardır (ġekil 54b). 

 

 
 ġekil 54. a DSÖ PAHO Bölgesi, Kuzey-Güney Amerika, Nüfus, Kanser Ġnsidansları ve 
Ölüm Oranları 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 ġekil 54. DSÖ PAHO Bölgesi, Kuzey-Güney Amerika Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidansları 
ve Ölüm Oranları 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
Kuzey Amerika‘da 2008‘de 1.606.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 849.000 ve kadınlarda 

757.000) ve 669.000 kanser nedenli ölüm (erkeklerde 349.000 ve kadınlarda 320.000) görüldüğü tahmin 
edilmektedir. Prostat kanseri insidans verilerinde açıkça önde gitmekteyken onu akciğer kanseri, 
kolorektal kanser, mesane kanseri ve lenfoma takip etmektedir (ġekil 54c). Kanserden kaynaklanan 
ölüm nedenleri arasında akciğer kanseri en yaygınıyken onu prostat kanseri ve kolorektal kanser 
izlemektedir (ġekil 54c). Kadınlarda insidans açısından en yaygın kanser türü olan meme kanserinin 
ardından akciğer kanseri, kolorektal kanser ve korpus kanseri gelmektedir (ġekil 54c). Kadınlarda 
kanserden kaynaklanan ölüm nedenleri arasında en yaygını akciğer kanseridir ve onu meme kanseri ile 
kolorektal kanser izlemektedir (ġekil 54c). 

PAHO Bölgesinin güney kısmında (Orta ve Güney Amerika ile Karayipler) 2008‘de 
1.011.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 489.000 ve kadınlarda 522.000) ve 589.000 kanserden 
kaynaklanan ölüm (erkeklerde 302.000 ve kadınlarda 287.000) görülmüĢtür. Erkeklerde en yaygın 
görülen kanser türü olan prostat kanserini akciğer ve mide kanserleri ile kolorektal kanser izlemektedir 
(ġekil 54d). Akciğer kanseri kanser kaynaklı ölüm nedenleri arasında en sık rastlananıdır ve onu prostat 
ve mide kanserleri ile kolorektal kanser izlemektedir (ġekil 54d). Kadınlarda en yaygın rastlanan kanser 
türü meme kanseridir ve onu serviks kanseri, kolorektal  kanser, mide ve akciğer kanserleri takip 
etmektedir. Meme kanseri, serviks kanseri, mide kanseri, akciğer kanseri ve kolorektal kanser kaynaklı 
ölüm nedenlerinin en yaygınlarıdır. 

 

 2.1.1.3. WHO Güney Doğu Asya Bölgesi (SEARO) 
Asya ülkelerindeki ulusal nüfus sayımlarının etkinliği belirsizdir ve SEARO Bölgesi‘ndeki 

toplam nüfusun ancak küçük bir kısmı için ölüm oranı verileri ya da insidans verileri sağlayan nüfus 
tabanlı kanser kayıt merkezleri mevcuttur. SEARO‘daki nüfus ve kanser yükü tahminleri göz önünde 
bulundurulurken bu gözlemler dikkate alınmalı ve genel yük ile kanser dağılımında Bölge nüfusunun % 
67‘sini oluĢturan Hindistan‘ın ağırlığı da not edilmelidir. SEARO Bölgesi nüfusunun 2008‘de 1.768 
milyar olduğu ve erkeklerin az farkla kadınlardan sayıca fazla olduğu tahmin edilmektedir. Nüfus 
piramidi genç bir nüfusa iĢaret etmektedir (ġekil 55a). 2008‘de 1.589.000 yeni kanser vakası 
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(erkeklerde 758.000 ve kadınlarda 831.000) ve 1.072.000 kanser kaynaklı ölüm (yaklaĢık olarak 
erkeklerde 557.000 ve kadınlarda 515.000) görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 55b). Erkeklerde 
en yaygın kanser türü olan akciğer kanserini ağız kanseri, farenks kanseri, özofagus kanseri, mide 
kanseri, kolorektal kanser, karaciğer kanseri ve gırtlak kanseri izlemektedir (ġekil 55b). 
Erkeklerde kanser kaynaklı en yaygın ölüm nedeni akciğer kanseri idi (ġekil 55b). Ağız boĢluğu 
ve farenks kanserleri birlikte değerlendirilirse bu bölgedeki kanserler erkeklerde en yüksek 
insidans ve en yaygın kanser kaynaklı ölüm nedeni konumunu alırlar. Kadınlarda serviks kanseri 
ve meme kanseri öteki kanserlere nazaran açık farkla yeni vaka sayısı olarak en yaygın ve en 
ölümcül kanser türleridir (ġekil 55b). Erkek ve kadınlardaki vaka durumunun farklılığı daha az 
insidansa rağmen erkeklerde daha çok ölüme neden olmaktadır. 

 
 ġekil 55. a DSÖ Güney Doğu Asya(SEARO) Nüfus, Kanser Ġnsidansı, Ölüm Oranları 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
ġekil 55. DSÖ Güney Doğu Asya(SEARO) Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidansı, Ölüm Oranları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 2.1.1.4. WHO Doğu Akdeniz Bölgesi (EMRO) 
SEARO ve WPRO‘da olduğu gibi birçok ülkede ulusal nüfus sayım verilerinin etkinliği 

belirsizdir. EMRO Bölgesi toplam nüfusunun sadece küçük bir kısmı için ölüm oranı verileri ya da 
insidans verileri sağlayan nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri mevcuttur. EMRO için nüfus ve 
kanser yükü tahminleri göz önünde bulundurulurken bu durum dikkate alınmalıdır. 

EMRO Bölgesi nüfusunun 2008‘de 561 milyon olduğu ve erkeklerin az farkla 
kadınlardan sayıca fazla olduğu tahmin edilmektedir. Nüfus piramidi genç bir nüfusa iĢaret 
etmektedir (ġekil 56a).  

 
ġekil 56. a DSÖ Doğuakdeniz Bölgesi‘nde(EPRO) Nüfus, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranı 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
ġekil 56. DSÖ Doğuakdeniz Bölgesi‘nde(EPRO) Nüfus, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranı 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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2008‘de 467.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 228.000 ve kadınlarda 239.000) ve 
323.000 kanser kaynaklı ölüm (yaklaĢık olarak erkeklerde 228.000 ve kadınlarda 153.000) 
görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 56b). Erkeklerde en yaygın kanserler akciğer kanseri ve 
mesane kanseri iken akciğer kanserinden kaynaklanan ölümler daha fazla sayıdadır (ġekil 56b). 
Kadınlarda meme kanseri serviks kanserinin bir hayli önünde olup, en yaygın vaka ve en ölümcül 
kanser türüdür (ġekil 56b). 

 

 2.1.1.5. WHO Batı Pasifik Bölgesi (WPRO) 
Birçok Asya ülkesinde ulusal nüfus sayımlarının etkinliği belirsizdir ve WPRO 

Bölgesi‘ndeki toplam nüfusun ancak küçük bir kısmı için ölüm oranı verileri ya da insidans 
verileri sağlayan nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri mevcuttur. WPRO‘daki nüfus ve kanser 
yükü tahminleri göz önünde bulundurulurken bu gözlemler dikkate alınmalı ve genel yük ile 
kanser dağılımında Bölge nüfusunun % 75‘ ini oluĢturan ve prognozunda baĢarısız olunan 
kanserlerin (akciğer, karaciğer, özofagus, mide) sıklıkla görüldüğü Çin‘ in ağırlığı da not 
edilmelidir. Bu bölgede yüksek bir ölüm/insidans oranı beklenmelidir.  

WPRO Bölgesi nüfusunun 2008‘de 1.780 milyar olduğu ve erkeklerin çok az farkla 
kadınlardan daha fazla sayıda olduğu tahmin edilmektedir (ġekil 57a). Nüfus piramidi orta yaĢ 
rakamlarındaki kabarıklık ile yaĢlanmakta olan bir nüfusa iĢaret etmektedir (ġekil 57a).  

2008‘de 3.689.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 2.213.000 ve kadınlarda 1.476.000) ve 
2.575.000 kanser kaynaklı ölüm (yaklaĢık olarak erkeklerde 1.629.000 ve kadınlarda 946.000) 
görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 57b). Erkeklerde en yaygın görülen kanser olan mide 
kanserini az farkla akciğer kanseri ve karaciğer kanseri ile özofagus kanseri ve kolorektal kanser 
takip etmektedir (ġekil 57b). Akciğer kanseri, karaciğer kanseri, mide kanseri ve özofagus kanseri 
erkeklerde en yaygın kanser kaynaklı ölüm nedenleri idi (ġekil 57b). Kadınlarda en yaygın kanser 
türü olan meme kanserini mide kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser, karaciğer kanseri ve 
serviks kanseri izlemektedir (ġekil 57b). Akciğer kanseri kadınlarda kanser kaynaklı en yaygın 
ölüm nedeni iken onu mide kanseri, karaciğer kanseri, özofagus kanseri, meme kanseri ve 
kolorektal kanser takip etmektedir (ġekil 57b). 



- 220 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

ġekil 57. a DSÖ Batı Pasifik Bölgesi‘nde(WPRO) Nüfus, Kanser Ġnsidansları ve Ölüm Oranları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

ġekil 57. DSÖ Batı Pasifik Bölgesi‘nde(WPRO) Nüfus, Kanser Ġnsidansları ve Ölüm Oranları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 2.1.1.6. WHO Avrupa Bölgesi (AVRO) 
AVRO Bölgesinin ulusal nüfus sayımları oldukça iyi veriler sağlamaktadır. Bunlara ek 

olarak Bölge nüfusunun % 98,3‘ü ölüm oranı istatistiklerince, % 36,5‘ i ise nüfus tabanlı kanser 
kayıt sistemince kapsanmaktadır. AVRO Bölgesinin 2008‘deki nüfusu 891 milyon olarak tahmin 
edilmektedir ve kadınlar az farkla erkeklerden fazla sayıdadır (ġekil 58a). Nüfus piramidi orta yaĢ 
rakamlarındaki kabarıklık ve genç yaĢ kategorilerinde azalan doğum oranları ile yaĢlanmakta olan 
bir popülasyona iĢaret etmektedir (ġekil 58a). 

2008‘de 3.422.000 yeni kanser vakası (erkeklerde 1.821.000 ve kadınlarda 1.601.000) ve 
1.847.000 kanser kaynaklı ölüm (yaklaĢık olarak erkeklerde 1.034.000 ve kadınlarda 813.000) 
görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 58b). Erkeklerde en yaygın görülen kanser türü olan akciğer 
kanserini prostat kanseri, kolorektal kanser, mesane ve mide kanserleri izlemektedir (ġeki l 58b). 
Akciğer kanseri, kolorektal kanser, prostat kanseri ve mide kanseri erkeklerde en yaygın kanser 
kaynaklı ölüm nedenleri idi (ġekil 58b). Kadınlarda meme kanseri en sık rastlanan kanser türü iken 
onu kolorektal kanser, akciğer kanseri, korpus kanseri ve mide kanseri izlemektedir (ġekil 58b). 
Meme kanseri aynı zamanda en yaygın kanser kaynaklı ölüm nedeni idi ve onu kolorektal kanser, 
akciğer kanseri ve mide kanseri takip etmekteydi. 

 

 
ġekil 58. a DSÖ Avrupa Bölgesi‘nde Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidans ve Ölüm Oranları 

 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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ġekil 58. DSÖ Avrupa Bölgesi‘nde Nüfus Piramidi, Kanser Ġnsidans ve Ölüm Oranları 

 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
 
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri on yılı aĢkın bir süredir devam eden bir iktisadi dönüĢüm 

yaĢamaktadır. WHO AVRO Bölgesi‘nde Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dıĢındaki 
ülkelere ayrı bir önem verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bu ise toplam nüfusu 413 milyon olan bir alt 
bölge meydana getirmiĢtir. Nüfus grafiği son yıllarda azalan doğum sayılarına ve ileriki yaĢ 
gruplarında açık bir Ģekilde kadınların fazlalığına iĢaret etmektedir (ġekil 59a). 2008‘de 1.049.000 
yeni kanser vakası (erkeklerde 523.000 ve kadınlarda 526.000) ve 644.000 kanser kaynaklı ölüm 
(erkeklerde 359.000 ve kadınlarda 285.000) görüldüğü tahmin edilmektedir (ġekil 59b). 
Erkeklerde en yaygın kanser türleri akciğer kanseri, mide kanseri, kolorektal kanser, prostat 
kanseri ve mesane kanseridir (ġekil 59b). Akciğer kanseri, mide kanseri ve kolorektal kanser 
kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedenleriydi. Kadınlarda meme kanseri en yaygın kanser türü 
iken onu kolorektal kanser, mide kanseri, serviks kanseri ve korpus kanseri izlemekteydi (ġekil 
59b). Meme, kolorektal ve mide kanseri kadınlarda en yaygın kanser kaynaklı ölüm nedenleriydi 
(ġekil 59b). 
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ġekil 59. a AB Hariç DSÖ AVRO Bölgesi‘nde nüfus piramidi, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
 

 
ġekil 59. AB Hariç DSÖ AVRO Bölgesi‘nde nüfus piramidi, Kanser Ġnsidansı ve Ölüm Oranları 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 2.1.2. Dünya Geneli 
Küresel çapta 2008‘de 12,4 milyon yeni kanser vakası (erkeklerde 6.672.000 ve 

kadınlarda 5.779.000) ve 7,6 milyon kanser kaynaklı ölüm (erkeklerde 4.293.000 ve kadınlarda 
3.300.000) görüldüğü tahmin edilmektedir. Yeni vakaların yarıdan fazlası büyük oranda düĢük ve 
orta gelir grubu ülkeler içeren DSÖ bölgelerinin sakinlerinde görülmüĢtür –AFRO, EMRO, 
SEARO ve WPRO (ġekil 60). Küresel çapta akciğer kanseri en yaygın kanser türü ve kanserle 
alakalı ölüm nedeni iken; kadınlarda en yaygın kanser türü ve kanserle alakalı ölüm nedeni meme 
kanseriydi. 

 
 ġekil 60. Küresel Kanser Yükünün DSÖ Bölgelerine Göre Dağılımı (2008)  
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 

 2.1.2.1. Küresel Kanser Yükü: ArtıĢın Altında Yatan Nedenler  
Küresel kanser yükünün zaman içinde artabileceğini öngören üç net senaryo vardır. Ġlk 

olarak dünya nüfusunun 2000‘deki 6,1 milyar seviyesinden 2008‘de 6,7 milyara ulaĢarak 2030‘da 
beklenen 8,3 yükselmesi yaĢ bazında oranlar sabit kalsa bile kanser yükünde bir artıĢa neden 
olacaktır. Ġkincisi, kanser riskinin yaĢa bağlı olarak büyük ölçüde artıĢının ıĢığında popülasyonun 
boyutu ve yaĢ bazında oranların sabit kaldığı durumda yük, nüfusun yaĢlanmasıyla artacaktır. 
ġekil 61 net bir biçimde dünya nüfusunun 2030‘a gelindiğinde önemli ölçüde artmanın yanısıra 
dikkate Ģayan biçimde yaĢlanacağını göstermektedir. 

YaĢlanma kanser yükü açısından önemli bir husustur. YaĢlanma daha geliĢmiĢ ülkelerde 
az geliĢmiĢ ülkelere kıyasla daha tedricen meydana gelmiĢ ve bu ülkelere bu yapısal değiĢime 
uyum sağlamak için zaman vermiĢtir. 65 yaĢ ya da üzerindeki nüfusunun %sini sadece 26 yıl 
zarfında iki katına çıkaran Japonya bu konuda en önemli istisnadır. Doğu ve Güneydoğu 
Asya‘daki diğer ülkeler (bilhassa Çin, Güney Kore, Tayvan ve Tayland) de sert ve nispeten yakın 
zamanda gerçekleĢen doğurganlık oranı düĢüĢlerinin ateĢlediği benzer bir hızlı gidiĢat içindedir. 65 
yaĢ ve üzerindeki Fransa nüfusunun % 7‘den (1865) % 14‘e (1980) çıkması 115 yıl almıĢtır. 
Singapur‘da bu nüfus diliminin % 7‘den (2000) % 14‘e (2019) ulaĢmasının 19 yıl alacağı tahmin 
edilmektedir (ġekil 61). 
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ġekil 61. 2000 ve 2030‘da Küresel Popülasyonun Cinsiyet ve YaĢa Göre Dağılımı Tahminleri 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
ġekil 62. 65 YaĢ ve Üzeri Nüfus %sinin % 7‘den % 14‘e Çıkması Ġçin Gereken Süre 
(Tarihler 65 ya da üzerindeki yaĢ grubunun % 7‘den % 14‘e yükseldiği - ya da yükseleceğinin 
öngörüldüğü- süreyi gösterir)  
Kaynak:DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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Çin‘de geride kalan 50 yıllık sürede sağlık alanında kaydedilen büyük geliĢmeler 
nedeniyle doğumda yaĢam beklentisi üçte iki oranında artarak 1955‘ ten 2005‘e gelindiğinde 
40,8‘den 71,5 yaĢa ulaĢmıĢtır. Çin‘de yaĢlı insanların (65 üzeri) %sinin 2006 ile 2050 arasında % 
8‘den % 24‘e ulaĢarak üçe katlanması öngörülmektedir. Kronik sağlık sorunları ileriki yaĢlarda 
daha sık görüldüğü için Çin‘ in nüfusunun yaĢlanması ülkedeki kronik hastalıkların ve arazların 
yaygınlığında da artıĢlara neden olmuĢtur. 

Kanser yükünde bir artıĢa neden olabilecek üçüncü unsur ise popülasyonun büyüklüğü 
ve yaĢ dağılımı değiĢmese bile insidans oranları temelinde yatan bir artıĢtır. Fransa‘da kanser 
insidans oranları 1978 ile 2000 arasında yılda % 1,3 artmıĢtır. Hindistan kanser kayıt 
merkezlerinde 1983 ile 1997 arasında insidans oranı her yıl yıllık % 0,5 oranında artmıĢtır. Çin‘de 
(Qidong) 1973 ile 1997 arasında insidans oranı her yıl yıllık % 1,4 oranında artmıĢtır. 1985 ve 
1997 arasında Latin Amerika kayıt merkezlerinde insidans oranı her yıl yıllık % 1,0 oranında 
artmıĢtır.  

Dünya nüfusunun artıĢı ve yaĢlanması, düĢük ve orta gelir grubu ülkelerdeki  insidans 
oranlarının temelinde yatan sürekli artıĢ küresel kanser yükünde artıĢlara katkı yapacaktır. Bir dizi 
%sel artıĢ senaryosuna göre küresel kanser yükü Tablo 36‘da gösterilmiĢtir. Nüfus artıĢı ve 
yaĢlanmanın gelecekteki kanser yüküne insidans oranlarının temelinde yatan bir artıĢtan daha fazla 
katkı yapacağı açıktır. Kanser insidansında sıfır artıĢ senaryosunda küresel yük 2002‘deki 10,9 
milyondan 2030‘da 20 milyona çıkacaktır. Benzer rakam ve sonuçlar ölüm oranı verileri için de 
mevcuttur (Tablo 37). 

Bu verilere dayalı kestirimler sonucunda, demografik değiĢimleri de göz önünde 
bulundurarak ve kanser insidansında yıllık % 1‘ lik bir artıĢ öngörerek, 2030‘da yaklaĢık olarak 
yıllık (Tablo 37) yapılan kestirimlerin insidans artıĢ oranlarında % 1‘ lik bir rakam farz edildiğinde 
kanser yükünün muhafazakâr bir tahminini ortaya koyması muhtemeldir. 

 
 Tablo 36. 2030‘da Dünyada Beklenen Yeni Kanser Vaka Sayısı  
 2002 yılı oranları ve yıllık değiĢim % leri esas alınmıĢtır. Mukayese için 2002‘de 10,9 
milyon kanser vakası görülmüĢtür. 

 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 Tablo 37. 2030‘da Dünyada Beklenen Kanser Kaynaklı Ölüm Sayısı 
 2002 yılı oranları ve yıllık değiĢim % leri esas alınmıĢtır. Mukayese için 2002‘de 10,9 
milyon kanser vakası görülmüĢtür. 

 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
Halen en yaygın kanser türleri kaynakları yüksek düzeyde olan ülkelerle düĢük ve orta 

düzeyde olan ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Kaynakları yüksek düzeyde olan ülkelerde 
akciğer, meme, prostat ve kolorektum kanserleri çoğunluktadır; kanserlerin üçte biri tütün 
kullanımında ve % 10‘u kronik enfeksiyonlardan kaynaklanır. DüĢük ve orta düzeyde gelirli 
ülkelerden ise mide, karaciğer, ağız boĢluğu ve farenks ile serviks kanserleri çoğunluktadır; 
bunların dörtte biri kronik enfeksiyon kaynaklı görünmektedir, ancak tütünün neden olduğu 
kanserlerin oranı artmaktadır. Öte yandan durum hızla değiĢmekte ve akciğer, meme ve kolorektal 
kanserlerin geçmiĢte nadiren görüldüğü dünyanın birçok köĢesinde bu kanser türlerinde artıĢ 
meydana gelmektedir. 

Herhangi bir bölgede kanserle savaĢ ve kanser hizmetlerinde önceliklerin belirlenmesi 
kanser yükü ve yaygın kanser türlerinin yerel dağılımı hakkında bilgiye dayalı olmalıdır. Ne yazık 
ki dünyanın birçok yerine ait ne yeni kanser vakalarının sayısı ne de kanser kaynaklı ölümlerin 
sayısı mevcut değildir ve yalnızca eldeki kısmi insidans ve ölüm oranı verilerini baz alan tahminler 
yapılabilmektedir. Bu tür tahminler dünyanın tüm bölgelerindeki kanser yükünü anlama 
bağlamında ve dolayısıyla önceliklerin tespiti ve belirlenmesini sağlamak için önemli  bir  ilk  
adımdır.  

Halen dünya nüfusunun yaklaĢık olarak yarısı, ölüm nedeninin tıbben belgelendiği ölüm 
kaydı sistemlerinin kapsamındadır. Bu analiz tahmin yöntemlerinin ve kullanılan kaynakların 
mukayese edilebilirliğini sağlamak amacıyla bu tür sistemlerden elde edilen verilerle sınırlı 
tutulmuĢtur. Ancak dünyanın çeĢitli bölgelerinde dünya nüfusunun daha büyük bir kesimi için 
ölüm nedenlerini anlama imkânı veren programlar da yürürlüktedir. Örneğin Hindistan‘da bir 
örneklem kayıt sistemi ve kentsel bir tıbben belgelenen ölüm nedeni programı yürürlüktedir. 
Çin‘de bir hastalık izleme noktaları sistemi ve bir kentsel ölüm kayıt Ģeması mevcuttur. 
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Ancak burada yapılan tahminler, her ne kadar mükemmel olmasalar da, dünyanın değiĢik 
kısımlarındaki kanser yükünü yansıtmakta ve kanserle savaĢ faaliyetlerinde önceliklerin 
belirlenmesi için bir temel vazifesi görmektedir. Ġlk etkileri ise kanserin dünya çapında bir sorun 
olduğunu açıkça ortaya koymaktır. 

IARC‘nin kurulduğu 1965‘ te verilerin seyrek olmasına rağmen, o dönemde kanser 
genellikle geliĢmiĢ, yüksek gelir seviyesindeki ülkelerde görülen bir hastalık olarak 
düĢünülmekteydi. Durum artık büyük ölçüde değiĢmiĢtir ve küresel kanser yükünün en az yarısı 
düĢük ve orta düzeyde gelirleri ülkelerde bulunmaktadır. 2008‘de her on kanserden beĢi çoğunluğu 
düĢük ve orta düzeyde gelirleri olan ülkelerden oluĢan dört WHO Bölgesi‘nde görülmekteydi: 
Afrika Bölgesi (AFRO) (% 5,4), Doğu Akdeniz Bölgesi (EMRO) (% 3,7), Güney Doğu Asya 
Bölgesi (SEARO) (% 12,8) ve Batı Pasifik Bölgesi (WPRO) (% 29,7).  

Dünya nüfusunun süregelen artıĢı ve yaĢlanması gelecekteki kanser yükünü büyük 
ölçüde etkileyecektir. Bu demografik değiĢimler göz önünde bulundurulduğunda ve kanser 
insidansı ile ölüm oranında yıllık % 1‘ lik artıĢ oranına göre hesap yapıldığında 2030‘da yıllık 26,4 
milyon yeni kanser vakasının ve 17,0 milyon kanser kaynaklı ölümün görülmesi beklenebilir. Her 
yıl için insidans oranlarında yıllık % 1‘ lik bir artıĢ makul görünmektedir, hatta muhafazakâr olarak 
bile değerlendirilebilir (Tablo 38).  

Dünya Sağlık Örgütü 2030‘da 11,5 milyon ölüm olacağı yönünde bir tahmin yapmıĢtır 
ve bu kanser ölüm oranlarında hiç artıĢ olmaması hipoteziyle yapılan 12,9 milyonluk tahmin ile 
mukayese edilebilir bir rakamdır. Her ne kadar kanserin insidans oranı dünyanın birçok 
Bölgesi‘nde artmaktaysa da ölüm oranı için aynı %sel artıĢın gerçekleĢeceğini farz etmek 
sorgulanabilir bir yaklaĢım olacaktır. Örneğin, eğer insidans oranlarındaki genel artıĢ ölümcüllük 
oranının düĢük olduğu kanser türlerinden kaynaklanıyorsa ölüm oranı aynı hızla artmayabilir. Öte 
yandan eğer insidanstaki artıĢ ölümcüllüğü yüksek kanser türlerinden kaynaklanmaktaysa ölüm 
oranındaki artıĢ insidanstakinden fazla olabilir. Ölüm oranlarında insidansla aynı oranda değiĢimin 
gerçekleĢmesini beklemek her ne kadar kanser kaynaklı ölümlerin yükünün tahminleri küresel 
yükün tahminlerinden daha az güvenilir olabilirse de birçok açıdan en uygun yaklaĢımdır. 

DüĢük ve orta gelir grubundaki ülkelerin nüfuslarının artıĢı ve yaĢlanması, yaĢam 
tarzındaki batılılaĢma ve tütün içimindeki hızlı artıĢ ile birlikte kanser yükündeki dramatik 
değiĢimlere katkıda bulunmaktadır. YaĢam tarzı alıĢkanlıklarındaki değiĢimler (daha hareketsiz bir 
hayat tarzının benimsenmesi, kilo alma ve obezite de dâhil olmak üzere) ve sosyolojik değiĢimler 
(özellikle kadınlarda ilk doğum yaĢının artıĢı ve azalan doğurganlık oranı) bilhassa meme ve 
kolorektal kanserde büyük artıĢlara yol açmaktadır. Esasında, popülasyonlardaki sigara içme 
yaygınlığındaki değiĢimlerin hastalık oranlarındaki değiĢimlere yansımasında görülen büyük 
ölçüdeki gecikme –yaklaĢık 40 yıl– ıĢığında, tütün-sigara ile ilgili kanser salgınının düĢük ve orta 
gelir grubundaki ülkelerde zirve yapması için muhtemelen henüz daha vakit vardır. 

Kanser yükü WHO Bölgelerinin her birinde artacaktır. Afrika Bölgesi‘nde (AFRO) yük, 
insidans oranında hiç artıĢ olmazsa 2008‘de 700.000 vakadan 2030‘da 1.200.000‘e, insidansta 
yıllık % 1 artıĢ bazında hesaplanırsa 1.600.000‘e çıkacaktır (Tablo 39). Batı Pasifik Bölgesi‘nde 
(WPRO) yük, insidans oranında hiç artıĢ olmazsa 2008‘de 3.700.000 vakadan 2030‘da 
6.100.000‘e, veya insidansta yıllık % 1 artıĢ bazında hesaplanırsa 8.100.000‘e çıkacaktır (Tablo 
39). Benzer tahminler ölüm oranı verileri için de sunulabilir (Tablo 40). 

Açıktır ki bu artıĢın en büyük etkisi, 2001‘de hastalık yükünün neredeyse yarısının 
bulaĢıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığı düĢük ve orta gelirli ülkelerin üzerinde olacaktır. 
DüĢük ve orta düzeyde gelirleri olan ülkelerin yüksek düzeyde olan ülkelere göre kanserden daha 
ağır bir darbe aldığı söylenebilir. 
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 Tablo 38. ÇeĢitli Kanser Türlerinin Tahmini Küresel Yükü 

 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 
Özellikle enfeksiyon hastalıklarının yüküyle karĢı karĢıya olan ve düĢük bir sağlık 

bütçesi bulunan düĢük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde tedavi ihtiyaçları ve tedavinin maliyeti 
ehemmiyet arz edecektir. Kanser tedavi tesisleri evrensel eriĢime açık değildir ve ömrü uzatıcı 
tedaviler de genellikle ekonomik nedenlerden ötürü çoğu zaman eriĢim dâhilinde değildir. 
Kanserin artan yükü ve diğer kronik hastalıklar bu nedenle aile reisinin, yani çoğu zaman geniĢ bir 
ailenin tek gelir kaynağının kansere yenik düĢmesi ya da annenin ölümünün kızların eğitimlerini 
yarıda bırakıp evi geçindirmeye baĢlamaları gibi hallerde bütün bir aileye ciddi olumsuz etkiler 
yapabilmektedir. 

 
 Tablo 39. 2008 Öngörülen ve 2030 Tahmini Kanser Vakası Sayıları 
 Milyon, a; Söz konusu dönemde insidans oranlarında değiĢlik olmayacağı farzedilmiĢtir. 
b; Ġnsidans oranlarında yıllık % 1‘ lik artıĢ olacağı farzedilmiĢtir. 

 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
 

Epidemiyoloji insanlarda görülen kanserlerin büyük bir kısmının engellenebilir 
olduğunun delillerini sunmaktadır. Dünya çapında farklı popülasyonlar farklı kanser türleriyle 
farklı düzeylerde karĢılaĢırlar ve bu düzeyler zamanla değiĢim gösterir. Göçmen grupları 
(Avustralya‘ya göç edenlerin gösterdiği gibi) bazen on yıllarla ölçülebilecek zaman dilimlerinde 
yeni yurtlarının kanser dağılımlarına uyum sağlarlar. Bu kanıtlardan çevresel kanser geliĢimi 
teorisi geliĢtirilmiĢtir ve yaygın biçimde insanlarda görülen kanserlerin % 80‘e varan bir oranının, 
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hatta belki % 90‘ ının, ―çevrenin‖  en geniĢ anlamıyla (bazen iyi tanımlanmamıĢ) beslenme, sosyal 
ve kültürel alıĢkanlıklar da dâhil olmak üzere yaĢam tarzı boyutlarını da içerecek Ģekilde 
tanımlandığı çevresel etkenlerden kaynaklandığına inanılmaktadır. 

 
 Tablo 40. 2008 Öngörülen ve 2030 Tahmini Kanser Kaynaklı Ölüm Sayıları (milyon) 
 Milyon, a; Söz konusu dönemde insidans oranlarında değiĢlik olmayacağı farzedilmiĢtir. 
b; Ġnsidans oranlarında yıllık % 1‘ lik artıĢ olacağı farzedilmiĢtir. 

 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 

 2.1.2.2. Kanserle SavaĢın Zorunluluğu ve BaĢarı ġansı 
Dolayısıyla teoride, insanlarda görülen kanserlerin büyük çoğunluğu engellenebilir, 

ancak çoğu yaygın kanser türünün engellenebilir nedenleri henüz açıkça tespit edilememiĢtir. 
Kanseri önlemenin bir önkoĢulu kanser riskinin belirleyicilerini tespit etmektir. Kanserle savaĢ, 
kanser insidansını ve azaltma ve ölüm oranını düĢürme amacıyla hastalığı erken ya da daha 
‗ iyileĢtirilebilir‘  bir aĢamada tespit etme ya da tedavideki geliĢmelerle hastalığın her aĢamasında 
hayatta kalma oranını artırma yoluyla bir dizi önemli bileĢeni kapsamına alır. Bu kapsamda 
epidemiyoloji, klinik bilimler, davranıĢsal bilimler ve sağlık eğitimi de dahil olmak üzere bir dizi 
disiplin bulunmaktadır. Bu karmaĢık ve çoğu zaman koordinasyonsuz bir pakettir ve çoğu detay 
aĢağıda ilgili kısımlarda sunulacaktır. 

Kansere yakalanan insanların yarısının ölmesi aslında iktisadi bir sorun olarak 
değerlendirilebilir. Bu nedenle kanserle savaĢ konsepti kanser sorununa çeĢitli noktalarda 
müdahale etmek üzere geliĢtirilmiĢtir: 

 
(i) Birincil Önleme  
Ġnsanların kanserden ölmesini engellemenin en bariz yolu ya hastalığın çeĢitli türleri için 

tedaviler bulmak, ya da en baĢtan klinik kanserin geliĢmesini durdurmanın yollarını keĢfetmektir. 
Halen kanseri önleme epidemiyolojik çalıĢmalarca (risk faktörleri) hastalığın geliĢimi ile iliĢkili 
olduğu ortaya konmuĢ faktörler arasında kanserin nedenlerini (risk belirleyicileri) tespit etmeyi 
içermektedir. Risk belirleyicilere maruziyetten kaçınma ya da değiĢimler kanser riskinde bir 
azalmayla sonuçlanacaktır. 

Kanserin engellenebilir olduğuna dair kanıtlar son derece ikna edicidir. Dünyanın dört 
bir yanında değiĢik popülâsyonlar farklı kanser türleriyle farklı düzeylerde karĢılaĢmaktadırlar ve 
bu düzeyler zamanla düzenli ve kestirilebilir bir biçimde değiĢim göstermektedir. 

Göçmen grupları hızla orijinal yurtlarındaki kanser düzeylerini geçmiĢte bırakmakta ve 
bir nesil içinde yeni yurtlarının kanser dokusuna uyum sağlamaktadırlar. Dolayısıyla Japonya‘dan 
Kaliforniya‘ya göçen Japonlar mide kanserlerinde görülen yüksek düzeyleri geride bırakıp onun 
yerine yeni yurtlarının ahalisi arasında mevcut olan yüksek düzeyde meme ve kolorektal kanserleri 
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yaĢamaya baĢladılar. Dahası, yaĢam tarzı alıĢkanlıklarıyla aynı camianın diğer üyelerinden 
farklılaĢan gruplar sıklıkla farklı kanser riskleri sergilemektedir. Her ne kadar kanserin tüm 
önlenebilir nedenleri henüz açıkça tespit edilememiĢse de (örneğin Fransa‘da kanser kaynaklı 
ölümlerin üçte biri bilinen risk faktörleriyle açıklanabilmektedir) kanserlerin yarısı için risk 
belirleyicilerin bulunduğu düĢünülmektedir. Dolayısıyla kanser bağlamında birincil önleme halk 
sağlığının önemli bir boyutudur. 

 
(ii) İkincil Önleme 
Kanserin baĢarıyla tedavi edilmesi ihtimali birçok durumda bir miktar, kanserin erken bir 

aĢamada teĢhis edildiği bazı hallerde ise epeyce artmıĢtır. ĠĢaret ve semptomların öneminin 
bilincinde olmak önemlidir, ancak çok zaman semptom sergileyen kanserler ileri bir aĢamaya 
zaten ulaĢmıĢtır. Tarama (genellikle semptom sergilemeyen) bir bireyin kanser taĢıma Ģansının 
düĢük ya da yüksek olduğunu göstermeye yönelik testlerin kullanıldığı durumlara iĢaret eder. 
Kanserleri erken, semptom sergilemeyen bir aĢamada tespit etmek belirli kanser türleri için ölüm 
oranlarında düĢüĢlere olanak sağlayabilir. 

 
(iii) Üçüncül Önleme 
Kanser kaynaklı ölümleri engellemenin bariz bir yolu geliĢen kanserleri tedavi etmektir. 

Ancak kanser tedavisinde ölümcül bir tümörü tedavi edilebilir bir tümöre dönüĢtürme anlamında 
çok az ilerleme kaydedilmiĢtir. Kayda değer baĢarılar testis teratomu, Hodgkin hastalığı, çocuk 
lösemisi, Wilm‘s tümörü ve koryokarsinoma alanında gerçekleĢmiĢtir. Yardımcı kemoterapi ve 
tamoksifen meme kanserinde hayatta kalma oranlarını artırmıĢ, yardımcı kemoterapi ayrıca 
yumurtalık kanseri ve kolorektal kanserin prognozunda geliĢmelere katkıda bulunmuĢ ve özellikle 
belirli tedavilere atfedilebilecek baĢka ilerlemeler de kaydedilmiĢtir. 

Tıbbi bilimlerdeki genel ilerlemeler modern anestezinin yolunu açarak daha fazla 
hastanın ameliyat olabilmesini mümkün, ameliyatları da daha güvenli kıldı. Enfeksiyon ve bakteri 
hastalıklarıyla daha iyi mücadele, tümörün yerini ve aĢamasını belirlemeyi iyileĢtiren daha iyi 
görüntüleme ve doğru dozda radyasyon ve ilaç vermeyi sağlayacak daha iyi cihazlar ile daha fazla 
sayıda hasta iyileĢebilmekte ve daha uygun terapiler ve dolayısıyla da daha iyi prognozlar 
sağlanabilmektedir. 

YaĢam kalitesi meselesi de göz ardı edilmemiĢtir. Kadınlarda memenin radikal biçimde 
ameliyatla alınmasının yerini alan memeyi koruyucu tedavi ile daha fazla plastik meme cerrahisi, 
uzuvların kemik ve yumuĢak doku sarkomları nedeniyle daha nadiren kesilmesi ve daha iyi 
kolostomi bazı  önemli geliĢmelerdir. Her ne kadar palyatif, destekleyici ve terminal bakım 
konularına artan bir dikkat gösterilmekteyse de hâlâ yapılması gereken çok iĢ vardır. 

 

 2.1.2.3. Kanserle SavaĢta BaĢarı: Avrupa Birliği Örneği 
Kanser risk faktörleri hakkındaki teorik bilgileri tarama etkinliğine dönüĢtürmek önemli 

bir sorundur. Avrupa Birliğinde Üst Düzey Kanser Uzmanları Komitesi 1985‘ te 2000 yılında 
beklenen ölümlerin sayısını % 15 azaltma, yani kendi hesaplarına göre 1.000.000‘dan 850.000‘e 
çekme hedefi belirlemiĢti. Kanserin  en yaygın zamansız ve engellenebilir ölüm nedenlerinden biri 
olarak önemli bir halk sağlığı sorunu teĢkil ettiği Avrupa‘da uygulandıklarında birçok ülkede 
kanserle iliĢkili ölüm oranlarında ve kanser insidansında azalmaya yol açabilecek bir dizi tavsiye 
Avrupa Kanserle Mücadele Kuralları olarak yayınlandı. Tavsiyeler tamamen delillere dayanıyordu 
ve uygulanmaları mümkündü. 

Avrupa Kanserle Mücadele Kuralları aslen Avrupa Komisyonu Üst-Düzey Kanser 
Uzmanları Komitesince hazırlanmıĢ olup yine bu kurumca 1987‘de onaylanmıĢtır. 1994‘te Avrupa 
Komisyonu Avrupa Onkoloji Okulu‘nu mevcut Kurallarda verilen tavsiyelerin bilimsel 
boyutlarının incelenmesi ve revizyonunun değerlendirilmesi için bir grup uzmanı toplamaya 
çağırdı. Bu çalıĢma üzerine yeni bir sürüm Kanser Uzmanları Komitesinin Kasım 1994‘ teki 
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toplantısında kabul edildi. Bir baĢka revizyon da 2003‘ te gerçekleĢti ve Kuralların üçüncü sürümü 
ortaya kondu. 

Kanserin görülmesini azaltmaya yönelik tavsiyeler baĢka hastalıkların riskini 
artırmamalıdır. Revize edilmiĢ Avrupa Kanserle Mücadele Kurallarının terkibindeki tavsiyelere 
uyulduğunda genel sağlığın baĢka boyutlarında da iyileĢmelere yol açmalıdır. 

 
 Tablo 41. Avrupa Kanserle Mücadele Kuralları (Üçüncü Sürüm) 

 
Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
 
Ayrıca en baĢtan her bireyin yaĢam tarzı hakkında yapması gereken tercihler olduğunu, 

bunların bazılarının kansere yakalanma riskini azaltacağını bilmek de önemlidir. Bu tercihler ve 
tavsiyelerin altında yatan nedenler aĢağıda sunulmuĢtur. 

Kurallar ilk baĢta on noktayı içeriyordu ancak bu sayı üçüncü sürümde onbir noktaya 
ulaĢtı. Eğer tavsiyelere uygun davranılırsa kanser insidansında ve/veya ölüm oranlarında düĢüĢlere 
yol açacaktır. Diğer noktalar kaç vaka ya da ölümün engellenebileceği bağlamında önem sırasına 
göre dizilmemiĢ olsa da kuralların değindiği ilk nokta en önemlisidir. 

1. Sigaraya baĢlamayın; içiyorsanız da bırakın. Bırakamıyorsanız da sigara 
içmeyenlerin yanında içmeyin. 
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GeliĢmiĢ ülkelerdeki tüm kanserlerin % 25-30‘unun tütünle alakalı olduğu tahmin 
edilmektedir. Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika‘da gerçekleĢtirilen çalıĢmaların sonuçlarından 
erkeklerdeki akciğer kanserlerinin % 87 ila 91‘ i ve kadınlardaki akciğer kanserlerinin % 57 ila 
86‘sının sigara içmeyle isnat edilebilir olduğu görülmektedir. Her iki cinsiyetin toplamı için de 
özofagus, larinks ve ağız boĢluğunda ortaya çıkan bağlanabilir. Mesane ve pankreas kanserlerinin 
büyük bir kısmı ile böbrek, mide, serviks ve burun ve miyeloid löseminin bir kısmı da bir nebze 
tütün tüketimiyle iliĢkilidir. Gecikme sürecinin uzunluğu nedeniyle bugün gözlemlenen tütünle 
iliĢkili kanserler geçmiĢ on yıllardaki sigara içme oranları ile iliĢkilidir. Sigaranın bırakılması ile 
sigara içiminden kaynaklanan artan kanser riski hızla sona ermektedir. Faydalar 5 yıl içinde ortaya 
çıkmakta ve geçen zamanla giderek daha da belirgin hale gelmektedir. 

Sigara aynı zamanda (genellikle kronik bronĢit diye anılan) kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı baĢta olmak üzere baĢka hastalıklara da yol açmakta ve hem kalp hastalığı, hem de kalp 
krizi riskini artırmaktadır. Uzun süredir sigara içenlerde orta yaĢta (35-69 yaĢları arasında) ölüm 
oranı hayat boyu sigara içmeyenlerinkine kıyasla üç kat fazladır ve sigara içmeye hayatın erken 
dönemlerinde baĢlayan düzenli içicilerin yaklaĢık yarısı nihayet bu alıĢkanlıkları nedeniyle 
ölmektedir. Ölümlerin yarısı sigara içenlerin yaklaĢık olarak yaĢam beklentilerinden sigara 
içmeyenlere oranla 20-25 yıl kaybettiği orta yaĢlarda   gerçekleĢmektedir;  kalanı   ise yaĢam 
beklentisi kaybının 7-8 yıl olduğu daha ileri yaĢlarda meydana gelmektedir. Ancak bugün orta 
yaĢlarda bile olsa kansere ya da baĢka bir ciddi hastalığa yakalanmadan sigarayı bırakmanın daha 
sonra tütünden kaynaklanacak ölüm riskinden sakınmayı sağladığı yolunda net deliller vardır. 
Genç insanların sigaraya baĢlama oranı bu yüzyılın ikinci yarısında hastalık ve ölüm oranlarının 
önemli bir belirleyicisi olacaksa da, önümüzdeki birkaç on yıl için ölüm oranlarının belirleyicisi 
olacak ve halk sağlığı mercilerinin dikkatini gerektiren asıl değiĢken mevcut içicilerin ne ölçüde 
sigara kullanma alıĢkanlıklarını bırakacakları olacaktır. 

Çevreye sigara içenler tarafından salınarak, genellikle çevresel tütün dumanı (ETS – 
environmental tobacco smoke) diye anılan tütün dumanının zorunlu ―pasif içiciliğe‖  yol açtığı 
söylenebilir ve bu dumanı soluyan kiĢiler üzerinde çeĢitli zararlı etkilere sahiptir. Akciğer kanseri 
riskinde küçük, kalp hastalığı ve solunum hastalıklarında ise bir miktar artıĢa neden olmakta ve 
özellikle küçük çocuklar için zararlı etkiler yapmaktadır. Hamilelik sırasında sigara içmek düĢük 
yapma ihtimalini artırmakta, yenidoğanın doğumdaki kilosunu düĢürmekte ve çocuğun ilerideki 
zihni ve bedensel geliĢimine olumsuz etki etmekteyken, ebeveynlerden birinin doğumdan sonra 
sigara içmesi çocukta solunum yolu enfeksiyonu, ağır astım ve ani ölüm risklerini artırmaktadır.  

Her ne kadar en çok zarara sigara içimi yol açmaktaysa da purolar da dumanları 
solunduğu takdirde benzer zararlara yol açabilmekte ve hem puro, hem de pipo dumanı ağız 
boĢluğu, farenks, dıĢ larinks ve özofagus kanserleri açısından benzer tehlikelere neden olmaktadır.  

1990‘ larda sigaranın dünya çapında yılda dört milyon insanı öldürdüğü ve 20. yüzyılın 
ikinci yarısında toplamda yaklaĢık 60 milyon ölümün tütünden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 
Çoğu ülkede, özellikle de geliĢmiĢ ülkelerdeki kadınlarda ve geliĢmekte olan ülke 
popülasyonlarında tütün salgınının en ciddi etkileriyle henüz karĢılaĢılmamıĢtır. 

Avrupa Kanserle Mücadele Kurallarının ilk maddesi kanserin en önemli nedenine atıfta 
bulunmaktadır ve üç ayrı mesaj olarak değerlendirilmelidir: 

 Sigara içmeyin. Sigara vakitsiz ölümün en önemli nedenidir. 

 Sigara içenler: Mümkün olduğunca çabuk bırakın. Sağlık alanındaki faydalar 
açısından bakıldığında, sigara içmeye kanser ya da baĢka bir ciddi hastalıktan önce son vermek, bu 
durum orta yaĢlarda dahi gerçekleĢse daha sonraları tütünün neden olacağı fazladan riskin 
çoğundan sakınma imkânı sağlayacaktır. 

 Sigara içmeyenlerin yanında sigara içmeyin. Sizin içtiğiniz sigaranın 
etrafınızdakilerin sağlığına etkileri olabilir. 

2. Obeziteden kaçının. 
Obezite kanıtlanmıĢ ve önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir. Ayrıca sigaranın ardından 

Batılı ülkelerde kronik hastalıklarla ilgili en önemli risk faktörüdür ve özellikle diyabet, kalp 
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damar hastalıkları ve kanser risklerini artırmaktadır. Avrupa‘daki birçok ülke (≥30 kg/m2 vücut 
kütle endeksi Ģeklinde tanımlanan) obezitenin yaygınlığının geçen yıllar içinde hızla arttığına Ģahit 
olmuĢtur. 

3. Her gün bir miktar canlandırıcı fiziksel hareket yapın. 
Birçok çalıĢma fiziksel aktivite ile kansere yakalanma riski arasındaki iliĢkiyi ele 

almıĢtır. Fiziksel aktivitenin kanser riskine karĢı koruyucu etkisi aktivite düzeyi ile birlikte artar –
ne kadar fazla aktivite olursa o kadar iyidir– yine de bu tür bir tavsiyenin kalp damar hastalıkları 
olan kiĢilerde daha yumuĢak bir biçimde uygulanması gerekir. Biraz gayret gerektiren düzenli 
fiziksel aktivite sağlıklı bir vücut ağırlığını muhafaza etmek için özellikle hareketsiz yaĢam tarzları 
olan kiĢiler için gerekli olabilir. Bu aktivite haftada üç gün günde yarım saat alabilir. Haftada 
birkaç kez yapılacak daha ağır aktiviteler kanserin önlenmesine yönelik daha fazla faydalar da 
sağlayabilir. 

4. Günlük aldığınız sebze ve meyve miktarıyla çeĢidini artırın: günlük en az beĢ öğün. 
Hayvansal kökenli yağ içeren gıda tüketiminizi sınırlayın. 

1940‘ lardan itibaren diyet ve beslenme faktörleri kanser etiyolojisinde önemli dikkat 
odakları olmaya baĢladılar. BaĢlangıçta kimyasal kanserojenleri alan hayvanlarda belirli diyetlerin 
etkileriyle ilgilenen araĢtırmalar daha sonra insanlarda kanser riskiyle potansiyel iliĢkiler üzerinde 
durmaya baĢladı. Ġlk baĢlarda bu çalıĢma tahmini kiĢi baĢına düĢen gıda tüketiminin kanser 
kaynaklı ölüm oranlarıyla uluslararası düzeyde mukayesesi ile gerçekleĢtirilmekteydi. Tutarlı bir 
Ģekilde bu veriler arasında, özellikle de diyetteki yağ alımıyla meme kanseri  arasında çok güçlü 
korelasyonlar bulunduğu görüldü. Diyet değerlendirme yöntemleri geliĢtikçe ve belirli metodolojik 
güçlükler tespit edilip bunların üstesinden gelindikçe besin epidemiyolojisi bilimi ortaya çıktı. 

5. Alkol kullanıyorsanız bırakın, bırakamıyorsanız azaltın. Fazla içki tüketiyorsanız 
bira, Ģarap ya da damıtılmıĢ alkollü içecekler olmasına bakmaksızın tüketiminizi erkekler için 
günde iki, kadınlar için günde bir içkiye azaltın. 

Bir içki, içkinin içerdiği saf alkol miktarı ile belirlenmekte ve ülkeden ülkeye değiĢiklik 
göstermektedir. Örneğin Japonya‘da bu değer 25ml iken ABD‘de 18 ml‘dir. ABD‘nin belirlemiĢ 
olduğu saf alkol miktarı  350 ml bira, 150 ml Ģarap, 44 ml distile içkiye karĢı gelmektedir. 

Alkollü içki tüketiminin ağız boĢluğu, farenks ve larinks ile özofagusta yassı hücreli 
karsinoma kanserleri riskini artırdığı yönünde inandırıcı epidemiyolojik kanıtlar mevcuttur. Meme 
kanseri ve bağırsak kanseri riski de alkol tüketimiyle artmaktadır. Riskler, içilen etanol miktarı ile 
artıĢ eğilimi göstermekte ve altına düĢüldüğünde hiç etki görülmeyen net bir eĢik 
bulunmamaktadır. 

6. GüneĢe fazlaca maruz kalmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir. Bu husus özellikle 
çocuk ve ergenleri korumak için önemlidir. GüneĢte yanmaya meyilli kiĢiler için yaĢam 
boyunca aktif koruyucu önlemler alınmalıdır. 

Cilt kanseri münhasıran değilse bile çoğunlukla beyaz derili insanlarda görülen bir 
hastalıktır.  Açık tenli insanların ultraviyole ıĢığa daha fazla maruz kaldığı Avustralya gibi 
yerlerde  insidansı en yüksek düzeye ulaĢmaktadır. Cilt kanserlerinin en baĢta gelen çevresel 
nedeni güneĢe maruz kalmaktır ve ultraviyole ıĢığın güneĢ tayfının cilt kanseri görülmesiyle ilgili 
bileĢenini temsil ettiği düĢünülmektedir. Suni güneĢ ıĢığı kaynakları, örneğin güneĢ yatakları ve 
güneĢ lambalarına maruziyetin melanom riskini de artırdığı bilinmekte ve bu etki özellikle bu 
maruziyet gençlikte ya da erken eriĢkinlikte baĢladığında daha da belirgin hale gelmektedir. 

7. Bilinen kanser yapıcı maddelere maruziyeti engellemeyi amaçlayan düzenlemeleri 
sıkı bir Ģekilde tatbik edin. Kansere neden olabilecek maddelere dair tüm sağlık ve güvenlik 
talimatlarına bağlı kalın. Ulusal radyasyondan korunma dairelerinin tavsiyelerine uyun. 

Mesleki ve çevresel kanserojenlere maruziyetin engellenmesi çok sayıda doğal ve insan 
yapısı kanserojenin tespit edilmesinin ardından gelmiĢ ve kanserin görülmesinde önemli düĢüĢler 
sağlamıĢtır. Kuralların bu kaleminin altında yatan mesaj bireylerden üç açıdan sorumlu davranıĢ 
talep etmektedir:  
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(1) Vaktinde ve net talimatlar vermesi gerekenlerden, ağırlıkla da üzerinde bilimsel 
konsensüs bulunan değerlendirmeleri Avrupa Birliği hukukuna alması gereken kanun 
koyuculardan ve düzenleyicilerden;  

(2) Bu talimatlara ve kanunlara uyarak baĢkalarının sağlığını koruyanlardan, örneğin 
sanayide çalıĢan yöneticiler, hijyen görevlileri ve doktorlardan; 

 (3) kendi sağlığını ve baĢkalarının sağlığını korumak için kanserojen kirleticilerin 
varlığına dikkat etmesi ve kanserojenleri hafifletmeye veya bunlara maruziyeti önlemeye yönelik 
talimat ve düzenlemelere uyması gereken her vatandaĢtan.  

Mesleki ve çevresel kanserojenlerin yaygınlığının ve bunlara maruziyet düzeyinin genel 
önleyici tedbirlerle kontrolü tarihsel olarak bireysel korunma tedbirlerine nazaran kanserlerin 
önlenmesinde daha   büyük   bir   rol  oynamıĢtır. 

Bireysel yaĢam tarzı tercihlerinin dıĢında kanser geliĢimini engelleyebilecek ya da bir 
kanserin tedavi edilebilirliğini artırabilecek halk sağlığı programları mevcuttur. 

Ġster kiĢisel çalıĢmalar sonucunda olsun, isterse erken teĢhis programlarına katılım 
sayesinde olsun, erken teĢhis kanserden kaynaklanan ölümlerin oranını azaltmakta önemli bir 
etkendir. Herhangi bir kimse tarafından kolaylıkla fark edilebilecek olan ve muhtemelen kanserle 
ilgili olabilecek vücuttaki görsel iĢaret ya da semptomların bilincinde olmak mühimdir. Hastalığın 
geç safhalarındaki ilerlemiĢ haline oranla erken safhalarındaki bir bölgede kısıtlı halinin hayatta 
kalma açısından daha avantajlı olduğu Ģüpheye mahal vermeyecek bir Ģekilde ortaya konmuĢtur. 
Dolayısıyla kanser sürecinde teĢhis ve tedavi ne kadar erken gerçekleĢirse bu hasta için o kadar iyi 
olacaktır. Kanser taraması ve geliĢimin daha erken bir döneminde kanserin bulunmasıyla tedavi 
Ģansını artırmaya yönelik yöntemlerin geliĢtirilmesi için önemli çabalar sarf edilmiĢtir.  

 8. 25 yaĢından itibaren kadınlar serviks taramasına katılmalıdır. Bu katılım “Serviks 
Taramasında AB Kalite Güvence Ġ lkeleri” ile uyumlu kalite kontrol prosedürleri bulunan 
programlar dâhilinde olmalıdır. 

Servikal kansere yönelik taramanın etkinliği rastlantısal bir denemede gösterilmemiĢtir. 
Öte yandan her 3-5 yılda bir servikal smear (Pap) testi kullanılarak gerçekleĢtirilen taramaların 
etkinliğini gösteren yeterli deneysel olmayan kanıt mevcuttur. Popülasyon düzeyinde etkiler biraz 
daha küçüktür. Bazı Kuzey ülkelerinde taramaya en yoğun biçimde tabi tutulan yaĢ gruplarındaki 
kadınlarda elde edilen düĢüĢ oranı % 80 dolayında idi. 1980‘ lerin ortalarında yıllar süren organize 
tarama çalıĢmalarından sonra genel insidans her 100.000 kadında 5-15 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Serviks kanseri taraması 25 yaĢın üzerindeki tüm kadınlara önerilmelidir. 60 yaĢın 
üzerindeki kadınlarda taramanın faydalarına iliĢkin kanıtlar kısıtlıdır ancak orta yaĢtan sonra 
yüksek dereceli servikal lezyonların insidansı düĢtüğü için tarama verimi 60 yaĢın üzerindeki 
kadınlarda muhtemelen düĢük olacaktır. Bu yaĢ grubunun taranması yanlıĢ pozitif sonuçlar ve 
akabinde invazif prosedürlerden kaynaklanabilecek potansiyel zararlar ile iliĢkilendirilmektedir. 
YaĢlı kadınlarda taramanın durdurulması muhtemelen daha önceki (en yakın tarihli) 3 ya da daha 
fazla ardıĢık Pap smear testi sonucu normal çıkan kadınlarda münasiptir. Verim rahmin alınması 
sonrasında da düĢüktür ve tarama prosedürlerinin sağlıkla ilgili sonuçlarda iyileĢmeye yol açtığına 
dair kanıtlar yetersizdir. 

9. 50 yaĢından itibaren kadınlar meme taramasına katılmalıdır. Bu katılım 
“Mamografi Taramasında AB Kalite Güvence Ġ lkeleri” ile uyumlu kalite kontrol prosedürleri 
bulunan programlar dâhilinde olmalıdır. 

Mamografi ile meme kanseri taramasının meme kanserinden kaynaklanan ölümleri 
azaltmada etkin olduğuna dair dikkate Ģayan deliller vardır. Ġyi riayet edilen ve iyi organize 
edilmiĢ bir programı 50 yaĢ üzerindeki kadınlarda meme kanserinin ölüm oranlarında en az % 20 
düĢüĢe yol açmalıdır. Taramanın 50 yaĢ altındaki kadınlarda önemi belirsizdir. BaĢlı baĢına bu 
kadınları analiz eden ve yeterince büyük bir istatistikî anlama haiz hiçbir çalıĢma 
tamamlanmamıĢtır. 40-49 yaĢlarındaki kadınlarda mamografik taramaya yönelik olarak ne gibi 
tavsiyelerde bulunulması gerektiği yanıtlanılamayan önemli bir sorudur; 80 yaĢ altında teĢhis 
edilen meme kanserlerinden kaynaklanan yaĢamdan yıl kayıplarının % 40‘ tan fazlası 35-49 
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yaĢlarında, ki bunlar sıklıkla önemli sosyal sorumlulukların bulunduğu yaĢlardır, semptom 
sergileyen vakalarla iliĢkilendirilebilir. 

Mamografik tarama meme kanserli kadınların toplam yönetiminde sadece bir adımdır. 
BirleĢik Krallık, Ġsveç, Finlandiya ve Hollanda‘daki uzun vadeli oturmuĢ programların gösterdiği 
üzere mamografik anormalliklerin değerlendirilmesinde multidisipliner ekibin önemi itibarı 
semptomatik sektöre de yayılarak entegre multidisipliner meme kanseri merkezlerinin geliĢimine 
yol açmıĢtır. 

Meme tedavisi hemĢireleri, danıĢmanlar ve diğer destek personeli ile birlikte çalıĢan ve 
sadece bu iĢle uğraĢan cerrah, radyolog ve patologların bulunduğu bu merkezler meme kanserine 
yakalanmıĢ kadınlara gereken bakımı sunarlar. 

10. 50 yaĢından itibaren erkek ve kadınlar kolorektal taramaya katılmalıdır. Bu 
katılım bünyesinde kalite kontrol prosedürleri bulunan programlar kapsamında olmalıdır. 

Ġyi tanımlanmıĢ bir premalign lezyonun, adenomatoz polipin tespit edilmesi hastalığın 
erken safhaları ile iliĢkilendirilen yüksek hayatta kalma oranları ile birlikte kolorektal kanseri 
tarama için ideal bir aday kılar. Geçtiğimiz çeyrek yüzyılda hastaları kolorektal kanser ya da öncül 
haline yönelik olarak taramaya tutma kabiliyetimizde görüntüleme ve teĢhis teknolojilerindeki 
ilerlemeler kullanılarak geliĢme kaydedilmiĢtir. DıĢkıda gizli kan ve guiak testi kartları ilk kez 
1960‘ larda kullanılmıĢ, 1870‘ te ilk kez kullanıma sunulmuĢ olan katı sigmoidoskopun yerini 
almak üzere esnek sigmoidoskop 1970‘ lerin ortalarında kullanıma sunulmuĢ olup kolonoskopi 
1970‘ ten bu yana eriĢilebilir bir tekniktir. 

Taramanın önemli olduğunu gösteren kanıtlara rağmen geliĢmiĢ ülke vatandaĢlarının 
çoğu herhangi bir kolorektal kanser taramasına tabi tutulmamıĢlardır. Bu durum devam ettikçe 
Avrupa Birliğinde her yıl meydana gelen kolorektal kanser kaynaklı ölümlerin dörtte birini 
engelleme Ģansı tepilmektedir. 

 11. Hepatit B enfeksiyonuna karĢı aĢılama programlarına katılın. 
Hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) kronik enfeksiyonu Avrupa‘daki 

karaciğer kanserlerinin çoğunluğunun altında yatmaktadır. Altı Avrupa kanser merkezinden elde 
edilen geniĢ bir karaciğer kanseri vaka verisinde karaciğer kanseri hastalarının sadece % 29‘unda 
HBV veya HCV enfeksiyonunun iĢaretine rastlanmamıĢtır. 

HBV‘ye karĢı etkili bir aĢı bugün artık 20 yıldır mevcuttur. Avrupa Birliğindeki birçok 
ülke (örneğin Danimarka, Finlandiya, Ġrlanda, Hollanda, Ġsveç ve BirleĢik Krallık) nüfus genelinde 
HBV enfeksiyonunun düĢük yaygınlığı nedeniyle çocuklarda HBV‘ye karĢı rutin aĢılama 
gerçekleĢtirmemekte (http://www.who.int/), öte yandan diğer ülkeler (örneğin Belçika, Fransa, 
Almanya) % 50‘nin altında bir kapsama bildirmektedirler. Yüksek risk gruplarını aĢılamanın 
nadiren fayda sağlaması, seyahatler ve göçlerin yüksek ve düĢük risk taĢıyan nüfusların 
karıĢmasına sebep olabilmesinden ötürü HBV‘ye karĢı evrensel bir aĢılamaya iliĢkin ulusal 
politikaları gözden geçirmek için nedenler vardır. Genç eriĢkinlikte (tipik olarak cinsel iliĢki veya 
kontamine iğnelerle) HBV enfeksiyonunu kapma riski doğumda veya çocuklukta enfeksiyonu 
kapmaya oranla çok daha düĢük bir kronik hepatit ve karaciğer kanseri riski taĢısa da yine de 
sıklıkla akut hepatiti tetiklemektedir. 

 

 2.1.2.4. Kanserle SavaĢ Faaliyetlerinin Etkisi: Avrupa Örneği 
‗Kansere KarĢı Avrupa‘  programı müddetince o dönemde 15 Avrupa Birliği (AB) üyesi 

ülkede kanser nedenli ölüm oranları düĢüĢe geçmiĢti; 2000‘de tahmin edilen ölüm rakamı 940.510 
ile 1980‘ lerin ortalarındaki yaĢ bazında ölüm oranlarının 2000 nüfusuna uygulanması ile elde 
edilen 1.033.083 ölüm beklentisinden % 9,0 daha az bir düzeyde kalmıĢtır. 2000 yılına iliĢkin tüm 
ölüm oranları verileri elde edildikçe (halen yalnızca Belçika‘nınki bir tahmin olarak kalmıĢtır, en 
yakın tarihli veri 1997 yılına aittir) AB‘de beklentinin % 9,5 altında 935.219 kanser kaynaklı ölüm 
gerçekleĢmiĢtir. Bu düĢüĢler daha sonra teyit edilmiĢtir. 

Bosetti ve arkadaĢları bu aĢağı yöndeki trendlerin geniĢleyen AB‘de de (26 Üye Ülke) 
devam ettiğini göstermiĢtir. Hemen tüm kanser türlerindeki ölüm oranlarında aĢağı yöndeki düĢüĢ 
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son derece güven vericidir. Artık ölüm oranlarının yükseliĢte olduğu kanser türlerine daha fazla 
önem verilebilir. Bunlar arasında en baĢta hem erkeklerde hem de kadınlarda karaciğer ve 
pankreas kanserleri ile kadınlarda dramatik artıĢlar gösteren akciğer kanserleri sayılabilir. 
Bunlardaki yukarı yöndeki trendler diğer tüm kanser türlerindeki ölüm oranları aĢağı yönü 
gösterirken daha da belirgin bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. 

Bu düĢüĢ AB-15‘ teki trendlerin 2020‘ye kadarki istatistikî kestirimlerini hazırlayan 
Quinn ve arkadaĢları tarafından daha önce öngörülmüĢtü. Çoğu kanser için oranların düĢeceği 
tahmin edilmiĢse de bazı ülkelerde erkekler için olan oranların istikrar kazandığı görülmektedir. 

  

 2.1.2.5. Kanserle SavaĢ Zorunlu ve Mümkündür 
Kanserin halen ve yakın gelecekte önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve olacağına 

dair kuvvetli kanıtlar mevcuttur. Ġnsanlardaki kanserlerin büyük çoğunluğundan kaçınmak 
mümkündür ve bunların birçoğu için sakınılabilir nedenler tespit edilmiĢtir. Küresel bağlamda en 
büyük etkiyi tütün içiminin kontrolü ve meme kanseriyle mücadele yapacaktır. Tütün kontrolü bir 
dizi devlet ve toplum faaliyeti ile sağlanabilirse de örneğin meme kanserinin engellenmesinde 
baĢarı Ģansı daha uzak görünmektedir. 

Birincil önlemede baĢarısız olunması halinde meme, serviks ve kolorektal kansere 
yönelik tarama bu yaygın hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarını azaltma yönünde önemli bir 
etki yapabilir. Diğer kanser türlerine yönelik taramalar düzgün biçimde değerlendirildikten sonra 
halk sağlığı stratejileri olarak ortaya çıkacaktır; prostat kanseri alanındaki mevcut durum bu 
bağlamda etkileyicidir. 

Mutlak kanser vakası sayısındaki artıĢın gelecek yüzyıla kadar devam edecek oluĢu 
nedeniyle kanserle savaĢ stratejilerinde önlemenin rolü epidemiyolojinin merkezi rolü ile birlikte 
artacaktır. Bu ikincisinde de risk faktörlerinin peĢinden koĢmanın azalan önemi ve eldeki bilginin 
milyonlarca değilse bile binlerce vakitsiz ölümün önlenebileceği popülasyonlara uygulanmasına 
odaklanma ile bir değiĢim vuku bulmalıdır. 

Çoğu ülke için önemli bir sorun gelecekteki yıllarda tanı konacak büyük sayıdaki kanser 
vakalarını tedavi edebilecek kapasiteyi geliĢtirmek için yeterli ödenek bulmaktır. Etkin önleme 
kanser riskini azaltacak ve etkin tarama birçoklarının daha hastalıklarının baĢarıyla tedavi 
edilmesini mümkün kılacaktır. 

Bugün önleyici tedbirler baĢlıca ölümcül kanserlerin yükünü azaltmak için uygulanabilir: 
örneğin akciğer kanserine ve diğer kanser türlerine karĢı tütün kontrolü ve serviks ve karaciğer 
kanserine karĢı aĢılama gibi. GeliĢmekte olan ülkelerde kanserle savaĢ kanserle damgalanmayı 
engellemeye, devlet ve kamu bilincini artırmaya ve kanser teĢhisinin ölümle eĢ anlamlı olduğu 
mitini ortadan kaldırmaya hizmet etmelidir. 

Radyoterapi kanser tedavisinin kilit bir bileĢenidir ve iyileĢtirme ya da palyasyon 
amacıyla kullanıldığında maliyet açısından etkin olduğu gösterilmiĢtir. Yüksek gelir grubundaki 
ülkelerde yeni vakaların yarıdan fazlası bir radyoterapi kürü almakta, hastaların dörtte birine varan 
kısmı ise ikinci bir kürü de alabilmektedir. DüĢük ve orta gelirli düzeyde bulunan ülkelerde 
radyoterapi ihtiyacı geç aĢamada ortaya çıkıĢ ve yaygın kanser türlerinin özelliklerinden ötürü 
daha da büyük ölçüdedir. Kadınlarda küresel olarak en önde gelen iki kanser türü olan meme ve 
serviks kanserleri erken safhada tespit edildiklerinde büyük ölçüde tedavi edilebilen kanserlerdir 
ve radyoterapi tedavi protokollerinde önemli bir rol oynar. Serviks kanseri Afrika‘daki kadınlarda 
en yaygın kanser türüdür ve radyoterapi inkâr edilemez bir zorunluluktur. Aynı zamanda halen 
mevcut olan % 70/% 30‘ luk palyasyon/iyileĢtirme dengesini de değiĢtirmek Ģarttır.  

Çoğu orta ve düĢük geliri olan ülkenin radyoterapiye kısıtlı bir eriĢimi mevcuttur, ancak 
30 Afrika ve Asya ülkesinde bu hizmetler hiç bulunmamaktadır. Afrika‘da halen radyoterapi arzı 
ihtiyacın % 20‘sindeyken Asya-Pasifik Bölgesi‘nde her yıl ortaya çıkan 3 milyon yeni kanser 
vakası ve 4000 radyoterapi makinesine ihtiyaca rağmen sadece 1200 civarında makine mevcuttur. 
Küresel ölçekte düĢük ve orta düzeyde gelirleri olan ülkelerdeki eksiklik 7000 radyoterapi 
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makinesinin üzerindedir ve eriĢilebilir, ekonomik ve uygun radyoterapi teknolojilerine duyulan 
ihtiyaç açıktır. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA – International Atomic Energy Agency) ve 
ortakları tarafından oluĢturulan Kanser Terapisi Eylem Programı (PACT – Programme of Action 
on Cancer Therapy) öncelikle ıĢın teknolojisinin dünyanın bu alanda ihtiyaç duyulandan az hizmet 
alan bölgelerine etkin ve sürdürülebilir transferini ve radyoterapiyi Ulusal Kanser Stratejilerinin 
bir parçası olarak kanser alanındaki daha geniĢ halk sağlığı önceliklerine entegre etmeyi 
amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak PACT kanıtlara dayanan, kanser insidansını ve kanser ölüm 
oranlarını düĢürmeye ve verilebilir etkin palyasyon miktarını artırmaya yönelik bir dizi uygun 
eylemi de ortaya koymak için bir odak vazifesi görme potansiyeline sahiptir. Uluslararası kanserle 
mücadele camiasının bir odağa ihtiyacı vardır ve PACT bunu sağlayabilir. 

Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG – Millenium Development Goals) dünyanın en fakir 
topluluklarının ihtiyaçlarını karĢılama adına daha önce eĢi benzeri görülmemiĢ çabaları harekete 
geçirdi. MDG‘ lere ulaĢmak birçok ülke için rekabetçi bir mücadele haline geldi ve dünya çapında 
birçok toplum için son derece değerli bir hedef teĢkil edecektir. Kanseri önleme ve kontrol de 
MDG‘ ler ile sağlanan aynı odağa ulaĢmalıdır. Dünyanın birçok yerinde kansere (ya da kronik 
hastalıklara) dair özel MDG‘ lerin yokluğu tespit edilen önceliklerin arasında kanserle savaĢın daha 
küçük bir rol almasına yol açmıĢtır. DüĢük ve orta seviyede gelirleri olan ülkelerin kanser ve diğer 
kronik hastalıkları ön plana alması için daha fazla saik lazımdır. Kalp damar hastalıkları için de 
benzer bir iddiada bulunulmuĢtur ve bunun gerekli olduğu intibaı yaygındır. 

Orta düzey geliri olan çok sayıda ülke gittikçe kendi ulusal sağlık stratejilerinde kanser 
de dâhil olmak üzere kronik hastalıklara yüksek öncelik vermektedir ancak hibe eden topluluk ve 
birçok çift taraflı kalkınma ajansı henüz kanserle savaĢı yüksek bir öncelik olarak 
düĢünmemektedir. Kansere iyi odaklanmıĢ küresel çabalar ile daha yüksek bir öncelik verilmez ise 
kanser vakalarının sayısı arttıkça düĢük ve orta düzeyde geliri olan ülkelerin sağlık sistemleri daha 
da büyük problemlerle karĢı karĢıya kalacaktır. Gittikçe daha fazla sayıda kiĢi kanser nedeniyle 
vakitsiz ve gereksiz yere ölecektir ve haneler, topluluklar ve ülkeler adına bunun yıkıcı sosyal ve 
ekonomik sonuçları olacaktır. Kanser kaynakları düĢük düzeyde olan ve ekonomik açıdan 
yükselmekte olan ülkeler için sosyoekonomik kalkınmanın önünde önemli bir engel haline 
gelebilir. 

Bugün zamanlama ihmal edilmiĢ kronik hastalıklar salgının ve ihmal edilmiĢ bir 
kalkınma hedefinin bir parçası olan bu büyüyen kanser yüküne müdahale etmek için son derece 
doğrudur. DSÖ (WHO) Kanserle SavaĢ Kararı (WHA 58.22) kanser insidansı ve ölüm oranlarını 
düĢürmeyi hedefleyen programlar geliĢtirmek için ülkelere önemli bir itici güç oluĢturmaktadır. 
Her ne kadar bu önemli bir teĢvik ise de bu alanda acil bir liderlik ve koordinasyon ihtiyacı vardır. 
Diğer küresel sağlık camialarına kıyasla küresel kanserle mücadele camiası dağınık ve çoğu zaman 
da etkisizdir. 

Bunun halk sağlığının yanısıra sağlık hizmetlerinin diğer unsurları için de önemli 
sonuçları vardır. Bu hastaları tedavi etmek için daha fazla sayıda tıp, hemĢirelik ve ilgili personele 
ihtiyaç duyulacaktır; daha fazla hastane ve tedavi tesisi ihtiyacı doğacaktır ve bu da yakın 
gelecekte hem önemli bir masraf kapısı, hem de önemli bir lojistik problemi olarak ortaya 
çıkacaktır. Planlamanın çıkarımları aksi durumda gerçekleĢecek ölüm oranı yükünü aĢağı çekmek 
için kanserle savaĢ faaliyetlerinin artırılması gerekliliğine yöneliktir. 

Önceliklerin gerçekçi ve ulaĢılabilir olması ve düĢük ve orta seviyede gelirleri olan 
ülkeler için etkin kanserle savaĢ önlemlerinin tespit edilmesi, uygulamaya konulması ve 
değerlendirilmesine yönelik bir odak içermesi gereklidir. Kaynaklara ve rekabet içindeki sağlık 
önceliklerine göre önlenebilir kanserleri önlemek; tedavi edilebilir kanserleri tedavi etmek; 
iyileĢtirilebilir kanserleri iyileĢtirmek ve kanser süreci boyunca hastalara palyasyon ve destekleyici 
bakım sağlamak için her türlü adım atılmalıdır. 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
2008 yılı tamamında tüm dünyada 12.400.000 (12,4 milyon yeni kanser vakası ve 7,6 

milyon kansere bağlı ölüm meydana gelmiĢtir. Ġnsidans yönünden dünyada en yaygın kanserler 
akciğer (1,52 milyon), meme (1,29 milyon), ve kolorektal (1,15 milyon) kanserleridir. Kötü 
prognoz nedeniyle akciğer kanseri aynı zamanda en fazla ölüme (1,31 milyon) neden olan kanser 
iken onu mide kanseri (780.000 ölüm) ve karaciğer kanseri (699.000 ölüm) izlemiĢtir. 

Yıllık % 1‘ lik artıĢ oranına göre hesap yapıldığında 2030‘da yıllık 26,4 milyon yeni 
kanser vakasının ve 17,0 milyon kanser kaynaklı ölümün görülmesi beklenebilir. 

Toplamda yeni kanser vakalarının % 50‘sinden fazlası ve ölümlerin % 60‘ı az geliĢmiĢ 
ülkelerde meydana gelmektedir. Erkeklerde prostat kanseri, geliĢmiĢ bölgelerde en fazla teĢhis 
edilen kanser türü haline gelirken (643.000 vaka, yeni vakaların toplamının % 20,2‘si), az geliĢmiĢ 
ülkelerde birinci sıradaki akciğer kanserinin (538.000 vaka, % 15,3) oldukça gerisinde, altıncı 
sıradadır (197.000 vaka, % 5,6).  Kadınlarda meme kanseri geliĢmiĢ bölgelerdeki tahmini 715.000 
(toplamın % 26,5‘ i) ve az geliĢmiĢ ülkelerdeki 577.000 yeni vaka ile (% 18,8) büyük farkla dünya 
genelindeki en yaygın kanser türüdür.   

2008 ve 2030 yılları arasında az geliĢmiĢ ülkelerin nüfuslarının % 38‘ lik bir artıĢ 
göstermesi beklenirken, geliĢmiĢ bölgelerin nüfus artıĢı % 4‘ le sınırlı kalacaktır. Kanser genellikle 
ileri yaĢ gruplarını etkilemektedir ve aynı zaman dilimi içerisinde 65 yaĢ üzeri nüfusun az geliĢmiĢ 
ülkelerde % 5,3‘ ten % 9,8‘e, geliĢmiĢ ülkelerde ise % 14,6‘dan % 22,6‘ya tırmanacağı 
öngörülmektedir. 

Halen, küresel kanser yükünün en az yarısı sosyoekonomik geliĢmiĢliği düĢük ve orta 
düzeyde olan ülkelerde bulunmaktadır. 

Kanserle mücadele de birincil, ikincil ve üçüncül önleme etkinlikleri yapılır. Bunlar 
arasında en önemlisi birincil önlemedir, yani kanser yapıcı etkenin ortadan kaldırılmasıdır. Bu 
kapsamda tütünle mücadele, aĢırı kilo ve obezite ile mücadele, fiziksel aktivitenin arttırılması, 
günlük sebze ve meyve tüketilmesi, dengeli ve doğru beslenme alıĢkanlıklarının topluma 
kazandırılması, baĢta Hepatit B olmak üzere kanser etkisi olan enfeksiyonlarla mücadele edilmesi, 
alkol kullanımından sakınılması, aĢırı güneĢ maruziyetinden kaçınılması tüm ülkeler için en 
önemli mücadele stratejileri olmalıdır. 

Ġkincil önlemede kanser taramaları vardır. Tüm dünyada taraması kabul edilen 3 kanser 
vardır: Meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler. 

Üçüncül önleme ise, en pahalı olanıdır. Burada da kanser teĢhisi alan hastaların 
tedavisinin en etkin Ģekilde yapılması ve yeterli palyatif bakım hizmetlerinin sunulmasıdır. 
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2.2. DÜġÜK VE ORTA GELĠRLĠ ÜLKELERDE KANSERLE SAVAġ 
POLĠTĠKALARI  



- 240 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Kaynakların kısıtlı olduğu ortamlarda kanser yükü giderek büyümekte ve gelecek 20 yıl 
içerisinde düĢük ve orta gelirli ülkeleri ağır bir hastalık, ölüm ve ekonomik maliyet yükü altında 
bırakmakla tehdit etmektedir. DüĢük ve orta gelirli ülkelerde kanserin yaygınlaĢmasının öngörülen 
halk sağlığı boyutu etkili ve geniĢ çaplı bir uluslararası yanıtı gerekli kılmaktadır. Öte yandan 
düĢük kaynak ortamlarında ortaya çıkan kanserlerin çoğunun önlenebilir ve erken tespitle tedavi 
etkinliğinin artırılabilir. Günümüzde kanserin önlenmesi, tarama/erken tespit, kanser tedavisi ve 
palyatif bakıma yönelik kanıta dayalı ve doğru uygulamaların hayata geçirilmesi için yeterli bilgi 
mevcuttur. Mevcut bilgiler ıĢığında yeni kanser vakalarının üçte birinin önlenmesi ve erken tespit 
edilen kanserlerin üçte birinde de hayatta kalma oranlarının artması sağlanabilir. Bu hedefe 
ulaĢılabilmesi için, bilginin eyleme dönüĢtürülmesi gerekmektedir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde son elli yıl içerisinde bilginin eyleme dönüĢtürülmesi yönünde büyük 
mesafe kaydedilmiĢtir. Ancak aynı Ģeyi kanserin sağlık öncelikleri arasında alt sıralarda yer aldığı 
veya değerlendirmeye dahi alınmadığı az gelirli ülkeler için söylemek mümkün değildir. Ne yazık 
ki buna rağmen bilinen gerçek Ģudur ki, 2030 yılı itibariyle yeni kanser vakası sayısı 27 milyona, 
ölümlerin de 17 milyona ulaĢması ve insidans, hastalık ve ölüm yükünün büyük bir kısmının 
düĢük-orta gelirli ülkelerde ortaya çıkması beklenmektedir. 

Yine de, düĢük kaynaklı ortamlarda kanser insidansının kötü görünümüne rağmen 
yapılabilecek pek çok Ģey vardır. Birincisi, kanser kronik hastalıklar arasında en yüksek 
önlenebilirlik potansiyeline sahip olanıdır. Her yıl ortaya çıkan 12 milyon kanser vakasının en 
azından üçte birinin önlenebileceği bilinmektedir.  Buna ek olarak, az gelirli ülkelerde enfeksiyona 
bağlı kanser yükünü agresif bir Ģekilde kontrol altına alabilmek için gerekli bilgi ve araçlara da 
sahibiz. Uygun düĢük teknoloji araçların ve bunların kullanımı için gerekli kaynakların 
sağlanmasıyla öngörülen yeni vakaların ikinci bir üçte birlik kısmının daha önlenmesi 
mümkündür. Kanserin erken evrelerinde bulunanlar için hayatta kalma oranını artıran etkili 
stratejiler mevcuttur. ĠlerlemiĢ ve yayılmıĢ kanserlerde ise, palyatif tedavi   büyük  bir   miktarda  
ızdırabı   ortadan kaldırabilir ve kanser hastalarının ve ailelerinin yaĢam kalitesini iyileĢtirebilir. 

Çoğu düĢük kaynaklı ülkede önleme optimumun altındadır, ancak asetik asitle görsel 
muayene yöntemleri (VIA-Vısual Inspection Asetic Asit) ve insan papilloma virüsü nedeniyle 
oluĢan serviks kanserlerini önleyici aĢılar gibi umut vaat eden yaklaĢımlar mevcuttur.  

DSÖ, bu tehditkar kanser salgınına cevap olarak, sürdürülebilir değiĢim sağlayabilecek 
çok sayıda ümit verici yöntemle dünya çapında kansere karĢı savaĢını yoğunlaĢtırmıĢtır. 2005 
yılında, DSÖ‘nün Dünya Sağlık Asamblesi (WHA 58) kanserin önlenmesi ve kanserle mücadele 
konulu kapsamlı bir kararla küresel kanser insidansın aciliyetine iĢaret etmiĢtir.  

DüĢük ya da orta gelirli ülkelerde hiç Ģüphesiz ki kanseri önleme, erken tespit, teĢhis, 
tedavi, rehabilitasyon ve palyatif tedavi politikalarının geliĢtirilmesi için kaynakların seferber 
edilmesine yönelik geniĢ çaplı politikalar ve stratejiler gerektiren devasa bir giriĢim olacaktır. Bu 
stratejiler Ģu anda var olmayan boyutlarda ekonomik ve insani kaynak (ve siyasi irade) 
gerektirecektir. Kısıtlı geliri olan ülkelerde kanserle mücadelenin baĢarısı adil ve kalıcı ortaklıklara 
ve kültürel açıdan münasip, ekonomik açıdan gerçekleĢtirilebilir ve bulguya dayalı müdahalelerin 
yapılabilmesine bağlıdır. Ancak bu ülkelerin arasında da kanserle mücadele programlarını 
uygulama yetileri arasında büyük farklılıklar görülmektedir. BütünleĢik (çok yönlü, kapsamlı) bir 
kanserle savaĢ stratejisi kanserle mücadele aktivitelerinin uygulamasındaki önemli farkları göz 
önünde bulundurmalıdır. Ülkelerinde kanserle mücadele stratejilerinde benzer politikaları takip 
etmeleri, pek çok konu baĢlığında toplu yatırımlar yapmalarını gerektirmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) bu kapsamda tüm ülkelere danıĢmanlık desteği vermekte ve öncelikleri 
belirlemektedir. Ülkemiz kanser kontrol programı 2009-2015 planlaması da DSÖ ile iĢ birliği 
içerisinde hazırlanmıĢtır. 
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 2.2.1. DSÖ’nün Kapsamlı Kanserle SavaĢ Stratejisilerindeki Rolü 
DSÖ‘nün bütünleĢik bir kanserle savaĢ stratejisindeki rolünü tam olarak anlayabilmek 

için ülkelerin DSÖ‘nün kanserle mücadeleye kapsamlı yaklaĢımını kavraması gerekmektedir. Bu 
yaklaĢım 5 odak üzerine yoğunlaĢmaktadır (ġekil 63). 

 
 

1. Gözetim 
Sürekli gözetim ve kanser kayıtçılığı Ģu amaçlar için vazgeçilmezdir: (1) güncel ve 

gelecekteki kanser yükü yönünden müdahale ihtiyacının belirlenmesi; (2) araĢtırma plan ve 
önceliklerinin belirlenmesi için gerekli bulgu tabanının sağlanması; ve (3) önleyici müdahalelerin, 
kanser tedavilerinin ve palyatif tedavilerin sonuçlarının izlenmesi.  

 

 
 ġekil 63. Dünya Sağlık Örgütü‘nün kanserle mücadeleye kapsamlı yaklaĢımı 
 Kaynak: DSÖ ve IARC Dünya Kanser Raporu 2008 

 

2. Birincil Önleme 
Kanserle mücadele programlarının uygulanmasında üç adımlı bir müdahale 

sınıflandırması bulunmaktadır. Bunların ilki, bilinen risk faktörlerine maruziyetinin ortadan 
kaldırılması veya azaltılmasını içeren birincil önlemedir.  Bu yaklaĢım potansiyel olarak halk 
sağlığının iyileĢtirilmesinin en değerli yolu olmanın yanında kanser yükünü azaltma çerçevesinde 
maliyet-etkinliği açık ara en yüksek ve en kalıcı müdahaledir. Örnekler arasında tütün 
kullanımının kontrol altında tutulması, aĢırı kilo ve hareketsiz hayat tarzı ile mücadele, mesleğe 
bağlı kanserojen kimyasal veya atık maruziyetinin azaltılması ve kanserle iliĢkilendirilmiĢ hepatit 
B virüsü (HBV) ve insan papillomavirüsü (HPV) gibi enfeksiyonların yaygınlığının azaltılması 
bulunmaktadır. 
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3. Ġkincil Önleme 
DSÖ‘nün stratejisinin ikinci bileĢeni ikincil önleme veya semptomatik bireylerin 

zamanında teĢhisi ve risk altındaki asemptomatik kiĢilerin taranması anlamına gelen erken 
tespittir. Kanser iĢaret ve semptomlarına yönelik bilincin artırılması için eğitim bu stratejinin 
önemli bir parçasıdır. Kanserin erken tespiti özellikle serviks, meme, ağız, gırtlak, kolon, rektum, 
testis ve deri kanserlerinde tedavinin iyileĢtirme Ģansını artırmaktadır. Bu kanserlerin birçoğunda 
bireylere beze veya lezyon gibi erken uyarı sinyallerini tanıma yolları öğretilebilir. 

 

4. TeĢhis ve Tedavi 
TeĢhis endoskopi, sitoloji, görüntüleme ve doku patolojisi gibi yöntemler vasıtasıyla 

klinik değerlendirme gerektirmektedir. Kanserle savaĢa ve hastayı normal sağlığına döndürmeye 
yönelik yöntemlerse cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi veya bunların kombinasyonlarını 
içermektedir. Optimal tedavi kanserlilerin hayatta kalma oranını belirgin Ģekilde artırabilir. Ne 
yazık ki, az gelirli ülkelerde kanser teĢhisi çoğu zaman ancak ileri evrelerde yapılabilmektedir.  

 

5. Palyatif Tedavi 
DSÖ palyatif tedaviyi hayati tehlike arz eden hastalıklarla bağlantılı problemlerle karĢı 

karĢıya kalan hastaların ve ailelerinin hayat kalitesinin iyileĢtirilmesi için erken teĢhis ve 
değerlendirme ile ağrının ve diğer fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerin tedavisi yoluyla 
ızdırabın önlenmesi ve giderilmesi olarak tanımlamaktadır. 

Palyatif tedavi: 
- ağrı ve benzeri rahatsızlık verici semptomları giderir; 
- ölümü doğal bir süreç olarak görür;  
- ölümü ne hızlandırmayı ne de geciktirmeyi hedefler; 
- hasta bakımının psikolojik ve manevi yönlerini birleĢtirir; 
- hastalar ölene kadar mümkün mertebe aktif bir yaĢam sürmeleri için destek sağlar;  
- hastanın ailesine hastalık sürecine ve kayıplarını takip edecek yas sürecine 

dayanabilmeleri için destek sağlar; 
- hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına bir takım anlayıĢıyla yaklaĢır; 
- yaĢam kalitesini iyileĢtirir, ve hastalığın seyrini de iyi yönde etkileyebilir ve 
- hastalığın erken evrelerinde yaĢam süresini uzatmaya yönelik kemoterapi veya 

radyoterapi gibi diğer tedavilerle birlikte uygulanır ve rahatsızlık kaynağı olan klinik 
komplikasyonların anlaĢılması ve kontrol altında tutulabilmesi için gerekli tetkikleri ihtiva eder. 

 
DSÖ‘ye göre; palyatif tedavi ve ağrı kontrolü kanserle mücadele spektrumunun 

vazgeçilmez ve her ülkede öncelik verilmesi gereken parçalarıdır. Bu özellikle geç evrelerde 
tespitin sık olduğu ve gelecek on yıllar içerisinde kanser hastalarının çoğunluğunun 
iyileĢtirilemeyeceği az gelirli ülkeler için doğrudur. 

 

 2.2.2. Kapsamlı Bir Kanserle SavaĢ Stratejisine Yönelik DSÖ Faaliyetleri 
Yıllar içerisinde DSÖ kanserle savaĢ konusunda yayınlar üretmenin yanısıra bilgiyi 

eyleme çevirmek konusunda kilometre taĢı sayılabilecek bazı faaliyetlere imza atmıĢtır. Bunlar 
arasında tütün konusunda önemli bir uluslararası anlaĢma, beslenme ve fiziksel aktivite hakkında 
küresel stratejiler, serviks kanserini önleme ve mücadele programlarının planlanması ve 
uygulanması ile ulusal kanserle mücadele programları konusunda çeĢitli kılavuzlar bulunmaktadır. 

 

1. Tütün AnlaĢması-Tütünle Mücadele Hakkında Çerçeve SözleĢmesi (DSÖ FCTC) 
Az gelirli ve geliĢmekte olan ülkelerde tütün tüketimi artmaktadır. Tütün tüketiminin 

artması sonucu oluĢacak tahribat çok büyük boyutlardadır. Eğer bir müdahale gerçekleĢmezse, bu 
artıĢ zaten kısıtlı ekonomisi olan bu ülkelerin sağlık sistemleri üzerine devasa bir yük 
bindirecektir. 
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Tütün tüm akciğer kanserlerinin % 80-90‘ ının ve geliĢmekte olan ülkelerdeki bütün 
kanserlerin % 30‘unun sebebi olarak kanserin önlenebilir nedenleri arasında birinci sıradadır. ġu 
andaki kullanım tarzına göre, dünyadaki tütüne bağlı ölümler 2050 yılında 500 milyona ulaĢacak 
bir eğriyi takip ederek yükselecektir. Yeni içicilerin sayısını yarıya indirecek müdahaleler bu 
rakamın 340 milyonda kalmasını sağlayacaktır. GeliĢmiĢ ülkelerde içim oranları düĢmüĢ olsa bile, 
çokuluslu tütün firmaları gayretlerini Asya, Orta ve Doğu Avrupa ve Latin Amerika‘daki yeni 
pazarlara yönlendirmiĢlerdir. 

 

2. Beslenme ve Fiziksel Aktivite konusunda Küresel Strateji 
Dünya kanser yükünün büyük bir kısmı az sayıda önlenebilir risk faktörüyle 

iliĢkilendirilebilir. Beslenme dünya çapında dikkat çeken ve değiĢtirilmesi mümkün kanser risk 
faktörlerinden biridir. DSÖ‘nün Beslenme ve Fiziksel Aktivite Konusunda Küresel Stratejisi 2004 
yılında kabul edilmiĢtir.  

Az gelirli ve geliĢmekte olan ülkeler ulusal gıda politikaları belirlemeli ve çocuklara 
yönelik pazarlama konusunda etik prensipler geliĢtirmelidirler, çünkü önceden yüksek gelirli 
ülkelerin sorunu olarak görülen bu problemler günümüzde geliĢmekte olan ülkeleri de etkilemeye 
baĢlamıĢtır. Bu durum endüstrileĢme, ĢehirleĢme, iktisadi geliĢim ve gıda pazarının artan 
küreselleĢmesi sonucu dünya çapında beslenme alıĢkanlıklarında ve fiziksel aktivitede gerçekleĢen 
belirgin bir değiĢimi yansıtmaktadır. Buna ek olarak birçok ülke halen yüksek oranda tuz içeren 
yiyecekler tüketmektedir. Taze meyve ve sebzelerden oluĢan sağlıklı bir diyet birçok kanserin 
riskini azaltabilir. 

 
3. Serviks Kanseriyle Kapsamlı Mücadele 
Serviks kanseri geliĢmekte olan ülkelerdeki yetiĢkin kadınlar için en önemli sağlık 

sorunlarından biridir. Serviks kanseri dünya çapında kadınlarda en fazla sayıda görülen kanserler 
arasında ikinci sıradadır. Ülkemizde ise servikal kanser insidansı düĢüktür. Sünnetli olmak, tek 
eĢlilik servikal kanser açısından koruyucudur ve muhtemelen ülkemizde de görülen düĢük 
insidansı açıklaya bilir. Fakat, gelecek yıllar için değiĢen sosyo-kültürel yapımız da dikkate 
alındığında tedbirli olunması gerekmektedir. 

Dünyada her yıl 409.000 yeni serviks kanseri vakası teĢhis edilmekte ve serviks 
kanserine bağlı 234.000 ölüm gerçekleĢmektedir. Hastalığın oluĢturduğu büyük yük, etkin tarama 
ve erken tedavi programlarının kanıtlanmıĢ etkisi ile beraber göz önüne alındığında bu hastalığı 
hayati eylem alanlarından birisi yapmaktadır. 

DSÖ‘den çok sayıda önemli kaynak serviks kanseriyle mücadele programlarının 
geliĢtirilmesi ve uygulanmasına yol göstermeye yardımcı olmaktadır. DSÖ tarafından 2001 yılında 
baĢlatılan bir uzman konsültasyonu Gelişmekte Olan Ülkelerde Serviks Kanseri Taraması isimli 
raporu ortaya çıkarmıĢtır. Bu rapor orta gelirli ülkelerde sitoloji taraması üzerine bir pozisyon 
sahibi olmanın önemi konusunda bu tür bölgelerdeki programların etkinliğini artırmaya yönelik 
spesifik tavsiyeler içeren bir kılavuz niteliğindedir. Buna ek olarak, bu rapor asetik asitle görsel 
muayene ve serviks kanseri için HPV taraması ile ilgili geliĢmeler hakkında bir durum raporuna da 
ön ayak olmuĢtur. Rapor değiĢik kaynak durumları için bunların etkinliği hakkındaki bulgu 
seviyesini analiz etmekte ve isabetli politikalar geliĢtirilmesi için halen ele alınması gereken 
araĢtırma meselelerinin altını çizmektedir. Bu politikaların uygulanması için gerekli bilgiler 
yönetici kadroların serviks kanseri önleme ve mücadele hizmetlerini planlamasına, uygulamasına 
ve izlemesine yardımcı olmak için geliĢtirilmiĢ Serviks Kanseri Önleme ve Mücadele Programları 
için Planlama ve Uygulama: Yöneticiler için Bir Kılavuz‘da mevcuttur. Bu kılavuz serviks kanseri 
önleme ve mücadele  konusunda uygun, maliyetleri kabul edilebilir ve etkin mekanizmaları 
desteklemektedir. Klinik uygulamalara yönelik ilkelere iliĢkin detaylı bilgilere ise DSÖ‘nün 
yayınladığı Serviks   Kanseriyle   Kapsamlı Mücadele: Hayati Uygulamalar için bir Kılavuz’da 
mevcuttur. 
 



- 244 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 2.2.3. DüĢük Kaynaklı Ülkelerde DSÖ Faaliyetlerine KarĢı Olası Engeller 
 

1. Kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmemesi 
Kanser çoğu zaman geliĢmekte olan ülkelerin sağlık harcamalarında öncelik olarak 

belirtilmemektedir. Çoğunlukla enfeksiyon hastalıklarının bu ülkelerin sağlık gündemlerine 
hükmetmesi nedeniyle kanserle mücadele gayretleri ulusal sağlık otoritelerinin diğer önceliklerinin 
genellikle arkasında kalır. Kanserlerin çoğu erken evrelerde tespit ve tedavi edilirse 
iyileĢtirilebilecekken sınırlı kanser bilinci nedeniyle geliĢmekte olan ülkelerde durum böyle 
değildir. Çünkü bu ülkelerde kanser hastalarının % 80‘ i ilk sunum sırasında ileri evreye eriĢmiĢ 
vakalardır.  

Bir baĢka faktör de nüfusa dayalı kanser insidansı ve ölüm verilerinin bulunmamasıdır. 
Bu sorun kanserin önemli bir sağlık problemi olarak gereken önemi görmeyiĢini pekiĢtirmektedir. 
Yöresel veri eksikliği ve batılı ülkelerde elde edilmiĢ verilerin kullanılması kansere ayrılan düĢük 
önceliği katmerlendirmektedir. Çünkü sağlık bakanlıkları bulgu-tabanlı rehberlik yokluğunda 
ülkelerindeki kanserle nasıl en etkin Ģekilde mücadele edeceklerini bilememektedirler. Dahası 
sosyal ve kültürel etkenler, hayat tarzları ve var olan teknoloji arasındaki farklar ve diğer etkenler 
nedeniyle geliĢmiĢ ülkelerde yapılan araĢtırmalar geliĢmekte olan ülkelerde bilgi verici veya 
uygulanabilir olmayabilir. Bir baĢka nokta da kanserin geliĢmekte olan ülkelerin resmi sağlık 
gündeminde düĢük önceliğe sahip olmasına rağmen, kaynakların yine de ileri evredeki hastaların 
ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak için kansere harcanıyor olmasıdır. Kaynakların plansız 
harcanması sadece daha düĢük baĢarı oranına yol açmaz, aynı zamanda planlı ve sistematik 
harcamadan daha pahalıya gelebilir. 

DSÖ üye ülkelere erken tespit, teĢhis, tedavi ve kanser semptomlarının palyatif 
tedavisini içeren kanser tedavisi sorununa eğilme yükümlülüğü getiren kapsamlı bir kanser önleme 
ve mücadele kararı (WHA 58) çıkartmıĢtır. Ülkelere yapılan bu kanserle mücadele çağrısı kanseri 
genel olarak temel ulusal sağlık meselelerinden biri olarak ele alma konusunda yepyeni bir fırsat 
vermektedir.  

 

2. Sağlık personeli ve altyapısındaki eksiklikler 
Sağlık çalıĢanlarının iĢe alınması, eğitimi ve elde tutulması geliĢmekte olan ülkelerde 

çok ciddi bir sorun teĢkil etmektedir. Doktorlar, hemĢireler ve destek sağlık personeli sayı olarak 
azdır ve genellikle en çok ihtiyaç duyuldukları bölgelerde eksiktirler. Ödenekler hastaneleri tam 
olarak donatmaya ve uygun Ģekilde eğitim görmüĢ sağlık personeline rekabetçi ücretler vermeye 
yeterli değildir. GeliĢmekte olan ülkeler çoğu zaman sağlık çalıĢanlarına kariyer geliĢim olanakları 
sağlayamamakta ve uygun ücretler verememektedirler. ÇalıĢanların iĢlerini yapabilmesi için 
gerekli altyapının bulunmaması hüsrana ve sisteme yönelik hayal kırıklığına yol açmaktadır. Bu 
faktörler bir araya geldiklerinde yeni çalıĢanları cezbetmeyi ve var olan eğitimli personeli elde 
tutmayı zorlaĢtırmaktadır. Farklı geliĢmekte olan ülkeler kaynaklarına, nüfuslarına, hastalığın 
yaygınlığına ve baĢka etkenlere bağlı olarak aynı kanser sorununa farklı çözümler 
gerektireceklerdir. Durum analizleri araĢtırmacıların ve sağlık bakanlıklarının hali hazırdaki sağlık 
sistemlerinin bu ülkelerdeki kanser tedavisinin iyileĢtirilmesinde nasıl kullanılabileceğini 
belirleyebilmesini sağlar.  

 

3. GeliĢmekte olan ülkelerde araĢtırmanın lüks olarak görülmesi 
DüĢük kaynaklı ülkelerde araĢtırmanın lüks olduğu yönünde temelsiz bir inanç 

bulunmaktadır. Bu doğru değildir. GeliĢmekte olan ülkelerde gerçekleĢtirilebilecek üç araĢtırma 
kategorisi vardır (temel, epidemiyolojik, müdahale odaklı). Günümüzde düĢük kaynaklı ülkelerde 
araĢtırmaların çoğu epidemiyolojiktir; bir miktar müdahale odaklı araĢtırma baĢlamakta ise de halk 
sağlığı araĢtırmaları yetersizdir. Bu çalıĢmalar aynı zamanda kamu ve sağlık çalıĢanlarına ne gibi 
ihtiyaçları ve sorunları olduğunun sorulmasını içeren ve genel ve tıbbi camiaya iliĢkin ihtiyaç 
değerlendirilmesi yapılabilmesi için önemlidir.  
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4. Sağlık çalıĢanlarının göçle kaybedilmesi 
Zaten var olan insan gücü eksikliğine ek olarak sağlık çalıĢanlarının kırsaldan kentsel 

alanlara hareketi, kamunun sağlık sektöründen özel sektöre geçiĢi ve fakir ülkelerden zengin 
ülkelere göçü problemleri de vardır. Eğitimli sağlık çalıĢanlarının onları daha iyi imkânlar 
sağlayarak kendine çeken varlıklı ülkelere kaybedilmesi sıklıkla ―beyin göçü‖ olarak 
adlandırılmaktadır. Bu kayıp bazen de sağlık çalıĢanlarının kendilerine eğitimleriyle ve kariyer 
potansiyelleriyle kıyaslanabilecek bir kariyer veremeyen sistemlerden kaçıĢı olarak gerçekleĢtiği 
için ―beyin kaçıĢı‖  olarak da isimlendirilebilir. Bu nedenle hem düĢük hem de yüksek kaynaklı 
ülkeler bu göç olgusunda rol oynarlar. 

 

5. Kanser tedavisi önündeki sosyal ve kültürel  engeller 
GeliĢmekte olan ülkelerde maddi olmayan bazı sebepler kanserin erken tespitini ve etkili 

tedavisini zorlaĢtırmaktadır. Bu sebepler batıl inanç ve tabulardır. Eğer hastalarda kendi sağlık 
sistemlerine güvensizlik varsa, kanserin tedavi edilemeyeceğine inanıyorlarsa veya kanser teĢhisi 
nedeniyle toplulukları içerisinde ayrımcılığa ve kayba maruz kalacaklarsa bu hastalar tahmin 
edileceği üzere ne kadar eriĢilebilir ve maliyetleri makul düzeyde olsa da kanser hizmetlerini 
kullanmayacaklardır. Hastalar genellikle ciddi sağlık sorunlarını çözmede eĢit derecede veya daha 
üstün güce sahip olduklarına inandıkları alternatif sağlık stratejilerine ve geleneksel Ģifacılara 
yöneleceklerdir. ĠlerlemiĢ kanser yan etkiler doğuran agresif tedaviler gerektirmekte ve bu da 
hastaların korkularını ve tedavi talep etmelerinin önündeki engelleri daha da pekiĢtirmektedir. En 
kötü senaryo da halkın kanserin değil tedavinin öldürdüğü inancına kapılmasıdır. Sosyal ağa bir 
kez yerleĢtikten sonra söküp atması çok zor olan bu inançlar ülkelerin erken tespit programlarına 
yönelik gayretlerini temelden sarsar. Kanser üzerindeki sosyal damga bu denli güçlü olabileceği 
için düĢük düĢük-orta gelirli ülkelerde herhangi bir ileri strateji uygulanmadan önce sosyal 
engellerin tam olarak anlaĢılması gerekir. 

Sadece bir sistem kurmak ve halkın onu kullanmasını beklemek yeterli olmayabilir. 
Buna ek olarak özellikle bilinç eksikliği, kadercilik, damga ve korku gibi kanser tedavisi talep 
etme önünde ciddi engeller bulunan toplumlarda halka neden sistemi kullanmaları gerektiği 
konusunda bir fikir aĢılamak gerekebilir. Toplumsal engeller eğitimle ve hastaların kendi 
sağlıklarını kendi ellerine almaya yüreklendirilmesiyle aĢılabilir.  

ÇeĢitli gruplar kanser tedavisindeki sosyal engellerin aĢılmasında etkili olabilirler. 
Halkın katılımının artırılmasının potansiyel olarak çok etkili bir yolu halkın aktif rol alması veya 
muteber toplum liderlerinin halka sahiplik hissi aĢılamasıdır.  

 

6. GeliĢmekte olan ülkelerde kanser hizmetlerinde kötü kaynak dağıtımı  
Sağlık hizmetlerine ayrılan yetersiz kaynakların ıĢığında sınırlı ekonomisi olan ülkelerde 

genel olarak sağlık önceliklerinin ve spesifik olarak kanser tedavisi önceliklerinin belirlenmesi 
oldukça güçtür. Sağlık müdahalelerini spesifik seviyelere ayıran ve ek maliyet getirmeyen 
uygulama stratejilerine dayanan teklifler içeren bulgu temelli kılavuzlar oluĢturarak geliĢmekte 
olan ülkelerdeki yöneticilere kendi sağlık sistemleri içerisinde kanser hizmetlerinin 
ulaĢtırılmasının planlanması hususunda gerçekçi seçenekler sunulmalıdır.  

 

7. Diğer sektörler ve örgütlerle iĢ birliği eksikliği 
Kanserin daha iyi tedavisi için birden fazla sektör ve örgütün iĢ birliği içerisinde hareket 

etmesi gerekmektedir. Bunun iyi bir örneği IAEA/PACT programıdır. Kanser Tedavisi için Eylem 
Programı (The Programme of Action for Cancer Therapy - PACT) Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu (International Atom Energy Agency - IAEA) içerisinde Kurumun radyasyon tıbbındaki 
tecrübesini temel alarak geliĢmekte olan ülkelerin kendi kanser tedavisi kapasitelerini ve 
hizmetlerini sürdürülebilir bir Ģekilde baĢlatmalarını, geniĢletmelerini veya iyileĢtirmelerini 
sağlama misyonuyla 2004 yılında oluĢturulmuĢtur.  PACT bunu radyoterapiyi tedavinin etkinliğini 
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ve etkisini maksimize eden kapsamlı bir kanser savaĢ programına entegre ederek yapmaktadır. 
PACT kanser önleme, tarama, erken tespit, tedavi ve palyatif bakım aktivitelerini birleĢtirir ve 
birbirine uyumlu hale getirir. DSÖ kılavuzlarını temel alarak PACT geliĢmekte olan ülkelerdeki 
kanser tedavisi çalıĢanlarının sürekli eğitimine uzun vadeli destek sağlanması gibi baĢka sorunların 
da üzerine eğilmektedir. 

 

8. Bilgi teknolojisinin ve diğer yaratıcı yaklaĢımların sınırlı kullanımı 
DüĢük-orta gelirli ülkelerde kanser tedavisi üzerindeki sınırların ve engellerin 

aĢılabilmesi yeni fikirler ve yaratıcı yaklaĢımlar gerektirmektedir. Bu önemlidir çünkü bu ülkelerin 
insan kaynağına ve çabuk teĢhise imkân veren uygun donanıma eriĢimi sınırlıdır. Çoğu yerde 
mevcut olan iletiĢim teknolojilerinin yani teletıp yoluyla teĢhis, az gelirli ülkeler için oldukça 
faydalı olabilir. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
DüĢük-orta gelirli ülkeler kanser tedavisinin iyileĢtirilmesi amaçlı programların 

dizaynında ve uygulanmasında çok sayıda sorunla karĢı karĢıyadır. Parasal sınırlamalar kanser 
sonuçlarının iyileĢtirilmesinde bariz engellerden biri olsa da, düĢük kaynaklı ülkeler tedavinin 
etkili ve zamanında sağlanmasını engelleyen sosyal/kültürel etkenlerle ve kaynak planlamasını 
yönlendirecek bilimsel ve epidemiyolojik bilgi eksikliği, gerekli klinik bakımı sağlayacak eğitimli 
çalıĢan yetersizliği, siyasi güvensizlik veya bunların kombinasyonlarından oluĢan ve dikkati uzun 
vadeli sağlık sorunlarından uzaklaĢtıran çeĢitli baĢka engellerle de karĢı karĢıyadır. 

Özellikle hastaların erken semptomları fark ettikleri zaman tedavi konusunda tereddüt 
etmesine veya isteksiz olmasına yol açan halk arasındaki yanlıĢ inançlar kanserin erken tespitine 
yönelik gayretleri baltalamaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü düĢük kaynaklı ülkelerde kanserle savaĢ ve kanser sonuçlarının 
iyileĢtirilmesi konusundaki çerçeveyi oluĢturmuĢ, evrensel stratejiler geliĢtirmiĢ, ülkelere ulusal 
kanser kontrol programlarında danıĢmanlık yapmıĢ ve kanser alanında çalıĢan baĢka örgütlerle 
beraber çalıĢmanın önemini vurgulamıĢtır. 
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2.3. TÜRKĠYE’DE KANSER DURUMU VE ULUSLARARASI  
GÖSTERGELERLE UYUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Türkiye, tarihi coğrafyası kapsamında Asya ile Avrupa kıtaları arasında yerleĢik bir 
köprü görevi görmektedir. Bu nedenle ülkemiz bir yandan Avrupa, bir yandan Asya, bir yandan da 
Orta Doğu ile etkileĢim içerisindedir. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizin diğer ülkeler ile 
karĢılaĢtırılması oldukça önemli epidemiyolojik veriler doğurabilir. 

Kanser çok yönlü bir hastalık olduğu için, ülkemizin diğer dünya ülkeleri ile 
kıyaslanması pek çok farklı açıdan yapılabilir. Örneğin, genel kanser insidansları, sık görülen 
kanserler açısından coğrafik farklılıklar, kanser tedavisi ya da palyatif bakım hizmetleri açısından 
çok sayıda karĢılaĢtırma yapılabilir. Bu karĢılaĢtırmaların büyük bir bölümü, ilgili konu baĢlıkları 
altında bulunabilir. Burada genel kanser insidansları açısından kabaca bir tablo çizilecektir.  
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Ülkemizde bazı verilerin kesinliğinde sıkıntılar bulunmakta, hatta bazı veriler hiç 
bulunmamaktadır. Örneğin, tüm dünyada kanserin en önemli istatistiksel parametresi olan 
mortalite hızları yeterli değildir. Mortalite bu bölümde 3 ana baĢlık halinde incelenecektir. 

a) Genel Kanser Ġnsidansı 
b) En Sık Görülen Kanserlere Göre Ġnsidanslar 
c) Tarama Programlarının KarĢılaĢtırılması 
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 ġekil 64. Dünyada-Erkeklerde Tüm Kanser Türleri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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ġekillerde (64-78) genel ve türe özel kanserlerin yaĢa standardize insidans oranları isimli 
bölümünde detaylı bir Ģekilde verilmiĢtir. Bu bölümde yapılan uluslar arası karĢılaĢtırmalarda 
Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin en son verileri olan 2006 yaĢa standardize kanser verilmektedir. En sık 
ve en az görülen on ülkedeki insidans figürleri verilmiĢtir. Türkiye verileri 2004, 2005, 2006 ve 
2004-2006 toplam değerlendirmeleri bu raporun Türkiye‘de Kanser Sorunu hızları (YSH ya da 
ASR: Age Standardised Rate) kullanılacaktır. Türkiye‘de kanser kayıtçılığı bölümünde de detaylı 
bir Ģekilde anlatıldığı gibi, bu veriler ülkemizi yansıtan 8 ayrı ilden toplanan aktif kanser kayıt 
verileridir.  

Türkiye‘de erkeklerde cilt kanseri hariç tüm kanserlerin insidansı 100.000‘de 
230‘ lardadır. Türkiye‘de erkeklerde cilt kanserleri dahil tüm kanserlerin insidansı ise 255‘ lerdedir 
(KSDB 2006 Kanser Kayıt Verileri). 
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 ġekil 65. Dünyada-Kadınlarda Tüm Kanser Türleri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 
Türkiye‘de kadınlarda cilt kanserleri hariç tüm kanserlerin insidansı 100.000‘de 

140‘ lardadır. Ülkemizde kadınlarda cilt kanseri dahil tüm kanserlerin insidansı 100.000‘de 
160‘ lardadır. 
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 ġekil 66. Dünyada-Erkeklerde Akciğer Kanseri. 
 Kaynak:WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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Türkiye‘de erkeklerde akciğer kanseri insidansı 100.000‘de 65‘ lerde, kadınlarda ise 
100.000‘de 7-8‘ lerdedir. (KSDB 2006 Kanser Kayıt Verileri) 

 
 ġekil 67.Dünyada-Kadınlarda Akciğer Kanseri. 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 
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 ġekil 68. Dünyada-Kadınlarda Meme Kanseri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 
Türkiye‘de kadınlarda meme kanseri insidansı 100.000‘de 37‘ lerde, kadınlarda servikal 

kanser insidansı ise 100.000‘de 5 düzeyindedir. (KSDB 2006 Kanser Kayıt Verileri) 
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 ġekil 69. Dünyada-Kadınlarda Servikal Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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 ġekil 70. Dünyada-Erkeklerde Prostat Kanseri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de erkeklerde prostat kanseri insidansı 100.000‘de 29 civarındadır. (KSDB 2006 
Kanser Kayıt Verileri) 

 

 
 ġekil 71. Dünyada-Erkeklerde Kolorektal Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de erkeklerde kolorektal kanser insidansı 100.000‘de 18 düzeylerindedir (KSDB 
2006 Kanser Kayıt Verileri). 

 
 ġekil 72. Dünyada-Kadınlarda Kolorektal Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de kadınlarda kolorektal kanser insidansı 100.000‘de 12‘ ler düzeyindedir. 
(KSDB 2006 Kanser Kayıt Verileri) 

 
 ġekil 73. Dünyada-Erkeklerde Mide Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 



- 259 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Türkiye‘de erkeklerde mide kanseri 100.000‘de 15 oranındadır. (KSDB 2006 Kanser 
Kayıt Verileri) 

 
 ġekil 74. Dünyada-Kadınlarda Mide Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de kadınlarda mide kanseri 100.000‘de 8‘ lerdedir. (KSDB 2006 Kanser Kayıt 
Verileri) 

 
 ġekil 75. Dünyada-Erkeklerde Mesane Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 
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Türkiye‘de erkeklerde mesane kanseri insidansı 100.000‘de 20 seviyelerindedir. (KSDB 
2006 Kanser Kayıt Verileri) 

 ġekil 76. Dünyada-Kadınlarda Mesane Kanser 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 
Türkiye‘de kadınlarda mesane kanseri insidansı 100.000‘de 3 civarındadır. (KSDB 2006 

Kanser Kayıt Verileri) 
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 ġekil 77. Dünyada-Erkeklerde Troit Kanseri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 
Türkiye‘de erkeklerde tiroit kanseri insidansı 100.000‘de 2-3 seviyelerindedir. (KSDB 

2004-2006 3 Yıllık Ortalama Kanser Kayıt Verileri Değerlendirilmesi) 
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 ġekil 78. Dünyada-Kadınlarda Troit Kanseri 
 Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

 
Türkiye‘de kadınlarda tiroit kanseri insidansı 100.000‘de 9-11 seviyelerindedir. (KSDB 

2004-2006 3 Yıllık Ortalama Kanser Kayıt Verileri Değerlendirilmesi) 
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Cilt Kanserleri 
 
Tablo 42. Cilt Kanserlerinin Bazı Bölgelerde Ġnsidansı 

Kaynak: WHO-IARC Dünya Kanser Raporu 2008 Kitabı 

Yayın Coğrafi bölge Yıllar BCC SCC 
   Erkek Kadın Erkek Kadın 
Kuzey Amerika* 

Scotto ve ark. 1974 Dallas 1971-1972 394 205 124 51 
 Iowa 1971-1972 123 69 47 13 

 Minneapolis-
Saint Paul 

1971-1972 165 103 35 12 

 San Francisco 1971-1972 198 117 45 15 
Haris ve ark. 2001 Güneydoğu 

Arizona 
1996 936 497 271 112 

Gallagher ve ark. 1990 Kanada 1973-1987 120 92 31 17 

Avustralya**  

Giles ve ark. 1998 Avustralya 
(anket) 

1985 735 593 209 122 

Marks ve ark. 1993 Avustralya 
(anket) 

1990 849 605 338 164 

Buettner ve Raasch 
1998 

Townsville, 
Avustralya 

1997 2058 1194 1332 755 

Avrupa** 

Osterlind ve ark. 1998 Danimarka 1978-1982 30 24 6,7 2,5 

Holme ve ark. 2000 Güney Galler, 
Britanya 

1998 128 105 25 8,6 

Hannuksela-Svahn ve 
ark. 1999 

Finlandiya 1991-1995 49 45 7 4,2 

Magnus 1991 Norveç 1982, 1984-
1986 

43 39 6,4 3,2 

Coebergh ve ark.  1991 Eindhoven, 
Hollanda 

1975-1988 46 30 11 3,4 

Katalanic ve ark. 2003 Schleswig-
Holstein, 
Almanya 

1998-2001 54 44 11 5,3 

Levi ve ark. 1995 Vaud, Ġsviçre 1991-1992 69 62 29 18 
Plesko ve ark. 2000 Slovakya 1993-1995 38 29 6,7 3,8 

Revenga ve ark. 2004 Soria, Ġspanya 1998-2000 65 53 23 13 

Asya** 
Koh ve ark. 2003 Singapur 

(Çinliler) 
1993-1997 6,4 5,8 3,2 1,8 

 Singapur 
(Malaylar) 

1993-1997 2,3 3,0 1,3 0,5 

 Singapur 
(Hintliler) 

1993-1997 1,2 1,4 1,8 1,9 
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Bazal Hücreli (BBC) ve Skuamoz Hücreli (SCC) Cilt Kanserlerinin Dünyanın 
Farklı Bölgelerindeki Ġnsidansları 

Melanom olmayan cilt kanserleri skuamoz ve bazal hücreli kanserlerdir. Bu iki deri 
kanseri de açık renk tenli populasyonda en sık görülen kanserlerdir; fakat bu kanser türleri nadiren 
ölüm sebebi teĢkil etmektedir, bu nedenle çoğunlukla kanser istatistikleri cilt hariç olarak 
hesaplanır. Cilt kanserlerinin tam anlamıyla kayıtları da tüm dünyada oldukça zordur. 
Avustralya‘da, melanom olmayan deri kanserleri o denli sık görülmektedir ki nüfusun yaklaĢık 
yarısı yaĢam süreleri içerisinde bir deri kanseri geliĢtirmektedir ve bunların çoğu birden fazla 
yineleme geliĢtirmektedir. Ġnsidans, Avrupa‘ya kıyasla ABD‘de 5 kat, Avustralya‘da ise 20-40 kat 
daha yüksektir. 

Türkiye‘de erkeklerde cilt kanserleri insidansı 100.000‘de 20-25, kadınlarda ise 
100.000‘de 15-20 seviyelerindedir. (KSDB 2004-2006 3 Yıllık Ortalama Kanser Kayıt Verileri 
Değerlendirilmesi). Tüm dünyada olduğu gibi bu raporda da cilt kanserleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

 

 2.3.1. Avrupa Birliği Ülkeleri ve GeliĢmiĢ Ülkeler ile Kıyaslama 
Türkiye‘de cilt kanserleri dahil tüm kanserlerin insidansı erkeklerde 100.000‘de 

245‘ lerde, kadınlarda ise 100.000‘de 150‘ lerdedir. 
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 ġekil 79. Ülkeler Arası Ġnsidans Oranı KarĢılaĢtırması 
 Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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 Tablo 43. AB‘de Kanser Ġnsidansları 

 
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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  ġekil 80. a Ġngiltere - Türkiye, Kadınlar, Ġnsidans Oranı KarĢılaĢtırması 
 Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 80. Ġngiltere-Türkiye Kadın ve Erkek Kanser Vaka Sayısı KarĢılaĢtırması  
 Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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 ġekil 81. a Fransa-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 81. Fransa-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 82. a Almanya-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 82. Almanya-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 83. a Çek Cumhuriyeti-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 83. Çek Cumhuriyeti-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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  ġekil 84. a Macaristan-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 84. Macaristan-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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  ġekil 85. a ABD-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 85. ABD-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
 
Görüldüğü üzere yıllar içerisinde Amerika‘da kanser insidansında düĢme baĢlamıĢtır. 
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JAPONYA ĠLE  KARġILAġTIRMA 
 

 
ġekil 86. a Japonya-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 

 

 
ġekil 86. Japonya-Türkiye Kanser KarĢılaĢtırması  
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
 

 2.3.2. Servikal Kanser Tarama Programları 
Servikal kanser tarama programı açısından Avrupa Birliği ülkeleri arasında ciddi 

farklılıklar vardır. Taramaya baĢlama yaĢı, tarama yı sonlandırma yaĢı ve tarama aralığı ülkeden 
ülkeye değiĢmektedir. Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelerin en geç 30 yaĢına kadar servikal 
kanser açısından toplum tabanlı taramaya baĢlamalarını önermiĢtir. 

Ülkemizde AB uyum süreci içerisinde bu öneriler doğrultusunda ulusal servikal kanser 
tarama standartları ve kalite kriterlerini geliĢtirmiĢtir. Tarama programının etkin olabilmesi için en 
az % 70‘ lik kapsama oranına ulaĢılması gerekmektedir. Pek çok ülke örneği göstermiĢtir ki, hedef 
toplumun en az % 70‘ ini kapsayan bir tarama programının gerçekleĢtirilmesi yıllar alabilmektedir. 
Bugün halen pek çok Avrupa Birliği ülkesinde tarama programları bu ideal düzeye ulaĢamamıĢtır 
(Fransa, Ġspanya, Yunanistan gibi). Ülkemizde KETEM‘ ler aracılığı ile yürütülen bu programın 
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kapsama oranı günümüz itibari ile % 14‘dür. Hedef, aile hekimliğinin de devreye girmesi ile 2015 
sonunda % 70 oranı yakalamaktır. 

 

DÜNYA’DA YILLAR ĠÇERĠSĠNDE KANSER ĠNSĠDANSLARI  

 
ġekil 87. Dünyada Meme ve Servikal Kanser Ġnsidansları 
Kaynak: KSDB -TEPAV AraĢtırması 
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ġekil 88. Yıllara göre tüm kanserler için YSH*, Türkiye 
Kaynak: KSDB 2004-2006 Verileri 

 

 
ġekil 89. Türkiye Kadın-Erkek Kanser KarĢılaĢtırması  
*Yüz binde,  **M.Melonom dıĢı 
Kaynak: KSDB 2004-2006 Verileri 

 
Ülkemizde ilk bakıĢta kanser insidansında hızlı bir artıĢ var gibi görünmektedir. Ancak 

bu daha çok kanser kayıtçılığında son yıllarda görülen iyileĢmeye bağlıdır. Kanser kayıtlarımız 
düzeldikçe elbetteki daha doğru, tam ve güvenilir kanser istatistiklerine ulaĢılacaktır. Ancak, son 3 
yıl içerisinde kanser kayıtlarında belli bir standardın sağlandığı düĢünülürse, ülkemizdeki gerçek 
kanser artıĢı aĢağıdaki grafikteki gibidir. 
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ġekil 90. Kanser Ġnsidansımızdaki Gerçek ArtıĢ 
Kaynak: KSDB Verileri 
 

 2.3.3. Meme Kanseri Tarama Programları 
Meme kanseri taramasının yapılması da AB Konseyi tarafından önerilmektedir. Servikal 

kansere göre ülkelerin meme kanseri tarama konusundaki durumu daha iyidir. 11 Avrupa 
Ülkesi‘nde % 70 kapsamaya ulaĢmıĢ toplum tabanlı meme kanseri tarama programı varken, 11 
ülkede halen % 70‘ lik kapsama oranı yakalanamamıĢtır. 6 ülkede ise mevcut program toplum 
tabanlı değil, fırsatçı taramadır. Ülkemizde de toplum tabanlı taramalar KETEM‘ ler aracılığı ile 
yürütülmekte ve kapsama oranı % 19‘ lardadır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Dünyada kanser sıklığı ülkeden ülkeye değiĢmekte olup, insidansı 100-350/100.000 

arasında bildirilmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri için genel kanser insidansı erkekler için 
100.000‘de 621.4, kadınlar için ise 100.000‘de 408.0 olarak bildirilmektedir. Avrupa Birliği 
ülkelerinde ise kanser insidansları 100.000‘de 350-400 arasında değiĢmektedir.  

Ülkemizde ise, son verilere göre tüm kanserler için erkeklerde insidans 100.000‘de 
255‘ lerde, kadınlar için ise 100.000‘de 150‘ lerdedir. Erkeklerde ilk üç sıra, dünyada akciğer, 
prostat, mide olarak sıralanırken Türkiye‘de bu sıralama akciğer, prostat ve mesane olmaktadır. 
Kadınlarda ilk üç kanser türü dünya da meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye‘de sıralama 
meme, kolon ve tiroit Ģeklinde olmaktadır.  

Buna göre, Türkiye‘deki kanser insidansı geliĢmiĢ ülkelerdekinin 1/2‘si hatta 1/3‘ü 
civarındadır. Türkiye ile Avrupa arasındaki bu insidans farkının en önemli nedenlerinden biri 
nüfus yaĢ dağılımıdır. Kanser bilindiği üzere orta-ileri yaĢ hastalığıdır ve yeni tanı alan olguların 
% 90‘ ı 45 yaĢ ve üzerindeki hastalardır.  

Türkiye‘nin kanser profili Batılı ülkelere benzerdir. Erkeklerde görülen en sık kanser 
akciğer kanseridir, kadınlarda ise meme kanseridir. Ancak genel insidans pek çok ülkeye göre 
düĢüktür. Özellikle meme ve prostat kanserleri için bu geçerlidir. Ancak, pek çok Avrupa ülkesi ile 
kıyaslandığında önemli oranda yüksek bir akciğer kanseri i le karĢılaĢılmaktadır. Bu muhtemelen 
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yoğun sigara içimi alıĢkanlığı ile iliĢkilidir, çünkü ülkemiz dünyada en fazla sigara tüketen 
ülkelerden birisidir. 

Servikal kanser sıklığı, ülkemizde Batılı ülkelere nazaran çok gerilerdedir. Bunda 
muhtemel etken olarak HPV virüsüne karĢı koruyucu olan sünnet uygulaması ve ayrıca gelenek 
görenek ve inançsal olarak Batılı ülkelerden daha farklı yaĢam biçimlerini tercih etmemiz 
gösterilebilir.  

Öte yandan servikal kanser ulusal tarama standartlarımızı ve toplum tabanlı tarama 
programımızı kıyasladığımızda, henüz pek çok geliĢmiĢ ülkeye göre gerilerden gelmekte 
olduğumuz görülmektedir. Ancak, toplum tabanlı tarama programları ülkemizde daha çok yeni 
baĢlamıĢtır. Tarama programlarını baĢarı ile tamamlamıĢ ülkelerde de yaĢanan tecrübeler 
göstermiĢtir ki, yeni baĢlanan bir tarama programının tüm ülkeyi kapsayabilmesi 20-25 yıl gibi çok 
uzun süreler alabilmektedir. 

ABD, Ġngiltere gibi ülkelerde kanser insidansı artık düĢüĢe geçmiĢtir. Ancak ülkemiz 
gibi geliĢmekte olan ülkelerde kanser insidansı yılda % 1-2 oranında yükselmeye devam 
etmektedir ve Ģimdi alınacak önlemler en erken etkilerini 15-20 yıl sonra gösterecektir. 

Ülkemizin en önemli eksikliklerinden birisi de mortalite verisinin yokluğudur. Her ne 
kadar kanser sıklığımızı biliyor olsak da, acaba ne kadar insanımızı, hangi kanserden dolayı 
kaybediyoruz. TÜĠK tarafından yapılan çalıĢmaları tamamlanmıĢtır ve 2011 itibari ile ülkemizin 
sağlıklı ölüm verileri de olacaktır. Aile Hekimliği Sistemi‘nin, hem mortalite verilerinin elde 
edilmesinde hem de tarama programımızın hızla tüm toplumu kapsamasında önemli olacağı 
açıktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
3.TÜRKĠYE’DE KANSER SORUNU 
3.1. KANSERĠN TÜRKĠYE’DEKĠ ÖNEMĠ VE HASTALIK YÜKÜ 
Türkiye için kanser kamu politikaları içinde öncelikli bir konuma gelme noktasına 

gelmiĢtir. Ekonomik büyüme ve sosyal geliĢme politikaları içinde sağlık sektörüne yönelik 
öncelikler arasında kansere iliĢkin politikalar ve stratejiler gelecek on yılların önemli bir politika 
baĢlığı olacaktır. Önemli olan bu gereksinimi önceden görmek ve buna göre Ģimdiden adımları 
sabırla ve özenle atmaktır. Her atılan adımın gelecekte ülkemize çok daha yüksek ekonomik ve 
sosyal faydalar sağlayacağı bilinmelidir. 

Türkiye açısından kanser diğer geliĢmekte olan ülkeler gibi önemli bir politika alanı 
haline gelmiĢtir. Kanserle etkin mücadele etmek için doğru politikaların doğru zamanda 
oluĢturulması ve uygulamaya konulması bundan sonrası için önemli bir gündem maddesidir.  

 

 3.1.1. Türkiye’de Kanser: Mortalite, Ġnsidans ve Prevalans 
Türkiye‘de toplam ölümlerin içinde kanserden kaynaklanan ölümlerin oranı 2000 yılı 

için hastalık yükü çalıĢmasında % 13,1 oranında hesaplanmıĢtır (2000 Hastalık Yükü AraĢtırması). 
2000 yılında yapılan çalıĢmada aslında DSÖ tarafından yapılan hesaplamalarda çıkan oran ile 
Türkiye oranı aynı çıkmaktadır. TÜĠK verilerine göre‘de kansere bağlı ölüm % 12-16 arasındadır. 
Bu oranın daha kapsamlı ve uluslararası standartlara uygun bir hesaplama yöntemiyle daha yüksek 
çıkacağı söylenebilinir.  

Bu çerçevede toplam nüfus içinde mortalite hızı 2000 yılında yüz binde 6,3 olarak 
hesaplanırken (2000 HYA), bu oran kanser mortalitesinde yüz binde 0,8‘e çıkmaktadır. 2006 
yılında TÜĠK ölüm istatistikleri çerçevesinde mortalite hızının yükselmesiyle birlikte genel 
mortalite hızının yüz binde 7,1 oranına, kanser mortalite hızının ise 10/1000‘e çıktığı tahmin 
edilmektedir. Buna göre 2006 yılı itibarıyla yılda 70 bin civarında kiĢi kanserden hayatını 
kaybetmektedir. Bu ise dünyada kanserden dolayı toplam yaĢanan ölümlerin binde 1,2‘sinin 
Türkiye‘de olduğu anlamına gelmektedir.  

 
Türkiye‘de cilt kanserleri hariç tüm kanser insidansı, sekiz il verilerinden hareketle 2006 

sonu itibarıyla yüz binde erkeklerde yaklaĢık 230, kadınlarda ise yaklaĢık 140 olarak 
hesaplanmaktadır. Bu oran tüm dünyada erkeklerde 203‘ lerde, kadınlarda ise 165‘ lerdedir. Avrupa 
ortalamasına bakıldığında erkeklerde 292‘ lerde iken, kadınlarda ise 215-220 seviyelerindedir 
(Tablo 44). Burada dünya nüfusunun çok azının aktif kanser kayıt merkezleri ile takip edildiği ve 
bu nedenle mevcut insidansların beklenilenin altında olabileceği vurgulanmalıdır. 

 
Tablo 44. Dünyada ve Avrupa‘da Cilt Hariç Tüm Kanserlerin Ġnsidansı 

 Dünya Avrupa Türkiye 

Erkek 203 292 230 

Kadın 165 215-220 140 

Kaynak: SB KSDB, 2004-2006  
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 ġekil 91. Türkiye‘de Kanser Ġnsidansı (yüz binde)  
 Kaynak: SB KSDB, 2004-2006 

 
AB üyesi ülkeler ile raporun diğer bölümlerinde yapılan karĢılaĢtırmalarda Türkiye‘de 

insidans oldukça düĢük çıkmaktadır. AB ülkelerinde kaba insidans hızları birçok ülkede yüz binde 
400‘ün üzerindedir. Ancak ülkemizde de kanser insidansı her geçen gün artmaktadır (ġekil 92).  
Ancak bu artıĢ daha çok kanser kayıtlarının düzelmesi ve sağlığa eriĢimin artmasına bağlıdır, 
gerçek kanser artıĢları 2004‘den sonraki insidanslarda görülmektedir. 

  

 
 ġekil  92. Türkiye‘de Kadın ve Erkeklerde Kanser Ġnsidansının Yıllara Göre DeğiĢimi 
 Kaynak: SB  KSDB 2000-2006, Verileri. 

 
Kanser insidansına Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin en son verilerine göre erkeklerde akciğer 

kanseri yeni vakaların toplamda %  25-30‘unu oluĢturmaktadır. Bunun anlamı erkeklerde her üç-
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dört kanserli kiĢiden birisinin akciğer kanserli olmasıdır. Akciğer kanserini prostat, mesane ve 
kolorektal kanserler izlemektedir. Bu dört kanser erkeklerde yıllık yeni vaka toplamının yarısından 
fazlasına karĢılık gelmektedir. 

Kadınlarda meme kanseri insidansı toplam insidans içinde yaklaĢık % 25 çıkmaktadır. 
Meme kanserini % 7-8 ile kolorektal kanserler ve % 6-7 ile tiroit kanserleri takip etmektedir. 

 

 
ġekil 93. Türkiye'de Erkeklerde En Sık Görülen Kanser Türlerinin Oranları 2004-2006  
Kaynak: SB KSDB, 2004-2006 
 

 
ġekil 94. Türkiye'de Kadınlarda En Sık Görülen Kanser  Türlerinin  Oranı 2004-2006, 
Kaynak: SB KSDB, 2004-2006 
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Bu veriler çerçevesinde 2006 kanser kayıt verileri ile Türkiye‘de insidans değerleri 
ıĢığında yıllık 120-150 bin yeni vakanın teĢhis edildiği söylenebilir. Kaba prevalans tahmini 
yaptığımızda kanserli hasta teĢhisi almıĢ ve yaĢamını sürdüren toplam nüfus 350-400 bin kiĢi 
arasında tahmin edilmektedir.  

Türkiye‘nin sahip olduğu kanser türlerinin insidans hızlarına erkek ve kadın olarak 
bakıldığında ve Sağlık Bakanlığı verilerini dünya verileri ile kıyasladığımızda;  

 Erkeklerde ilk üç sıra, dünyada akciğer, prostat, mide olarak sıralanırken Türkiye‘de bu 
sıralama akciğer, prostat ve mesane Ģeklinde olmaktadır.  

 Erkeklerde akciğer kanseri insidansı Türkiye‘de yüz binde yaklaĢık 65‘ lerde olup dünya 
ortalaması ise yüz binde 30-35‘ lerde, Avrupa Birliği Ortalaması ise 100.000‘de 48‘ lerdedir 
(Globocan 2008 Verileri).  

 Prostat kanseri için, dünya ortalaması yüz binde 28‘ lerde iken, Avrupa ortalaması yüz binde 
60‘ larda ve ülkemizde ise yüz binde 29-30‘ lardadır (Globocan 2008 Verileri). 

 Dünyada kolorektal kanser yüz binde 20‘ lerde iken, Avrupa Ortalaması yüz binde 37, 
Türkiye‘de ise yüz binde 18‘ lerdedir (Globocan 2008 Verileri). 

 Mesane kanserleri için ise, dünya ortalaması yüzbinde 10‘ larda iken, Avrupa‘da bu oran 
yüzbinde 16-17, ülkemizde ise yüz binde 20‘ lerdedir (Globocan 2008 Verileri). 

 Kadınlarda ilk üç kanser türü dünya da meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye‘de 
sıralama meme, kolon ve tiroit Ģeklinde olmaktadır.  

 Meme kanserinin dünyada ortalama insidansı yüz binde 38-40 iken, Avrupa‘da bu oran yüz 
binde 66-67, ülkemizde ise ortalama yüzbinde 37 civarındadır (Globocan 2008 Verileri). 

 Kolon kanseri dünyada görülme sıklığı kadınlarda yüz binde 14-15 iken, Avrupa‘da 23-25, 
ülkemizde ise yüz binde 12‘ lerdedir (Globocan 2008 Verileri).  

 Akciğer kanseri ise hem dünyada hem de Avrupa‘da kadınlarda görülme insidansı yüz binde 
13-14 iken ülkemizde bu oran yüz binde 7-8 civarındadır (Globocan 2008 Verileri).  

 Tiroit kanserleri ülkemizde kadınlarda yüz binde 9-11 oranında iken, dünyada bu oran yüz 
binde 4-5, Avrupa‘da ise 7-8 oranındadır (Globocan 2008 Verileri).   

 
 Tablo 45. Erkeklerde-Dünyada, Avrupa‘da ve Türkiye‘de En Sık Görülen Kanserler 
 Yüz binde 

 Dünya Avrupa Türkiye 

Akciğer 30-35 48 65 

Prostat 28 60 29-30 

Kolorektal 20 37 18 

Mesane 10 16-17 20 

Kaynak: SB KSDB, 2004-2006 

 
 Tablo 46. Kadınlarda-Dünyada, Avrupa‘da ve Türkiye‘de  En Sık Görülen Kanserler 
 Yüz binde 

 Dünya Avrupa Türkiye 

Meme 38-40 66-67 37 

Kolorektal 14-15 23-25 12 

Akciğer 13-14 13-14 7-8 

Tiroit 4-5 7-8 9-11 

Kaynak: SB KSDB, 2004-2006 
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 3.1.2. Türkiye’de Kanser Yükü: SeçilmiĢ Ülkelerle KarĢılaĢtırmalı 
Türkiye’de Kanser Tedavi Maliyetleri 

Türkiye‘de kanser harcamalarına yönelik kapsamlı bir çalıĢma ve veri bulunmamaktadır. 
Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlatılan aĢağıdaki raporda Türkiye için kanser 
harcamaları hem kamu harcamaları hem de özel harcamaları kapsayacak Ģekilde iki farklı yöntem 
kullanılmak suretiyle tahmin edilmiĢtir.  

Birinci Yöntem: Bu yöntem Wilking ve Jönsson (2007) çalıĢmasında yer alan ülke 
ortalamaları kullanılmak suretiyle kanser harcamalarının tahminine dayanmaktadır. Burada AB 
ülkeleri ortalaması ile harcamaları Türkiye‘ye yakın olan ülkelerin ortalaması alınmak suretiyle 
toplam sağlık harcamaları (tedavi) içinde kansere yönelik tedavi harcamaları hesaplanmıĢtır. 

Bu yöntemde kanser harcamaları tahmini aĢağıda sıralanan  noktalar dikkate alınarak 
yapılmıĢtır: 
 Sağlık harcamaları içinde AB ülkelerinin sahip olduğu ortalama oran (% 6,4) ile AB ülke 

ortalamasının altında olan Polonya, Macaristan gibi ülkelerin ortalaması (% 5) alınmıĢtır. 
 Daha sonra Türkiye için 2006 yılı tedavi amaçlı sağlık harcamaları toplamı OECD bazlı 

hesaplanmıĢtır.  
 Bulunan toplam harcama tutarı ve kiĢi baĢına kanser harcaması satın alma gücü paritesi (SGP) 

ile düzeltilerek avro cinsinden tekrar hesaplanmıĢtır. 
Bu metodoloji kullanılarak yapılan hesaplama sonrasında Türkiye‘de 2006 yılında 

kansere yönelik yapılan harcamalar toplamı 1,9–2,2 milyar avro arasında tahmin edilmektedir. 
Dolar cinsinden yapılan hesaplamada ise bu tutar 2,4–2,8 milyar dolar düzeyine çıkmaktadır. Bu 
tahminde kiĢi baĢına harcama ise üst sınırda yaklaĢık 32 avro çıkmaktadır.  

 
 Tablo 47. Ülke Ortalamalarına Göre Türkiye‘de Kanser Harcamaları 

 Avro Dolar 

 Toplam Harcama 
(Milyar) 

KiĢi BaĢı 
Harcama 

Toplam Harcama 
(Milyar) 

KiĢi BaĢı 
Harcama 

 Min  Maks Maks. Min Maks Maks 

2006 1,9 2,2 31,6 2,4 2,8 40,5 

 Kaynak: SGP, 2006 

 
Ġkinci Yöntem: Ġkinci yöntemle kanser harcamaları kanser türlerine göre hesaplanan 

ortalama maliyetlerin Türkiye‘de kanserle yaĢayan nüfusun kanser türlerine göre dağıtılan hasta 
sayısına çarpılması suretiyle elde edilmiĢtir. Bu yöntemde; 
 Öncelikle bir önceki baĢlık altında tahmin edilen kanserli hasta sayısı 350 bin olarak alınmıĢtır. 
 Ġkinci aĢamada 350 bin yaĢayan kanserli hasta 2004 yılı insidans dağılımı kullanılarak (KSDB 

verileri) kanser türlerine göre ayrılmıĢtır. 
 Yazıhan-Yılmaz (2007, 2008) çalıĢmalarından meme ve mide; Edis-Karlıkaya (2007) 

çalıĢmasından akciğer; SB Hastalık Yükü (2004) çalıĢmasından ise kolon ve geri kalan 
kanserlerin diğer baĢlığında ortalama maliyeti alınmıĢtır. 

 En son olarak ise ortalama tedavi maliyetleri (2006 fiyatlarıyla) ile kanser türlerine göre 
ayrılan hasta sayıları çarpılmak suretiyle kansere yönelik toplam harcama tutarı 
hesaplanmıĢtır.  

Bu yöntemle Türkiye‘de 2006 yılında kanser tedavisine yönelik harcama toplamı SGP 
ile standardize edilmiĢ olarak 2,4–2,7 milyar avro, Dolar cinsinden ise 3,1–3,4 arasında 
çıkmaktadır. Buna göre kiĢi baĢına kanser tedavi harcaması ise 38,3 avro seviyesindedir. 
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Tablo 48. Ortalama Kanser Maliyetlerine Göre Türkiye‘de Kanser Harcamaları 

 Avro Dolar 

 Toplam Harcama 
(Milyar) 

KiĢi BaĢı 
Harcama 

Toplam Harcama 
(Milyar) 

KiĢi BaĢı 
Harcama 

 Min  Maks Maks. Min Maks Maks 

2006 2,4 2,7 38,3 3,1 3,4 49,1 

 Kaynak: SGP, 2006 

 
Sonuçların SeçilmiĢ Ülkelerle KarĢılaĢtırılması 
Türkiye‘deki yukarda anlatılan  iki yöntemle alt ve üst sınırlar çerçevesinde hesaplanan 

kanser harcamaları ile Wilking ve Jönsson (2007) çalıĢmasında yer alan ülke sonuçları 
karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki temel değerlendirmelerde bulunulmuĢtur: 
 Türkiye AB ülkeleri içinde mutlak büyüklük olarak kansere toplamda en fazla harcama yapan 

ilk altı ülke arasında yer almaktadır. Türkiye‘nin üstünde Almanya, Fransa, Ġngiltere, Ġtalya ve 
Ġspanya bulunmaktadır. Türkiye‘nin nüfusu Almanya hariç diğer dört ülkeden büyüktür. 

 Bu tespit yapılmakla birlikte dikkat edilmesi gereken nokta, Türkiye‘nin nüfusunun AB 
ülkelerine göre oldukça genç olmasıdır. Nüfusun yaĢ dağılımındaki farklılık ve Türkiye‘deki 
nüfus toplamının AB ülkeleri içinde Almanya sonrasında ikinci büyüklükte olması kanser 
harcamalarına iliĢkin bu değerlendirmenin baĢka Ģekillerde de yapılmasını gündeme 
getirmektedir.  

 Yukarda açıklanan çerçevede kanserin genel olarak 45 yaĢ üstünde görülme sıklığı nedeniyle 
kiĢi baĢına kanser maliyetlerine her bir ülke için 45 üstü yaĢ grubu için bakılmıĢtır. Bu Ģekilde 
hesaplama yeniden yapıldığında, Türkiye‘nin 45 yaĢ üstü ortalama kiĢi baĢı kanser harcaması 
140-170 avro arasında çıkmaktadır. 

 Bu ise gelecek dönemde nüfusun yaĢlanması ile birlikte kanser maliyetlerinin -bu eğilimin 
devam etmesi durumunda- bugünkü düzeyin en az üç-dört kat üstüne çıkacağını bize 
göstermektedir. 

 
Türkiye‘de kanser yükü çalıĢmalarında dikkate alınması gereken verilerden birisi de yurt 

dıĢına tedavi amacıyla giden hasta sayısı ve bunun % kaçının kanser nedeniyle gitmiĢ olduğudur. 
Kamu kurumları ve sosyal güvenlik kurumları tarafından yurt dıĢına gönderilen hastalar Sağlık 
Uygulama Tebliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli izlenmekle birlikte kiĢilerin kendi 
imkânlarıyla gitmeleri durumunda kaç kiĢinin gittiği bilinmemektedir. 
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ġekil 95. SeçilmiĢ Ülkelerin Toplam Kanser Harcamaları  
Kaynak: SGP-milyon avro, 2006 
 
Tablo 49. 2000–2007 YurtdıĢına Tedavi Amacıyla Giden Hasta Sayısı 

ÜLKE ADI  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOPLAM 

ABD 90 51 27 18 24 28 13 11 262 

RUSYA 8 4 3 - - - - - 15 

ĠNGĠLTERE 7 4  2 1 4 3 2 23 

ALMANYA 5 2 3 2 5 9 5 3 34 

ĠSVĠÇRE 3 3 - 1 1 2 3 2 15 

FRANSA - 2 1 1 2 3 1  10 

HOLLANDA - 1 3  - - - - 4 

ĠSRAĠL 1 - - 1 1 1 - 1 5 

JAPONYA - - - 1 1 - - - 2 

BELÇĠKA 1 - - - 1 - - - 2 

AVUSTURYA - 1 - - - 1 3 6 11 

ĠTALYA - - - - - 4 1  5 

TOPLAM 115 68 37 26 36 52 29 25 388 

 Kaynak: SB THGM, 2008 
 

Üstteki tabloda 2000-2006 arası kamu personeli ve bunların emeklilerinden, 2007 yılında 
ise sosyal güvenlik kurumları dâhil toplam olarak kamu kurumları yurt dıĢına kaç kiĢinin tedavi 
amacıyla gittiği gösterilmektedir. SSK ve Bağ-Kur kapsamında 2007 öncesi bir kaç kiĢi 
gönderildiği için bu rakamı kamu için toplam olarak almak yanıltıcı olmayacaktır. Buna göre 
2000-2007 arasında toplam 388 kiĢi yurt dıĢına tedavi amacıyla gönderilmiĢtir. Uzmanlarla 
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yapılan görüĢmelerde kendi imkânlarıyla yurt dıĢına gidenlerin bu rakamın en az bir kat üzerinde 
olduğu ifade edilmiĢtir. 

2005-2007 döneminde kamu kurumları ve sosyal güvenlik kurumları tarafından yurt 
dıĢına tedavi amacıyla gönderilen hastaların yaklaĢık olarak % 60‘ ı kanser nedeniyle 
gönderilmiĢtir. Benzer oranın kendi imkânlarıyla giden kiĢiler içinde geçerli olduğunu 
söyleyebiliriz. Özel imkânlarıyla gidenlerin kamu tarafından gönderi lenlerden bir kat fazla olduğu 
varsayıldığında sekiz yılda Türkiye‘den yurt dıĢına tedavi amacıyla giden kanserli kiĢi sayısı 
yaklaĢık 1200 çıkmaktadır. 

 
 Tablo 50. 2005-2007 YurtdıĢına Tedaviye Giden Kanserli ve Diğer Hastaların Oranları 

 2005 2006 2007 

KANSER 36 (% 69) 14 (% 48) 13 (% 52) 

DĠĞER 16 (% 31) 15 (% 52) 12 (% 48) 

TOPLAM 52 (% 100) 29 (% 100) 25 (% 100) 

 Kaynak: SB THGM, 2008 
 

Kamu kurumları tarafından yurt dıĢına tedavi için gönderilen kanserli hastaların yıllık 
ortalama maliyeti Sağlık Bakanlığı‘ndan elde edilen örneklem veriler çerçevesinde hasta baĢına 
ortalama yıllık maliyet 100–150 bin Dolar civarında değiĢmektedir. Bu ise sekiz yılda en az 120–
180 milyon dolar civarında bir kaynağın kanser tedavisi için yurt dıĢına aktarılmıĢ olması anlamına 
gelmektedir. 

 

 3.1.3. Türkiye’de Kanserlerin Evre Dağılımı 
 2006 yılı verilerine göre ülkemizde önemli bir diğer problem ise kanser olgularının 
teĢhis edildiği evrelerdir. Ne yazık ki ülkemizde kanserler çoğunlukla ileri evrelerde teĢhis 
edilmekte, bu nedenle de hem tedavi maliyetleri ve komplikasyonları artmakta, hem de yaĢam 
süreleri daha kısa olmaktadır. AĢağıda Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi 2006 verilerine 
göre bazı kanserlerin kaba evre dağılımları verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 96. Akciğer Kanserinin  TeĢhis Sırasında Evre Dağılımı, Erkekler, 2006 
Kaynak: SB THGM, 2008 
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ġekil 97. Akciğer Kanserinin  TeĢhis Sırasında Evre Dağılımı, Kadınlar, 2006 
Kaynak: SB THGM, 2008 

 

 
ġekil 98. Meme Kanserlerinin TeĢhis Sırasında Evre Dağılımı, Kadınlar, 2006 
Kaynak: SB THGM, 2008 
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ġekil 99. Kolorektal Kanserlerin TeĢhis Sırasında Evre Dağılımı, Erkekler, 2006 
Kaynak: SB THGM, 2008 

 

 
ġekil 100. Kolorektal Kanserlerin TeĢhis Sırasında Evre Dağılımı, Kadınlar, 2006 
Kaynak: SB THGM, 2008 

 
Ülkemiz açısından sigara kanser kontrolünde çok önemli bir konudur. AĢağıda 2004-

2006 kanser istatistikleri ortalama değerlerine göre sigara ile iliĢkili kanserler görülmektedir. 
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Tablo 51. Sigara Ġle ĠliĢkili Kanser Oranları 

Topografi Erkek(% ) Kadın(% ) 

Dudak 0,7 0,2 

Dil 0,2 0,4 

Ağız 0,3 0,3 

Tükrük Bezleri 0,2 0,2 

Tonsil 0,1 0,1 

Diğer Orofarinks 0,1 0,1 

Nasofarinks 0,5 0,3 

Hipofarinks 0,2 0,1 

Farinks, tanımlanmamıĢ 0,1 0,1 

Özofagus 1,1 1,1 

Mide 5,9 4,8 

Burun, sinüsler vb. 0,2 0,2 

Larinks 3,9 0,4 

Trakea,BronĢ,Akciğer 27,0 5,0 

Diğer Torasik organlar 0,2 0,2 

Penis 0,1  

Diğer Deri 9,4 11,6 

Serviks, vulva, vajen  3,5 

Mesane 8,2 1,7 

Pankreas 1,9 1,8 

Akut Myeloid Lösemi 1,1 1,3 

Böbrek 2,0 1,7 

Karaciğer 1,5 1,1 

Kolorektal ve Anal 7,1 8,0 

Toplam Sigara Kaynaklı Kanserlerin %si % 72,0 % 44,2 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
 
Ülkemizdeki kanserlerin yaklaĢık % 60‘ ı erkeklerde, % 40 ise kadınlarda görülmektedir. 

O halde, yıllık 150.000 yeni kanser olgusunun 90.000‘ i erkeklerde, 60.000‘ i ise kadınlarda 
olacaktır. Erkeklerdeki kanserlerin % 70-75‘ i (63.000-67.500), kadınlardaki kanserlerin de % 40-
45‘ i (24.000-27.000) sigaraya bağlı geliĢmektedir. Yani ülkemizde her yıl yaklaĢık 100.000 
kanserin ( 87.000-94.500) sigara ile iliĢkili olduğu söylenebilir. Öte yandan anne ve babaların 
sigara kullanımı çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları ile ilĢki lidir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
2004 sonrası dönemde özellikle sağlığa eriĢimin hızlanması, kanser kayıtçılığının daha 

iyileĢmesi ile kanser insidansı ülkemizde erkeklerde yüz binde 250‘ lere kadınlarda ise yüz binde 
160‘ lara yaklaĢan bir orana çıkmıĢtır.  AB üyesi ülkeler ile karĢılaĢtırmalı bakıldığında; Türkiye‘de 
insidans oldukça düĢük çıkmaktadır.  

Akciğer kanseri erkeklerdeki kanser vakalarının % 25-30‘ larını oluĢturmaktadır. Bunun 
anlamı erkeklerde her üç-dört kanserli kiĢiden birisinin akciğer kanserli olmasıdır. Akciğer 
kanserini prostat ve mesane kanseri izlemektedir. Beraber bu kanserler erkeklerde yıllık yeni vaka 
toplamının yarısından fazlasına karĢılık gelmektedir.Kadınlarda ise meme kanseri toplam insidans 
içinde %  25‘ ler oranında çıkmaktadır. Meme kanserini ise kolorektal ve tiroit kanseri 
izlemektedir.  

Erkeklerde ilk üç sıra, dünyada akciğer, prostat, mide olarak sıralanırken Türkiye‘de bu 
sıralama akciğer, prostat ve mesane Ģeklinde olmaktadır. Erkeklerde akciğer kanseri insidansı 



- 290 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

dünyada ortalama yüz binde 30‘ larda iken, Türkiye‘de yüz binde 60‘ lar civarında olup, iki misli 
daha fazla sıklıkta görünmektedir. Dünya ortalamasına benzer kolorektal ve prostat kanseri 
insidansları varken, Avrupa‘ya kıyasla bu kanserler ülkemizde çok daha azdır. Ülkemizde 
erkeklerde dünya ortalamasının iki misli mesane kanseri vardır. Bu nedenle Türkiye‘de erkeklerde 
esas sorun akciğer kanseri gibi tütün‘ le iliĢkili kanserlerdir.     

Kadınlarda ilk üç kanser türü dünya da meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye‘de 
sıralama meme, kolon ve tiroit Ģeklinde olmaktadır. Akciğer kanseri henüz kadınlar arasında 
yayılmamıĢtır ve tütün kontrolü gelecek yıllarda özellikle kadınlarımız üzerinde koruyucu yönde 
etkili olacaktır. Meme ve kolorektal kanserler açısından ülkemiz insidansları dünya ile 
benzeĢirken, Avrupa ortalamasının oldukça gerisindedir. Kadınlarımızda dünya ortalamasının 
üzerinde tiroit kanseri görülse de, bu oranlar Avrupa‘da görülen ortalamalara benzerdir.    

Bu veriler çerçevesinde Türkiye için bir kaba prevalans tahmini yaptığımızda kanser 
teĢhisi almıĢ ve yaĢamını sürdüren toplam nüfus 350-400 bin kiĢi arasında tahmin edilmektedir. 
Yıllık yeni teĢhis sayısı da 120-150 bin arasındadır. 

Türkiye AB ülkeleri içinde mutlak büyüklük olarak kansere toplamda en fazla harcama 
yapan ilk altı ülke arasında yer almaktadır. Türkiye‘nin 45 yaĢ üstü ortalama kiĢi baĢı kanser 
harcaması 140-170 avro arasında çıkmaktadır.  

2000-2007 arasında toplam 388 kiĢi yurt dıĢına tedavi amacıyla gönderilmiĢtir (kendi 
imkanları ile gidenler hariç). Kendi imkânlarıyla gidenlerin, kamu tarafından gönderilenlerden bir 
kat fazla olduğu varsayıldığında sekiz yılda Türkiye‘den yurt dıĢına tedavi amacıyla giden kanserli 
kiĢi sayısı yaklaĢık 1200 çıkmaktadır. Bu ise sekiz yılda en az 120-180 milyon dolar civarında bir 
kaynağın kanser tedavisi için yurt dıĢına aktarılması anlamına gelmektedir. Türkiye‘de kanserler 
çoğu zaman  ileri evrelerde teĢhis edilmektedir. Sigara kullanımı ülkemizde görülen 150.000 
kanserin yaklaĢık 100.000‘ i ile iliĢkilidir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. H. Yılmaz, N. Yazıhan. Ulusal Kanser Kurumu Kurulmasına Yönelik Olarak Hazırlanan 

Kanun tasarısının Düzenleyici Etki Analizi Raporu, Kanserle SavaĢ Dairesi ve TEPAV 
AraĢtırma Projesi, 2009. 

2. Kanserle SavaĢ Dairesi 2004-2006 Kanser Kayıt Verileri 
3. GLOBOCAN 2008, www.iarc.fr 
 

3.2.BÖLGELERE GÖRE  KANSER VAKALARI  
 3.2.1. Türkiye’de Kanser Ġstatistikleri 2004-2006 Serisi Toplu 
Değerlendirme 

2004-2006 yılları arası istatistiki bilgiler ağağıdaki tablo ve Ģekillerde toplu olarak 
verilmiĢtir. Tablo ve Ģekillerde genelde kadınlar ve erkekler ayrı ayrı belirtilmiĢtir. Devamında da 
coğrafi bölgelere göre istatistiki bilgiler ayrı ayrı verilmiĢtir. 

 
 Tablo 52. Erkeklerde Kanser Olgu Sayısı, Rölatif Frekans ve Ġnsidans Hızları,2004-2006 

YerleĢim Yeri Olgu 
Sayısı1 

Rölatif Frekans 
% 

Kaba 
Hız2 

YSH
3 

ICD-10 

Dudak 280 0,7 1,7 1,6 C00 

Dil 103 0,2 0,6 0,6 C01-C02 

Ağız 134 0,3 0,8 0,8 C03-C06 

Tükrük Bezleri 84 0,2 0,5 0,5 C07-C08 

Tonsil 56 0,1 0,3 0,3 C09 

Diğer Orofarinks 20 0,0 0,1 0,1 C10 

Nasofarinks 211 0,5 1,3 1,2 C11 

Hipofarinks 65 0,2 0,4 0,4 C12-C13 

http://www.iarc.fr/
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Farinks, tanımlanmamıĢ 14 0,0 0,1 0,1 C14 

Özofagus 443 1,1 2,6 2,7 C15 

Mide 2460 5,9 14,6 14,6 C16 

Ġnce Barsak 75 0,2 0,4 0,4 C17 

Kolon 1694 4,1 10.0 10.0 C18 

Rektum 1194 2,9 7.1 7.0 C19-C20 

Anüs 39 0,1 0,2 0,2 C21 

Karaciğer 629 1,5 3,7 3,8 C22 

Safrakesesi vb, 259 0,6 1,5 1,6 C23-C24 

Pankreas 767 1,9 4,5 4,5 C25 

Burun, sinüsler vb, 79 0,2 0,5 0,5 C30-C31 

Larinks 1596 3,9 9,5 9,5 C32 

Trakea,BronĢ,Akciğer 11177 27,0 66,3 66,7 C33-C34 

Diğer Torasik organlar 82 0,2 0,5 0,5 C37-C38 

Kemik 192 0,5 1,1 1,1 C40-C41 

Deri Melanomu 268 0,6 1,6 1,5 C43 

Diğer Deri 3893 9,4 23,1 23,2 C44 

Mezoteliyoma 150 0,4 0,9 0,9 C45 

Kaposi sarkomu 87 0,2 0,5 0,5 C46 

Konnektif yumuĢak doku 329 0,8 2 1,9 C47;C49 

Meme 118 0,3 0,7 0,7 C50 

Penis 9 0,0 0,1 0,1 C60 

Prostat 4522 10,9 26,8 27,5 C61 

Testis 537 1,3 3,2 2,8 C62 

Diğer erkek genital 7 0,0 0 0 C63 

Böbrek 761 1,8 4,5 4,6 C64 

Renal Pelvis 42 0,1 0,2 0,2 C65 

Üreter 21 0,1 0,1 0,1 C66 

Mesane 3390 8,2 20,1 20,3 C67 

Diğer Üriner organlar 26 0,1 0,2 0,2 C68 

Göz 47 0,1 0,3 0,3 C69 

Beyin, sinir sistemi 901 2,2 5,3 5,3 C70-C72 

Tiroit 394 1,0 2,3 2,2 C73 

Adrenal bez 36 0,1 0,2 0,3 C74 

Diğer Endokrin 7 0,0 0 0 C75 

Hodgkin hastalığı 350 0,8 2,1 2 C81 

Non-Hodgkin lenfoma 1082 2,6 6,4 6,4 C82-C85;C96 

Ġmmunoproliferatif has, 1 0,0 0 0 C88 

Multiple Myelom 306 0,7 1,8 1,8 C90 

Lenfoid Lösemi 476 1,1 2,8 3,1 C91 

Myeloid Lösemi 458 1,1 2,7 2,6 C92-C94 

Lösemi, tanımlanmamıĢ 44 0,1 0,3 0,2 C95 

Diğer & tanımlanmamıĢ 1523 3,7 9 9 Diğer 

Tüm kanserler 41438 100,0 245,6 246,5 Toplam 

Deri hariç4 tüm 
kanserler 

37545 90,6 222,6 223,2  C44 dıĢı 
toplam 

1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 
 Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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 Tablo 53. Kadınlarda Kanser Olgu Sayısı, Rölatif Frekans ve Ġnsidans Hızları 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans 
% 

Kaba 
Hız2 

YSH3 ICD-10 

Dudak 65 0,2 0,4 0,3 C00 

Dil 110 0,4 0,7 0,6 C01-C02 

Ağız 92 0,3 0,5 0,5 C03-C06 

Tükrük Bezleri 63 0,2 0,4 0,3 C07-C08 

Tonsil 8 0,0 0 0 C09 

Diğer Orofarinks 3 0,0 0 0 C10 

Nasofarinks 89 0,3 0,5 0,5 C11 

Hipofarinks 33 0,1 0,2 0,2 C12-C13 

Farinks, tanımlanmamıĢ 5 0,0 0 0 C14 

Özofagus 295 1,1 1,8 1,6 C15 

Mide 1318 4,8 7,8 7 C16 

Ġnce Barsak 50 0,2 0,3 0,3 C17 

Kolon 1345 4,9 8.0 7.2 C18 

Rektum 841 3,0 5.0 4.5 C19-C20 

Anüs 37 0,1 0,2 0,2 C21 

Karaciğer 299 1,1 1,8 1,6 C22 

Safrakesesi vb, 280 1,0 1,7 1,5 C23-C24 

Pankreas 502 1,8 3 2,7 C25 

Burun, sinüsler vb, 48 0,2 0,3 0,3 C30-C31 

Larinks 100 0,4 0,6 0,5 C32 

Trakea,BronĢ,Akciğer 1380 5,0 8,2 7,5 C33-C34 

Diğer Torasik organlar 48 0,2 0,3 0,3 C37-C38 

Kemik 163 0,6 1 1 C40-C41 

Deri Melanomu 245 0,9 1,5 1,3 C43 

Diğer Deri 3207 11,6 19 17 C44 

Mezoteliyoma 94 0,3 0,6 0,5 C45 

Kaposi sarkomu 38 0,1 0,2 0,2 C46 

Konnektif yumuĢak doku 297 1,1 1,8 1,6 C47;C49 

Meme 6597 23,8 39,1 35,8 C50 

Vulva 103 0,4 0,6 0,5 C51 

Vajina 26 0,1 0,2 0,1 C52 

Uterus Serviksi 844 3,0 5 4,6 C53 

Uterus Korpusu 1373 5,0 8,1 7,7 C54 

Uterus unspec, 104 0,4 0,6 0,6 C55 

Over 1054 3,8 6,3 5,8 C56 

Diğer Kadın Genital 40 0,1 0,2 0,2 C57 

Plasenta 8 0,0 0 0 C58 

Böbrek 440 1,6 2,6 2,5 C64 

Renal Pelvis 14 0,1 0,1 0,1 C65 

Üreter 4 0,0 0 0 C66 

Mesane 473 1,7 2,8 2,5 C67 

Diğer Üriner organlar 7 0,0 0 0 C68 

Göz 31 0,1 0,2 0,2 C69 

Beyin, sinir sistemi 714 2,6 4,2 4,1 C70-C72 

Tiroit 1744 6,3 10,3 9,3 C73 
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Adrenal bez 32 0,1 0,2 0,2 C74 

Diğer Endokrin 15 0,1 0,1 0,1 C75 

Hodgkin hastalığı 208 0,8 1,2 1,2 C81 

Non-Hodgkin lenfoma 824 3,0 4,9 4,5 C82-85;C96 

Ġmmunoproliferatif has, 3 0,0 0 0 C88 

Multiple Myelom 269 1,0 1,6 1,5 C90 

Lenfoid Lösemi 309 1,1 1,8 2,1 C91 

Myeloid Lösemi 347 1,3 2,1 2 C92-C94 

Lösemi, tanımlanmamıĢ 34 0,1 0,2 0,2 C95 

Diğer & tanımlanmamıĢ 1037 3,7 6,2 5,5 Diğer 

Tüm kanserler 27709 100,0 164,4 150,3 Toplam 

Deri hariç4 tüm 
kanserler 

24502 88,4 145,4 133,3  C44 dıĢı 
toplam 

1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 

 
 Tablo 54. Erkeklerde En Sık Kanserlerin Olgu Sayısı, Rölatif Frekans, Ġnsidans Hızları 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans %  Kaba Hız2 YSH3 

Trakea, BronĢ, Akciğer 11177 27,0 66,3 66,7 

Prostat 4522 10,9 26,8 27,5 

Mesane 3390 8,2 20,1 20,3 

Kolorektal 2888 7,0 17,1 17 

Mide 2460 5,9 14,6 14,6 

Larinks 1596 3,9 9,5 9,5 

Non-Hodgkin lenfoma 1082 2,6 6,4 6,4 

Beyin, sinir sistemi 901 2,2 5,3 5,3 

Böbrek 761 1,8 4,5 4,6 

Pankreas 767 1,9 4,5 4,5 

Tüm kanserler 41438 100,0 245,6 246,5 

Deri hariç4 tüm kanserler 37545 90,6 222,6 223,2 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 

 
Tablo 55. Kadınlarda En Sık Görülen Kanserlerin Olgu Sayısı, Rölatif Frekansı ve Ġnsidansı 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans %  Kaba Hız2 YSH3 

Meme 6597 23,8 39,1 35,8 

Kolorektal 2186 7,9 13 11,7 

Tiroit 1744 6,3 10,3 9,3 

Uterus Korpusu 1373 5,0 8,1 7,7 

Trakea,BronĢ,Akciğer 1380 5,0 8,2 7,5 

Mide 1318 4,8 7,8 7 

Over 1054 3,8 6,3 5,8 

Uterus Serviksi 844 3,0 5 4,6 

Non-Hodgkin lenfoma 824 3,0 4,9 4,5 

Beyin, sinir sistemi 714 2,6 4,2 4,1 

Tüm kanserler 27709 100,0 164,4 150,3 

Deri hariç4 tüm kanserler 24502 88,4 145,4 133,3 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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ġekil  101. Erkeklerde YerleĢim Yerlerine Göre En Sık Görülen Kanserler, Türkiye 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 

 

 
ġekil  102. Kadınlarda YerleĢim Yerlerine Göre En Sık Görülen Kanserler, Türkiye 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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ġekil  103. En Sık Görülen Kanserler,  YaĢa Standardize Ġnsidans Hızları 
Türkiye, 2004-2006,Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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ġekil 104. Erkeklerde En Sık Görülen BeĢ Kanserin YÖH 
Türkiye, 2004-2006,YaĢa Özel Hız, yüz binde 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
 

 
ġekil  105. Kadınlarda En Sık Görülen BeĢ Kanserin YÖH 
Türkiye,  2004-2006,YaĢa Özel Hız, yüz binde 
Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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 3.2.2. Türkiye 2004, 2005, 2006 Yılları  Ġstatistiklerinin Yıllık 
Değerlendirmesi 

 
 Tablo 56. Erkeklerde En Sık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı, Ġnsidans Hızı, 2004 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 
Rölatif Frekans 
 (% ) Kaba Hız2 YSH3 

Trakea, BronĢ, Akciğer 3532 27,4 62,9 65,1 

Prostat 1315 10,2 23,4 24,9 

Mesane 1045 8,1 18,6 19,3 

Kolorektal 912 7,1 16,3 16,5 

Mide 773 6,0 13,8 14,1 

Larinks 548 4,3 9,8 10 

Non-Hodgkin Lenfoma 346 2,7 6,2 6,3 

Beyin, sinir sistemi 266 2,1 4,7 4,7 

Böbrek 221 1,7 3,9 4,1 

Pankreas 219 1,7 3,9 4 

Tüm kanserler 12886 100,0 229,4 236,3 

Deri hariç4 tüm kanserler 11751 91,2 209,2 215,5 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 

 
 Tablo 57. Kadınlarda Ensık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı, Ġnsidans Hızı, 2004 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 
Rölatif Frekans  
(% ) Kaba Hız2 YSH3 

Meme 2083 24,4 37,3 34,7 

Kolorektal 683 8,0 12,2 12,2 

Tiroit 445 5,2 8 7,3 

Uterus Korpusu 442 5,2 7,9 7,6 

Trakea, BronĢ, Akciğer 441 5,2 7,9 7,4 

Mide 384 4,5 6,9 6,4 

Over 338 4,0 6,1 5,8 

Uterus Serviksi 266 3,1 4,8 4,5 

Non-Hodgkin Lenfoma 265 3,1 4,7 4,4 

Beyin, sinir sistemi 205 2,4 3,7 3,6 

Tüm kanserler 8528 100,0 152,7 142,9 

Deri hariç4 tüm kanserler 7648 89,7 136,9 128,5 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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 Tablo 58. Erkeklerde En Sık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı, Ġnsidans Hızı, 2005 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans %  Kaba Hız2 YSH3 

Trakea, BronĢ, Akciğer 3741 26,8 65,9 65,9 

Prostat 1580 11,3 27,8 28,6 

Mesane 1164 8,3 20,5 20,6 

Kolorektal 934 6,7 16,5 16,2 

Mide 846 6,1 14,9 14,9 

Larinks 497 3,6 8,8 8,9 

Non-Hodgkin Lenfoma 340 2,4 6 5,9 

Beyin, sinir sistemi 323 2,3 5,7 5,7 

Pankreas 253 1,8 4,5 4,4 

Böbrek 233 1,7 4,1 4,1 

Tüm kanserler 13971 100,0 246 246,5 

Deri hariç4 tüm kanserler 12583 90,1 221,6 221,9 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 

 
 Tablo 59. Kadınlarda En Sık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı, Ġnsidans Hızı, 2005 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans% Kaba Hız2 YSH3 

Meme 2179 23,3 38,4 35 

Kolorektal 703 7,5 12,4 11,1 

Tiroit 615 6,6 10,8 9,6 

Trakea, BronĢ, Akciğer 462 4,9 8,1 7,4 

Mide 445 4,8 7,8 6,9 

Uterus Korpusu 429 4,6 7,6 7,1 

Over 351 3,8 6,2 5,6 

Uterus Serviksi 277 3,0 4,9 4,4 

Non-Hodgkin Lenfoma 249 2,7 4,4 4 

Beyin, sinir sistemi 242 2,6 4,3 4 

Tüm kanserler 9334 100,0 164,6 149,7 

Deri hariç4 tüm kanserler 8166 87,5 144 131,2 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
 Tablo 60. Erkeklerde En Sık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı, Ġnsidans Hızı, 2006 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans % Kaba Hız2 YSH3 

Trakea,BronĢ,Akciğer 3904 26,8 70 68,9 

Prostat 1627 11,2 29,2 28,9 

Mesane 1181 8,1 21,2 21 

Kolorektal 1042 7,1 18,7 18,2 

Mide 841 5,8 15,1 14,8 

Larinks 551 3,8 9,9 9,7 

Non-Hodgkin lenfoma 396 2,7 7,1 6,9 

Beyin, sinir sistemi 312 2,1 5,6 5,4 

Böbrek 307 2,1 5,5 5,5 

Pankreas 295 2,0 5,3 5,2 

Tüm kanserler 14581 100,0 261,6 256,4 

Deri hariç4 tüm kanserler 13211 90,6 237 232,2 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
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Tablo 61. Kadınlarda En Sık Görülen Kanserler, Rölatif Frekansı ve Ġnsidans Hızı, 2006 

YerleĢim Yeri Olgu Sayısı1 Rölatif Frekans  (% ) Kaba Hız2 YSH3 

Meme 2335 23,7 41,7 37,6 

Kolorektal 800 8,2 14,3 12,5 

Tiroit 684 6,9 12,2 10,8 

Uterus Korpusu 502 5,1 9 8,4 

Mide 489 5,0 8,7 7,6 

Trakea,BronĢ,Akciğer 477 4,8 8,5 7,7 

Over 365 3,7 6,5 5,9 

Non-Hodgkin lenfoma 310 3,1 5,5 4,9 

Uterus Serviksi 301 3,1 5,4 4,8 

Beyin, sinir sistemi 267 2,7 4,8 4,6 

Tüm kanserler 9847 100,0 175,9 158,1 

Deri hariç4 tüm kanserler 8688 88,2 155,2 140,2 
1Veri havuzundaki olgu sayısı, 2 ve 3Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, 4M.Melonom dıĢında 

Kaynak: SB KSDB 2004-2006 Verileri 
 

 
ġekil  106. Yıllara Göre Tüm Kanserler Ġçin YSH 
Türkiye,Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, M.Melonom dıĢı 
Kaynak: KSDB Verileri 
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ġekil 107. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler YSH*,  Erkek, 
Türkiye,Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu Kaynak: KSDB Verileri 
 

 
ġekil  108. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler YSH 
Kadın, Türkiye,Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu Kaynak: KSDB Verileri 
  
Tablo 62. Kanser Kayıt Merkezleri ve Bölgeler Arası Farklılıklar (2004–2006)  

 Erkek Kadın 

 Ġnsidans (100.000'de) Ġnsidans (100.000'de) 

Antalya 226,6 160,4 

Bursa 195,3 117,8 

Edirne 204.0 105.3 

Erzurum 147.0 95.9 

EskiĢehir 205.3 134.9 

Ġzmir 316,3 187,3 

Samsun 224.9  127.5  

Trabzon 217.0 140.4 
Kaynak: KSDB Verileri 
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Ülkemizin önemli bir özelliği, hem Avrupa‘ lı hem de Asyalı olmamızdan kaynaklı 
olarak, kanser çeĢitliliğimizde de önemli bölgesel farklılıklar görülmesidir. SanayileĢmiĢ 
bölgelerimizde serviks, over gibi genital kanserler daha sık iken, Akdeniz yöresinde cilt kanserleri, 
Doğu Anadolu bölgemiz de de Ġran ve Kafkas toplumlarına benzer olarak mide kanseri daha sıktır. 
NevĢehir ve yöresinde erionit maruziyetine bağlı endemik mezotelyoma görülebilmektedir.  Bu 
nedenle, bir yandan global kanser önleyici tedbirleri almamız gerekirken diğer yandan da ulusal ve 
kendi Ģartlarımıza uygun olarak bölgesel tedbirler almamız gerekmektedir. 

Kanser vakalarının coğrafi bölgelere göre dağılımı aĢağıda verilmiĢtir. Bölgeler arasında 
bazı farklar olsada akciğer kanseri erkeklerde tüm bölgelerde ilk sırayı almaktadır. Kadınlarda ise 
meme kanseri benzer bir durum sergilemektedir. 

 

 
ġekil 109. Tüm Bölgeler ve Ayrı Ayrı Bölgelere Göre Önemli Kanser Türleri, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 

 

 
ġekil 109. a Akdeniz Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 
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ġekil 109. b Doğu Anadolu Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 

 

 
ġekil 109. c Ege Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 

 

 
ġekil 109. d Güneydoğu Anadolu Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 
Kaynak: KSDB Verileri, 2006 
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ġekil 109. e Ġç Anadolu Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 

 

 
ġekil 109. f Marmara Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 
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ġekil 109. g Karadeniz Bölgesi BaĢta Gelen Kanser Türleri, Erkek, Kadın, 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Türkiye‘de kanser insidansı açısından bölgeler arasında önemli bir fark yoktur. 
Ülkemizde kadınlar ve erkekler arasında en sık görülen kanser tipleri açısından da 

bölgeler arasında belirgin bir fark yoktur. 
Ülkemizde sadece bazı kanser tipleri göreceli olarak bazı bölgelerde daha sık 

görülmektedir, ancak genel kanser sıklığı açısından farklılık yoktur. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde genel kanser insidansları Türkiye geneli 

ile benzerdir. Diğer bölgelere göre artıĢ yoktur. Sadece Kafkas kuĢağı boyunca, bu bölgede komĢu 
ülkelerde de görüldüğü gibi (Ġran gibi), mide ve yemek borusu kanserleri göreceli olarak diğer 
kanserlere göre daha ön plandadır. Bu muhtemelen hem bu bölgedeki beslenme alıĢkanlıklarına 
hem de Kafkas genetik özelliklerine bağlıdır. 

Karadeniz Bölgesi özeline bakıldığında ise, genel kanser insidansları, en sık görülen 
kanser tipleri Türkiye genelinden ve diğer bölgelerden farklı değildir. Bu nedenle Çernobil 
kazasına atfedilen yüksek bir kanser oranı görülmemektedir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Kanserle SavaĢ Dairesi 2004-2006 Kanser Kayıt Verileri. 
2. 09.06.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Prof. 

Dr. A. Murat Tuncer (Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanı) sunumu. 
3. Moore MA, Eser S, Igınısov N, Igınisov S, Mohagheghi MA, Mousavi –Jarrahi A, Ozenturk 

G, Soipova M, Tuncer M, Sobue T. Cancer Epidemiology and control in North-Western and 
Central Asia-past, present and future. Asian Pac J Cancer Prev. 2010,11 Suppl : 17-32. 

4. Reza Malekzadeh, Alireza Sadjadi, Shadi Kolahdoozan. Cancer in Asia Pasific Region 
Countries. Islamic Republic of Iran, pp.328. 

 

3.3. KADINLARDA TĠROĠT KANSERĠ  VE BÖLGESEL DAĞILIMI  
Bilindiği üzere tiroit kanserleri ülkemizde kadınlarda görülen en sık üçüncü  kanser 

türüdür (Cilt kanserleri hariç). Kadınlardaki insidans en son verilere göre yüz binde‘de 9-11 
arasında olup, genel dünya ortalamasının üzerinde ve Avrupa ortalamasının da biraz üzerindedir 
(Tablo 63). 
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Tablo 63. Dünyada, Avrupa‘da ve Türkiye‘de  En Sık Görülen Kanserler 
Kadınlar, 2006 

 Dünya Avrupa Türkiye 

Meme 38-40 66-67 37 

Kolorektal 14-15 23-25 12 

Akciğer 13-14 13-14 7-8 

Tiroit 4-5 7-8 9-11 

Kaynak: KSDB Verileri 
 
Burada vurgulanılması gereken nokta dünya ortalamasının genellikle nüfusların çok 

düĢük bir kısmının kanser kayıtları ile takip edilmesinden ötürü beklenilenden düĢük olduğudur. 
Halen tüm dünya nüfusunun sadece % 7‘si kanser kayıt merkezlerince aktif olarak takip 
edilebilmektedir. Bu oran ülkemizde >% 20‘nin üzerindedir. Bu nedenle ülkemizde tiroit 
kanserleri dünya ortalamasının iki misli kadar daha yüksek bulunmuĢ olabilir. Bununla beraber 
Avrupa ortalaması ile kıyaslandığında aradaki farkın çok az olduğu aĢağıdaki ġekillerde 
görülmektedir. 

Tiroit kanserleri insidansları ülkemizde özellikle son yıllarda artıĢ göstermektedir. Her 
iki cinsiyette de iki misline çıkmıĢtır ve tüm dünyada olduğu gibi kadınlarda erkeklerden daha 
sıktır. Bu artıĢ hem erkeklerde hem de kadınlardadır. Bunun önemli bir sebebi de son yıllarda 
hekime ulaĢılabilirliğin artması, kanser kayıtlarının düzelmesi ve belki de önceleri hiç üzerinde 
durulmayan tiroit nodüllerin günümüzde daha fazla incelenip biopsi alınması ile iliĢkili olabilir 
(ġekil 110,111,112). 

 
ġekil 110. Yıllara Göre Kanser Ġnsidansları (Erkek) 
Kaynak: KSDB Verileri 
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ġekil 111.  Yıllara Göre Kanser Ġnsidansları (Kadınlar) 
Kaynak: KSDB Verileri 
 

 
ġekil 112. Yıllara Göre Erkek Kadınlarda Tiroit Kanserleri 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
Bir diğer sorun ise Çernobil Kazasından sonra tiroit kanserlerinde bir artıĢın olabileceği 

hipotezidir. Bu hipotez doğru olsaydı ülkemizde tiroit kanserleri ile beraber diğer kanserlerde de 
bir artıĢ beklenirdi. Öte yandan kazadan en çok etkilenen bölgelerde diğer bölgelere nazaran tiroit 
kanserlerinde daha fazla bir artıĢ beklenirdi. AĢağıdaki tablolarda da görüldüğü üzere, ülkemizde 
tiroit kanserleri açısından gözle görülür bir fark olmadığı gibi en yüksek insidanslara da EskiĢehir, 
Ġzmir gibi Ģehirlerde rastlanılmaktadır. 

Ayrıca Kanserle SavaĢ Dairesi‘nce yürütülen çalıĢmalar ve Doğu Karadeniz‘e yapılan 
komisyon ziyaretinde de bölgede kanser artıĢına dair hiçbir göstergenin olmadığı ilgili 
akademisyen araĢtırmacılarca ifade edilmiĢtir. AĢağıdaki tablo‘ larda 9 ildeki ilk 5 kansere 
bakıldığında sadece Trabzon‘da değil, pek çok ilde tiroit kanserlerinin kadınlarda ilk 3‘ te olduğu 
görülmektedir. 
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Tablo 64. Kadınlarda Tiroit Kanseri Ġnsidansları, 9 Aktif Kayıt Merkezinin Verileri 

ĠLLER Kaba Hız YSH 

Ankara 13,6 12,0 

Antalya 9,4 9 

Bursa 7,1 6,1 

Edirne 3,7 3 

Erzurum 8,5 8,8 

EskiĢehir 9,3 7,6 

Ġzmir 19,7 16,7 

Samsun 6,9 6,2 

Trabzon 12,4 11,5 

Kaynak: KSDB Verileri 
 
Tablo 65. 9 Ġlde-Kadınlarda Önemli Kanser Türleri ve Ġnsidansları, 2006  
 *YSH:YaĢa Standardize Hızı 

ANKARA  

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 46.7 43.3 

Tiroit 13.6 12.0 

Kolon 13.5 13.4 

Over 10.2 9.9 

Mide 9.3 9.4 

ANTALYA  

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 35.6 34.7 

Kolon 9.0 9.4 

Tiroit 9.4 9.0 

Uterus Korpusu 8.2 8.5 

Trakea,BronĢ,Akciğer 7.7 8.3 

BURSA 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 34.1 30.5 

Uterus Korpusu 7.3 7.0 

Over 7.5 6.9 

Kolon 7.4 6.6 

Tiroit 7.1 6.1 

EDĠRNE 

Ġ lk 9 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 28.4 21.4 

Kolon 10.5 6.8 

Uterus Korpusu 8.4 6.7 

Mide 7.4 4.5 

Over 4.7 4.0 

Beyin, sinir sistemi 3.7 4.0 

Uterus Serviksi 4.7 3.5 

Trakea,BronĢ,Akciğer 5.3 3.4 

Tiroit 3.7 3.0 
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ERZURUM 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 26.8 30.7 

Mide 15.9 18.0 

Özofagus 10.4 11.3 

Trakea,BronĢ,Akciğer 9.3 10.6 

Tiroit 8.5 8.8 

ESKĠġEHĠR 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 43.8 35.3 

Trakea,BronĢ,Akciğer 11.2 8.7 

Uterus Korpusu 10.7 8.4 

Tiroit 9.3 7.6 

Mide 8.4 6.6 

ĠZMĠR 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 53.9 45.6 

Tiroit 19.7 16.7 

Uterus Korpusu 12.1 10.5 

Trakea,BronĢ,Akciğer 10.8 9.2 

Kolon 9.7 7.9 

SAMSUN 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 33.0 31.1 

Mide 8.2 7.6 

Kolon 8.4 7.5 

Trakea,BronĢ,Akciğer 7.9 7.3 

Tiroit 6.9 6.2 

TRABZON 

Ġ lk 5 Kanser Kaba Hız YSH*  

Meme 36.9 34.6 

Mide 17.5 13.9 

Tiroit 12.4 11.5 

Kolon 9.4 7.7 

Uterus Korpusu 6.2 5.7 

Kaynak: KSDB Verileri 
 
Çernobil nükleer kazası sonrasında özellikle çocukluk çağı tiroit kanserlerinde bir artıĢ 

olacağı tahmin edilmiĢtir. AĢağıda Ģekilde çocukluk çağı (<18 yaĢ) tiroit kanserlerinin yıllara göre 
artıĢı görülmektedir. Buradan da anlaĢılacağı üzere, çocukluk çağı kanserlerinde kanser 
kayıtlarındaki düzelmenin bir yansıması olarak hafif bir artıĢ görülmekte ve Çernobil‘e bağlı 
belirgin bir artıĢ görülmemektedir. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin 8 il 
mukayesinde çocukluk çağı tiroit kanserleri için Karadeniz Bölgesi‘ne has bir artıĢın olmadığı 
saptanmıĢtır. 
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ġekil 113.  Çocukluk Çağı Tiroit Kanserleri Ġnsidansının Yıllara Göre Dağılımı 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
Tiroit kanseri çoğu zaman selim huylu seyretmektedir ve ölümcül değildir. Çoğu olgu 

rastgele yapılan tetkiklerle teĢhis edilmektedir. Bu nedenle prevelansı ve halk arasındaki 
farkındalık düzeyi yüksektir. Ancak, tiroit dokusu radyasyona son derece duyarlı bir dokudur. Bu 
nedenle gereğinden fazla yapılan radyolojik tetkiklerden sakınılmalıdır ve son yıllarda bu tür 
radyadiagnostik iĢlemlerinde özellikle çocukluk çağlarında sıkça kullanılıyor olması son yıllardaki 
artıĢın potansiyel bir sebebi olabilir. 

Bir diğer epidemiyolojik bilgi ise, endemik guatrında yüksek Tiroit Uyarıcı Hormon 
(Tyhroid Stimulating Hormone-TSH) etkisi nedeni ile tiroit kanserlerinin geliĢiminde rol 
alabilmesidir. Bilindiği üzere ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgeleri‘nde endemik guatrlar 
görülmektedir (muhtemelen beslenme ile iliĢkili). 

Öte yandan tiroit kanserlerinde bu yükseliĢin araĢtırılmasına yönelik olarak Kanserle 
SavaĢ Dairesi‘nce Aralık 2009‘da uzman patologlar (Türk Patoloji Derneği Temsilcileri) ve 
epidemiyologların katılımı ile ―Tiroit Kanserlerinin ArtıĢının Nedenleri‖  isimli bir toplantı 
düzenlenmiĢtir. Bu toplantıda yukardaki gerekçeler dıĢında iki gözlem daha yapılmıĢtır; 

 Daha önceleri 2 ya da 3 noktadan örnek alınmakta iken, son dönem patoloji uygulamalarında 
yaklaĢık 10 civarı biopsi alınmaya baĢlanmıĢtır. Böylelikle mikrokarsinom yakalama Ģansı 
oldukça artıyor ki mikrokarsinom hemen herkeste olabilir. 

 Son yıllarda gündeme gelen malpraktis uygulamaları ile patologların Ģüphede kaldıkları pek 
çok olguda foliküler varyant tiroit kanseri teĢhisi koymaya baĢlaması, ICD-10 kodlamasında 
da tüm bu olguların habis kanser olarak görülmesi neticesinde de tiroit kanserleri 
insidanslarında yükselme söz konusudur (ġekil 114).  
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ġekil 114. Tiroit Kanseri Histolojik Tipler: Tüm Türkiye 
Kaynak: KSDB Verileri 
 

 
ġekil 114. a Tiroit Kanseri Histolojik Tipler: Tüm Türkiye 
Kaynak: KSDB Verileri 2003 ile 2006 KarĢılaĢtırması 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 

1. Tiroit kanseri çoğu zaman ölümcül olmayan bir kanserdir (deri kanserleri gibi), bu nedenle 
prevalansı yüksektir ve halk arasında farkındalık doğurmaktadır. 

2. Türkiye‘de tiroit kanseri kadınlarda önde gelen bir kanserdir. 
3. Türkiye‘de aktif kayıt merkezleri kıyaslandığında bölgeler arası fark ya da Doğu Karadeniz 

kıyılarında bir artıĢ saptanmamıĢtır. 
4. Ancak, Yıllar içerisinde tiroit kanserlerinde bir artıĢ vardır. Mevcut veriler dünya ortalamasına 

nazaran yüksek de olsa, AB ortalamasına yakındır (kadınlarda). 
5. Tiroit kanserinde ülkemizde görülen artıĢın olası sebebleri: 
a. Düzelen kanser kayıtları 
b. Sağlığa eriĢimin artması ve tiroit nodüllerinin geçmiĢe nazaran daha fazla irdelenmesi 
c. Daha fazla radyolojik tetkik kullanılıyor olması (tiroit radyasyona en hassas organlardandır). 
d. ICD-10 kodlamalarında,  hekimlerin tereddütte kalması ve bunun olası istatistikleri etkilemesi, 

daha fazla benign nodülün kanser kayıtlarında malign olarak görülmesi olabilir. 
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Tüm bu nedenler ile kadınlarda görülen tiroit kanserlerinin verileri sıkı takip edilmeli, 
artıĢın devam etmesi durumunda olası etyolojik faktörlerin araĢtırılmasına yönelik projeler uzman 
epidemiyologlarca gerçekleĢtirilmelidir. Özellikle küçük yaĢtaki çocuklar olmak üzere gereksiz 
radyolojik tetkiklerden sakınılmalıdır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Troung T, Baron-Dubourdie D, Rougier Y, Guenel P. Role of dietary iodine and cruciferous 

vegetables in thyroid cancer: a countrywide case-control study in New Caledonia. Cancer 
Causes Control, 2010 Aug; 21(8): 1183-1192. 

2. Verburg FA, Reiners C. The association between multinodular goiter and thyroid cancer. 
Minerva Endocrinol 2010 Sep;35(3):187-192. 

3. Liu XH, Chen GG, Vlantis AC, van Hasselt CA. Iodine mediated mechanisms and thyroid 
carcinoma. Crit Rev Clin Lab Sci 2009; 46 (5-6):302-318.  

4. Leux C, Guenel P. Risk factors of thyroid tumors: role of enviromental and occupational 
exposures to chemical pollutants. Rev Epidemiol Sante Publique 2010 Oct; 58(5):359-67.  

 

3.4. DOĞU KARADENĠZ VE DOĞU ANADOLU ÖZELĠNDE MĠDE 
KANSERĠ  

AĢağıdaki Ģekillerde ülkemizdeki mide kanserlerinin yıllar içerisinde bölge bölge 
dağılım istatistikleri verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 115. Bazı Ġllerde Mide Kanseri 2004 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
8 aktif kayıt merkezi 2004 verilerine göre Trabzon‘da mide kanseri en yüksek insidansta 

çıkmaktadır. 2004 verilerinin toplandığı dönemde Erzurum Kanser Kayıt Merkezi kalite düzeyi 
henüz istenilen seviyelerde değildi. 
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ġekil 115. a Bazı Ġllerde Mide Kanseri 2005 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
2005 verileri değerlendirildiğinde, Erzurum‘daki verilerin kalitesindeki düzelme ile 

beraber, mide kanserleri en yoğun Erzurum ve Trabzon kayıt merkezlerinden bildirilmeye 
baĢlandı. 

 

 
ġekil 115. b Bazı Ġllerde Mide Kanseri 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 
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8 ilden gelen aktif kayıtlara göre, 2006 verileri ıĢığında mide kanseri en yüksek 

Erzurum‘da ve Trabzon‘da görülmekteydi. 
 

 
ġekil 116. Bölgelere Göre Mide Kanseri 2004 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
Güney Doğu Anadolu Bölgesi özelinde aktif kanser kayıt merkezi 2010 yılı içerisinde 

kurulmuĢtur. Halen aktif hale gelmemiĢtir ve kaliteli veri gönderimi en erken 2013 yılında 
baĢlayacaktır. Burada Güney Doğu Anadolu Bölgesi pasif kayıtlar ile temsil edilmiĢtir (hekimlerin 
bildirdiği) ve gerçek insidansı yansıtamaz.  2004 verilerinde Erzurum merkezinin de yeterli 
kalitede olmadığı bir kez daha vurgulanılmalıdır. 

 

 
ġekil 117. Bölgelere Göre Mide Kanseri 2005 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
2005 verilerine göre mide kanseri ülkemizde en sık Karadeniz ve Doğu Anadolu‘da 

görülmektedir.  Güney Doğu Anadolu Bölgesi yine pasif verilerle yansıtılmaya çalıĢılmıĢtır. 
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ġekil 118. Bölgelere Göre Mide Kanseri 2006 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
En son verilere göre (2006), mide kanseri ülkemiz genelinde en sık Doğu Anadolu ve 

Karadeniz Bölgelerinde görülmektedir. Güney Doğu Anadolu Bölgesi yine pasif kayıtlarla temsil 
edilmiĢtir.  

Mide kanseri ülkemizin Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde göreceli olarak 
yüksek insidanslarda görülmektedir. Muhtemelen Güney Doğu Anadolu Bölgesi‘nde de böyledir 
ancak aktif kanser kayıt merkezi henüz yeni faaliyete geçtiği için istatistiklere 
yansıtılamamaktadır.  

Dünya kanser istatistiklerinde de mide kanserinin yoğun olarak görüldüğü bir coğrafi 
kuĢaktan bahsedilmektedir. Kuzey Kafkas‘ lardan baĢlayıp, ülkemizin Doğu Karadeniz, Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinden geçen bu kuĢak Ġran‘ ı da içine alarak Yemen‘e kadar devam 
etmektedir. Bu nedenle,  bu bölgelerdeki yüksek mide kanserlerini bahsi geçen bu kuĢak içerisinde 
yer almasına bağlanmaktadır. Bununla beraber, bu bölgelerde yüksek görülen mide kanserlerinin 
beslenme ya da genetik faktörler ile iliĢkisi gelecekte araĢtırılmalı ve önlenebilecek sebepler var 
ise ortadan kaldırılmalıdır.  

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesince üç çalıĢma yürütülmektedir; 
1. Gaziantep ve Malatya Ģehrine aktif kanser kayıt merkezi kurulmuĢtur (2010) ve gelecek yıl 

aktif hale gelecektir.  
2. Mide kanseri erken teĢhisine yönelik endoskopi çalıĢması: Ankara Üniversitesi ile ortaklaĢa 

gerçekleĢtirilmektedir.  Rutin endoskopik taramanın mide kanserlerinin erken teĢhisinde rolü 
araĢtırılmaktadır. Proje sorumlusu Prof. Dr. Hikmet Akgül‘dür. 2011 yılında nihai sonuçlar 
elde edilecektir. Bu sonuçlara göre, riskli bölgelerde KETEM‘ ler aracılığı ile endoskopik mide 
kanseri taraması baĢlatılması planlanmıĢtır. 
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3. TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM) ile beraber MĠKA adı verilen Mide 
Kanserleri AraĢtırma Projesi için KAMAG 1007 projesine baĢvurulmuĢtur. Kabul edilirse 
ġubat 2011 yılında baĢlanması planlanan projede mide kanseri erken teĢhisine yönelik bir 
panel geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Genetik faktörler ile beraber, mikroarray analizlerinin, 
proteomik ve epigenomik olmak üzere diğer kan belirteçlerinin, beslenme, demografik ve 
diğer epidemiyolojik faktörler ile endoskopik taramanın rolünü araĢtıracak olan bu proje çok 
merkezli yürütüleceği için aynı zamanda mide kanserleri ile ilgili ülkemiz açısından ciddi bir 
epidemiyolojik veri kaynağı oluĢturacaktır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemizde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi‘nde göreceli yüksek mide 

kanserleri görülmektedir. Bu yükseklik bu bölgelerin uluslar arası verilerle de kabul edilen coğrafi 
mide kanseri riskinin yüksek olduğu kuĢak içerisinde yer almasına bağlanmıĢtır. Ancak yine de bu 
verilerin daha detaylı incelenmesi için Kanserle SavaĢ Daire‘since planlanan projelerin en kısa 
sürede tamamlanması gerekmektedir. 

 
KAYNAKLAR: 

1. Moore MA, Eser S, Igınısov N, Igınisov S, Mohagheghi MA, Mousavi –Jarrahi A, Ozenturk 
G, Soipova M, Tuncer M, Sobue T. Cancer Epidemiology and control in North-Western and 
Central Asia-past, present and future. Asian Pac J Cancer Prev. 2010,11 Suppl : 17-32. 

2. Reza Malekzadeh, Alireza Sadjadi, Shadi Kolahdoozan. Cancer in Asia Pasific Region 
Countries. Islamic Republic of Iran, pp.328. 

 

 3.5. ÜLKEMĠZDE KANSERE BAĞLI ÖLÜMLER 
Ülkemizde önemli eksikliklerden birisi de kansere bağlı ölüm verileridir. Ne yazık ki, 

pek çok farklı kamu kuruluĢu, sivil toplum örgütleri bu eksikliğimizi sık sık dile getiriyor olsa da, 
bu konuda bir çalıĢmaya yıllardır ülkemizde baĢlanamamıĢtır. Ölüm verilerimizin çoğu hastane 
kayıtlarına dayanmaktadır. Avrupa Birliği istatistikleriyle karĢılaĢtırdığımızda 27 Avrupa Birliği 
üyesi ülke içerisinde kalite ve kapsam açısından en eksik olan ülke Ģu anda ne yazık ki 
Türkiye‘dir. 

Ülkemizde güvenilir ölüm verisinin olmayıĢının nedenlerini Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Hekimlerin ölü gömme izin kâğıdını yeterli açıklıkta doldurmaması: Pek çok ölen hastanın 
formuna ―kardiovasküler arrest‖  yazılmaktadır. Hâlbuki bu bir ölüm nedeni değil, bir sonuçtur. 
Örneğin; kansere bağlı da kardiovasküler arrest olabilir. 

 Hekimlerin azlığı ve yurt genelinde dağılımı: Önemli bir diğer sorun da hekim sayısı ve 
dağılımlarıdır. Kentsel bölgelerden daha yüksek oranda ve niteliksel olarak daha iyi olan geri 
bildirim raporları toplanmaktadır. Ancak, uzun yıllar hekimin bulunmayan yerleĢim yerleri 
vardır. Buralardan gelen geri bildirimler ciddi anlamda sorunlar içerebilmektedir. Türkiye 
Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verileri halen il ve ilçe merkezlerinden gelmektedir. Yeterli sağlık 
personeli ya da hekimin bulunmaması nedeniyle, bucak ve köylerden derlenen ölüm verileri 
sağlıksız olması nedeniyle durdurulmuĢtur. Ancak kırsal kesimlerde ölümler daha fazladır. 

 Türkiye‘de maalesef kayıtlardan elde edilen bir ölüm sayımız yoktur. TÜĠK ölüm sayısını 
Türkiye geneli için nüfus projeksiyonlarından elde etmektedir. Tabii ki projeksiyonda ölüm 
sayısı hesap edilirken birtakım varsayımlarla hesap edilmektedir (Göçün olmadığı, ölüm 
sayısının arttığı, artıĢ hızları gibi). TÜĠK nüfus projeksiyonlarında Türkiye geneli için ölüm 
sayısının yılda ortalama 430 bin  olduğunu kabul etmektedir. Bunların ölüm nedeni olarak % 
50‘si, ölüm sayısı olarak % 70‘ i ancak derlenebilmektedir. 

 Hekimlerin eğitimi: Geri bildirim formlarının tam olarak toplanamaması yanında, bu formun 
doldurulması konusunda yeterince eğitimli değildirler ve geri bildirim formunda alınan 
verilerin kalitesi de tartıĢmalıdır. 
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 Hastalık kodlarının sık değiĢmesi: 2009 yılına kadar ICD-9 kodları kullanılırken, Avrupa 
Birliği uyum sürecine paralel olarak 2009 itibarı ile ICD-10‘a geçilmiĢtir.  Bu konuda bazı 
iyileĢtirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır ve 2011 itibari ile sonuçları alınacaktır. 

 
Aile Hekimliği Sistemi‘ne geçiĢ ile tüm yurt genelinde sağlık hizmetlerinde olduğu gibi 

ölüm kayıtlarında da önemli bir düzelme sağlayacaktır. Ayrıca, Sağlıkta DönüĢüm Programı 
kapsamında hekim dağılımları yurt çapında dengelenmiĢtir. 

Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ICD-10 kodlaması ile yeni bir ölüm raporu 
kullanılmaya baĢlanmıĢ olup, bu konuda hekim eğitimleri tamamlanmıĢtır. Bu nedenle 2009 itibari 
ile çok daha kaliteli ve güvenilir verilere ulaĢılacaktır. 

Bu bölümde kanser ölümleri ile ilgili 3 veri kullanılacaktır: 

 1999-2008 Ölüm Verileri Ġstatistikleri (TÜĠK) 

 2008 Türkiye Sağlık AraĢtırması Sonuçları 

 Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik ÇalıĢması (UHY-ME) 
 

 3.5.1. 1999 - 2008 Yılları Arası Ölüm Ġstatistikleri 
Coğrafi kapsam olarak veriler il ve ilçe merkezlerinden temin edilmiĢtir. Hastaneler, 

sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları ve belediye tabiplikleri veri giriĢi yapan birimlerdir.  
Veri derleme sistemi; Ġl ve ilçe merkezlerinde meydana gelen ölüm olaylarına iliĢkin 

bilgiler, ―Ölü Gömme Ġzin Kâğıdı‖  vermekle yükümlü görevlilerce doldurulan, illerde sağlık 
müdürlükleri, ilçelerde sağlık ocakları kanalıyla TÜĠK‘e gönderilen ―Ölüm Ġstatistik Formları‖na 
dayanılarak derlenmektedir.  

Yöntem: Tek bir nedene göre, ICD 8 sınıflaması kullanılarak derlenmektedir. 
Not: 2009 yılından itibaren DSÖ önerileri ile uyumlu olarak birden çok nedene göre ve 

ICD 10 sınıflaması kullanılarak ölüm nedeni verileri derlenmeye baĢlamıĢtır. Hekimi olan kırsal 
yerlerin de sürece dahil edilmesi ile kapsam geniĢletilmiĢtir. 

 
Tablo 66. Yıllara Göre Ölüm Verileri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
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ġekil 119. Ölüm Oranları: Cinsiyete ve Yıllara Göre Dağılım  
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ġekil 120. Ölüm Oranları: Tüm Ölümler Ġçinde Kanser Nedeniyle Ölüm Oranları 
Cinsiyet ve Yıllara Göre Dağılımı  
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
 
ġekil 119 ve ġekil 120‘de görüleceği üzere, yıllar içerisinde toplam ölümler artsa da, 

kansere bağlı ölümler ve oranı daha fazla artmaktadır. 
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ġekil 121.Ölüm Oranları: Yıllar Ġçerisinde Toplam Ölüm Oranı  
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
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ġekil 122.Yıllar Ġçerisinde Kansere Bağlı Toplam Ölüm Oranı 
Kaynak: TÜĠK 1999-2008 
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 ġekil 123. Yıllara Göre Kansere Bağlı Ölümlerin Toplam Ölümler Ġçerisindeki Oranı 
 Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
 

AĢağıdaki Ģekilde de görüleceği üzere, ülkemizde en fazla ölüme yol açan kanser 
akciğer kanseridir. Kansere bağlı ölümler, erkeklerde en fazla akciğer kanserine bağlı iken,  
kadınlarda diğer kanserlere bağlı geliĢir. 

 

 
ġekil 124. Kanser Türlerine Göre Ölüm Oranları (Ġlk 8 Kanser Türü)  
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008  
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ġekil 125. Erkeklerde Kanser Türlerine Göre Ölüm Oranları (Ġlk 7 Kanser Türü) 
Kaynak: TÜĠK, 1999-2008 
 

 
ġekil 126. Kadınlarda Kanser Türlerine Göre Ölüm Oranları  (Ġlk 7 Kanser Türü)  
Kaynak:TÜĠK, 1999-2008 
 

 3.5.2. 2008 Türkiye Sağlık AraĢtırması Sonuçları 
 TÜĠK  tarafından yapılan bu araĢtırmada kapsam 15 yaĢ üzeri kurumsal olmayan nüfus 
olarak belirlenmiĢtir. 

2008 Türkiye Sağlık AraĢtırması birçok sağlık verisini barındıran bir çalıĢmadır ancak 
içerisinde bir ya da iki tane  kanser sorusu vardır.  
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Tablo 67. Cinsiyete Göre Kanser Görülme Prevelansı 

  Toplam (% ) Erkek (% ) Kadın (% ) 

Herhangi bir zamanda kendisine kanser 
teĢhisi konanlar 

0.83 0.79 0.87 

Son 12 ay içerisinde hala kanser olanlar 0.61 0.53 0.69 

Herhangi bir zamanda kendisine kanser 
teĢhisi konulanlardan son 12 ay 
içerisinde kanser olmayanlar 

26.27 32.77 20.60 

Kaynak:TÜĠK, 1999-2008 
 

 3.5.3. Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik ÇalıĢması (UHY-ME) 
Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü‘nün  2000 yılındaki Ulusal Hastalık 

Yükü ve Maliyet Etkililik ÇalıĢması‘na göre 2000 yılında toplam 430.459 ölüm olduğu 
hesaplanmıĢtır. Bu ölümlerin 205.457‘si kardiovasküler hastalıklar, 56.250‘si ise kanserler 
nedeniyle olmuĢtur (ġekil 127). Ulusal düzeyde ölüm nedenlerinin temel hastalık gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında kanserler % 13.1 ile 2. sırada yer almaktadır ve akciğer kanserleri en fazla 
ölüme yol açan kanserlerdir (ġekil 128). 
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ġekil 127. 2000 Yılı Temel Hastalık Gruplarına Göre Ölüm Sayıları, Türkiye 
Kaynak: UHY-ME ÇalıĢması 2000 
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 ġekil 128. Ölüm Nedenlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre % Dağılımı 

Kaynak: UHY-ME ÇalıĢması 2000 
 
UHY-ME çalıĢmasında Türkiye için ulusal düzeyde 2010, 2020 ve 2030 yılları için 

kansere bağlı gerçekleĢmesi beklenen ölüm sayıları; erkekler için 2010 yılında 44.616, 2020 
yılında 61.076 ve 2030 yılında 89.117 olarak tahmin edilmektedir. Kadınlarda, kansere bağlı 
gerçekleĢmesi beklenen ölüm sayısı ise 2010 yılı için 25.307, 2020 yılı için 31.099 ve 2030 yılı 
için 39.094 olarak tahmin edilmektedir (ġekil 129). 
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ġekil 129. Yıllara Göre Kanserlere Bağlı Ölüm Sayıları Projeksiyonları 
Kaynak: UHY-ME ÇalıĢması 2000 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Türkiye‘de geçmiĢ yıllara ait güvenilir kanser mortalite ölüm verileri yoktur. Ölüm 

nedenleri, aile hekimliğine geçilmeyen yerlerde sadece il ve ilçe merkezlerinden toplanılmaktaydı.  
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 (DSÖ, OECD ve AVROSTAT tarafınca kabul edilen Yeni ölüm formları), 2009 yılı 
baĢından itibaren sahada uygulanmakta olup ICD 10‘a ve temel ölüm nedenine göre veriler 
toplanmaktadır. Hekimler tarafından 1. ve 2. basamak sağlık kurumlarında  ve 2011 itibari ile tüm 
aile hekimleri tarafından bu formlar doldurulup TÜĠK‘e gönderilecektir. 

Elimizdeki mevcut verilere göre kanser ülkemizde en önemli ikinci ölüm nedenidir. 
Yıllık 70.000 kiĢinin kansere bağlı öldüğü projekte edilmektedir. TÜĠK verilerine göre kansere 
bağlı yıllık ölüm sayısı 33.000‘ ler düzeyindedir, ancak TÜĠK ölüm nedenlerinin sadece % 50‘sini 
toplayabilmektedir. UHY-ME ÇalıĢmasında da 2010 yılı için yapılan projeksiyon yaklaĢık 70.000 
kansere bağlı ölüm Ģeklindedir. Akciğer kanseri en fazla ölüme yol açan kanserdir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. 04.06.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, 

Mehmet Günal ve Nevin Uysal (TUĠK  Uzmanları) sunumu 
2. Nazan Yardım, Salih Mollahaliloğlu, Berrak Nora BaĢara. Türkiye‘de Kanser Durumu ve 

Uluslar arası Göstergeler ile Uyumun Değerlendirilmesi, Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları, 
Türkiye‘de Kanser Kontrolü, 2009. 

 

 3.6. ÜLKEMĠZDE KANSER KONUSUNDA ÇALIġAN ĠNSAN 
KAYNAKLARI  

Ülkemizde en ciddi sorunlardan birisi insan gücüdür. Ġnsan kaynaklarının sadece sayı 
açısından değil niteliksel olarak da yetersizliği söz konusudur. Son yıllarda mecburi hizmet 
yükümlülüğü ile ciddi bazı düzelmeler olsa da, halen insan kaynaklarının dağılımı açısından ülke 
genelinde ciddi bir dengesizlik söz konusudur. AĢağıdaki tabloda Ocak 2011 itibari ile sağlık 
personelinin sayısı görülmektedir.  (Tablo 68). Bu veriler dinamik olarak değiĢmekte ve özellikle 
üniversite hastanelerinde çalıĢan hekimler ile ilgili veri eksiklikleri olabilmektedir. 

Uzman hekim sayısı azdır ve çoğu merkezi yerlerde çalıĢmaktadır. Bu da periferdeki 
hastaların hizmete ulaĢım konusunda ciddi sorun yaĢamalarına yol açmaktadır. Uzman hekim 
yokluğu nedeni ile bazen son derece basit tedavilere bile yüzlerce kilometre uzaklarda merkezi 
yerlerde ulaĢılabilmektedir. Tabii ki bunun hasta ve yakınları üzerinde ciddi bir ekonomik yükü 
vardır. Ayrıca, kanser gibi ağır bir hastalıkla mücadele eden bu kiĢiler üzerinde evlerinden ve 
yakın akrabalarından uzak geçirdikleri onlarca gün ciddi bir psiko-sosyal yük getirmektedir. Son 
yıllarda Sağlıkta DönüĢüm Programı ve mecburi hizmet uygulamasının yeniden baĢlatılması ile bu 
tür sorunlar kısmen de olsa düzelmeye baĢlamıĢtır. Uzman hekim sayısında da yıllar içerisinde 
belli oranda artıĢ olsa da, mevcut sayı halen yeterli değildir. 

Ülkemizdeki hekim ve hemĢire sayıları bazı diğer ülkeler ve de Avrupa Birliği ile 
aĢağıdaki grafiklerde kıyaslanmıĢtır. Görüldüğü üzere ülkemizde genel anlamda insan 
kaynaklarında ciddi bir sorun vardır ve bu sorunun çözümü en erken dönemde 10-15 yıl alacaktır. 

Tüm dünyada faaliyet alanları özellikle kanser olan uzmanlık alanları: Tıbbi onkoloji 
(medikal onkoloji), Radyasyon onkolojisi, Jinekolojik onkoloji, Cerrahi onkoloji, Çocuk 
Hematolojisi ve Onkolojisi, Palyatif bakım uzmanlığıdır. 

 

 3.6.1. Tıbbi Onkoloji (Medikal Onkoloji) 
Tıbbi onkoloji (Medikal onkoloji) alanında, Ocak 2011 tarihi itibarıyla aktif çalıĢan 

medikal onkoloji uzmanı sayısı ise 172‘dir. Ayrıca halen eğitimine devam eden toplamda 92 
uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. Oysa Sağlık Bakanlığı hesaplamalarına göre, ülkemizde en 
azından 700 medikal onkolog hizmet vermelidir. Medikal onkoloji ülkemizde en fazla ihtiyaç 
duyulan insan gücüdür. Türkiye tüm Avrupa ülkeleri içinde nüfus baĢına en az tıbbi onkoloji 
uzmanı düĢen ülke (yaklaĢık 1 milyon nüfusa 2,4 uzman) durumundadır. Tıbbi onkoloji uzmanı 
sayısının yetersizliği onkoloji hizmet kalitesinin artırılmasında en önemli tıkanma noktalarından 
birini oluĢturmaktadır.  
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 Tablo 68. Tüm Sektörlerde Bazı Sağlık Personeli Sayıları Türkiye 

 
 Kaynak: SB Personel Genel Müdürlüğü Ocak 2011 Verileri 

 
Medikal onkoloji uzmanındaki bu açıklık klinik hizmetlerin sunumunda ciddi sorunlar 

doğurmaktadır. Tıbbi onkolog sayısındaki yetersizlik, diğer uzmanlık alanlarının, kendi 
kanserlerinin takip ve tedavilerini yapmaları sonucunu getirmiĢtir. Bugün için bu durum, özelikle 
Radyasyon Onkologları için ve bunun yanında onkolojiyle uğraĢan dallar için kabul edilebilir ve 
doğru bir yaklaĢımdır. YÖK ile gerekli temasların baĢlatılarak bazı yan dalların da (jinekolojik 
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onkoloji, üroonkoloji gibi) geliĢtirilerek kemoterapi verilmesi konusunda sertifikalandırılmaları 
ülkemizdeki mevcut açığın kapatılmasında önemli bir strateji olacaktır. 

 

 
ġekil 130. Her 1.000 KiĢi BaĢına DüĢen Doktor Sayısı 
Kaynak: SB KSDB Veri ve Sunumları 
 

 
 ġekil 131. Doktor Sayılarında Türkiye ile AB ülkeleri Ortalamasının KarĢılaĢtırılması 
(Her 100,000 KiĢiye DüĢen Doktor, Uzman Doktor ve HemĢire Sayısı) 
 Kaynak: SB KSDB Veri ve Sunumları 
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 3.6.2. Radyasyon Onkolojisi 
Radyasyon Onkolojisi alanında, Ocak 2011 tarihi itibarıyla 387 doktor aktif olarak 

çalıĢmaktadır. Ayrıca halen eğitimine devam eden 125 uzmanlık öğrencisi vardır. Ülkemizde 
yeterli sayıda radyasyon onkoloğu vardır. Bu kapsamda sorun doktor sayısında değil, aĢağıda 
değinildiği gibi cihaz kullanımında oldukça önemli olan radyasyon fizikçisi sayısındadır. 

 

 3.6.3. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 
Jinekolojik onkoloji yeni ihdas edilen dallar arasındadır. ġu an için bu dalda dosyalarını 

teslim eden 171 doktorun dosya inceleme iĢlemleri halen devam etmektedir. Ancak 
sertifikalandırma sonrası eğitimlerin devam etmesi ve yan dal eğitim programlarının açılması için 
gerekli yürütme mahkemece durdurulmuĢtur. 

 

 3.6.4. Cerrahi Onkoloji/Onkolojik Cerrahi 
1982 yılında bir uzmanlık dalı olarak oluĢturulan ancak 2002 yılında uzmanlık alanı 

olmaktan çıkarılan onkolojik cerrahi alanında ülkemizde 21 doktorun uzmanlık belgesi vardır. 
2009 yılında yeni yönetmelikle bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmiĢtir. 363 genel cerrahi 
uzmanı doktor bu dalda uzmanlık belgesi almak talebiyle dosya vermiĢtir. Ancak DanıĢtay 8. 
Dairesinin 15.03.2010 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiĢtir. Bu nedenle 
363 doktora ait dosyanın inceleme iĢlemleri yapılamamaktadır. 

 

 3.6.5. Çocuk Hematolojisi Onkolojisi 
Çocuk hematolojisinde 1973 ve çocuk onkolojisinde 1983 yılından bu yana uzmanlık 

eğitimi verilmektedir. Bu alanlarda ülkemizde sırasıyla 82 ve 43 uzman bulunmaktadır. Bu 
sayıların yetersizliği nedeniyle 2009 tarihli Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliği ile bu iki dal Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında birleĢtirilmiĢtir. Ancak 
DanıĢtay‘ ın 18.05.2010 tarihli ve E.2009/9750 sayılı kararı ve E.2010/106 sayılı kararı ile bu 
birleĢtirme iĢleminin yürütülmesi durdurulmuĢtur. 

Halen eğitimine devam etmekte olan toplam 20 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. 
 

 3.6.6. Palyatif Bakım Uzmanlığı 
Türkiye‘de palyatif bakım halen neredeyse hiç yoktur. Bu konuda üniversitelerimizce 

verilen özel bir uzmanlık da yoktur. Temel tıp ve hemĢirelik eğitimlerinde de oldukça kısıtlı 
bilgiler verilmektedir. 

Yan dal eğitimlerindeki mevcut mecburi hizmet uygulamasının yeni mezun hekimlerin 
bu yan dalları tercih etmesinde önemli bir engel teĢkil ettiği de bir gerçektir. Fazladan eğitim alan 
bu kiĢilere ek olarak mecburi hizmet konulması ile açılan kadrolara tercih yapılmadığı 
görülmektedir ve bu konuda bazı değiĢikliklerin uygun olacağı tespit edilmiĢtir. 

Birinci faaliyet alanı kanser olan bu uzmanlık alanları dıĢında tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de yan faaliyetler olarak onkoloji ile uğraĢan uzmanlıklar vardır. Bunlar arasında 
nükleer tıp uzmanları, patologlar, genel cerrahlar, gastroentereloji uzmanları sayılabilir (Tablo 69). 
Gelecek yıllarda planlanan merkezi kemoterapi ünitelerinde çalıĢacak onkoloji eczacıların da 
önemli bir ihtiyaç olacağı açıktır. 

 

 3.6.7. Diğer Önemli Sağlık Personeli 
Öte yandan bu alanda hizmet veren önemli bir  yardımcı sağlık personeli grubu vardır. 

Bunlar arasında onkoloji hemĢireliği, radyosyon teknisyenliği ve radyasyon fizikçisi, diyetisyen, 
psikolog ve sosyal hizmet uzmanları sayılabilir (Tablo 70). Ülkemizde onkoloji alanında hizmet 
veren bu yardımcı personel sayılarında ciddi bir eksiklik söz konusudur. Bu sorun özellikle 
radyasyon fizikçisi ve teknisyenliği alanında çok önemlidir.  
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Tablo 69. Türkiye‘de Onkoloji Alanında Hizmet Veren Diğer Personelin Sayıları 

  Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel Toplam 

Patolog 675 326 123 1124 

Genel cerrah 2209 520 1365 4094 

Gastroeneterolog 147 138 112 397 

Nükleer Tıp Uzmanı 167 139 75 381 

Diyetisyen 646 219 493 1358 

Halk Sağlığı Uzmanı 144 231 19 394 

Onkoloji HemĢireliği    525 

Psikologlar 796 135 184 1115 

Radyoloji Teknisyeni 8446 886 1773 11105 

Sosyal Hizmet Uzmanı 483 61 8 552 

Eczacı 1336 198 23435 24969 

Radyasyon Fizikçisi    110 

Radyoterapi Teknisyeni    300 

 Kaynak: SB SEGM 2009 verileri 
 
ESTRO (Avrupa Terapotik Radyasyon Onkolojisi Derneği)‘nun ve EFOMP (Avrupa 

Medical Fizikçiler Birliği)'un önerileri her 250 hastaya bir radyasyon onkoloğu, her 400 hastaya 1 
radyasyon fizikçisi, her 60 hastaya bir tekniker ve her makineye bir bakım mühendisi Ģeklindedir. 
Ayrıca, radyoterapinin nitelikli bir Ģekilde uygulanabilmesi için gerekli olan radyoterapi teknisyen 
sayısı; her tedavi aygıtı, simülatör ve kalıp odası için ikiĢer teknisyen olarak hesaplanmalıdır. Buna 
göre ülkemizdeki açık Tablo 70‘ te gösterilmiĢtir.  

 
Tablo 70. Ülkemizde Radyasyon Onkoloğu, Fizikçisi ve Teknisyeni Konusundaki Açık 

  MEVCUT GEREKLĠ  AÇIK 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı 387 408 21 

Radyoterapi Fizikçisi  110 406 296 

Radyoterapi Teknisyeni 300 1700 1400 

Kaynak: SB THGM Verileri 

 

 3.6.8. Radyasyon Fizikçisi Sayısındaki Yetersizlik ve Çözüm Önerileri 
Mevcut personel 100-120 civarında olup ihtiyacın 1/4‘ ine karĢılık gelmektedir. 

Radyoterapi donanım parkının artırılması mutlak bir gerekliliktir. Ancak radyasyon fizikçisi sayısı 
mevcut donanımı bile sürdürmeye yetmemektedir. Bu açığın en hızlı biçimde kapatılması 
gerekmektedir.  

21 Temmuz 1994 tarih ve 1997 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan ―Tıpta Tedavi 
Amacıyla Kullanılan ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon Kaynaklarını Ġçeren Tesislere Lisans Verme 
Yönetmeliği‖  hükümlerine göre; radyoterapi yapılan merkezlerin bir fizik mühendisi adına 
lisanslanabilmesi için, 4. maddenin C bendinde ifade edilen Ģekliyle ―Fizik lisans, fizik 
mühendisliği veya nükleer mühendislik eğitimi üzerine, tercihen radyasyon onkolojisi veya ilgili 
bilim alanında lisansüstü eğitim yapmıĢ olmak‖ Ģartı aranmaktadır.  
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Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliğinde ise ―Madde 127 - Radyasyon 
fizikçisinin (Sağlık fizikçisi) yüksek fizik mühendisi olması Ģarttır. Bitirdiği yüksek okul ders 
programında bu dersi okumuĢ ve mastır yapmıĢ olanlar tercih edilir. Bulunmadığı takdirde bu 
konuda en az beĢ sene çalıĢmıĢ olanlar tercih edilir.‖  hükmü mevcuttur. 

Modern tıptaki geliĢmeler, hastalıkların teĢhis ve tedavisinde eğitimleri farklı dallarda 
olan uzmanların multidisipliner anlayıĢ içerisinde beraber çalıĢmaya baĢlamaları gerekliliğini 
doğurmuĢtur. Bu konu özellikle radyasyon üreten veya radyoaktif kaynak içeren son derece 
kompleks cihazların kullanıldığı dallardan birisi olan radyoterapide önem kazanmaktadır. Bu 
cihazların hatasız çalıĢması, hastaların en iyi Ģekilde teĢhis ve tedavisinin sağlanması ile hekim ve 
diğer personelin ise en az miktarda radyasyona maruz kalması için hasta dozimetrisi, karmaĢık 
yöntemlerin ve gereçlerin geliĢtirilmesi ve kullanılması, optimizasyonu, kalite kontrol dahil olmak 
üzere kalite güvencesi ve ıĢınlama konusunda radyasyondan korunmayla ilgili diğer hususlardaki 
söz konusu sorumluluklar EURATOM (Avropean Atomic Energy Comminity-Avrupa Atomik 
Enerji Kurumu) 97/43 direktiflerine göre medikal fizik uzmanına verilmiĢtir. 

Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği‘ndeki radyasyon fizikçisi olma Ģartları 
―Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon Kaynaklarını Ġçeren Tesislere Lisans 
Verme Yönetmeliği‘ndeki tanıma göre tekrar gözden geçirilmelidir. Yataklı Tedavi Kurumları 
ĠĢletme Yönetmeliği‘ndeki radyasyon fizikçisi tanım, görev ve yetkilerinde Sağlık Bakanlığı‘nın 
değiĢiklik çalıĢmaları devam etmektir. 

 ―Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair 
Yönetmelik‖  içerisinde yapılacak düzenlemeyle; radyasyon fizikçisinin mali ve özlük haklarının 
iyileĢtirilmesi, özel sektöre geçiĢlerin önlenmesi ve özel sektörde çalıĢanların bakanlık bünyesinde 
çalıĢmaları özendirilebilir. 

AB müktesebatı ile uyumlaĢtırma çalıĢmaları çerçevesinde radyasyon fizikçisi, nükleer 
tıp fizikçisi, radyodiagnostik fizikçisi gibi personel tanımları ya da tıbbi fizikçi tanımı bir an önce 
açık ifadesini bulmalıdır. Ayrıca ilerleyen dönemlerde yeterli uzman kadrolarının sağlanması ile 
radyasyon fizikçilerine yardımcı dosimetrist olarak tanımlanan bir ara meslek grubu da 
önerilebilir. Sağlık Bakanlığı‘nın bu meslek gruplarının tanımlanması ve özlük haklarının 
düzeltilmesi konusunda çalıĢmaları devam etmektedir. 

 

 3.6.9. Diğer Ara Meslek Grupları: 
Öte yandan, onkoloji hizmetlerinin tüm yurtta yaygınlaĢtırılması için bazı ülkelerde 

yıllardır uygulanılan ve baĢarılı sonuçların elde edilmiĢ olduğu ara meslek gruplarına da ihtiyaç 
duyulmaktadır. Örneğin, tarama programlarında 72 milyon nüfusa yetecek kadar patoloğumuzun 
olmadığı açıktır. Mevcut az sayıdaki patoloğun da verimli kullanılması gerekir. Bu yetiĢmiĢ insan 
gücümüzü sıradan yapılan milyonlarca smear (rahim ağzı sürüntüsü) değerlendirilmesinde 
kullanmak hiç de ekonomik değildir. Bu kapsamda yurt dıĢı örneklerde olduğu gibi, sitoteknolog 
adını verdiğimiz bir ara gruba ihtiyaç olduğu açıktır. Sitoteknologlar, sağlık teknisyenleri, 
biyologlar veya tıbbi teknologların 2 yıllık bir üst ihtisas ile eğitilmesi ile yetiĢtirilirler. Görevleri 
rutinde tarama sonucu alınan milyonlarca smeari değerlendirmek ve sadece normal ile anormal 
hücre varlığını ayırmaktır. Böylece, uzman patologlarımız milyonlarca normal smeari 
değerlendirmek yerine sadece anormal bulguların ya da Ģüphenin olduğu preparatları 
değerlendirmelidir. Bu uygulama kısıtlı sayıdaki uzman patoloğumuzun daha verimli kullanımını 
sağlayacaktır. 

Bir diğer ara meslek grubu da, ―mamografer‖  denilen özel yetiĢtirilmiĢ teknisyenlerdir. 
Meme kanseri taramasında çekilen milyonlarca mamografinin değerlendirilmesinde uzman 
radyolog sayımız ne yazık ki yeterli değildir. Bu nedenle aynen yukarıda bahsedilen 
sitoteknisyenlerde olduğu gibi, mamografileri değerlendirecek ve normal-anormal ayrımını 
yapabilecek ve Ģüpheli filmleri uzman radyologlara yönlendirebilecek bir ara meslek grubuna 
ihtiyaç olduğu açıktır. Bu Ģekilde raporlama süreleri kısalacak, uzman hekimlerimiz verimli bir 
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Ģekilde kullanılacak ve toplum tabanlı ülke çapında bir tarama programı daha etkin bir Ģekilde 
çözülecektir. 

Onkoloji alanında önemli bir diğer uzmanlık dalı da nükleer tıp uzmanlığıdır. 
EndüstrileĢmiĢ ülkelerde yaklaĢık 100 bin kiĢiye bir nükleer tıp uzmanı düĢtüğü bildirilmektedir. 
2001 yılında Kanada‘daki nükleer tıp uzmanı sayısı nüfus ile orantılandığında, 150 bin kiĢiye bir 
nükleer tıp uzmanı düĢerken 1996 da ġili‘de bu oran 400 bin kiĢiye bir uzmandır. Türkiye‘de 381 
civarı nükleer tıp uzmanına karĢılık; nüfus 2010 yılı için yaklaĢık 72,5 milyon olarak alındığında 
190 bin kiĢiye bir uzman düĢmektedir. 

100 bin kiĢiye 1 uzman düĢmesi için, Ģu anda Türkiye‘de 720 uzmanın olması gerekir. 
Nükleer tıpta dört yılda uzmanlık verildiği göz önüne alınarak, mevcut tıpta uzmanlık 
öğrencilerinin kabaca 1/4‘ünün her yıl uzman olduğu düĢünülürse, yılda ortalama 40 uzman mezun 
olacaktır. Yeni uzmanlık öğrencisi kadrosu eklenmeyeceği, nükleer tıp uzmanlarının çoğunlukla 
genç olmaları nedeniyle alandan kaybın ihmal edilebileceği varsayılırsa ve 10 yıl sonra Türkiye 
nüfusu 80 milyon olarak öngörülürse; 100 bin kiĢiye 1 uzman oranına ulaĢılması yaklaĢık 10 yıl 
alacaktır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Türkiye‘de onkoloji hizmetlerinin sağlıklı, eĢit ve dengeli bir Ģekilde yürütülmesinin 

önündeki en önemli sorun insan kaynaklarıdır. 
Ülkemizde onkoloji alanında özellikle medikal onkoloji alanında yetiĢmiĢ uzman 

personel sayısında ciddi yetersizlikler söz konusudur. Bu konuda YÖK tarafından gerekli 
giriĢimler yapılmalıdır. 

Yan dal ihtisasları için ek devlet hizmeti yükümlülüğü bu branĢların hekimlerce tercih 
edilmesinin önünde bir engeldir. 

Ülke çapında daha standart ve kaliteli tedavi olanaklarının sağlanması için diğer onkoloji 
yan dallarının da geliĢtirilmesi ve desteklenmesi gerekir (üroonkoloji, jinekolojik onkoloji ve 
cerrahi onkoloji gibi) 

Medikal onkoloji uzmanlarının azlığı nedeni ile kemoterapi uygulamalarında diğer yan 
dallardan da verimli bir Ģekilde faydalanılmalıdır. 

Palyatif bakım ve terminal hasta bakımı konuları temel tıp eğitimine yerleĢtirilmeli ve 
üzerinde önemle durulmalıdır. En azından birkaç üniversitemiz ya da Eğitim AraĢtırma 
Hastanemizde de palyatif bakım uzmanlık anabilim dalları açılmalıdır. 

Yardımcı personel sayıları açısından radyasyon fizikçisi sayısı oldukça kısıtlıdır. 
Ülkemizde radyasyon onkoloğu sayısı yeterli olsa da her cihazın çalıĢtırılmasında önemli olan 
radyasyon fizikçisi sayısı oldukça yetersizdir. Bu konuda YÖK tarafından gerekli önlemler 
alınmalıdır. Ayrıca bu meslek grubuna teĢvik edici bazı uygulamalar da yapılmalıdır. Bir baĢka 
önlem ise dosimetrist olarak ifade edilen ara meslek grupları olabilir. 

Daha etkin bir tarama programı  ve az sayıdaki olan patolog ya da uzman radyolog 
sayımızın daha verimli kullanılabilmesi için sitoteknisyen ve mamografer gibi bazı ara meslek 
gruplarına  ihtiyaç vardır.  
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 3.7. ÜLKEMĠZDE KANSER ALANINDA CĠHAZ ENVANTERĠ  
Kanser konusunda cihaz altyapısı oldukça geniĢ bir yelpazede incelenebilir. Burada hem 

tarama ve erken teĢhis cihazlarından, hem görüntüleme cihazlarından, hem cerrahi modern 
teknolojilerden ve yeni teknoloji radyoterapi cihazlarından bahsedilebilir. Bu bölümde modern 
ülkelerde olmazsa olmaz bazı cihazların mevcut sayıları verilecektir.  

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (THGM) tarafından 2020 yılına 
kadar yapılan geniĢ projeksiyonlu yatırım planları ayrı bir bölümde ele alınacaktır. Bu tedavi 
planına göre, ülkemiz belli sayıda sağlık bölgelerine bölünmüĢ ve mevcut durum ile gelecek 
planları bu bölgelere göre yapılmıĢtır. 

Ülkemizde tedavi gören yıllık onkoloji hasta sayıları aĢağıda verilmiĢtir. (Tablo 71) 
Tablo‘da görüldüğü gibi, cerrahi hasta sayıları, kemoterapi alan hasta sayıları ve radyoterapi alan 
hasta sayıları toplu olarak ele alındığında; ciddi bir hasta yükü ile karĢılaĢıldığı açıktır. Bu hasta 
yükü her geçen yıl artmaktadır ve bu nedenle geleceğe yönelik planlamaların da uygun Ģekilde 
yapılması gerekmektedir. 

 
Tablo 71. Onkoloji Kliniklerinde Tedavi Edilen Hasta Sayısı 2009 

Yatarak Tedavi Olan Yıllık Hasta Sayısı 42.598 

Ayaktan Tedavi Olan Yıllık Hasta Sayısı 681.211 

Onkoloji Servis Yatak Sayıları 10.724 

6 Aylık Kemoterapi Alan Hasta Sayısı 107.775 

6 Aylık Radyoterapi Alan Hasta Sayısı 95.098 

Kaynak: SB THGM 
 
Bu kapsamda, bu hasta sayısına hizmet veren onkoloji merkezlerimizin sayısının da 

yeterli olduğunu söyleyebilmek pek mümkün değildir. Ülkemizde onkoloji hastalarının tedavi 
alabileceği hastane sayısı az olmakla beraber esas sorun geliĢmiĢ (komprehensif) kanser 
merkezlerinin sayısında ve dağılımındadır (Tablo 72). Daha önemli bir açık ise terminal hasta 
bakımının yapılacağı ve ağrı tedavisinin gerçekleĢtirileceği palyatif bakım merkezlerindedir. Ne 
yazık ki, ülkemiz bu açıdan pek çok batılı devletin gerisinde bulunmaktadır (Tablo 73). Ayrıca, 
mevcut basit ağrı merkezlerinin de % 70‘ inden fazlası Ankara ve Ġstanbul‘da yerleĢiktir. Bu 
nedenle ağrı Ģikâyeti olan hastaların son derece basit tedavilere dahi kendi yaĢadıkları yerlerde 
ulaĢma imkânları bulunmamaktadır. 7 palyatif bakım merkezinin pek çoğu da halen tam kapasite 
çalıĢmamaktadır. 

 
Tablo 72. Türkiye‘de Onkoloji Hastalarına Hizmet Veren Klinikler, 2009.  

 Sağlık 
Bakanlığı 

Üniversite Özel TOTAL 

Onkoloji 
Kliniklerinin 
Sayısı 

27 29 17 68 

 Kaynak SB THGM 2009 
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 Tablo 73. Türkiye‘deki Palyatif Bakım ve Ağrı Merkezleri Sayısı  2009  

 Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel Toplam 

Palyatif Bakım 
Merkezi 

1 5 1 7 

Ağrı Üniteleri 35 31 6 72 

 Kaynak: SB KSDB Verileri 
 
 ÇağdaĢ toplumların kanser kontrol programlarının en önemli parçası kanser 

taramasıdır. Tüm dünyada taranması önerilen üç kanser vardır: Rahim ağzı (servikal) kanserleri, 
meme kanserleri ve kolorektal kanserler. Ülkemizde servikal kanserlerin taranması için cihaz 
altyapısı ve tarama merkezi sayısı oldukça yeterlidir. Servikal kanserlerde ülkemizin önündeki 
esas sorun patolog sayımızın yetersiz olmasıdır. 

 Öte yandan kolorektal kanser taramalarının en önemli yapı taĢı, dıĢkıda gizli 
kan testi sonucuna göre yapılacak olan kolonoskopidir. Ülkemizdeki kolonoskopi sayısı ve 
kolonoskopi yapan hekim sayıları yeterli gibi görünmektedir (Tablo 74). Kolorektal kanser 
konusunda esas sorun, hekimlerimizin kolonoskopi açısından yeterince eğitilmiĢ olmaması ve belli 
uluslararası kalite standartlarında ve komplikasyon oranlarında gerçekleĢtirebilmeleridir. Zira 
kolonoskopi yapabilen hekimlerimizin çoğu gastroenteroloji uzmanı değil, genel cerrahi uzmanı 
olup, bu iki meslek grubunun ortak  eğitim programları açısından ortak çalıĢması gerekmektedir. 

 
Tablo 74. Kolorektal Kanser Taramalarında Ülkemizin Mevcut Altyapısı  2009 

Kolonoskopi Cihaz Sayısı 758 

Kolonoskopi Yapabilen Hekim Sayısı 1305 

Kaynak SB KSDB Verileri 
 
Meme kanseri taramasında kullanılan en önemli cihaz mamografi cihazıdır. Ne yazık ki, 

birkaç yıl öncesine kadar mamografi cihazı sayılarımız yeterli değildi. Son yıllarda, özellikle 
hizmet alımı metodunun kullanılıyor olması ayrıca KETEM sayılarındaki hızlı artıĢa paralel olarak 
mamografi cihazı sayılarımız hızla yükselmiĢtir (Tablo 75). Ancak burada değinilmesi gereken 
önemli bir diğer nokta da tek baĢına cihaz sayılarının bir Ģey ifade etmediğidir. Örneğin Ģu an için 
Ġngiltere‘deki mamografi sayısı bizim ülkemizden daha fazla değildir. Ancak, BirleĢik Krallık‘ ta 
çok ciddi bir Ģekilde yürütülen meme kanseri tarama programı vardır. Bu da göstermektedir ki, 
önemli olan nokta sadece cihaz sayısı değil, bu cihazların verimli kullanımı, ülke çapında dağılımı 
ve halkın bu servislere ulaĢmak için mevcut farkındalık durumlarıdır. Aksi takdirde, sadece cihaz 
sayılarına bağlı bir planlama, ülkemizi bir cihaz çöplüğüne dönüĢtürebilir. Ülkemizde mamografik 
taramalar konusunda önemli bir eksiklik gezici mamografidir. Kırsal bölgelerde kanser taraması 
hizmetlerinin en hızlı ve etkin Ģekilde ulaĢtırılması gezici bir takım mekanizmalar ile sağlanabilir. 

 
Tablo 75. Ülkemizdeki Mamografi Cihaz ve Tetkik Sayıları 2009 
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Sağlık Bakanlığı 209 101 643.275 249.217 892.492 

Özel 312 87 300.260 15.697 315.957 

Üniversite 60 1 188.800 3.822 192.622 

TOPLAM 581 189 1.132.335 268.736 1.401.071 

Kaynak: SB KSDB Verileri 



- 332 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 
Tablo 76. Ülkemizdeki Mamografi Cihaz Sayısının Yıllar Ġçerisindeki DeğiĢimi  2009  

 
Kaynak: SB KSDB Verileri 
 
Tedavi konusunda cihaz altyapılarında en önemli konulardan birisi mevcut radyoterapi 

cihazlarıdır. Radyoterapi cihazları açısından teknoloji ne yazık ki çok hızlı ilerlemektedir. 
Cobalt‘ lı cihazlar ile baĢlayan radyoterapi araçları hızla LINAC, IMRT, eksternal radyoterapi ve 
brakiterapi cihazları, simulatör cihazları, cyberknife ve gamma knife gibi çok üst düzey yeni 
teknolojik cihazlar ile takip edilmiĢtir. AĢağıdaki tablolarda ülkemizdeki radyoterapi cihazlarının 
genel sayıları ve dağılımları görülmektedir (Tablo 77,78). Dünya Sağlık Örgütü; 300 hastaya bir 
megavoltaj tedavi aygıtı ve 900 hastaya 1 simülatör öneriyor. Kuzey Amerika rakamları ile cihaz 
baĢına, yıllık 400 hasta alınması ideal olarak kabul edilir. 1999 yılı için Fransa‘da cihaz baĢına 
yıllık radyoterapi hastası bölgelere göre 357 ile 604 arasında değiĢmekle birlikte genellikle 400-
500 arasındadır. Bölgesel cihaz sayısı 167.000 nüfusa 1 cihaz olacak Ģekilde sınırlandırılmıĢtır ve 
daha fazla cihaz sayısına izin verilmez. Mevcut cihazlara göre her 1 milyon kiĢiye 6 cihaz 
düĢmektedir. Radyoterapi fizikçisi sayısı Fransa için de bir sorun olarak görülmektedir ve ortalama 
cihaz baĢına 1 radyoterapi fizikçisi bulunmaktadır. Ülkemizde de cihaz baĢına 500 hasta hedef 
olarak seçilirse 2010 için toplam 203 megavoltaj tedavi cihaz mevcut olmalıdır. Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu verileri doğrultusunda ülkemizdeki C0-60 ve lineer hızlandırıcıların (LĠNAC) 23 
ilde toplamı 148 civarıdır (Sağlık Bakanlığı‘na bağlı 11). Ülkemizde beklenen hasta hızı ile 
mevcut tedavi cihaz sayısı dikkate alındığında yaklaĢık 1 milyon nüfusa 2 cihaz düĢtüğü 
görülmektedir. Genel verimlilik açısından bakıldığında yılda 500 hastayı tedaviye alacak bir ünite 
rakipsiz olarak 500.000 civarında bir nüfusa doğrudan hizmet veriyor olmalıdır. Cihaz baĢına 
yıllık 250‘den az hasta olması durumunda maliyet açısından verimli bir sağlık yatırımı olmadığı 
kabul edilebilir. Maksimum olarak bir cihazda yılda 750 hasta tedaviye alınabilir. 

Görüldüğü üzere, ülkemizde çok ciddi bir oranda olmasa da radyoterapi cihaz 
sayılarımızda eksiklikler söz konusudur (Tablo 77) ve yeni yatırımlar gerekmektedir. Bunun 
yanısıra, mevcut cihazlarımızın % 15-20 oranında da yenilenmesi gerekmektedir. Cihazların 
bakım ve onarım süreleri de hesaba katıldığında radyoterapi sırasında bazı hastaların neden 
haftalarca beklediği anlaĢılabilir. Nihai tedavilerinde ve prognozlarında bir kötüleĢme olmaması 
için radyoterapi planlamalarının ve gerekli yatırımlarının zamanında yapılması çok önemlidir.  
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Tablo 77. Ülkemizdeki Radyoterapi Cihazı Sayıları (Alt Gruplara Göre), 2010. 
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Devlet 
Hastanelerinde  

14(% 33)  21(% 20)  37(% 24)  2 1+5 2+1   

Üniversitelerde  20(% 45)  55(% 51)  75(% 49)  18   2 3 

Özel 
merkezlerde  

11(% 22)  29(% 29)  41(% 27)  7 1 2   

Toplam  45(% 30)  105(70)  150 27 2+5 6:+1 3 

 Kaynak: SB THGM Verileri 2010 

 
ġekil 132. Türkiye‘de Radyoterapi Cihazlarının Ġllere Göre Dağılımı, 2010.  
Kaynak: SB THGM Verileri 2010 

 
Tablo 78. Uluslararası Standartlara Göre Megavoltaj Aygıt Eksiklikleri 2010  

 400 Hasta/1 LĠNAC 500 hasta/1 LĠNAC 

Hasta/yıl ≥145000 ≥145000 

RT Hastası/yıl 101500 101500 

Aygıt ihtiyacı 254 203 

Mevcut cihaz sayısı 150/105 150/105 

SB‘da cihaz sayısı 35/21 35/21 

Açık 104 / 149 53 / 98 

Kaynak: SB THGM Verileri 2010 
 

 Tablo 79. Bir Milyon Nüfusa DüĢen Megavoltaj Cihaz Sayısı KarĢılaĢtırması, 2010 

Bir Milyon nüfusa düĢen Megavoltaj aygıt sayısı RT Uzmanı sayısı 

DSÖ önerisi 5 6 

ABD 12  

Fransa 6,5  

Ġngiltere 3,8  

Hindistan 0.3  

Türkiye 2 5,5 

Kaynak: SB THGM Verileri (DSÖ Önerilerine Göre) 



- 334 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Kanser konusunda önemli bir diğer altyapı ise görüntüleme cihazlarıdır. Mevcut durum 
ile ülkemizde ultrason, MR ya da tomografi sayılarının da ulaĢım imkanlarının da çok iyi bir 
konumda olduğu söylenebilir. Son yıllarda özellikle standart görüntüleme metotları ile 
görülemeyen ancak klinik olarak Ģüphenin devam ettiği olgularda kullanılan PET-BT kullanımı 
tüm dünyada popüler hale gelmiĢtir. AĢağıda ġekil 133‘de görüldüğü üzere, ilk defa 2002 yılında 
ülkemize giren PET-BT‘ ler çok hızlı bir Ģekilde artıĢ göstermiĢtir. Ancak, bu sefer daha önceki 
yıllarda yapılan hatalara düĢülmemiĢ ve PET-BT planlamasında belli bazı kontroller sağlanmıĢtır. 
Almanya‘da yaklaĢık 83 PET olup bir milyon nüfusa, 1 adet PET düĢmekte. Türkiye‘de 19 ilde 
(S.B. 9 il) 66 PET olup, bir milyon nüfusa 0,9 adet PET düĢmektedir. Ülkemiz PET konusunda 
dünya ortalamasının hayli üzerindedir ve geliĢmiĢ ülkeler düzeyini yakalamıĢtır. Bölgesel bazlı 
eksiklikler vardır. Bölgesel farklılıkların giderilmesi için yatırımlarımızın kısa ve uzun vadeli 
olarak hazırlanmıĢ bir plan çerçevesinde yaklaĢık 750 bin -1 milyon nüfusa bir PET-CT düĢecek 
Ģekilde yürütülmesi Sağlık Bakanlığı‘nca planlanmıĢtır (Tablo 80, ġekil 133,134).  

 
Tablo 80.Türkiye‘de Nükleer Tıp Cihaz Durumu,  2010  

Nükleer Tıp Cihaz Durumu  Sağ. Bak.  Üniversite  Özel  Toplam  

PET / PET-CT  15 (10 ilde) 24 18 67 (20 il) 

Nükleer Tıp Laboratuarı  53 (29 ilde) 53 111 217 (42 il) 

Gamma Kamera  70 105 112 287 

Ġ -131  14 20 4 38 

-FDG üretimi ve dağıtımı yapan 8 merkez var (Ġstanbul(2), Kocaeli(2), Ġzmir(2), Adana 1, 
Ankara1) 
 GA-67 üretimi Kocaeli'nde bir merkez var. -TL-201 üretimi yapan Kocaelinde bir merkez var 
-MO/TC-99 JENARATÖRÜ 4 merkezde var (Kocaeli, Ġzmir, Adana, Ankara).  

Kaynak: SB THGM Verileri 2010 
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 ġekil 133. PET-CT ve Nükleer Tıp Laboratuarlarının ve Uzman Doktorın Dağılımı 
 Kaynak: SB THGM Verileri 2009 

 

 
ġekil 134. Sağlık Bakanlığı‘na Ait Hastanelerde Nükleer Tıp Laboratuar ve Uzman 

Doktor Sayıları, 2009 
Kaynak: SB THGM Verileri 2009 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemizde kanser taraması konusunda mevcut altyapı yeterlidir ancak hizmetin perifere 

yayılması için gezici üniteler oluĢturulabilir. 
Mevcut onkoloji hizmet ünitelerimizin altyapıları güçlendirilmelidir. Bununla beraber 

ülkemizde komprehensif kanser merkezlerinin sayısı da azdır. Kısıtlı sayıda olan bu merkezler 
Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde yerleĢiktir. Bu nedenle hem hastanelerde 
yığılmalar hem de kanserli hastaların günlerce yakınlarından ayrı bir Ģekilde baĢka Ģehirlerde 
geçirmelerine yol açmaktadır. 

Ülkemizde palyatif bakım merkezi yok denecek kadar azdır, bununla beraber ağrı 
ünitelerinin sayıları da, ülke çapında dağılımları da yetersizdir. 

Radyoterapi merkezlerimiz yeterli değildir. Mevcut cihazların % 20‘sinin yenilenmesi 
gerekir iken, bir yandan da uzun dönem planlamalar ıĢığında yeni yatırım planları yapılmalıdır. 
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nün bu kapsamda 2020 yılına kadar 
gerçekleĢtirmeyi planladığı yatırımların ilden ile sırayla gerçekleĢtirilebilmesi ve tüm yurtta 
yaygınlaĢtırılması önemlidir. 

Ülkemizde görüntüleme cihazları sayısı yeterlidir. Bununla beraber PET-BT cihazları da 
uzman doktor sayılarına paralel olarak planlanmaktadır. Mevcut sayılar birkaç yıl içerisinde çok 
hızlı bir artıĢ göstermiĢ olmakla beraber halen tüm ülke çapında yeterli değildir ve yeni alımlara bu 
planlama dâhilinde devam edilmelidir.  

 

KAYNAKLAR: 
1. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Verileri 

 

 3.8. TÜRKĠYE'DE KANSER TEDAVĠ MERKEZLERĠ  
Bu bölümde ülkemizde hizmet vermekte olan kanser tedavi merkezleri tek tek ele 

alınmayacaktır. Ancak, ülkemizde hizmet veren klinikler için ideal çalıĢma prensipleri ele 
alınacaktır. Bu kapsamda, 2005 yılında Prof. Dr. Tezer Kutluk ve Dr. Meltem ġengelen tarafınca 
hazırlanan ve 44 kanser tedavi merkezi ile 3 onkoloji enstitüsünün katıldığı bir araĢtırma raporu 
kısaca sunulacaktır.  

Ayrıca, olası sorunları yerinde görebilmek için Komisyon olarak Ankara Abdurrahman 
Yurtaslan Onkoloji Hastanesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampusu Medikal 
Onkoloji Bölümleri ziyaret edilmiĢtir.  Bu ziyaretler i le ilgili tutanaklar raporun Ekler bölümünde 
bulunabilir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan yeni tedavi merkezleri bu raporun 
ilerleyen kısımlarında sunulduğu için burada değinilmeyecektir. 

 

 3.8.1. Kanser Merkezleri  
Sağlık alanında teknolojideki heyecan verici, ama pahalı ve kontrolü güçleĢen 

biyoteknoloji patlaması, iletiĢim alanındaki tele-tıp, web tabanlı bilgi kaynakları gibi değiĢimler, 
klasik tıp eğitiminde daha az yer alan takım perspektifinin giderek önem kazanması, sürekli 
değiĢim içinde olan pahalı enformasyon sistemlerinin vazgeçilmez hale gelmesi, maliyet-kamuoyu 
duyarlılığı, malpraktis gibi politik ve yasal konular, yaĢam süresi ve bireyin topluma maliyeti ile 
ilgili demografik değiĢiklikler, sigortacılığın geliĢmesi ve yaygınlaĢmasına rağmen yoksulların 
nasıl sağlık hizmeti alması gerektiği ile ilgili sorunlar, hekim hasta iliĢkilerinin giderek artan grup 
pratikleri, ĢirketleĢme kültürü ile sanayi türü bir iliĢki haline dönüyor olması, bakım kalitesinde 
yapı-süreç-çıktı-etki iliĢkisinin önemi gibi noktalar sağlık sisteminde yakın yıllarda ciddi 
değiĢimleri baĢlatmıĢtır. Bu değiĢimlerin iyi anlaĢılması, izlenmesi ve uyum sağlanarak sağlık 
hizmetlerinin geliĢtirilmesi hayati önem taĢımaktadır. DeğiĢimin iyi izlenememesi büyük sorunlara 
yol açmaktadır. 

Ölüm nedenleri arasında ikinci sırada olan kanser bir taraftan birinci sırada olan 
kardiyovasküler sebeplerle arayı kapatırken, geliĢmiĢ ülkeler ile geliĢmekte olan ülkeler arasındaki 
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farklılık onkoloji alanındaki geliĢmelerden geliĢmekte olan ülkelerin nasıl yararlandırılacağı 
konusunu daha da ön plana çıkartmaktadır. Bu açıdan onkoloji ile uğraĢanların özellikle yönetim 
alanında çalıĢanların kendi sorumluluk alanlarındaki onkoloji kuruluĢları ile ilgili 
değerlendirmeleri düzenli olarak yapmaları önem taĢımaktadır.  

Ülkemizde onkologların çoğu genellikle yüksek standartlara sahip büyük merkezlerde 
çalıĢmaktadır. Ülkemizde onkologların çalıĢtığı merkezlerde ―standartlarla‖  ilgili sorun var mıdır? 
Varsa hangi standartlar daha uygundur? Bu standartları kim nasıl koyacak, nasıl yükseltilecektir?  

Kanserli hastalar ise genellikle tecrübeli büyük merkezlere gelmek istemektedir. Büyük 
Ģehirlere akın etmenin temel sebebi budur. Tecrübeli merkez neresidir? Büyük olmak, eski bir 
kurum olmak tecrübeli olmanın garantisi midir? Bu sorular irdelenmeli ve cevap aranmalıdır.  

Amerikan Kanser Cemiyeti ―Doğru hastaneyi nasıl seçersiniz?‖  sorusuyla hastalara 
yönelik olarak Ģu tavsiyelerde bulunmaktadır: Gideceğiniz hastanenin akreditasyonu var mıdır? 
Hastane tedavinin herhangi bir döneminde gerekebilecek alt birimlere sahip midir? Var olup 
olmadığı sorulması gereken bu birimler Ģunlardır: Patoloji, Klinik Patoloji Laboratuvarı, Kan 
Bankası, 24 saat doktor, Tümör Konseyi (multidisipliner), Sosyal Servisler, Solunum Tedavisi 
Departmanı, Rehabilitasyon Departmanı, ileri tanı cihazları (MRI, CT, PET), ileri tedavi 
ekipmanları (Lazer, radyasyon cihazları), Yoğun Bakım Ünitesi, Acil Servis,  Anestezi Bölümü.  

Amerikan Cerrahlar Koleji‘nin Kanser Komisyonu ise 30 profesyonel cemiyetten üyeye 
sahip olup, kanser tanı ve tedavisi için kural ve kılavuzlar koymaktadır. Kanser merkezlerinin tanı 
ve tedavi programlarını onaylamaktadır. Bu komisyon tedavinin en güncel cihazlarla yapılmasını, 
her bir hastanın rekürrenslerin saptanmasına imkân veren süreklilik içeren bir izlem programının 
olmasını, tümör konseylerinin bulunmasını istemektedir ve korunma, tarama, beslenme önerileri, 
topluma ulaĢma ve destek servisleri konusundaki programlar desteklenmelidir.  

Ayrıca ABD örneğinde Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü araĢtırma odaklı enstitüleri 
bilimsel mükemmellik ve farklı araĢtırma programlarının entegrasyonu için desteklemektedir. Bu 
kurum, kanser merkezlerini Klinik Kanser Merkezi, Kanser Merkezi, Tam Kapsamlı Kanser 
Merkezi olarak farklı gruplarda onaylamaktadır. ABD‘de hastalar ve yakınları gittikleri 
merkezlerin ABD Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından onaylanıp onaylanmadığına dikkat 
etmektedirler. Ayrıca bir baĢka durum da hastanenin Kanser Merkezleri Birliği‘ne (Association of 
Community Cancer Centers (ACCC)) üye olup olmadığıdır. Çocuk kanserlerinde ise Çok Merkezli 
ÇalıĢma Gruplarına üye olunup olunmadığının sorulması tavsiye edilmektedir. Bunların dıĢında 
―Her defasında aynı doktoru görebilecek miyim?‖, ―Tıp dıĢı personel kullanımının yoğunluğu‖, 
―Temizlik ve diğer idame hizmetleri nasıl?‖ , ―Sorularınız dostça cevaplanıyor mu?‖, ―Personel 
iĢini yapmasını bilir gibi gözüküyor mu?‖ gibi sorular da hastaların merkez seçerken dikkat etmesi 
gereken, sorması gereken sorular olarak bildirilmektedir.  

Yine Amerikan Kanser Cemiyeti hastalara hekim seçerken Ģu soruların sorulmasını 
önermektedir: ―Uzmanlık belgenizi hangi daldan aldınız?‖ , ―Bendeki kanserle ilgili hangi eğitimi 
aldınız?‖ , ―Kaç yıllık deneyiminiz var?‖ , ―Doktorumun yayınlarına nasıl ulaĢırım?‖, ―Benim gibi 
kaç hasta tedavi ettiniz?‖ , ―Klinik çalıĢmalara katılıyor musunuz?‖, ―ÇalıĢma saatleriniz, hafta 
sonları?‖ , ―Bekleme süreleri nasıldır?‖ , ―Mesai saatleri dıĢında size nasıl ulaĢabilirim?‖, ―Siz 
izindeyken hastalarınıza kim bakıyor?‖  ―Ekibinizde baĢka hangi meslek grupları var?‖ , ―Afiliye 
hastaneler?‖ , ―Hastanızı hangi hastanede yatırıyorsunuz?‖ ―Acile uğramadan yatabilir miyim?‖, 
―Refakatçi alabilir miyim?‖, ―Ziyaret kuralları nasıl?‖ , ―Sosyal güvencem ve ücretim uygun mu?‖  

ġüphesiz bir baĢka ülkenin standartları bir baĢka ülkeye aynen taĢınamaz. Ancak, 
kıyaslama yapmak, baĢkalarının baĢarılarından ve baĢarısızlıklarından da ders çıkartmak iyi 
uygulamaların olmazsa olmazıdır. Bu açıdan bu yaklaĢıma uyacak Ģekilde sorular hazırlanmak 
suretiyle, ülkemizde 2005 yılı Nisan ayında gerçekleĢtirilen anketin sonuçları aĢağıda tablolar 
halinde verilmiĢtir. Bu tablolarda 44 merkezin verileri özetlenmiĢtir. Tablo 81‘de verildiği gibi 
birçok merkezde onkolojinin temel disiplinleri bulunmasına rağmen multidisipliner yapının bazı 
merkezlerde bulunmadığını tespit edilmektedir. 
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Tablo 82‘de görüldüğü gibi 2005 yılında onkoloji alanında çalıĢan farklı akademik 
derecelerdeki hekim sayısı toplam 578 olarak bulunmuĢtur. Bu durum onkoloji alanında daha çok 
hekime ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Tablo 83‘de görüldüğü gibi onkoloji alanında çalıĢan 
diğer sağlık personeli sayısı da ihtiyacın altındadır.  

 
 Tablo 81. Türkiye‘de 44 Kanser Tanı ve Tedavi Biriminin/Merkezinin Durumu 2005 

 Özellik  Sayı 
KuruluĢ yılı  1990 öncesi  25  
  1990-1999 dönemi  15 
  2000 ve sonrası       4 
 
Kurum türü  Üniversite  28 
  Sağlık Bakanlığı     6 
  Eski SSK    6  
  Özel Hastane    3 
  Özel Üniversite    1 
    
Tıbbi Disiplinler  Medikal Onkoloji  36/44*    
  Çocuk Onkoloji  37/44 
  Radyasyon Onkolojisi  29/43 
  Cerrahi Onkoloji    4/43 
  Patoloji  43/43 
  AraĢtırma Laboratuvarı  14/43 
 
Yatak sayısı  Medikal  754 
  Çocuk  611 
  Cerrahi  764 
  Radyasyon  567 
* 3 merkezde Medikal Onkoloji yok, 5 merkez ise çocuk hastanesi  

 Kaynak: T. Kutluk ve ArkadaĢları, Türkiye‘de Kanser Kontrolü 2010 
 

 Tablo 82. Bazı Dallarda 44 Kanser Tanı ve Tedavi Biriminde ÇalıĢan Hekimler, 2005  

 Prof. Doç. Yrd.  
Doç. 

Öğr. 
Gr. 

Uzman Fellow Asistan Toplam 

Tıbbi 
Onkoloji 

48 31 28 4 20 44 - 175 

Çocuk 
Onkoloji 

31 22 7 0 14 23 - 97 

Rad.Onkol. 34 25 38 13 95 - 101 306 

Toplam 113 78 73 17 129 67 101 578 

 Kaynak: T. Kutluk ve ArkadaĢları.Türkiye‘de Kanser Kontrolü 2010      
 
 Tablo 83. 44 Kanser Tanı ve Tedavi Biriminde ÇalıĢan Diğer Sağlık Personeli, 2005  

Radyasyon Fizikçisi 88 

Onkoloji HemĢiresi 525 

Psikolog 50 

Sosyal Hizmet uzmanı 23 

 Kaynak: T. Kutluk ve ArkadaĢları, Türkiye‘de Kanser Kontrolü 2010 
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Ülkemizde standardizasyonun yükseltilmesine yönelik çabalar giderek artmakta olup, 
JCI akreditasyonu, ISO sertifikasyonu gibi standartlara ulaĢmada sonuçlar alınmaya baĢlanmıĢtır. 
2005 yılından sonra bu rakamlar daha da artmıĢtır. Ancak bu sayıların hızlı bir Ģekilde daha 
yüksek düzeylere çekilmesi gerekmektedir (Tablo 84). 

 
 Tablo 84. 44 Kanser Tanı veTedavi Biriminde Akredite OlmuĢ/Sertifikasyon AlmıĢ 
Olanlar,  2005  

 
Akreditasyon/Sertifikasyon JCI 2    
 ISO  13**  
 Laboratuvar akreditasyonu 1 
 
*    JCI: Joint Commission International tarafından akreditasyon 
**  ISO sertifikasyonu: 3‘ü kısmi sertifikasyon, 2‘si aynı zamanda  
      JCI akreditasyonu) 

 Kaynak: T. Kutluk ve ArkadaĢları, Türkiye‘de Kanser Kontrolü 2010 

 
 Tablo 85. 44 Kanser Tanı ve Tedavi Birimiyle/Merkeziyle Ġlgili Diğer Özellikler, 

 2005 

Özellik                                  Sayı  

Sosyal servisler  22/43 
Rehabilitasyon  18/43 
Radyoloji  2 merkezde sadece USG var  
                                 6 merkezde PET var,  
8 merkezde MRG yok,  
Diğerlerinde PET hariç tüm imkânlar var.  
Patoloji laboratuvarı  44 
Klinik patoloji laboratuvarı 44 
Kan Bankası   44 
24 saat doktor  44 
Acil servis  44 
Anestezi birimi  44 
Tümör konseyi  34/44 
Yoğun bakım  41/44  
Bilgilendirme broĢürü, kitap  24/44 
Uluslararası çalıĢma katılımı 18/44 
Ulusal çalıĢma katılımı  36/44 
Ayaktan kemoterapi/ay 2056 
Kanser kayıt merkezi 38/43 
Kanser bildirim sayısı 31776 (3 merkezde veri yok, 5 merkezde hiç kayıt yok) 
Ağrı merkezi  34/43  
Sigara bırakma kliniği 24/43 
Korunma   8/43  
Erken tanı programı 11/43 (10 meme kanseri, 4 kolon kanseri, 
3 serviks kanseri, 1 prostat kanseri) 

Kaynak: T. Kutluk ve ArkadaĢları, Türkiye‘de Kanser Kontrolü 2010 
 
Üstteki tabloda ise 44 merkezdeki farklı özellikler toplanmıĢtır. Bu çalıĢma sadece 

sayıları toplamaya yönelik olup, var olduğu söylenilen bu hizmetlerin niteliği hakkında ayrıntılı 
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inceleme yapılmamıĢtır. Buna rağmen ülkemizdeki durumun değerlendirilmesine yönelik bir veri 
kaynağıdır.  

 3.8.2. Onkoloji Enstitüleri  
Ülkemizdeki Onkoloji Enstitüleri sayıları fazla olmamakla beraber, verdikleri mezuniyet 

sonrası eğitimleri yolu ile onkoloji alanında insan yetiĢtirirken, yaptıkları araĢtırmalar ve 
kullandıkları teknolojilerle önemli kurumlar durumundadır.  

Ülkemizde halen üç adet Onkoloji Enstitüsü vardır. Bunlardan Hacettepe Üniversitesi ve 
Ġstanbul Üniversitesi‘ndeki Onkoloji Enstitüleri 1982 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji 
Enstitüsü ise 1992 yılında kurulmuĢtur. Bu enstitülerde 2005 yılı itibarıyla Temel Onkoloji, Klinik 
Onkoloji ve Prevantif Onkoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bu anabilim dalları altında çeĢitli 
bilim dalları faaliyet göstermektedir.  

Bu enstitülerimizde Temel Onkoloji, Deneysel ve Moleküler Onkoloji, Kanser 
Biyokimyası, Kanser Etiyolojisi, Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik, Kanser Genetiği, 
Onkolojik Biyoloji ve Ġmmünoloji, Onkolojik Sitoloji, Psikososyal Onkoloji, Tıbbi Radyobiyoloji, 
Tıbbi Radyofizik, Tümör Patolojisi alanlarında doktora programları verilmektedir.  

Ülkemizde onkolojiye büyük katkılar sağlayan enstitüler mezuniyet sonrası eğitimde 
ağırlıklarını artırmalı, mezuniyet öncesi eğitimde de yönlendirici olmalıdır. Temel, klinik ve 
toplum tabanlı araĢtırmalara, bilgi ve teknoloji paylaĢımına liderlik etmelidirler.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemizde onkologların çoğu genellikle yüksek standartlara sahip büyük merkezlerde 

çalıĢmaktadır. Onkologların çalıĢtığı merkezlerde standartlarla ilgili sorun vardır. Ülkemizde 
standardizasyonun yükseltilmesine yönelik çabalar giderek artmakta, JCI akreditasyonu, ISO 
sertifikasyonu gibi standartlara ulaĢmada sonuçlar alınmaya baĢlanmıĢtır. Ancak etkin bir ulusal 
bir akreditasyon mekanizmasının oluĢturulması Ģarttır. 

Kanserli hastalar ise genellikle tecrübeli büyük merkezlere gelmek istemektedir. Büyük 
Ģehirlere akın etmenin temel sebebi budur.  

Birçok merkezde onkolojinin temel disiplinleri bulunmasına rağmen multidisipliner 
yapının bazı merkezlerde bulunmadığı gözlenmektedir. Ülkemizdeki tedavi merkezleri arasında 
hem klinik hizmetlerde hem de bilimsel projelerde iĢ birliğine yönelik koordinasyonlar 
yapılmalıdır.  

Onkoloji Enstitüleri sayıları fazla olmamakla beraber, verdikleri mezuniyet sonrası 
eğitimleri yolu ile onkoloji alanında insan yetiĢtirirken, yaptıkları araĢtırmalar ve kullandıkları 
teknolojilerle önemli kurumlar durumundadır. Ülkemizde onkolojiye büyük katkılar sağlayan 
enstitüler mezuniyet sonrası eğitiminde ağırlıklarını artırmalı, mezuniyet öncesi eğitimde de 
yönlendirici olmalıdır. Temel, klinik ve toplum tabanlı araĢtırmalara, bilgi ve teknoloji 
paylaĢımına liderlik etmelidirler. 

Ülkemizde onkoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluĢlar yakın yıllarda sayı ve 
nitelik olarak artmaktadır. Genel amaçlı hastanelerdeki finans ve yönetim politikaları, insan 
kaynakları, kalite standartları, fiziksel tesis sorunları, çalıĢan ve hasta memnuniyeti ile ilgili 
sorunlara ek olarak, onkoloji hastanelerinde donanım eksiklikleri, kemoterapi uygulanması, hasta 
sevkleri, kanser kontrolü yaklaĢımı, multidisipliner olmak, destek tedavi, kanser kayıtları ve 
araĢtırmalara dair sorunlar bulunabilmektedir. Bu açıdan doğru planlama, güç birlikleri, doğru 
politikaların oluĢturulması ve uygulanması bu alanın geliĢmesi açısından kritik bir önem 
göstermekte olup, konu ile ilgili herkese büyük görev ve sorumluluklar düĢmektedir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Tezer Kutluk, Meltem ġengelen. Türkiye‘de Kanser Tedavi Merkezleri ve Onkoloji 

Enstitüleri, Türkiye‘de Kanser Kontrolü. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları, 
2009. 
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En sık görülen kanser türlerinin ilk etmeni sigaradır, 
Kanserden korunmak için SİGARANI SÖNDÜR. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
4. TÜRKĠYE’DE VE DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN KANSERLER 

 4.1. AKCĠĞER KANSERĠ  
Akciğer kanseri yirminci yüzyılın baĢına kadar nadir rastlanan bir hastalıktı. O 

zamandan bu yana ortaya çıkıĢı çok hızlı bir biçimde artarak bu neoplazma pek çok ülkede 
erkekler arasında en çok rastlanan malign neoplazma haline gelmiĢ ve dünya çapında kanser 
kaynaklı ölümlerin en önemli nedenini teĢkil etmeye baĢlamıĢtır. Akciğer kanserinde sağkalım 
oranı çok düĢüktür (BeĢ yıllık sağkalım % 5-15). 

Akciğer kanseri insidanslarının coğrafi ve zamansal dağılımları büyük ölçüde tütün 
tüketimi tarafından belirlenmektedir. Tütün tüketimindeki artıĢa 20-30 yıl kadar sonra akciğer 
kanserindeki artıĢ eĢlik etmeye baĢlamıĢtır; benzer biçimde tütün tüketimindeki azalmayla akciğer 
kanseri insidansı da azalmaktadır. 

Erkeklerdeki en yüksek insidans oranları (>70/100.000) Amerika BirleĢik 
Devletleri‘ndeki siyahlarda ve bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde bildirilmiĢtir. Oranlar 
ABD‘ li beyaz erkekler ve Ġngiliz ve Kuzey Avrupalı erkekler arasında düĢmektedir. En düĢük 
insidans oranları Afrika ve Güney Asya‘da bildirilmiĢtir.  

 

 
ġekil 135. Bölgeye Göre Dünyada Erkeklerde Akciğer Kanseri Ġnsidansı  
Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser 

AraĢtırmaları Kurumu 
 
Kadınlar arasındaki oran ABD, Kanada, Danimarka ve Ġngiltere‘de yüksek, Japonya ve 

Ġspanya gibi kadınlar arasında sigara içme prevalansının yeni arttığı ülkelerde ise düĢüktür. En 
düĢük oranlar (100.000 kiĢide 3‘ ten az vaka) Afrika ve Hindistan‘da bildirilmiĢtir. Kadınlar 
arasındaki düĢük sigara içme prevalansına karĢın göreli yüksek oranlarıyla Çin bariz bir istisnadır 
(Örneğin 1993-1997 arasında Tianjin‘de 37/100.000). 
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ġekil 136. Bölgeye Göre Dünyada Kadınlarda Akciğer Kanseri Ġnsidansı  
Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser 

AraĢtırmaları Kurumu 
 
Tüm dünya genelinde ve geliĢmiĢ ülkelerde kadın ve erkeklerdeki insidanslar ve 

mortalite oranlarına baktığımızda görülme sıklığı ile ölüm oranlarının çok yakın olduğu 
gözlemlenmektedir. Bunların bu kadar birbirine yakın olması, akciğer kanseri prognozu kötü olan 
bir kanserle karĢı karĢıya olduğumuzu, hemen hemen her tanı konan olgunun kısa bir süre 
içerisinde, mortaliteye dönüĢtüğünü göstermektedir.  
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Tablo 86. Global Akciğer Kanseri Ġnsidans ve Mortalite Hızları 

  Ġnsidans  Mortalite 

100.000 nüfus 100.000 nüfus 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

Dünya 34,92 11,05 31,43 9,53 

GeliĢmiĢ Ülkeler 55,62 15,62 50,15 13,14 

Az GeliĢmiĢ Ülkeler 24,79 8,44 22,02 7,4 

Doğu Afrika 3,08 2,13 2,84 1,95 

Orta Afrika 5,65 0,76 5,21 0,7 

Kuzey Afrika 15,41 2,76 14,22 2,54 

Güney Afrika 23,81 7,32 21,98 6,75 

Batı Afrika 2,15 0,35 1,98 0,31 

Orta Amerika 22,71 8,44 20,55 7,61 

Güney Amerika 25,28 8,34 22,6 7,41 

Kuzey Amerika 58,2 33,59 52,86 26,95 

Doğu Asya 39,41 15,01 33,67 12,68 

Güney-Doğu Asya 27,83 9,07 25,68 8,36 

Güney-Orta Asya 11,61 2,33 10,86 2,15 

Batı Asya 31,21 4,8 28,85 4,43 

Doğu Avrupa 69,7 8,77 63,12 7,79 

Kuzey Avrupa 44,32 18,85 45,12 18,07 

Güney Avrupa 58,75 7,95 50,42 6,93 

Batı Avrupa 53,21 10,68 48,94 9,18 

Avustralya/Yeni Zelanda 42,1 18,18 36,7 14,8 

Kaynak: GLOBOCAN 2000,  Kanser insidans, mortalite ve prevalansları 
 

 4.1.1. Akciğer Kanseri Türleri 
Akciğer kanserinin ana histolojik türleri skuamoz hücreli karsinom, küçük hücreli 

karsinom, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinomdur. Son on yıllarda, eskiden en sık rastlanan 
tür olan skuamoz hücreli karsinomun oranı azalmıĢ ve her iki cinste de adenokarsinomlar onun 
yerini almıĢtır. Bu muhtemelen tütün ürünlerinin bileĢimindeki ve sigara içme davranıĢındaki 
değiĢikliklerin (örneğin filtreli sigaraların kullanılması, daha düĢük katran içeriği, daha az içe 
çekme) bir sonucudur. Bazı küçük farklılıklara rağmen akciğer kanserinin ana risk faktörleri bütün 
histolojik türlerle iliĢkilidir. 

 

 4.1.2. Akciğer Kanseri Risk Faktörleri 
BelirlenebilmiĢ akciğer kanseri risk faktörleri aĢağıda sıralanmaktadır. 

1. Sigara içimi 
2. Pasif sigara maruziyeti 
3. Çevresel ve mesleksel maruziyet 
4. Asbest 
5. Radyasyon 
6. Hava kirliliği 
7. Genetik faktörler 
8. EĢlik eden akciğer hastalığı varlığı 
9. Diyet 
10. Ġleri yaĢ 
11. Cinsiyet 
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Tütün kullanımının akciğerler üzerindeki kanserojen etkisi 1950‘ lerde gösterilmiĢ ve 

1960‘ ların ortalarından beri de halk sağlığı otoriteleri ve düzenleyici makamlar tarafından 
tanınmıĢtır. Sigara içenler arasında akciğer kanseri riski hiç sigara içmemiĢ olanlara kıyasla on kat 
ya da daha fazladır. Bu toplam risk tütün içiciliğinin değiĢik boyutlarının katkısını yansıtmaktadır: 
Ortalama tüketim, tüketim süresi, tütün kullanımının bırakılmasından sonra geçen zaman, 
baĢlanılan yaĢ, tüketilen tütün ürününün türü ve sürenin hâkim faktör olduğu içe çekme Ģekli. 
Sürekli içicilere kıyasla eski içicilerde aĢırı risk tütün kullanımı bırakıldıktan sonra azalır, ancak 
uzun dönemden beri tütün kullanımını bırakmıĢ olanlarda bile küçük bir aĢırı riskin yaĢam 
boyunca devam etmesi olasıdır. AĢağıdaki Ģekilde Ġngiltere‘nin akciğer kanseri insidansları ile 
sigara tüketimi istatistikleri birlikte değerlendirildiğinde (reklam yasaklamalarının ve paket 
üzerindeki uyarıların yürürlüğe girdiği tarihler de göz önüne alınarak); sigara tüketimi prevalansı 
ile birlikte akciğer kanseri insidansının da düĢmekte olduğu görülmektedir. 

 

 
 ġekil 137. Ġngiltere‘de Akciğer Kanseri Ġnsidansı ve Sigara Kullanım Prevalansı 
 Kaynak: TEPAV- Ulusal Kanser Kurumu Kurulmasına Yönelik Olarak Hazırlanan 
Kanun Tasarısının Düzenleyici Etki Analizi Raporu, 2009 

 
Ġngiltere‘de sürekli bir içicinin kümülatif akciğer kanseri riski % 16‘dır ve bu risk 60, 50, 

40 ve 30 yaĢlarında tütün kullanımını bırakanlarda sırasıyla % 10, % 6, % 3 ve % 2‘ye 
düĢmektedir. Siyah tütünden (havada kürlenmiĢ) yapılan sigaraları tüketenler sarı tütünden (flue-
cured) yapılan sigaraları tüketenlere kıyasla daha yüksek akciğer kanseri riski altındadır. Puro, 
ince ve kısa puro, pipo, bidi, nargile ve diğer tütün ürünlerinin tüketimiyle de akciğer kanseri 
arasında nedensel bir iliĢki olduğu gösterilmiĢ, ancak dumansız tütün ürünleriyle böyle bir iliĢki 
gösterilememiĢtir. Birçok çalıĢmada sigara içmeyenlerde istemeden sigara dumanına maruz 
kalmakla akciğer kanseri arasında iliĢki bulunduğu gösterilmiĢtir. Ġstemeden sigara dumanına 
maruz kalan sigara içmeyen bireyler arasında riskin büyüklüğü % 20 boyutundadır. 
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Göreli akciğer kanseri riski tütün tüketimi bırakıldıktan beĢ yıl sonra belirgin bir azalma göstermekte 
ve (tütün tüketimine devam edenlere oranla) zamanla daha da düĢmektedir. (ġekil 138) 

 

  ġekil 138. Sigara Bırakıldıktan Sonra Geçen Süre ile Akciğer Kanseri Göreli Riski Arasındaki ĠliĢki  
(J.A. Baron and T.E. Rohan, Tobacco, D. Schottenfeld ve J.F. Fraumeni Jr. (editörler) (1996) Cancer 
Epidemiology and Prevention, 2. baskı, Oxford University Press, Ġngiltere) 
 Kaynak: Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser 
AraĢtırmaları Kurumu 

 
Sebze ve meyve yönünden zengin beslenmenin akciğer kanserine karĢı koruyucu bir 

etkisi olduğuna iliĢkin sınırlı bulgular bulunmaktadır. Özellikle krusifer grubu sebzelerin 
(karnabahar, brokoli, lahana vb.) tüketilmesinin, muhtemelen içerdikleri izotiyosiyanatlar 
nedeniyle koruyucu etkisi olduğu öne sürülmüĢtür. Tahıllar, baklagiller, et, yumurta, süt ve süt 
ürünleri gibi baĢka gıdaların tüketilmesiyle ilgili birçok çalıĢma yapılmıĢ olmasına karĢın, 
kanserojen veya koruyucu bir etki bulunduğuna dair bulgular bir değerlendirme yapmaya izin 
verecek ölçüde yeterli değildir. 

Çok sayıda çalıĢma beta-karoten alımıyla birlikte akciğer kanseri riskinin azaldığını 
bildirmiĢtir. Rastgele toplanmıĢ serumlarda beta-karoten ölçümüne dayanan çalıĢmalarda da 
benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. Böyle bir koruyucu etkinin bulunduğuna dair bulgulara beta-
karotenin ilave edildiği müdahale testleriyle itiraz edilmiĢtir. Sigara içenlerin ve asbeste maruz 
kalan iĢçilerin dâhil edildiği bu tür iki çalıĢmada, tedavi edilen gruplarda artan akciğer kanseri 
insidansı gözlenmiĢtir; baĢka çalıĢmalarda ise tedavi edilen gruplarla kontrol grupları arasında fark 
bulunamamıĢtır. Gözleme dayalı çalıĢmalar ve müdahale testlerinde elde edilen sonuçlar 
arasındaki farklılıklar, gözleme dayalı çalıĢmalarda beslenmeyle ilgili baĢka bileĢenlerin 
karıĢıklığa neden olan etkisine veya beta-karotenin çok yüksek, fizyolojik dozun çok üzerinde 
sigara içenlerde paradoksal bir etkiye sahip olmasına bağlı olabilir. 

Tütün tüketiminden bağımsız olarak alkol tüketimiyle akciğer kanseri riskinin artıĢı 
arasında ve vücut büyüklüğüyle akciğer kanseri riski arasında bir iliĢki bulunduğuna iliĢkin yeterli 
kanıt yoktur. 

Ailede pozitif bir akciğer kanseri öyküsünün bulunmasının bir risk faktörü olduğu bazı 
çalıĢmalarda gösterilmiĢtir. Gen ayrıĢma (segregasyon) testleri, tütün tüketimiyle beraber bir ana 
genin aktarımının 60 yaĢın altında teĢhis edilen vakaların % 50‘sine açıklama getirebileceğini öne 
sürmektedir.  

Yüksek risk taĢıyan soylardan elde edilen toplu bir analiz, 6q23-25 kromozomunda bir 
tane esas yatkınlık lokusu belirlemiĢtir. Ayrıca tütün kanserojenlerinin metabolizması, DNA tamiri 
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ve hücre döngüsü kontrolüne dâhil olan düĢük penetranslı genlerde bireysel akciğer kanserine 
yatkınlığı etkiliyor olabilir. Kısa süre önce üç tam genom eĢleĢtirme projesi 15q25.1 
kromozomunda, muhtemelen bir nikotin reseptör geni üzerinde bulunan bir yatkınlık iĢaretleyiciği 
belirlemiĢtir. Bu genin etkisinin tütün bağımlılığından bağımsız olup olmadığı henüz 
gösterilememiĢtir. 

ĠyonlaĢtıran radyasyona maruziyetin akciğer kanseri riskini artırdığına iĢaret eden kesin 
bulgular vardır. Atom bombası atılmasından sonra sağ kalanlar ve ankilozan spondilit veya meme 
kanseri nedeniyle radyoterapi tedavisi görmüĢ hastalarda akciğer kanseri riski bir dereceye kadar 
artmaktayken, göreli düĢük radyasyon düzeylerine maruz kalan nükleer sanayi iĢçileri üzerinde 
yapılan çalıĢmalarda akciğer kanseri riskinin arttığına iĢaret eden herhangi bir bulguya 
ulaĢılamamıĢtır. Radyoaktif radon ve radon bozunumuyla ortaya çıkan ürünlere maruz kalan 
yeraltında çalıĢan madencilerde akciğer kanseri riskinin tutarlı bir biçimde arttığı bulunmuĢtur. 
Risk, tahmin edilen kümülatif maruziyetle artmakta ve ulaĢılan yaĢ ve maruziyetin son 
bulmasından sonra geçen zamanla ise azalmaktadır. 

Bazı endüstrilerde ve mesleklerde çalıĢan iĢçilerde akciğer kanseri riski artmaktadır. Bu 
tür iĢlerden bazıları için, artan riske neden olan ajan (veya ajanlar) belirlenmiĢtir. Bu ajanlar 
arasında asbest ve yanmayla ortaya çıkan dumanlar en önemlileridir. SanayileĢmiĢ ülkelerde 
mesleğe bağlı ajanlar akciğer kanserlerinin % 5-10‘nundan sorumludur. 

Pulmoner tüberkülozu olan hastalar da yüksek akciğer kanseri riski altındadır; aĢırı riskin 
akciğer parankimindeki kronik enflamatuar duruma mı, yoksa mikobakteriumun belirli bir 
faaliyetine mi bağlı olduğu belirsizdir. Kronik biçimde yüksek düzeyde liflere ve tozlara maruz 
kalmak akciğer fibrözisine (örneğin silikosis ve asbestosis) neden olmakta, bu da akciğer kanseri 
riskinde bir artıĢa yol açmaktadır. Kronik bronĢit ve amfizem de akciğer kanseri riskiyle iliĢkilidir. 

Kentlerde akciğer kanseri oranlarının kırsal bölgelere göre daha yüksek olduğunu 
gösteren çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Bu örüntü, özellikle tütün içiciliği ve mesleki 
maruziyetler gibi baĢka faktörlerle karıĢmıĢ olsa da, analitik çalıĢmalardan elde edilen bileĢik 
kanıtlar kentsel hava kirliliğinin akciğer kanseri için bir risk faktörü olabileceğini, ancak çoğu 
kentsel alanda aĢırı riskin % 20‘nin üzerine çıkmasının pek mümkün olmadığını göstermektedir. 

Ġç ortam hava kirliliğinin, Çin‘ in bazı bölgelerinde ve baĢka Asya ülkelerinde sigara 
içmeyen kadınlarda artan riskten sorumlu olduğu düĢünülmektedir. Özellikle yetersiz derecede 
havalandırılan evlerde kömür yakılması, ayrıca odun ve baĢka katı yakıtların yakılması ve kolza 
tohumu yağı gibi rafine edilmemiĢ bitkisel yağların yüksek sıcaklıkta yemek piĢirmek amacıyla 
kullanılması ile ilgili kanıtlar çok güçlüdür. Bazı ülkelerde (örneğin Ġsveç), iç ortamda radon 
bozunumuyla ortaya çıkan parçacıklara maruziyet risk artıĢının önemli bir nedeni olabilir. 

Tütün içiciliğinin kontrol edilmesi akciğer kanserinin önlenmesi için uygulanması 
gereken temel strateji olmaya devam etmektedir. 

Mesleki ve çevresel kanserojenlere (özellikle iç ortam kirliliği ve radona) maruziyetlerde 
azalma ve meyve ve sebze tüketiminde artıĢ, ilave korunma Ģansı sağlamaktadır. Bugüne kadar 
hiçbir tarama müdahalesi akciğer kanserine bağlı mortaliteyi azaltmakta etkili olamamıĢtır. 
Akciğer kanseri taranabilir kanserler arasında bulunmamaktadır. 

 

 4.1.3. Türkiye’de Akciğer Kanseri 
2000‘ li yıllarda akciğer kanserinin insidansı Türkiye ile ABD arasında benzer sıklıkta 

iken, son verilere göre ABD‘de ve geliĢmiĢ Avrupa ülkelerinde, 1990‘ lı yıllarda baĢlayan tütün 
kontrol çalıĢmaları neticesinde akciğer kanseri insidansında düĢüĢ baĢlamıĢtır, hâlbuki ülkemizde 
hızlı artıĢ devam etmektedir. ABD‘de akciğer kanseri insidansı son verilere (GLOBOCAN 2008) 
göre erkeklerde 100.000‘de 35‘ lere inmiĢ iken Türkiye‘de halen 100.000‘de 65‘ lerdedir.  

Türkiye‘de akciğer kanseri erkeklerde görülen kanserler içerisinde en sık kanser olmakla 
beraber (yaklaĢık % 27), kadınlarda görülen kanserler içerisinde Ģu an için beĢinci sırada (yaklaĢık 
% 5) bulunmaktadır. Fakat aktif ve pasif sigara içiciliğinin gittikçe artması nedeniyle akciğer 
kanserine yakalanma riski de kadınlarda belirgin Ģekilde yükselme eğilimindedir. 
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Türkiye‘de en sık görülen 10 kanser türü, 2004-2006 yılları arası verileri üzerinden 
incelendiğinde; akciğer kanserinin erkeklerde birinci ve kadınlarda beĢinci sırada olduğu 
gözlenmektedir. (ġekil 139 ve ġekil 140)  

 

 
ġekil 139. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler YSH*,  Kadın, 2004-2006,  Türkiye 
 Kaynak: SB KSDB Verileri *Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu 

 

 
ġekil 140. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler YSH*,  Erkek, 2004 -2006,  Türkiye 
Kaynak: SB KSDB Verileri *Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu 
 
Türkiye‘nin kanser sorunu önemli oranda sigara ile iliĢkilidir. Akciğer kanserlerinin 

yaklaĢık olarak % 90‘dan fazlası sigara ile iliĢkilidir. Bu nedenle sigara ile mücadele akciğer 
kanserini azaltmada önemli bir stratejidir. ġekil 141‘de 2030‘a kadar ülkemizdeki akciğer kanseri 
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insidansının projeksiyonu ile beraber olası bir kanser enstitüsü ve koruyucu önlemlerin yaratacağı 
etki görülmektedir.  
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 ġekil 141. Akciğer Kanseri Ġnsidansı Projeksiyonu ve UKK'nın Olası Etkisi 
 Kaynak: TEPAV- Ulusal Kanser Kurumu Kurulmasına Yönelik Olarak Hazırlanan 
Kanun Tasarısının Düzenleyici Etki Analizi Raporu, 2009 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Tüm dünya genelinde, kanser görülme sıklığı açısından akciğer kanseri birinci sırada yer 

almaktadır. 
Akciğer kanseri dünya çapında kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın nedenidir. 
Sağkalım oranı düĢüktür ve etkili bir tarama yöntemi mevcut değildir.  
Tüm dünya genelinde ve geliĢmiĢ ülkelerde kadın ve erkeklerdeki insidanslar ve 

mortalite oranlarına baktığımızda görülme sıklığı ile ölüm oranlarının çok yakın olduğu 
gözlemlenmektedir. Bunların bu kadar birbirine yakın olması, prognozu kötü olan bir kanserle 
karĢı karĢıya olduğumuzu, hemen hemen her tanı konan olgunun, kısa bir sağkalımla mortaliteye 
dönüĢtüğünü göstermektedir. 

Pek çok popülasyonda tütün içiciliği akciğer kanserlerinin % 90‘ inin nedenidir. 
Dolayısıyla esasen önlenebilir bir kanserdir. 

Türkiye‘de akciğer kanseri erkeklerde görülen kanserler içerisinde en sık kanser olmakla 
beraber (yaklaĢık % 27), kadınlarda Ģu an için beĢinci sıradadır (yaklaĢık % 5), fakat aktif ve pasif 
sigara içiciliğinin gittikçe artması nedeniyle akciğer kanserine yakalanma riski kadınlarda belirgin 
Ģekilde yükselme eğilimindedir. 

Akciğer kanserinin diğer nedenleri arasında mesleki (örneğin asbest, ağır metaller) ve 
çevresel maruziyetler (örneğin ikinci el duman, radon bozunumu yapan ürünler) sayılabilir. 

Tütün içiciliğiyle etkileĢime girebilecek genetik yatkınlık faktörleri belirlenmiĢtir.  
Tütün kontrolü akciğer kanserine karĢı savaĢmanın temel aracıdır. 
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Bu kadar ölümcül bir kanseri önlemek için sigara yasağı ile ilgili kanun tek baĢına yeterli 
olmayacağından, sigarayı bırakamayan kiĢilerin bırakma yöntemlerinden faydalanabilmesi 
açısından SGK tarafından ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. 

 
KAYNAKLAR: 

1. Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
2. 09.06.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Prof. 

Dr. Pınar ÇELĠK (Türk Toraks Derneği) Sunumu 
3. 09.06.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Prof. 

Dr. Murat TUNCER (SB KSDB) Sunumu 
4. Ulusal Kanser Kurumu Kurulmasına Yönelik Olarak Hazırlanan Kanun Tasarısının 

Düzenleyici Etki Analizi Raporu, TEPAV, 23 Mart 2009. 
5. GLOBOCAN 2008 Verileri 

 
4.2. MEME KANSERĠ  
 Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserdir, tüm kadın 

kanserlerinin yaklaĢık dörtte birini teĢkil eder. Tüm dünyada, 2002 yılında 1.150.000 yeni tanı 
konulmuĢ olan meme kanseri olgusu (geliĢmiĢ ülkelerde 636.000 vaka ve geliĢmekte olan 
ülkelerde ise 514.000 vaka ile) ortaya çıktığı hesaplanmıĢtır. Bu sayının, 2010 yılında 1.500.000 
ve 2020 yılında 2.500.000 olacağı tahmin edilmektedir.  

Meme kanseri aynı zamanda kadınlar arasında kanser nedenli ölümlerin en önemli 
nedenidir; 2002 yılında dünyada 410.000 ölüm gerçekleĢtiği tahmin edilmektedir. Bu sayının, 
2010 yılında 500.000 ve 2020 yılında 800.000‘e ulaĢacağı beklenmektedir.  

GeliĢmiĢ ülkelerde daha sık görülmekte iken (tüm meme kanserlerinin % 55‘ i), sıklığı 
daha düĢük olan geliĢmekte olan ülkelerde mortalite oranı daha fazladır (tüm meme kanserinden 
ölümlerin % 55‘ i). Bununla birlikte, geliĢmekte olan ülkelerde meme kanseri sıklığı, geliĢmiĢ 
ülkelerden daha hızlı bir Ģekilde artmaktadır. Tüm dünyada yıllık artıĢ hızı % 0.5 kadar iken, 
Çin‘de yıllık artıĢ oranı % 3-4‘ü bulmaktadır.  

Meme kanseri sıklığında ciddi bir coğrafik değiĢkenlik izlenmektedir. Meme kanserinin 
insidansı Sahra Altı Afrika‘nın pek çok ülkesinde, Çin‘de ve dıĢında diğer Doğu Asya ülkelerinde 
düĢüktür (20/100.000‘den az). Yüksek oranlar (80-90/100.000), Kuzey Amerika‘da, Brezilya ve 
Arjantin dâhil olmak üzere Güney Amerika‘nın bazı bölgelerinde, Kuzey ve Batı Avrupa‘da ve 
Avustralya‘da kaydedilmiĢtir. Zamana bağlı insidans trendlerine ve meme kanserinden 
kaynaklanan mortaliteye bakıldığında, son yıllarda insidans pek çok geliĢmekte olan ülkede hızla, 
geliĢmiĢ ülkelerde ise daha yavaĢ bir Ģekilde artmıĢtır. Avrupa‘nın ve Amerika kıtalarının pek çok 
yerinde 1960 ve 1990 yılları arasında mortalite oranları oldukça sabit kalmıĢ, daha sonra kayda 
değer düĢüĢler göstermiĢ ve Kuzey Avrupa‘da % 25-30 düzeyine ulaĢmıĢtır. Ġnsidans, menopoza 
kadar yaĢla birlikte lineer bir artıĢ göstermektedir. 

Meme kanserinde prognoz diğer kanserlere göre daha iyidir, ancak kadınların en sık 
kanserden ölüm nedeni olması çok sık görülmesi sebebiyledir. Meme kanserinde sağkalım, tarama 
uygulamaları ve tedavilerdeki ilerlemeler sayesinde geliĢmiĢ ülkelerde yavaĢ bir Ģekilde artmıĢtır 
ve Ģu anda % 85 düzeyine ulaĢmıĢtır. Diğer yandan, geliĢmekte olan ülkelerde sağkalım % 50-60 
düzeyinde kalmıĢtır. DüĢük ve orta gelirli ülkelerde beĢ yıllık sağkalım oranının düĢük olması, ileri 
evrede tanı konulması ve tedavi için kaynak yetersizliği ile açıklanabilir.  

 

 4.2.1. Meme Kanseri Risk Faktörleri 
Kadın cinsiyeti ve yaĢlanma meme kanseri için en önemli risk faktörleridir. Diğer bilinen 

risk faktörleri aĢağıda belirtilmiĢtir; 
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 Ġ lk doğum yapma yaĢı: 30 yaĢından sonra ilk doğumunu yapanlarda, 18 yaĢ öncesinde i lk 
doğumunu yapanlara göre risk artmaktadır. Daha önceleri doğum sayısı ile kanser geliĢimi 
arasında ters iliĢki olduğu öne sürülmüĢse de bu iliĢki gösterilememiĢtir. Yine de hamilelik 
döneminde östrojen hormonunun daha düĢük seviyelerde olması bu koruyucu etkinin ortaya 
çıkmasını sağlıyor olabilir. 

 Ġ lk adet yaĢı: Ġlk adetini erken yaĢlarda görenler, yaĢam boyu daha uzun süre östrojen 
hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır. 

 Menopoz yaĢı: Menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği 
dönemdir. Ġleri yaĢta (>55 yaĢ) menopoza girme meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada 
da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmadır. 

 Emzirme: En az bir yıl süreyle emzirmenin koruyucu etkisinin olduğunu gösteren verilerin 
yanısıra her hangi bir etkisinin olmadığını iddia eden çalıĢmalar da mevcuttur. 

 Doğum kontrol hapları: Doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı meme kanseri geliĢim 
riskini arttırmaktadır. Bunun yanısıra en az beĢ yıl süreyle bu ilaçların kullanılmasının kalın 
bağırsak kanseri, rahim kanseri ve over (yumurtalık) kanseri riskini azalttığı gösterilmiĢtir ki 
bu kanserler daha ölümcüldür. 10 yıldan daha uzun süre kullanımlarda ve özellikle genç yaĢta 
(20 yaĢ öncesinde) kullanmaya baĢlamakla meme kanseri, kalp krizi ve inme riski artmaktadır. 
Ancak konu ile ilgili farklı görüĢler de bulunmaktadır. Bazı bilim adamlarınca, doğum kontrol 
hapı kullanan kadınların eğitim ve farkındalık seviyelerinin daha yüksek olduğu, daha sık 
meme kontrollerine gittikleri ve bu nedenle daha fazla sayıda ancak çoğunluğu erken evre olan 
meme kanserlerinin daha sık teĢhis edildiği görüĢü ifade edilmektedir.  

 Menopoz sonrası hormon tedavisi: Bu tür ilaçlar genellikle menopoza bağlı Ģikâyetlerin 
ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla kullanılırlar. Bu ilaçlar vücudun üretimini 
kestiği östrojen ve progesteron hormonlarını içermektedir. Bu ilaçları 5 yıl ve daha uzun süre 
kullanan menopoz sonrası dönem kadınlarda meme kanseri ve rahim kanseri riski artar. 

 Boy ve kilo: Uzun boylu kadınlarda meme kanseri riski artmaktadır. Bunun nedeni 
bilinmemektedir. Menopoz öncesi dönemde aĢırı zayıf kadınlarla, menopozdan sonra idealin 
üzerinde kilosu olan kadınlarda meme kanseri riski artmaktadır. Menopoz sonrası dönemde 
aĢırı kilolar ve özellikle yağ dokusu fazla miktarda östrojen hormonu (meme kanserine neden 
olduğu bilinen hormon) yapımına neden olmaktadır. 

 Beslenme: Menopoz sonrası dönemde yağ oranı yüksek gıdalarla beslenme ile meme kanseri 
geliĢimi arasında iliĢki mevcuttur. Aksi olarak sebze ağırlıklı beslenmenin ise koruyucu etkisi 
vardır. Yapılan uluslararası karĢılaĢtırmalarda meme kanseri riski üzerinde beslenmenin çok 
önemli rolü olduğu iddia edilmekteyse de, meyve, sebze ve ilgili mikrobesleyicilerin, diyet 
liflerinin, toplam ve doymuĢ yağların, süt ürünlerinin tüketilmesinin ve glisemik endeks ve 
yükünün ve ayrıca fitoöstrojen alımının meme kanseri riski üzerinde etkili olup olmadığını 
araĢtıran pek çok çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Soya ve folat tüketiminin (alkol tüketenlerde 
alkolün etkisini nötralize ederek) koruyucu rolü olduğuna dair bazı kanıtlar mevcut ise de 
prospektif çalıĢmalarda tutarlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. Ġntrauterin dönemde ve çocukluk 
çağında hormon düzeyleri ve beslenme faktörleri de meme kanserojenin de önemli olabilir. 
Aslında, çocukluk çağında enerji yüklemesi, eriĢkinlerin boyunun önemli belirleyicilerinden 
biridir ve bu da pek çok epidemiyolojik araĢtırmada meme kanseriyle doğrudan 
iliĢkilendirilmiĢtir. 

 Alkol: Alkol tüketimi kadınlarda östrojen hormonu düzeylerini arttırdığı için kanser geliĢim 
riskini arttırabilir.  

 Ġyi huylu meme hastalıkları: Kist, fibroadenom ve hiperplazi gibi meme hastalıkları iyi huylu 
tümörlerdir. Biyopsi sonucu habis olmayan oluĢumlar tespit edilmesi risk faktörüdür. 

 Ailede meme kanseri kanser öyküsü olması: Annesinde, anne tarafında akrabalarında, 
teyzesinde ve/veya kız kardeĢinde meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri geliĢmesi riski 
normal toplumdan daha fazladır. 
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 Gebelik: Meme kanseri riskini kısa vadede artırmaktadır; bunun muhtemel nedeni, ilk 
trimesterdeki serbest östrojen düzeyindeki artıĢ olabilir. Ayrıca, doğum kontrol haplarında 
olduğu gibi, hormonal etki ile göğüslerde baĢlayan hassasiyet neticesinde kadınlarda daha 
fazla memeye odaklanma, daha fazla kendi kendine meme muayenesi ve buna bağlı olarak da 
daha fazla oranda meme kanseri teĢhis edilmesi konusu akılda tutulmalıdır. Bununla birlikte, 
uzun vadede gebeliğin yararlı etkileri bulunmaktadır. Çünkü nuliparöz kadınlarla 
karĢılaĢtırıldığında, paröz kadınların prolaktin düzeyleri daha yüksek ve cinsiyet hormonu 
bağlayıcı globülin düzeyleri daha düĢüktür. Bu iki etkinin sonucunda, ilk gebeliğin erken yaĢta 
olması koruma sağlamaktadır; diğer gebelikler de küçük bir rezidüel koruyucu etkiye sahiptir.  

 
Erkeklerde meme kanseri nadir görülen bir hastalıktır. Tüm meme kanseri hastalarının % 

1‘ inden azı erkektir. Ancak erkeklerde çoğu olgu geç teĢhis edilmekte, bu nedenle de meme 
kanseri kadınlara göre çok daha ölümcül seyretmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerdeki insidans oranları 
coğrafi ve ırklar arası farklılıklara iliĢkin sınırlı miktarda kanıt sağlamaktadır; bu durumun bir 
istisnası, ortalamadan yüksek oranlara sahip olan Yahudi erkeklerdir (Genetik BRCA mutasyonu 
nedeni ile). Erkeklerde ve kadınlardaki insidans oranları arasında kesin bir korelasyon 
bulunmamaktadır. Yüksek östrojen düzeyi içeren gonadal disfonksiyon ve karaciğer hasarı gibi 
hastalıklar, alkol tüketimi ve obezite, erkeklerdeki meme kanseri için risk faktörlerini 
oluĢturmaktadır. Erkek ailesel meme kanserlerinde BRCA2 mutasyonlarına, BRCA1 
mutasyonlarına göre daha sık rastlanmaktadır.  

 

 4.2.2. Meme Kanserinden Korunma 
Meme kanserinden birincil korunma yöntemi olarak, enerji yüklemesinin azaltılması, 

yağlardan alınan kalorilerin oranının azaltılması ve sebze ve meyve tüketiminin artırılması gibi 
beslenme alıĢkanlıklarına müdahaleler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu müdahalelerin etkisine dair 
herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte, kilo alımının ve menopoz sonrası aĢırı kilo ve obezitenin kontrol altına 
alınması meme kanseri riski üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Kemoterapide kullanılan bir anti-
östrojen ilaç olan tamoksifen, meme kanserine karĢı kimyasal koruyucu bir etki göstermektedir; 
bununla birlikte, korumanın büyüklüğü kesin değildir. Aspirin ve diğer nonsteroid anti enflamatuar 
ilaçlar da meme kanseri riski üzerinde kimyasal koruyucu bir etkiye sahip olabilir; ancak, 
epidemiyolojik araĢtırmalardan elde edilen sonuçlar heterojen özelliktedir. 

Genetik meme kanseri riski taĢıyanlarda (BRCA Mutasyonu), hormonal düzeyleri 
aĢağıya çekerek meme kanseri riskini azaltan bazı cerrahi iĢlemler yapılabilir (her iki tüp ve 
yumurtalığın alınması). Öte yandan, genetik danıĢmanlık yapılan ve meme kanseri riski çok 
yüksek saptanan bazı olgularda koruyucu mastektomi (memenin çıkarılması) iĢlemi de 
yapılmaktadır. 

Mamografi yoluyla sekonder koruma, meme kanseriyle mücadelede en uygun 
yaklaĢımdır. 50 yaĢ üzerinde kadınlarda mamografiyle taramanın etkinliği görülmüĢ ve çeĢitli 
ülkelerde eğitim programları baĢlatılmıĢtır. Ġngiltere‘de meme kanseri taraması deneyimi 
sonuçlarına göre; taramaya baĢladıktan sonra kanser insidansı yükselirken, meme kanserine bağlı 
ölüm oranları düĢüĢe geçmiĢtir. (ġekil 142.). 50 yaĢ altı kadınlarda taramanın etkinliği henüz 
gösterilememiĢ olmakla birlikte, yılda bir mamografiye tabi tutulan 40-49 yaĢ arası kadınlarda 
meme kanserinden ölme riskinin azaldığına iliĢkin bazı kanıtlar mevcuttur. 

Fakat unutulmamadır ki, genç yaĢlarda baĢlanan mamografi tetkikleri ile alınan 
kümülatif radyasyon dozu da meme kanseri açısından risk faktörüdür. Bu nedenle pek çok ülke 
mamografik taramaya giderek daha geç yaĢlarda (>50) baĢlamaktadır. USG ve bazen MRI‘da 
yüksek risk altındaki (BRCA-pozitif) genç kadınların taramasında değerli katkı sağlayabilir.  
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ġekil 142. Ġngiltere‘de Meme Kanseri Taraması Deneyimi  
Kaynak: GLOBOCAN 2008 Verileri 

 

 4.2.3. Türkiye’de Meme Kanseri 
Meme kanserinin dünyada ortalama insidansı 100.000‘de 38-40 iken, Avrupa‘da bu oran 

100.000‘de 66-67 (GLOBOCAN 2008 Verileri), ülkemizde ise ortalama 100.000‘de 37 
civarındadır.  

SB KSDB 2004-2006 yılları arası verileri itibarıyla kadınlarda yıllara göre en sık görülen 
kanserler aĢağıda verilmektedir(ġekil 143). 
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ġekil 143. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler YSH*,  Kadın, Türkiye 
*Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu 
Kaynak: SB KSDB Verileri 
 

AĢağıda meme kanseri olgularının yıllara ve yaĢa göre dağılımları verilmektedir. (ġekil 144-145) 
 

 
ġekil 144. Türkiye‘de Meme Kanseri Ġnsidansının Yıllara Göre Dağılımı 
Kaynak: SB KSDB Verileri 
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ġekil 145. Türkiye‘de Meme Kanserinin YaĢa Göre Standart Hızı 
Kaynak: SB KSDB Verileri 
 
Kadınlarda en sık görülen kanserler içerisinde meme kanseri yaklaĢık % 25 oranında 

bulunmaktadır. 
Türkiye‘de meme kanseri sıklığında bölgelere göre önemli farklılıklar görülmektedir. 

Türkiye‘nin batısında meme kanseri sıklığı 50/100.000 iken, doğusunda bu oran 20/100.000 
kadardır. Türkiye‘nin batısındaki bu artıĢ,  

 YaĢamın batılılaĢması ve meme kanseri risk faktörlerinin daha belirgin olması (erken menarĢ, 
geç menopoz, geç doğum (>30 yaĢ), daha kısa laktasyon vs.) 

 Batı bölgelerinde meme kanseri farkındalığının daha yüksek olması (kendi kendine muayene 
ve daha fazla oranda mamografik taramaya katılım) 

 Batı bölgelerinde kanser kayıt merkezlerinin ve kayıt sisteminin daha iyi olması ile 
açıklanabilir. 

Türkiye‘nin batısında 1992 yılında yapılan toplum tabanlı bir araĢtırmada, meme kanseri 
sıklığı 24,4/100.000, artıĢ hızı % 0,3 olarak bulunmuĢtur. Son yıllarda özellikle Türkiye‘nin 
batısında meme kanseri sıklığında belirgin artıĢ olduğu gözlenmekte olup, 2007 yılında toplam 
44.253 meme kanserli kadın olduğu hesaplanmıĢtır.  

Ġstanbul Tıp Fakültesi‘nde yapılan ve 1841 hastayı içeren bir klinik çalıĢmada, 5 yıllık 
sağkalım oranı % 86 bulunmuĢtur. Ancak bu oran tüm ülkemizi yansıtmamaktadır. Doğu Anadolu 
Bölgesi‘nde 5 yıllık sağkalım oranı daha düĢük olarak (% 60) verilmektedir. Bunun da önemli bir 
sebebinin Batıda farkındalık ile beraber daha fazla hastanın taramalara katılması, daha fazla oranda 
erken teĢhis yapılması sayılabilir. Bu nedenle tanı sırasında lokal ileri meme kanseri oranı da 
bölgesel farklılıklar göstermektedir. Türkiye‘nin batısında bu oran % 20 civarında iken, 
Türkiye‘nin doğusunda % 50‘nin üzerindedir. Tanı sırasında ileri evre ve yüksek mortalite sorunu, 
sağlık altyapısındaki yetersizlikler, erken tanı ve tedavideki etkin uygulamayı engelleyen bilgi ve 
kaynak eksiklikleri ile iliĢkilidir. 

 

 4.2.4. Meme Kanseri Tarama Programları 
Erken tanı, meme kanseri mortalitesini azaltmada en etkin yöntemdir. GeliĢmiĢ 

toplumlarda hedef toplumun % 70‘ ini kapsayan tarama programları ile meme kanserlerine bağlı 
ölümlerde azalma sağlanabilmiĢtir. Öte yandan, ileri evre meme kanserlerinin gerek hasta 
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üzerindeki psikososyal etkisi (memenin alınması ve komplikasyonlar), gerekse de ülke ekonomisi 
üzerindeki etkisi çok fazladır. Hâlbuki tarama ile erken evrede teĢhis edilen olgular hem meme 
koruyucu cerrahiler ile basitçe tedavi edilmekte, hem de devlet bütçesine önemli tasarruf 
sağlanmaktadır.  

Meme kanseri taramasının yapılması AB Konseyi tarafından önerilmektedir. Servikal 
kansere göre ülkelerin meme kanseri tarama konusundaki durumu daha iyidir. 11 Avrupa 
ülkesinde % 70 kapsamaya ulaĢmıĢ toplum tabanlı meme kanseri tarama programı varken, 11 
ülkede halen % 70‘ lik kapsama oranı yakalanamamıĢtır, 6 ülkede ise mevcut program toplum 
tabanlı değil, fırsatçı taramadır.  

Mevcut toplum tabanlı tarama programımız henüz yeni baĢlamıĢtır ve istenilen kapsama 
oranına sahip değildir. Ülkemizde de toplum tabanlı taramalar KETEM‘ ler aracılığı ile 
yürütülmekte ve kapsama oranı % 19‘ lardadır. Ancak, 2011 yılında Sağlıkta DönüĢüm Programı 
ile Aile Hekimliği Sistemi‘ne geçiĢin tamamlanmasıyla kısa sürede % 70‘ lik tarama oranlarına 
ulaĢılabileceği düĢünülmektedir. Yine de halkın ve sağlık elemanlarının baĢta meme kanseri olmak 
üzere taranabilir tüm kanserler hakkında eğitilmesi çok önemlidir. 

Ülkemizde KETEM‘ lerde uygulanan meme kanseri tarama standartlarına göre, 50 yaĢına 
gelen her kadın mamografik taramaya alınmakta ve 69 yaĢının sonuna kadar her 2 yılda bir 
mamografik taramaya davet edilmektedir. Bu yaklaĢım ülkemizdeki radyolog ve mamografi cihaz 
sayısı düĢünüldüğünde en uygun yaklaĢımdır. Riskli hasta gruplarında (güçlü ailesel kanser 
öyküsü) ise taramaya daha erken yaĢlarda (40-50 yaĢ) baĢlanabilir. Tarama ile KETEM‘ lerde 
saptanan meme kanserlerinin çoğunluğu erken evrededir (Tablo 87)  

 

 
 Tablo 87. KETEM‘ lerde TeĢhis Edilen Kanserlerin Evre Dağılımı 

 
Kaynak: KSDB Verileri 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Meme kanserleri geliĢmiĢ ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanserlerdir. Ülkemiz 

verilerine göre de meme kanserleri kadınlarımızda en sık görülen kanserdir. Laktasyon, çocuk 
sayısı, gebelik, menapoz ya da adet yaĢı, hormonal preparatların kullanılması gibi bazı faktörler 
meme kanseri geliĢiminde önemlidir. Ayrıca, BRCA mutasyonları gibi ailesel bir yönü de vardır 
ve ailesinde meme kanseri olanlar ulusal standartlarımıza uygun bir Ģeklide tarama programlarına 
katılmalıdır.  

Erken tanı, meme kanseri mortalitesini azaltmada en etkin yöntemdir. GeliĢmiĢ 
toplumlarda hedef toplumun % 70‘ ini kapsayan tarama programları ile meme kanserlerine bağlı 
ölümlerde azalma sağlanabilmiĢtir. Öte yandan, ileri evre meme kanserlerinin gerek hasta 
üzerindeki psikososyal etkisi (memenin alınması ve komplikasyonlar) gerekse de ülke ekonomisi 
üzerindeki etkisi çok fazladır. Halbuki tarama ile erken evrede teĢhis edilen olgular hem meme 
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koruyucu cerrahiler ile basitçe tedavi edilmekte, hem de devlet bütçesine önemli tasarruf 
sağlanmaktadır.  

Mevcut toplum tabanlı tarama programımız henüz yeni baĢlamıĢtır ve istenilen kapsama 
oranına sahip değildir. Ancak, 2011 yılında Sağlıkta DönüĢüm Programı ile Aile Hekimliği 
Sistemi‘ne geçiĢin tamamlanmasıyla kısa sürede % 70‘ lik tarama oranlarına ulaĢılabileceği 
düĢünülmektedir. Yine de halkın ve sağlık elemanlarının baĢta meme kanseri olmak üzere 
taranabilir tüm kanserler hakkında eğitilmesi çok önemlidir. 

Meme kanserinin önlenmesi ve kontrolü için, etkin halk sağlığı programlarının ve 
araĢtırmalarının desteklenmesi gerekmektedir.  

 

KAYNAKLAR: 
1. Dünya Kanser Raporu 2008, Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Kurumu 
2. 30.06.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Prof. 

Dr. Vahit ÖZMEN (Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu) Sunumu 
3. SB Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı Resmi Web Sitesi (http://www.kanser.gov.tr) 
4. SB KSDB Verileri 
5. GLOBOCAN 2008 Verileri 
 

 4.3. PROSTAT KANSERĠ  
Prostat kanseri erkek üreme sistemine bağlı bir salgı bezi olan prostatta kanser 

geliĢmesiyle oluĢan bir hastalıktır. Prostat kanserine yakalanma ihtimali yaĢla birlikte artar. 
Olguların çoğu 65 yaĢ ve üstü erkeklerde görülür. Tedavisi nispeten zor gibi görünse de genel 
tablo sıklıkla olumludur. Bunun nedeni prostat kanserinin diğer kanserlerden farklı olarak çok 
yavaĢ ilerlemesidir. Yeterince erken tanı konursa prostat kanseri tedavi edilebilir. 

Ürolojik kanserler erkeklerde teĢhis edilen bütün kanserlerin yaklaĢık üçte birini teĢkil 
etmektedir ve prostat kanseri ürolojik kanserler içinde en yaygın bulunanıdır. Dünya çapında 
prostat kanseri yükü 1975‘ te 200.000 yeni vakadan 2002‘de 700.000 yeni vakaya çıkmıĢtır. 
GLOBOCAN 2008 verilerine göre, dünyada prostat kanseri akciğer kanserlerinden sonra 
erkeklerde teĢhis edilen kanserler içinde ikinci sıradadır (100.000‘de 25-30). Avrupa ortaması ise 
100.000‘de 60‘dır. 

Prostat kanserinin görülme sıklığı, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. En yüksek 
oranlar Amerika BirleĢik Devletleri‘nde özellikle siyah popülasyon grupları arasında, Kanada, 
Ġsviçre ve Avusturya‘da görülmektedir. En düĢük oranların Ġtalya ve Ġspanya‘daki çeĢitli 
popülasyonlar ile Kore, Çin ve Hindistan‘da bulunduğu bildirilmiĢtir. 

Hem insidans hem de mortalite verilerinin mevcut olduğu ülkelerde, bu ikisinin 
eğilimleri arasındaki karĢılaĢtırma, insidansda büyük bir artıĢ eğilimi söz konusuyken mortalite 
hızlarında küçük bir değiĢim, hatta daha sonraları bir azalma olduğunu göstermektedir. 

Kuzey ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, Ġsveç ve Norveç) durumu açıklamak üzere 
önemli ipuçları sunmaktadır. 1980‘ lerde kuzey ülkelerinde insidans oranları artmakta ve benzer bir 
eğilim göstermekteydi. 1990‘ lar civarında, artıĢın 5 yıl sonra gerçekleĢtiği Danimarka dıĢındaki 
bütün kuzey ülkelerinde insidans oranlarında hızlı bir artıĢ baĢ gösterdi. 2001‘de Danimarka‘daki 
insidans oranları diğer kuzey ülkelerindekinin yarısı kadardı, fakat mortalite hızları ülkeler 
arasında çok küçük değiĢiklikler göstermekteydi. 1996-2004 arasında Finlandiya ve Norveç‘ te 
prostat kanserine bağlı mortalitede sırasıyla yılda ortalama % 1,9 ve % 1,8 azalma gözlenmiĢtir. 
Aynı dönemde Ġzlanda ve Ġsveç‘ te mortalite oranları aynı seviyeye gelmiĢ, ancak Danimarka‘da 
artmaya devam etmiĢtir. 

1990‘ ların baĢında insidanstaki hızlı artıĢ Prostat Spesifik Antijen (PSA) testinin 
uygulanmaya baĢlamasıyla çakıĢmıĢtır ve bu durum ölümcül bir potansiyel barındıran hastalığın 
ortaya çıkıĢı hakkında çok az bilgi sağlamaktadır. Ancak PSA testi uygulanan ülkelerde mortalite 
hızları yakın geçmiĢte istikrara kavuĢmuĢ veya azalmıĢ ve 1980‘ lerin sonlarından bu yana küratif 
tedavi ortak bir biçimde uygulamaya konulmuĢtur. 

http://www.kanser.gov.tr/
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BaĢka açıklayıcı faktörler olsa da bu eğilimler, erken teĢhis konulan prostat kanserine 
karĢı artan küratif tedavinin ve ilerlemiĢ hastalığa yönelik daha geliĢkin tedavinin ılımlı bir etkisi 
olduğu görüĢüyle tutarlılık taĢımaktadır. 

ABD‘de 2007 yılı verilerine göre yılda 218.890 kiĢiye tanı konmuĢ ve 27.050 kiĢi prostat 
kanseri nedeni ile yaĢamını yitirmiĢtir. Bu da bize, çok yaygın ama çok hızlı seyretmeyen bir 
hastalık, yani çabuk öldürmeyen bir hastalık ile karĢı karĢıya olduğumuzu göstermektedir.  

 

 4.3.1. Prostat Kanseri Risk Faktörleri 
AraĢtırmalar prostat kanseri geliĢme riskini artıran bazı faktörler olduğunu göstermiĢtir. 

Bu faktörler aĢağıda sıralanmaktadır: 
YaĢ: Prostat kanserinin en önemli risk faktörüdür. 45 yaĢ altında nadir görülür. 

YaĢlandıkça risk artar. ABD‘de 65 yaĢ ve üzerinde görülmektedir.  
Aile öyküsü: Erkek kardeĢinde prostat kanseri olanlarda risk artar. 
I rk: Afrikalı Amerikalılarda beyazlardan daha yaygındır. 
Belirli prostat değiĢiklikleri: Yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi hücreli 

olanlarda prostat kanser riski artmıĢtır. Bu hücreler mikroskop altında anormal olarak görülürler. 
Diyet: Hayvansal yağdan zengin ve et içeren gıdalarla beslenmenin bazı çalıĢmalarda 

prostat kanser riskini artırdığı gösterilmiĢtir. 

 
Prostat kanseri etiyolojisi bir muamma olarak kalmaya devam etmektedir. Bir IARC 

Monografı ÇalıĢma Grubu tütün kullanımıyla prostat kanseri arasında hiçbir iliĢki bulamamıĢtır ve 
bu sonuç daha sonra da teyit edilmiĢtir. BaĢka bir IARC Monografı ÇalıĢma Grubu da alkol 
tüketimiyle prostat kanseri arasında hiçbir iliĢki bulamamıĢ ve bu sonuç da daha sonra teyit 
edilmiĢtir. 

Çok etnisiteye dayanan bir kohort çalıĢmasından elde edilen bilgilerin analizi, farklı yağ 
türlerinin (total, doymuĢ, tekli doymamıĢ veya çoklu doymamıĢ), n-6 yağ asidinin, kolesterolün, 
çeĢitli etlerin ve etlerden elde edilen yağların alınmasının toplam prostat kanseri riskiyle bir 
iliĢkisinin bulunmadığını ortaya koymuĢtur. 4 farklı ırksal/etnik grup (Afrika kökenli Amerikalılar, 
Japon kökenli Amerikalılar, Latin kökenliler ve beyazlar) üzerinde yapılan çalıĢmada yağ ve et 
alımıyla prostat kanseri riski arasında bir iliĢki olduğuna iĢaret eden çok az kanıta ulaĢılabilmiĢtir. 
Etnik olarak farklı popülasyonlarda yapılan bu geniĢ kohort çalıĢmasından elde edilen bulguların 
tamamı, yağ ve et tüketiminin prostat kanseri riskini önemli ölçüde etkilediğine iliĢkin herhangi bir 
iĢaret vermemektedir 

Makro besinlerin alımıyla prostat kanseri riski arasında küçük bir iliĢki olduğu 
anlaĢılmaktadır. Besinsel yağ ve etin prostat kanseri açısından potansiyel risk faktörleri olması 
birçok epidemiyolojik araĢtırmanın odak noktası olmuĢ ve özellikle yakın dönemde yapılan 
çalıĢmaların bulguları tutarlılık arz etmemiĢtir. 

Ġleriye dönük epidemiyolojik çalıĢmaları içeren 38 makaleden yapılan bir meta-analizde 
omega-3 yağ asitleri alımıyla kanser riski iliĢkisi incelemiĢ ve prostat kanseri için arada bir iliĢki 
bulunduğunu gösteren bir kanıt bulunamamıĢtır. Omega-3 yağ asitlerinin beslenmeyle takviyesinin 
kanseri önlemesinin pek mümkün görünmediği sonucuna varılmıĢtır. 

Diğer taraftan, tüketilen gıdalarla ilgili halen açıklığa kavuĢturulması gereken bazı 
potansiyel iliĢkiler bulunmaktadır. Sarımsak, taze soğan, kuru soğan, pırasa ve benzeri Alyum 
(Allium) sebzelerinin tüketimiyle prostat kanseri arasında ters yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur. Yine,  
palmitoleik asit, yağ asidi, 20:5 n-6 ve oleik asitle prostat kanseri arasında da zayıf bir ters yönlü 
iliĢki tespit edilmiĢtir. Buna bağlı olarak da zeytinyağı (bir oleik asit kaynağı)  ve alyum sebzeleri 
yönünden zengin beslenmenin prostat kanseri riskini azaltabileceği ifade edilmiĢ,  bu tespitin 
prostat kanserinin Güney Ġtalya‘nın pek çok bölgesinde gözlenen düĢük oranlarıyla tutarlılık arz 
ettiğine iĢaret edilmiĢtir.  

Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Beslenme ve Sağlık ÇalıĢması‘nda (1995/1996–
2001) kalsiyum ve süt ürünlerinin prostat kanseri ile iliĢkisi incelenmiĢtir: YaklaĢık 6 yıllık takip 
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çalıĢması (n=293.888) esnasında yazarlar 10.180 prostat kanseri vakası (8754‘ü ilerlememiĢ, 
1426‘sı ilerlemiĢ ve 178‘ i de ölümcül düzeyde vakalar) belirlemiĢler ve toplam ve destek 
kalsiyumun toplam ve ilerlememiĢ prostat kanseriyle iliĢkisiz olduğu bulunmuĢtur. Elde edilmiĢ 
olan bu bulguların ―kalsiyum ve süt ürünlerinin prostat kanseri riskini artırdığı‖  hipotezine tutarlı 
bir destek sunmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Bazı çalıĢmalar domates ve/veya likopen alımıyla bazı kanser türleri riski arasında ters 
yönlü bir iliĢki olduğunu bildirmiĢ ve bu, ABD Gıda ve Ġlaç Ġdaresi (FDA)‘ne domates, likopen ve 
prostat kanseri baĢta olmak üzere bazı kanser türleri riskinin azaltılması hakkında Ģartlı sağlık 
denetimi yapılmasını talep eden iki dilekçe sunulmasına neden olmuĢtur. FDA incelemesi, likopen 
alımıyla prostat, akciğer, kolorektum, mide, meme, over, endometrium veya pankreas kanseri 
riskinin azalması arasında bir iliĢki bulunduğu görüĢünü destekleyen inandırıcı bir kanıt 
bulamamıĢtır. FDA domates tüketimiyle kolorektum, meme, serviks veya endometrium kanseri 
arasında da bir iliĢki bulunduğuna iĢaret eden inandırıcı bir delil bulamamıĢtır. FDA, domates 
tüketimiyle prostat, over, mide ve pankreas kanserleri arasında bir iliĢki bulunduğu görüĢünü 
destekleyen çok sınırlı kanıtlara ulaĢmıĢtır. 

Statinler, kanser riski veya ilerleyiĢi üzerinde etkili olabilecek proapoptotik ve 
antimetastatik etkinlikleri olan ve yaygın olarak kullanılan kolesterol düĢürücü ilaçlardır. Daha 
önce yapılan, statin kullanımıyla kanser arasındaki iliĢki hakkındaki epidemiyolojik çalıĢmaların 
sonuçları çeliĢkilidir. Platz ve arkadaĢları (2006) statin kullanımıyla toplam ve ilerlemiĢ prostat 
kanseri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir; ilerlemiĢ prostat kanseri, 34.989 ABD‘ li sağlık uzmanını 
kapsayan ve devam etmekte olan bir ileriye dönük kohort çalıĢmasında önlenmesi gereken en 
önemli hedeftir. Statin ilaçlarının kullanımı bir bütün olarak prostat kanseri riskiyle 
iliĢkilendirilmemiĢ, ancak ilerlemiĢ prostat kanseri riskinin (özellikle metastatik veya ölümcül) 
azalmasıyla iliĢkilendirilmiĢtir. 

Epidemiyolojik çalıĢmalar dolaĢımdaki androjenlerin prostat kanseri riskiyle pozitif bir 
iliĢkisi olduğu görüĢünü desteklemeyi baĢaramamıĢsa da, endojen androjenlerin prostat kanseri 
etiyolojisine dâhil olduklarından uzun zamandır Ģüphelenilmektedir. Yakın dönemde yapılan bazı 
çalıĢmalar yüksek testosteron düzeylerinin özellikle agresif kansere karĢı koruyucu olabileceğini 
öne sürmüĢtür. Avusturalya‘da yapılan geniĢ bir çalıĢmada yüksek testosteron ve adrenal 
androjenlerin azalan agresif prostat kanseri riskiyle iliĢkilendirilirken, agresif olmayan prostat 
kanseriyle bir iliĢkisi bulunamamıĢtır.  

Erkek kardeĢlerde prostat kanseri öyküsü olan ve birden fazla kuĢakta prostat kanseri 
görülen çok sayıda aile olmasına karĢın, prostat kanseri için birkaç yıl önce meme kanseri için 
keĢfedilen genlerin (BRCA1 ve BRCA2) önemine benzer önemde bir gen henüz bulunamamıĢtır. 
Ancak konu ile ilgili araĢtırmalar sürmektedir. 

 

 4.3.2. Prostat Kanserinin Önlenmesi 
Prostat kanseri insidansı ve mortalite oranlarındaki büyük uluslararası farklılıklar 

değiĢken çevresel faktörlerin etkisinin bulunduğuna iĢaret etmektedir. Bu durum hastalığı önlemek 
üzere yollar araĢtırılmasına neden olmuĢtur. Epidemiyolojik çalıĢmalar, karotenoid likopen, 
selenyum, E vitamini ve yüksek yağ alımı gibi beslenmeyle ilgili faktörlerin prostat kanseri 
riskinde rol oynadıklarına iliĢkin bulguların gücü ve tutarlılığında değiĢkenlikler olduğunu 
bildirmektedir. Androjen sentezinin bozulması prostat kanseri riskini azaltmaktadır. 5-alfa-
redüktaz inhibitörlerinin, prostatın andojenik stimülasyonunu azaltarak prostat büyüklüğünü 
azalttığı gösterilmiĢtir. Diğer gelecek vaat eden, ama daha az geliĢtirilebilmiĢ yaklaĢımlar arasında 
D vitamini takviyesi ve beslenme Ģeklinin değiĢtirilmesi bulunmaktadır. KiĢinin prostat kanseri 
riskini azaltmak üzere yapılacak bütün manipülasyonlar zorunlu olarak, müdahale olmadan da 
hiçbir zaman prostat kanseri geliĢtirmeyecek olan erkeklerin geniĢ bir kısmına uygulanmak 
durumundadır. Kabul edilebilir olması için baĢarılı bir önleyici müdahalenin az ya da hiç yan etkisi 
olmamalıdır; bazı ek yararların bulunması da faydalı olacaktır. Bütün potansiyel önleyici 
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müdahaleler, prostat kanserinin önlenmesi amacıyla önerilmeden önce dikkatli bir biçimde 
değerlendirmeden geçirilmelidir. 

Prostat kanserinin önlenmesinin halkın büyük bir kısmı açısından, hastalıkla iliĢkili 
maliyetler, morbidite ve mortalite üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. 

 

 4.3.3. Türkiye’de Prostat Kanseri 
Prostat kanseri, Türkiye'de yüksek insidans oranı ile erkeklerde en sık görülen kanser 

türlerinden biridir. Ancak, Batı ülkeleri ile karĢılaĢtırıldığında Türk erkeklerinde erken teĢhis ve 
tanı oranları önemli ölçüde daha düĢüktür. 

AĢağıdaki Ģekile göre, Türkiye‘de prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanserler 
içerisinde 1993-2002 yılları arasında 5. sırada yer almaktayken, 2006 yılı verilerine göre 2. sıraya 
yükselmiĢ bulunmaktadır. 

 

 
ġekil 146. Yıllara Göre En Sık Görülen Kanserler 
*Yüz binde, Dünya Standart Nüfusu, Erkek, 2004-2006, Türkiye  
Kaynak: SB KSDB Verileri 
 
Sağlık Bakanlığı 2004-2006 yılı verilerine göre yıllar  itibarıyla değiĢen prostat kanseri 

insidansları ġekil 147‘de verilmektedir. 
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ġekil 147.Türkiye‘de Prostat Kanser Ġnsidansları, 2004-2006 
Kaynak: KSDB Verileri 
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 4.3.4. Prostat Kanseri Taranması 
Prostat kanserinin PSA ile rutin olarak taranması hakkında pek çok bilimsel araĢtırma 

yapılmıĢtır. ÇeliĢkili sonuçların rapor edildiği bu araĢtırmalardan 2 tanesi prospektif, randomize 
çalıĢma olup, birisi ABD‘de diğeri de Avrupa kıtasında yürütülmüĢtür. Ancak, yine her iki 
çalıĢmanın sonuçları birbirine zıt düĢmektedir. Amerika çalıĢmasında PSA taramasının faydası 
gösterilemezken, Avrupa çalıĢmasında PSA taramasının kansere bağlı ölüm oranlarını % 31 
oranında azalttığı saptanmıĢtır.  

Toplum tabanlı taramalarda gerek Avrupa Birliği Konseyi gerekse de Dünya Sağlık 
Örgütü sadece meme, kolorektal ve servikal kanser taramasını önermekte, prostat kanserini 
taranabilir kanserler arasına almamaktadır. Günümüz verileri ıĢığında prostat kanserlerinin rutin 
toplum tabanlı tarama programlarında yer alması önerilememekte ve daha çok bilimsel verinin 
sonuçları açığa çıkana kadar beklenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir. Ancak, genel 
toplumda 50 yaĢ üzerinde, ailesinde prostat kanseri olanlarda ise 40 yaĢ üzerinde yıllık ürolojik 
muayene yapılması, olası Ģikâyetlerde rektal tuĢe ile muayene ve kanda PSA düzeylerine bakılması 
önerilmektedir. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Prostat kanseri çok yaygındır, ancak insidans oranı hızla artmaktayken birçok ülkede 

mortalite hızları düĢmeye baĢlamıĢtır. 
Mortalitedeki bu azalmaya prostat spesifik antijenin (PSA) katkısı bulunurken, bu olgu 

etkinin tamamını açıklamamaktadır.  
Prostat kanseri etiyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Tütün ve alkol kullanımının 

prostat kanseri riskiyle iliĢkisi bulunamamıĢtır. Bazı beslenme pratikleriyle bir iliĢki olduğunu 
gösteren zayıf kanıtlar vardır, ancak insidansın bunlara atfedilebilecek bölümü küçüktür. 

Vakaların pek çok kuĢağa yayıldığı, prostat kanseri olan birçok büyük aile olmasına 
karĢın hastalık için temel bir gen keĢfedilememiĢtir. 

Prostat kanserinin rutin toplum tabanlı taramasının yapılması hakkında bilimsel veriler 
çeliĢkilidir ve günümüzde uluslararası kuruluĢlarca önerilmemektedir. Ancak, genel toplumda 50 
yaĢ üzerinde, ailesinde prostat kanseri olanlarda ise 40 yaĢ üzerinde yıllık ürolojik muayene 
yapılması, olası Ģikâyetlerde rektal tuĢe ile muayene ve kanda PSA düzeylerine bakılması 
önerilmektedir. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM  
5. KANSER YÖNETĠMĠNDE DEVLET POLĠTĠKALARI  

 5.1. DÜNYADA KANSER YÖNETĠMĠ  VE ENSTĠTÜ ÖRNEKLERĠ  
Bu bölümde ülke uygulamaları ve kanser enstitüsü deneyimleri iki ana baĢlık altında ele 

alınmıĢtır. Ġlk baĢlık Avrupa Bölgesi ve AB dıĢı seçilmiĢ ülke uygulamalarıdır. AB ülkeleri 
seçiminde yaklaĢım, geliĢmiĢ ve yönetim sistemleri oturmuĢ ülkeler (Almanya, Ġngiltere, Fransa) 
ile geçiĢ aĢamasını tamamlamıĢ ya da tamamlamak üzere olan ülkeler (Macaristan, Slovenya, Çek 
Cumhuriyet, Polonya) Ģeklinde iki gruplamadan hareket edilmiĢtir. AB dıĢı ülke örneklerinde ise 
kanserle kontrol ve mücadele anlamında tarihsel bir birikimi olan ve önemli aĢama kaydetmiĢ 
Amerika BirleĢik Devletleri ve Japonya ile Kanada seçilmiĢtir. Ayrıca ikinci bir baĢlık olarak 
seçilmiĢ bazı uluslararası enstitü profilleri sunulacaktır. 

 

 5.1.1. Avrupa Bölgesi SeçilmiĢ Ülke Uygulamaları 
Avrupa ülkelerinde kanserle ilgili geniĢ kapsamlı ülke bazında insidans, mortalite hızları 

gibi veriler IARC kapsamında GLOBOCAN 2002 projesinin verilerinden temin edilebilmektedir. 
Fakat kapsamdaki veri eldesinde bölgesel kapsam farklılıkları olması nedeniyle farklı yıllara ait 
veriler karĢılaĢtırılabilir değildir. Bu nedenle çalıĢmamızın bu bölümünde kullanılan verilerde 
tutarlılık ve karĢılaĢtırılabilirliğin sağlanabilmesi için gene aslında GLOBOCAN projesi verilerinin 
de yer aldığı AB raporlarında da kullanılan Ferlay ve ark (2007) çalıĢmalarının sonuçları ülkelerin 
kanser türlerine ve cinsiyete göre insidans ve mortalite hızlarının değerlendirilmesinde 
kullanılmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında seçtiğimiz ülkelerde ve AB üyesi 25 ülke ve tüm Avrupa‘da 
insidans ve mortalite hızlarının cinsiyete göre dağılımları ġekil 148 ve ġekil 149‘de yer 
almaktadır. 

 

 
ġekil 148.  SeçilmiĢ Ülkelerde Standardize EdilmiĢ  Kanser Ġnsidans Hızları 
Kaynak: Ferlay ve ark 2007 
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ġekil 149. SeçilmiĢ Ülkelere Standardize EdilmiĢ Kanser Mortalite Hızları 
Kaynak: Ferlay ve ark, 2007 
 
Veriler; Ferlay ve ark (2007) tarafından farklı kaynaklardan farklı yıllara ait verilerin 

derlenmesine dayanan 2006 yılı tahminleridir. ġekle baktığımızda her iki cins için de en yüksek 
kanser insidansının Macaristan‘da olduğu görülmektedir. Erkeklerde kanser insidansının en düĢük 
olduğu ülke Ġngiltere, kadınlarda Polonya‘dır. AB üyesi 25 ülkede kadınlarda insidans 
325,5/100.000, erkeklerde 463 dür. Bu oranlar tüm Avrupa‘  da ise yüz binde 303 ve 439.7'dir.  

Ġnsidansta olduğu gibi her iki cinsiyet için de en yüksek kanser mortalite hızının 
Macaristan‘da olduğu görülmektedir. Erkeklerde kanser mortalite hızının en düĢük olduğu ülke 
Almanya, kadınlarda Fransa‘dır. AB üyesi 25 ülkede kadınlarda insidans yüz binde 136,2 
erkeklerde ise 236,4'tür.  

 
ĠNGĠLTERE 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Ġngiltere‘de sağlık hizmetlerinden sorumlu siyasi yapı Sağlık Bakanlığı‘dır (Department 

of Health). Sağlık Bakanlığı merkezi düzeyde sağlık politikalarından ve sağlık hizmetlerinin 
sunum düzeyi ve kalitesinden sorumlu temel kurumdur. 

Tablo 88‘de Ġngiltere ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır. Ġngiltere nüfusu 61 milyon 
civarındadır. Bu nüfus büyüklüğü ile AB ülkeleri içinde Türkiye‘ye nüfusu en yakın olan ülkeler 
grubu içinde yer almaktadır. SGP (satın alma gücü paritesi) ile standardize edilmiĢ kiĢi baĢına gelir 
düzeyi ise 2006 yılı itibarıyla 33,7 bin dolardır. Toplam sağlık harcamaları GSYĠH‘ye (Gayri Safi 
Yurt Ġçi Hasıla) oran olarak % 8,2‘ye ulaĢırken, özel sağlık harcamalarının toplam içindeki payı 
yaklaĢık % 13‘dür.  Ortalama yaĢam beklentisi kadınlarda 81,5, erkeklerde ise 77,2 yıldır. YaĢam 
beklentisi erkeklerde son beĢ yılda 1,2 yıl artarken, kadınlarda bu artıĢ 0,9 yıl olmuĢtur. 

Ġngiltere yönetim sistemi içinde siyasi sorumlukla yönetsel sorumluluk geleneklerin de 
belirlediği Ģekilde birbirinden iyi bir Ģekilde ayrılmıĢtır (ġekil 150). Politika yapma sorumluluğu 
sorumlu siyasi yapıya ait olurken hizmeti yerine getirme yönetimsel sorumluluk kapsamındaki 
kurumlara aittir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığında toplam altı bakan yer almaktadır. Bunların 
baĢında kabinede yer alan Sağlık Bakanı bulunmaktadır. Bu bakanın altında kabinede yer almayan 
ama baĢbakanın parlamento içinden atadığı farklı hizmetlerde sorumlu iki bakan daha 
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bulunmaktadır. Bu yapının altında ise yine milletvekili olan ve siyasi müsteĢar olarak da 
tanımlanabilecek 3 Parlamento sekreteri daha bulunmaktadır. 

 
Tablo 88. Ġngiltere ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 60512 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 33650 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 39 2004 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 10 1997 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 128 1997 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 5 1997 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 23 1997 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının payı 
%  

87.1 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  12.9 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

0 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 2598 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  8.2 2005 

YetiĢkin ölüm oranı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

98/61 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1 000 bebek için) Erkek/Kadın 5/4 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 8 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm olasılığı) 6 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

143 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 69/72 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  77/81 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevelans 11.75 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevelans, Erkek/Kadın 22.3/23 2002 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevelans, Erkek/Kadın 36.7/34.7 2005 

Kaynak: WHO(DSÖ) Database (WHOSIS) 
 
Sağlık Bakanlığı bakanların sorumluluğunun altında üç temel müsteĢarlık altında 

organize olmuĢtur. Bu müsteĢarlardan biri bakanlık müsteĢarı olarak adlandırılırken diğer ikisi ise 
özellikle hizmetin yerine getirilmesinde sorumlu iki tepe yöneticidir. Bakanlığın sağlık hizmetleri 
bu üst yöneticilerin sorumluluğu altındadır.  
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 ġekil 150. Ġngiltere Sağlık Bakanlığı‘nın Organizasyon ġeması 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Ġngiltere‘de 2005 yılında ölüm sebepleri arasında kanser %  38 ile birinci sırada yer 

almaktadır. Kanseri %  28 ile dolaĢımla ilgili hastalıklar izlemektedir. Her yıl 75 yaĢ altı yaklaĢık 
230 bin kansere yakalanmakta ve 125 bin kiĢi de ölmektedir. Ġngiltere‘de kanser toplumda en fazla 
kaygı ve korku duyulan bir hastalık haline gelmiĢtir. 

Ġngiltere‘  de kadınlarda en yüksek kanser insidansı çok yüksek farkla memeye aittir. 
Meme kanserini kolon ve akciğer kanseri izlemektedir. Rahim kanseri ise insidansı en yüksek olan 
dördüncü kanserdir. 

Erkeklerde ise prostat kanseri insidansı belirgin bir Ģekilde diğer kanser türlerinden çok 
daha yüksektir. Prostatı birbirine yakın hızlarla çıkan akciğer ve kolorektal kanserleri takip 
etmektedir. Erkeklerde dördüncü sırada mide kanseri çıkmaktadır. Kolorektal kanseri Ġngiltere‘de 
AB 25 üye ülke ortalamasından farklı olarak akciğer kanserine oldukça yakın çıkmıĢtır.    

Ġngiltere‘  de kadınlarda en yüksek kansere bağlı mortalite nedenleri akciğer ve meme 
kanserleridir. Akciğer kanseri kadınlarda ölüm nedenleri içinde meme kanserinin üstünde 
çıkmaktadır. Kadınlarda kanserden dolayı ölümlerde üçüncü sırayı kolorektal kanser almaktadır. 
Ġngiltere AB 25 ülke ortalamasından farklı olarak kadınlarda akciğer kanseri birinci sırada ölüm 
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nedeni arasında çıkmaktadır. Kadınlar akciğer kanseri nedeniyle  meme kanserinden yüksek hızda 
yaĢamını kaybetmektedir.   

Erkeklerde ise akciğer kanserinde kaynaklanan ölümleri diğer kanserlerden belirgin bir 
Ģekilde yüksek çıkmıĢtır. Akciğer kanserini prostat ve kolorektal kanseri izlemiĢtir.   

Ġnsidans ve mortalite hızları kadınlarda AB 25 ortalamasının üzerinde çıkarken, 
erkeklerde ise ortalamanın altında kalınmaktadır. 

 
Ġngiltere’de Kanserle Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Ġngiltere geleneklerin yoğun olduğu bir ülke olmakla birlikte kamu yönetiminde 

planlama, stratejik yönetim ve performans esaslı bütçe sisteminin en etkin iĢlediği ülkelerin 
baĢında gelmektedir. Bugün dünyada birçok ülke uygulaması uzun yılların birikimi olan stratejik 
yönetim ve performansa dayalı bütçe sistemini Ġngiltere deneyimine dayandırmaktadır.   

Ġngiltere sistemi hem siyasi hem de yönetsel anlamda karmaĢık görünen bir yönetim 
yapısına sahiptir. Burada yönetimsel baĢarıyı sağlayan ilk nokta karar alma süreçlerini belirleyen 
amaç ve hedeflerin iyi bir Ģekilde ortaya konulmasıdır. Ġkinci ama belki daha önemli görünen 
nokta ise planlara yansıyan politika önceliklerinin kurumlar tarafından hizmet programlarına ve 
kaynak tahsis süreçlerine yansıtılmasıdır. BaĢka bir ifadeyle, politik süreç içinde iyi tasarlanmıĢ 
olan temel politika ve öncelikler uygulamacı birimler tarafından birer niyet beyanı olarak değil 
sundukları hizmet programlarına yansıtılacak, amaç ve hedeflerine performans kriteri alınacak 
belgelerdir. Yönetimsel modelin rol ve sorumluluklarının iyi tanımlanmıĢ olmasıyla bu süreç etkin 
bir Ģekilde iĢleyebilmektedir. 

Ġngiltere‘de kanser bakanlığın ―Ulusal Sağlık Çerçevesi (USÇ)‖  önceliği içinde yer 
almaktadır. USÇ içinde yer alması demek bakanlığın kansere yönelik diğer konulardan farklı 
olarak ortaya konmuĢ orta ve uzun vadeli plan ve stratejileri olması anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla bakanlık içinde özellikle sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesine iliĢkin olan birimler 
birincil veya ikincil düzeyde hizmet programlarını, performans programlarını oluĢtururken var 
olan plan ve strateji dokümanlarına uygun davranmak durumundadırlar. 

Ayrıca bakanlık içinde yönetimsel süreçte önem taĢıyan Ulusal Klinik Direktörleri 
bulunmaktadır. Bu ulusal klinik direktörlerinden bir tanesi de sadece kanserden sorumludur. 
Politika geliĢtiren ve çeĢitli aĢamalarda danıĢmanlık ve izleme hizmeti üreten ve bakanlık 
birimleriyle birlikte çalıĢan klinik direktörü USÇ‘nin etkin bir Ģekilde uygulamaya konmasından 
da sorumludur.  

Ġngiltere‘de her bir birimin kanserle ilgili sorumluluğunu belirleyen politika dokümanı 
2000 yılında Ulusal Sağlık Hizmetleri (USH-National Health Service) tarafından açıklanan ve 
hükümetin önceliklerini politikaları ortaya koyan ―Kanser Planı‖dır. USH tarafından sunulan plan 
ile Ġngiltere‘de yaygın bir hastalık haline gelen kanser karĢı etkin kontrol programları 
oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Kapsamlı bir Ģekilde hazırlanan plan metninde kansere yönelik yatırım 
stratejisi ve USH içinde kanser hizmetlerinde reform çerçevesi belirlenmiĢtir. Önleyici hizmetlerin 
geliĢtirilmesi, erken teĢhisin teĢvik edilmesi, etkin tarama programlarının uygulama konması ve 
yüksek kaliteli tedavi hizmetleri ile hizmete eriĢimde eĢitsizlikleri azaltarak ölüm hızlarının 
düĢürülmesi, yaĢam sürelerinin artırılması ve hastaların daha kaliteli bir yaĢam sürmesi planın 
temel amaçları olmuĢtur. Bu amaçlara ulaĢmak için plan ulusal ve yerel düzeyde hedefler 
belirlemiĢ ve kanser hizmetlerine yönelik ulusal standartları oluĢturmuĢtur.  Kanser planı farklı 
dönemlerde olmakla birlikte 2010 yılına kadar olan dönemde birçok alanda somut politikalar ve bu 
politikaların izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesine yönelik hedefler ortaya 
koymuĢtur.  

2007 yılına geldiğinde planın birçok noktada uygulamaya konması ve artan kaynak 
tahsisi ile kanserden dolayı yaĢa göre standardize edilmiĢ ölüm hızları düĢmüĢ, bazı kanserler için 
hayatta kalma oranı artmıĢ, hastaların bakımı konusunda yeterli olmasa da bir ilerleme sağlanmıĢ, 
sigara içme oranının azaltılması, röntgen çektirmek, bekleme saatleri, multidisipliner takım 
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çalıĢmaları, hizmet için yeniden düzenleme, tedavi etmeden önce yatıĢtırıcı ve rahatlatıcı tedavi 
uygulama, iĢgücü ve araçlar konusunda ilerlemeler kaydedilmiĢtir. 

Planla kansere yönelik finansal kaynaklar sürekli artmıĢ ve mücadeleye yönelik ortak 
payda da buluĢan kurum ve insan sayısı artmıĢtır.  

Kanser planının açıklanmasıyla hem çalıĢan sayısı hem de kansere yönelik hizmetler için 
ayrılan kaynak sürekli artırılmıĢtır. 2000 planı sonrasında sadece ilave istihdam edilecek personel 
için 570 milyon pound tutarında ilave bir bütçe oluĢturulmuĢtur. Ġzleyen dönem boyunca ise tedavi 
giderlerine yönelik ilave fon kaynakları aktarılmıĢtır. 1997 yılı ile karĢılaĢtırıldığında çalıĢtırılan 
uzman kiĢi sayısı %  49 oranında artırılmıĢtır. Son üç yıllık finansman kaynağı artıĢı ise %  27 
oranında artırılarak hizmet programlarında en fazla kaynak ayrılan üçüncü hastalık sırasına 
yükselmiĢtir.  

2006 yılı verilerine göre Ġngiltere‘de kanser tedavisine yönelik programlar için 4,35 
milyar pound harcanmıĢtır. Bu kaynağın kansere yönelik tedavilerde kullanım yerlerine göre 
dağılımı; hastanede kalan hasta (% 27), ameliyat (% 22), ilaçlar (% 18), ayakta gösteren hasta (% 
8), tarama (% 5), ıĢın tedavisi (% 5), diğer (% 15) Ģeklindedir.  

USH 2007 yılında Kanser Planı‘nın devamında beĢ yıllık bir çerçeveyi kapsayan 
―Kanser Reform Stratejisini‖  açıklamıĢtır. Açıklanan stratejiyle kanser hizmetlerine yönelik olarak 
gelecek beĢ yıl için hedef ve amaçlar ile varılması gereken yol açık bir Ģekilde ortaya konmuĢtur. 
Stratejinin temel amacı 2012 yılında kanser hizmetlerinde dünyanın en iyisi olmaktır. 

Kanser Reform Stratejisi 10 alanda bir aksiyon programı ortaya koymaktadır. Bu 10 
aksiyonun 6 alanı kanser çıktılarını iyileĢtirmek, dört alanı ise hizmet sunumunu sağlamaya 
yöneliktir. 

 
 (Ġngiltere) Hizmet Sonuçlarını ĠyileĢtirmek Ġçin Yapılması Gerekenler 

Kanseri Engellemek: Kanseri engellemek için yapılması gereken en önemli hareket 
yaĢayıĢ biçimini değiĢtirmek ve farkındalığı artırmaktır. Kanser riskini artıran durumların en 
baĢında sigara tüketimi, obezite, alkol alımı gelmektedir. Kanser Reformu Stratejisi bu durumları 
iyileĢtirmeye yönelik önlemler ortaya koymaktadır. Örneğin; sigara tüketimi için 2008‘deki sigara 
üretimi düzenlemeleri için danıĢmanlık yapmak ve zararını azaltmak için teĢebbüslerde bulunmak, 
kanseri engellemek için farkındalığı artıracak kampanyalar düzenlemek. 

 
Erken TeĢhis: Erken teĢhis hayat kurtarır. Ġngiltere‘de kanserden dolayı hayatta kalma 

oranlarının düĢük olmasındaki asıl sebep geç tanıdır. Röntgen çekilmesi ise erken teĢhis için en 
önemli evredir. Bunun için de Kanser Reformu Stratejisi çerçevesinde göğüs, bağırsak ve boyun 
röntgenlerinde verimliliği artırmak için çalıĢmalar yapılmaktadır. Örneğin; farkındalığı artırmak 
için yeni giriĢimlerde bulunmak. 

 
Daha iyi tedavi yöntemleri sağlamak: BaĢarılı olmak için hastayı en kısa sürede ve 

yüksek kalitede tedavi etmek gerekmektedir. Cerrahi, ıĢın tedavisi ve kimyasal tedavi kanserin 
tedavisi için en önemli tedavi yöntemdir. Strateji çerçevesinde yapılması gereken olguların baĢında 
hastalar için 14, 31, 62 gün hedefleri kapsamı geniĢletilmektedir. Cerrahi müdahale kanserin 
yenilmesindeki en uygun tedavi biçimidir. IĢın tedavisinde dünyada bir yer edinmek için iĢgücü ve 
alet bakımından kapasiteyi artırmak gerekmektedir. IĢın tedavilerinde tedavi süreci 31 gündür. 
Kimyasal tedavi yönteminde ise yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkmıĢtır. Örneğin; bütün kanser 
ilaçlarını ön değer seçenek oluĢturması için NICE‘ye (National Cancer Research Institute) 
göndermek. 

 
Kanserle ve kanserden sonra yaĢamak: Hastaların hastalıklarıyla ilgili deneyimleri 

son yıllarda artmakla birlikte yeterli değildir. O yüzden hastalara destek vermeye devam etmek 
gerekmektedir. Hastalara hastalıklarıyla  ilgili bilgi verilmelidir, kanseri yenmek için izlenilen yol 
anlatılmalıdır. Hastalara ve hastaların ailelerine gerekirse psikolojik destek verilmelidir. 
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Finansman hakkında bilgi verilmelidir. Hastalara destek vermek için, hastalar, hayırseverler ve 
klinisyenlerle ortaklaĢa hareket edilmektedir. Bunun için de Yeni Ulusal Kanser Sağ Kalma 
GiriĢimi kurulmuĢtur. 

 
Kanser eĢitsizliklerini azaltmak: Kanser vakalarında önemli eĢitsizlikler mevcuttur. 

EĢitsizliklere örnek vermek gerekirse; fakirlikten dolayı, ırk, yaĢ, din, cinsiyet, sakatlık ve cinsel 
tercihtir. Bu eĢitsizliklerden kurtulmak için hükümet yeni bir giriĢim -Yeni Ulusal Kanser EĢitliği 
GiriĢimi- kurdu. GiriĢim; eĢitsizliklerden oluĢan veri toplamını optimize etme, eĢitsizlikleri 
anlamayı sağlama, araĢtırmaların devam etmesi, iyi alıĢtırmaları yayma gibi görevler üstlenmiĢtir. 

 
En uygun tedaviyi uygulamak: Hastanın iyi Ģartlarda tedavi edilebilmesi için yeni 

modeller geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri yerel hizmetler vermek, diğeri ise sonuçları 
geliĢtirmek için merkezi yapı oluĢturmaktadır. Bütün vakalarda tedavi süreci sadece ulusal 
standartları sağlayanlar tarafından yürütülmelidir. (örneğin: GeliĢen Sonuçlar Rehberi) Tedavi 
çeĢitleri kanser ağında toplanmalıdır. 

 
Hizmet Sunumu Ġçin Yapılması Gerekenler 
Kaliteyi ve seçenekleri geliĢtirmek için bilgiyi kullanmak: Kanser hizmetleri ve 

sonuçları hakkında daha çok bilgiye sahip olmak ve bunun sayesinde de kaliteyi, görevlendirmeyi 
ve seçim Ģansını yükseltmek gerekmektedir. Strateji kapsamında;  farkındalığı artırmak, risk 
faktörlerine ve belirtilerine karĢı halk ve hastalarda bilinç oluĢturmak için ulusal araĢtırmalar 
yapılmaktadır. Aktiviteleri koordine etmesi için,  Ulusal Kanser Bilgilendirme Ağı kurulmuĢtur. 

 
Güçlü görevlendirme: Stratejinin dünya standartlarında hizmet verebilmesi için 

görevlendirme konusunda herkese rol düĢüyor. Güçlü görevlendirme hem kaliteyi artıracak hem 
de paranın değer kazanmasını sağlayacaktır. Stratejinin görevlendirmeyi artıracak çalıĢmalarından 
bazıları kanserle ilgili dünya sınıflarında görevlendirme yapmak, kanser ağını kurmak, Kanser 
Görevlendirme Rehberi ve elektronik araç takımı hazırlamaktır. 

 
Dünya sınıflarındaki kanser tedavisi için finansman sağlamak: Stratejiye göre 

finansmanı hükümet sağlamalı ve Sağlık Bakanlığı‘nın parayı maliyet etkin harcaması 
beklenmelidir. Bu kapsamda yeni finansmanlar bulup kanser vakalarındaki yaĢam oranlarını 
artırmak ve NICE tarafından uygun maliyetli yenilikler yapmak Bakanlığın görevleri arasında yer 
almaktadır. 

 
Geleceği inĢa etme: Kanseri yenmek için yeni fırsatlar ve meydan okumalar devamlı 

artacaktır ve bu sayede sürekli olarak programlar yenilenmeye çalıĢılacaktır. Gelecekte daha iyi 
hizmetler verebilmek için iĢgücü planlaması ve kalkınma, yatay taramada bilirkiĢi haline gelme, 
araĢtırma için destek sağlamayı artırma, paydaĢlarda iliĢkileri sıkı tutma, ulusal liderlik ve destek 
konularında her yıl rapor çıkarma konularında çalıĢmaya devam edilecektir. 

 
FRANSA 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Fransa sağlık sistemi temel olarak Sağlık, Gençlik, Spor ve Asosyatif YaĢam Bakanlığı 

bünyesinde örgütlenmiĢtir ve sağlık hizmetlerinin sunumundan sorumlu siyasi yapı da bu 
bakanlıktır. Fransız sağlık sistemi, hastanın tedavi göreceği merkezi (merkezin kamuya ya da özel 
sektöre ait olması sigorta geri ödemeleri açısından bir farklılık yaratmamaktadır) ve doktorunu 
seçme özgürlüğünün bulunması ile hizmeti beklemeden alabilmesi açısından baĢarılı bulunan 
sağlık sistemlerindendir. Sağlık harcamalarının GSYĠH'ye oranı en yüksek olan ülkelerdendir ve 
toplumun ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek adına bölgesel yapılanmayı güçlendirmiĢtir. 
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde temel olarak aĢağıdaki birimler bulunmaktadır: 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGS) 
Hastane ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DHOS) 
Gençlik ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
Asosyatif YaĢam, ĠĢ ve Formasyon Genel Müdürlüğü  
Ġnsan Kaynakları, Ġdare ve Genel EĢgüdüm Genel Müdürlüğü  
Ayrıca yasalar çerçevesinde gençlik, spor ve ilgili diğer hizmetlerin denetiminden ve 

olimpik ve paralimpik hazırlıklardan yine bu bakanlık sorumludur. 
Fransa özelinde kurumlar arası iĢ birliği ve koordinasyon etkinleĢtirilmeye 

çalıĢılmaktadır. Örneğin Sağlık Bakanlığı, baĢka bakanlıkların görevleri ile kendi görevlerinin 
kesiĢtiği konularda bu bakanlıklarla ortak idari yapılar kurulmuĢtur. Buna bağlı olarak, kansere 
iliĢkin yapılar da genel olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunmakla birlikte eğer ilgili yapılar 
araĢtırma fonksiyonu taĢıyorsa AraĢtırma Bakanlığının  da yönetim yapısında yer almaktadır.   

Sağlık Bakanlığının idari yapısında diğer bakanlıklarla birlikte yer aldığı bazı kamu 
kurumları ve bu kurumlardaki partnerleri ise Ģunlardır:   

Ekoloji, GeliĢme ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi, Finans ve Ġstihdam 
Bakanlığı ortaklığı ile Sanayide Bölgesel Eylem, Kalite ve Güvenlik Ġdaresi yönetilmektedir.  

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal ĠĢler Genel MüfettiĢliği Sosyal ĠĢler Bakanlıkları 
Genel Sekreterliğini, Personel, Bütçe ve Genel Ġdare Müdürlüğünü ve Avrupalı ve Uluslararası 
ĠĢler Delegasyonunu, Bilgi ve ĠletiĢim Delegasyonunu (DICOM) eĢgüdüm içinde yürütmektedir. 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bütçe, Kamu Harcamaları ve Kamu 
Hizmetleri Bakanlığı Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ve AraĢtırma, Değerlendirme ve Ġstatistik 
Müdürlüklerinde (DREES) ortak yetki sahibidir.  

Bakanlıklar arası Ġlaç ve Madde Bağımlılığı Misyonu ve Sosyal Eylem Genel 
Müdürlüğünün idaresini yürütmektedir (DGAS). 

Fransa‘da kansere iliĢkin faaliyet gösteren kurumların baĢlıcaları Ulusal Kanser 
Enstitüsü ve Ulusal Kanser Komitesi‘dir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı altında bulunan birimler de 
kanserle mücadelede görev almaktadır.  

Fransa sağlık göstergelerine bakıldığında kiĢi baĢı geliri ve nüfusu yüksek, geliĢmiĢ bir 
sosyal güvenlik ve sağlık sistemine sahip ülke profili çıkmaktadır.  Fransa‘nın 2008 yılında nüfusu 
63 milyon 753 bindir ve bir önceki yıla kıyasla 400.000 kiĢilik bir artıĢ göstermiĢtir. Göreli olarak 
diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek bir nüfus artıĢ hızına rağmen nüfusun yaklaĢık % 17‘si 65 
yaĢın üzerindedir.  2005 yılı sağlık harcamaları 206,5 milyar avro ile GSYĠH‘nin %  10,9‘unu 
teĢkil etmektedir. Kamu harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı yaklaĢık % 79,9 
düzeyindedir. Bunun % 93,82‘si ise Sosyal Güvenlik Kurumu harcamalarına ayrılmıĢtır (Altta 
Tablo 89). 

 

Fransa’da Kanser Politikalarının GeliĢimi ve Kansere Ġ liĢkin Metinler 
Kanser hastalığı Fransa'nın önündeki en ciddi sağlık problemlerinden biridir. 2005 yılı 

rakamlarına göre kanser ülkede en fazla ölüme neden olan ikinci hastalık türüdür. Fransa‘da her 
sene 280.000 kiĢi kansere yakalanmaktadır ve 2002 yılında hastalıktan 158.000 kiĢi hayatını 
kaybetmiĢtir. INVS (Fransa Sağlık Gözlem Enstitüsü), INSERM (Ulusal Sağlık ve Tıbbi 
AraĢtırma Enstitüsü) ve INSEE (Ulusal Ġstatistik ve Ekonomik Analiz Enstitüsü) verilerine göre 
1980-2005 yılları arasında kanser vakalarında ciddi artıĢ görülmüĢ ve bu artıĢ erkeklerde % 93, 
kadınlarda % 84 olarak gerçekleĢmiĢtir. Buna rağmen bu süre içinde mortalitede % 24‘ lük bir 
azalma görülmüĢtür. Fransa Toplum Sağlığı Yüksek Konseyi konuyla ilgili raporunda durumun 
nedeninin, ölümcül kanserlerin insidansındaki azalma ve uygulanmakta olan tarama programları 
ile erken tanı konabilmesi ve iyileĢmekte olan tedavi imkânları ile tedavi edilmesi olduğunu 
belirtmiĢtir. 
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Tablo 89. Fransa ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 61330 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 32240 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10. 000 kiĢiye düĢen) 73 2005 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10. 000 kiĢiye düĢen) 7 2006 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 80 2006 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 11 2006 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 34 2006 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının 
payı %  

79.9 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  20.1 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

93.8 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 3406 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  11.2 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

124/57 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1 000 bebek için) Erkek/Kadın 4/3 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 8 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1.000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm 
olasılığı) 

5 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

142 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 69/75 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  77/84 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevelans 11.43 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın - - 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 36,6/26,7 2005 

Kaynak: DSÖ 

 
Kanser Fransız toplumunda genellikle genç yaĢta ortaya çıkmaktadır. YaĢlanmakta olan 

Fransız toplumunda bu süreç yaklaĢık 2,3 milyon yıllık bir yaĢam kaybına ve, tüm hasta sayısının 
önemli düzeyde artmasına neden olmuĢtur. Bunun sonucu olarak Öncelikle yaĢam kalitesinde 
önemli bir düĢüĢ gerçekleĢmiĢtir. Buna ek olarak bakım gereksinimi duyan hastaların sayısının ve 
bunun tedavi maliyetlerini arttırması nedeniyle kanserin sağlık sistemi üzerindeki yükü de 
yükselmektedir (Institut nationale du Cancer, 2007, Analyse ecomomique des couts du cancer en 
France) 

Fransa'da her iki cinsiyet grubu için kansere bağlı insidans ve mortalite değerleri AB 25 
değerleri ile uyum göstermektedir. Kadınlarda en yüksek insidansa sahip kanser türü meme kanseri 
iken bunu kolorektal ve rahim kanserleri izlemektedir. Kadınlarda kansere bağlı mortalitede meme 
kanseri birinci sıradadır, bunu akciğer kanseri ve kolorektal kanser izlemektedir. Erkeklerde ise 
prostat kanseri insidansı en yüksek kanser türüdür. Bunu akciğer kanseri ve kolorektal kanser takip 
eder. Kansere bağlı mortaliteye baktığımızda ilk sırada akciğer kanseri, bunu izleyen sıralarda ise 
kolorektal ve prostat kanserleri gelmektedir.  

DüĢen yaĢam kalitesi ve yükselen tedavi maliyetleri karĢısında birçok Avrupa ülkesi gibi 
Fransa da kansere karĢı bir program tasarlamıĢtır. Temmuz 2002‘de, dönemin cumhurbaĢkanı 
Jacques Chirac inisiyatifinde hasta, hekim, sağlık çalıĢanı, araĢtırmacı ve yatırımcıları bir araya 
getirmek ve kansere karĢı birlikte mücadele etmeleri için ortak alanlar yaratmak amacıyla kanserle 
mücadele planı hazırlanması kararı alınmıĢtır. Bu çerçevede 24 Mart 2003 tarihinde, Sağlık Genel 
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Müdürü baĢkanlığında Sağlık ve AraĢtırma Bakanlıkları bünyesinde kurulan Kanserle Mücadele 
Bakanlıklar Arası Komisyonu (MILC) tarafından hazırlanan ―Kanser Planı‖nın yazımı 
tamamlanmıĢtır.  

Hazırlanan planın iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi tedavi hizmetlerinin 
kalitesini ve bunlara eriĢimi arttırmak, diğeri ise kanserle mücadele politikaları geliĢtirmek 
suretiyle önleme, tarama ve araĢtırmayı güçlendirmektir. Bu amaçları gerçekleĢtirmek için önleme, 
tarama, tedavi alanları, sosyal politikalar, mesleki eğitim ve araĢtırma baĢlıkları altında çeĢitli 
amaçlar belirlenmiĢ ve görevlendirmeler yapılmıĢtır. Bu amaçlar ve görevlendirmeler kısaca 
Ģöyledir:  

 
Önleme: Bu baĢlık altındaki ana amaçlar; hastalığın evrimini anlayabilmek, tütünle 

mücadele, iĢ ve çevre kökenli kanserle mücadele, diğer risklerin de önlenmesidir. Bu ana amaçlar 
altında tütünle mücadele, alkolle mücadele, güneĢten korunma, besin hijyeni, kanser risk 
etkenlerine karĢı okullarda eğitim, iĢ yeri sağlığı ve kanserle mücadele, vergi artırımı ve kanserle 
mücadele ve kanser önleme konuları ele alınmıĢtır. Önleme kapsamında ülkenin sağlık gözlem 
enstitüsü olan InVS‘ye ulusal epidemiyoloji sistemini geliĢtirme, bölgesel epidemiyolojik analizler 
yapma ve uluslararası gözlem enstitüleri ile ortak çalıĢmalar yürütme görevi verilmiĢtir. 

Tarama: 2003 yılından itibaren genel meme kanseri tarama programı baĢlatılması, 
genetik tarama testlerine eriĢebilirliğin arttırılması, onkogenetik konsültasyonlara eriĢebilirliğin 
arttırılması, organize kolorektal kanser taraması için 20 bölgede denemeler yapılması, gaitada gizli 
kan taramasının uygulamaya konması ve yaygınlaĢtırılması, risk altındaki kadınlarda serviks 
kanseri taramalarının yapılması gibi adımlarla çeĢitli tarama programlarının geliĢtirilmesi 
amaçlanmıĢtır. 

Tedavi: Tedavi hizmetlerinin iyileĢtirilmesi, eriĢilebilirliğin arttırılması, eĢitlikçi bir 
yaklaĢımın benimsenmesi, her bölgede ―Kanseropol‖  adı verilen kanser merkezlerinin kurulması 
amaçlanmıĢtır. Fransa'da 30 üniversite hastanesi, 20 kanser tedavi merkezi ve 7 Kanseropol'de 
kanser tedavi hizmetleri sunulmaktadır.  

Sosyal Politikalar: Sosyal güvenceye eriĢimin arttırılması, kanser hastalarının çalıĢma 
hayatlarının düzenlenmesi, hasta ve ailesinin koĢullarının iyileĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Formasyon: Sağlık çalıĢanlarının eğitimi amaçlanmıĢtır. 
AraĢtırma: Kanseropollerin iyileĢtirilmesi, kanser araĢtırmalarının desteklenmesi ve 

uluslararası araĢtırmaların sayısının arttırılması amaçlanmıĢtır.  
Kanser Kayıtçılığı: Fransa'da kanser kayıtçılığı 1970‘ lerde % 7'lerde iken 2000'li 

yılların baĢında bu rakam %  13,5'e yükselmiĢtir. Ülke çapında 11 genel, 9 özelleĢmiĢ kanser kayıt 
merkezi bulunmaktadır. Bu özelleĢmiĢ merkezlerden 3'ü sindirim sistemi tümörlerini, 2'si 
hematolojik tümörleri, 1'i meme ve jinekolojik kanserleri, 1'i tiroit kanserini ve 2'si de çocuk 
kanserlerini kayıt altına almaktadır. Kayıtlarda bu merkezlere ek olarak patoloji laboratuarları, 
kamu ve özel sektöre ait hastaneler ve sosyal güvenlik bürolarından gelen verilerden de 
faydalanılır. Tüm bu kayıtlar Fransa Kanser Kütüğü'nde toplanır ve eldeki veriler bilimsel ve 
politik kararlar alınırken kullanılmak üzere analiz edilir. Kayıt kurumlarının finansmanından InVS 
(Fransa Sağlık Gözlem Enstitüsü) ve INSERM (Ulusal Sağlık ve Tıbbi AraĢtırma Enstitüsü) 
sorumludur. 

Kanser Planı‘nın asıl yürütücüsü plan çerçevesinde kurulan Ulusal Kanser Enstitüsü‘dür. 
Ulusal Kanser Komitesi ve Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kamu Sağlığı Yüksek 
Konseyi planın uygulanmasını denetlemekle sorumludur. Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi 2004 
yılında bir ara rapor yazarak planın iĢleyiĢini ele almıĢtır. Son olarak Haziran 2008‘de birinci 
değerlendirme raporunu yazmıĢ ve özellikle önleme ve tarama baĢlıklarında hedeflere 
yaklaĢıldığını bildirmiĢtir. Bu değerlendirmede 2004 verileri referans alınarak 11 milyar avroluk 
ve 2,3 milyon yıllık bir kanser maliyeti hesaplanmıĢtır.  Önleme, tarama ve araĢtırmalara ayrılan 
miktar bu bütçe içinde 1 milyar avroluk bir paya sahip olmuĢtur. Tedavi için ayrılan bütçe ise 10 
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milyar avrodur. Tarama için 250 milyon avro, birincil koruma için 120 milyon avro ve araĢtırma 
için de 670 milyon avro harcanmıĢtır. 

Yukarıdaki planın gerçekleĢtirilmesi için mevcut kurumlara konuyla ilgili görev 
tanımlamaları yapılmıĢtır ve yeni kurumlar kurulmuĢtur. Ulusal Kanser Komitesi, Fransa Ulusal 
Kanser Enstitüsü (INCa) ve kanseropoller bu plan çerçevesinde kurulmuĢ ve planın geliĢtirilmesi 
ve uygulanmasında söz sahibi olmuĢ kurumlardır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı içerisinde çeĢitli 
birimlerin ve bakanlığa bağlı diğer enstitülerin de kanser planı çerçevesinde görevleri ve 
sorumlulukları bulunmaktadır.  

 

Fransa Ulusal Kanser Enstitüsü (INCa: Institut National du Cancer) 
Fransa Ulusal Kanser Enstitüsü 9 Ağustos 2004 tarihinde, kansere karĢı mücadelede 

eĢgüdümlü bir ulusal politikanın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, Kamu Sağlığı Yasası 
dahilinde Kanser Planı çerçevesinde kurulmuĢtur. Bu kurum kanser üzerine bilimsel ve tıbbi 
çalıĢmalar yapan ulusal bir ajanstır.  PaydaĢları ve kaynakları ortak projeler dahilinde bir araya 
getirmek ve harekete geçirmek üzere disiplinler arası bir mantıkla çalıĢmaktadır. Aynı zamanda 
halka, hastalara ve profesyonellere uyarlanmıĢ bilgi ulaĢtırmayı hedeflemektedir. 

Kurum, Sağlık ve AraĢtırma Bakanlıklarının vesayeti altında, Fransa‘da kansere karĢı 
mücadele paydaĢlarını bir araya getirmektedir.  Enstitünün bağlı bulunduğu politik yapı ve 
Enstitünün karar alma sürecini yönlendiren birimlerin organizasyon Ģeması aĢağıdaki gibidir. 

 

 
 ġekil 151.Sağlık ve AraĢtırma Bakanlığı Organizasyon ġeması (Fransa) 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Enstitü, organizasyon Ģemasında da görüldüğü üzere hem Sağlık hem de AraĢtırma 

Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Enstitünün karar alma sürecinde organizasyon 
Ģemasındaki komitelerden görüĢ alınmaktadır. Özellikle Ġdare ve Bilim Konseyleri Enstitünün 
politikalarını belirlemektedir:  

Yukarıdaki bahsi geçen yönetim yapısının dıĢında enstitüye ait idari birimlerin 
organizasyon Ģeması da Ģu Ģekildedir: 
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 ġekil 152. Fransa Kanser Enstitüsü Organizasyon ġeması 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
 

Ġdare Konseyi: Fransa‘daki kanser paydaĢlarını bir araya getirmekte ve Enstitünün 
genel politikalarını belirlemektedir. Bu Konseyde devlet temsilcileri çoğunluğu teĢkil eder (oyların 
% 60‘ ı),  fakat Konsey kansere karĢı mücadeleye dahil paydaĢlara büyük ölçüde açıktır. Ġdare 
Konseyi 27 üyeden meydana gelmektedir. Üyelerin özellikleri Ģunlardır: 
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 Biri Konsey baĢkanı olan ve ilgili yasa doğrultusunda doğrudan atanan, 3‘ü Sağlık Bakanlığı 
tarafından 2‘si AraĢtırma Bakanlığı tarafından atanan 6 devlet temsilcisi 

 13 federasyon ve enstitü temsilcisi 

 4‘ü medikal tıp ve paramedikal çalıĢanı ve 4‘ü kanserle özel ilgisi olan mesleklerden seçilmiĢ, 
Sağlık ve AraĢtırma Bakanlıkları tarafından atanan 8 kalifiye personel 

Ayrıca Ġdare Konseyi‘nde temsil edilen kurucu üyeler, enstitüdeki idarecilerde değiĢiklik 
yapabilecek yetkilerle donatılmıĢlardır. 
 

Bilim Konseyi: Ulusal Kanser Enstitüsü‘nün bilimsel ve tıbbi politikalarının tutarlılığını 
sağlamaktadır. Uluslararası düzeyde tanınmıĢ ve ilgili bakanlıklar tarafından atanan 17 uzmandan 
meydana gelmektedir. Hasta, Hasta Yakınları ve Sözcüler Komitesi konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin sözcülerini barındırmaktadır. Ayrıca Deontoloji Komitesi ve Ġdare Konseyi BaĢkanı 
tarafından atanan sağlık çalıĢanlarını atayan Sağlık ÇalıĢanları Tavsiye Komitesi de kurum içinde 
bulunmaktadır.  

 
Fransa Ulusal Kanser Enstitüsünün beĢ temel amacı bulunmaktadır. Bunlar: 

 Kanser önleme, 

 Erken kanser tanısı, 

 Hakkaniyet ilkesi çerçevesinde yüksek kaliteli tedavi olanaklarının herkese ulaĢtırılması, 

 Yenilik ve geliĢmelerin ulaĢabilir kılınması ve 

 Kanser türlerinin önlenmesi, tanısı ve tedavisine yönelik araĢtırmaların desteklenmesidir. 
Enstitü yukarıdaki amaçları yerine getirmek için tedavi ve araĢtırma alanındaki diğer 

paydaĢlar aracılığı ile faaliyet gösterir. Bu nedenle paydaĢları destekleyecek araĢtırma, tedavi, 
tarama, önleme, palyatif bakım alanlarındaki giriĢimleri finanse eden ve destekleyen projeler için 
çağrı yapmaktadır. 2007 yılında baĢlatılan kolorektal kanser bütünleĢmiĢ programı gibi çok sayıda 
disiplini kanser patolojisi etrafında toplayan araĢtırma programlarını özellikle desteklemektedir. 
Diğer kuruluĢlarla iĢ birliği yaparak, doktorlar ve hastalar için, ödemelerde kolaylık sağlamayı 
hedefleyen organizasyonel ve teknolojik geliĢmeleri içeren rehberlerin yayımlanması gibi, çeĢitli 
alanlardaki yeterliliklerin (yöntem ve uzmanlık) ortak projeler etrafında bir araya getirilmesini 
sağlamaktadır. Tüm bunların sonucu olarak Kurum doğrudan araĢtırmacı çalıĢtırmamaktadır fakat 
araĢtırmacı gruplarını bütçesinin % 85‘ i oranında desteklemekle yükümlüdür.  

 
Enstitünün Görev  ve Sorumlulukları (9 Ağustos 2007 tarihli madde 33L1415-2 

yasa metni) 

 Kansere karĢı mücadelenin gözlenmesi ve değerlendirilmesi ve ulusal düzeyde 
koordinasyonun gerçekleĢtirilmesi 

 Hastalara sağlık güvencesi yapılan geri ödemelerin kaliteli bir Ģekilde yapılabilmesi için 
gerekli koĢulların ve iyi uygulamaların tanımlanması 

 Profesyonellerin ve halkın bilgilendirilmesi 

 Onkoloji ile ilgili tüm sorunlar hakkında uzmanlık hizmeti verilmesi 

 Profesyonellerin mesleki eğitimine katkıda bulunmak 

 Onkoloji araĢtırma giriĢimlerinin ve geliĢmelerin finanse edilmesi, gerçekleĢtirilmesi  

 Özel ve kamu faaliyetlerinin ortaklaĢtırılmasının geliĢtirilmesi  

 Avrupalı ve uluslararası faaliyetlere katılım 
 

 Kurumun sorumlulukları ise Ģunlardır:  

 Ulusal Kanser Enstitüsü, ilgili bakanlıkların isteği üzerine uzmanlık çalıĢmaları yapar (örneğin 
yeni tarama ya da tedavi teknikleri gibi konularla ilgili sorunları öngörmek ve önlem 
geliĢtirmek). Özellikle referans ilaçların olgunlaĢmasıyla iyi uygulama örneklerini önerir. 
Finanse edilen faaliyetleri takip eder ve değerlendirir. 
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 Ulusal Kanser Enstitüsü hükümet ve parlamentoya senelik faaliyet raporu sunar. 

 Ulusal Kanser Enstitüsü Konseyleri ilgili bakanlık ve kurumlara danıĢma kurulu olarak görev 
yapmaktadır. 

Kurum faaliyetlerini Ulusal Kanser Planı ile belirlenen görev ve hedefler çerçevesinde 
yürütmektedir. Kurum yıllık stratejik planını geliĢtirir ve uygular, ayrıca her yıl parlamentoya 
senelik faaliyet raporu sunmaktadır.  

Kurumun finans kaynakları, Sağlık Bakanlığı ve AraĢtırma Bakanlığı‘ndan aktarılan 
kaynaklar, döner sermaye ve sosyal güvenlik sisteminden aktarılan kaynaklardan oluĢmaktadır. 
2008 yılı için Kurumun destekler için ayırdığı bütçesinin % 53‘ü araĢtırma projelerine, % 13‘ü 
kamu bilinçlendirme/bilgilendirme çalıĢmalarına, % 14‘ü tedavi hizmetlerin kalitesinin 
artırılmasına ve % 10‘u da kamu sağlığı hizmetlerine ayrılacaktır.  Kurumda 180 daimi çalıĢan 
bulunmaktadır. Bütçenin % 20 kadarı da bu personelin giderlerine ayrılmıĢtır.  2005-2008 yılları 
arası için öngörülen toplam destek bütçesi 263,4 milyon avrodur ve her iki bakanlık da toplam 80 
milyon avroluk kaynak aktarmaktadır. 

 
Tablo 90. Fransa Kanser Enstitüsünün 2008 Yılı Harcamaları  

 BaĢlıklar Toplam 

Personel Diğer 
Cari 
Giderler 

Destekler 
(Kurum 
DıĢına) 

Yatırımlar 
 

Programlar Tedavi Hizmetlerinin 
ĠyileĢtirilmesi 

2 867 3 955 8 450 93 15 365 

Toplum Sağlığı 2 422 2 436 5 911 87 10 856 

Kamu 
Bilinçlendirmesi 

1 036 12 631 204 50 13 921 

AraĢtırma 3 529 1 253 52 423 253 57 458 

Destek Fonksiyonları 3 846 6 731 190 172 10 939 

                        Toplam 13 700 27 006 67 178 655 108539 

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Fransa Ulusal Kanser Komitesi 
Sağlık Bakanı tarafından kurulan Ulusal Kanser Komitesi kansere karĢı mücadele 

programının iĢleyiĢi, kanserle mücadele konusunda alınan kararlar ve yapılan yönlendirmeler 
konusunda bakana bilgi vermekle yükümlüdür. Bu komite, kanserle mücadele politikasında 
hedeflerin tanımlanmasında fikir verebilir, önleme ve tarama konularında öneride bulunabilir, bu 
baĢlıkların değerlendirmelerini inceleyebilir, tedavi hizmetlerinin düzenlenmesi konusunda fikir 
beyan edebilir, kanserle mücadelede uluslararası uzmanlarla toplantılara katılma konusunda fikir 
verebilir. 

Ulusal Kanser Komitesi üyeleri üç senede bir değiĢir. Komitenin 12 üyesi yasayla 
yetkilendirilmiĢtir, 37 tanesi Sağlık Bakanı tarafından atanır. Ġlgili enstitülerin baĢkanları ya da 
vekilleri, iĢçi sandığı genel müdürü, valiler birliği baĢkanı, bakanlık yetkilileri, kanser konusunda 
yetkin kiĢiler, mesleki birlik temsilcileri, kansere karĢı mücadele birliklerinin yetkilileri, yetkin 
personel bu komiteye üyedir. Komitenin baĢkanını Sağlık Bakanı atar. Sağlık Bakanı ya da vekili, 
DHOS Genel Müdürü ya da vekili, soysal güvenlik genel müdürü ya da vekili komite 
çalıĢmalarına katılır. Komite yılda en az bir kere toplanır. 

Sağlık Bakanlığı‘nda Kanserle Ġlgili Sorumluluğu Olan Birimler 
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Sağlık Bakanlığı‘ndaki çeĢitli birimlerin de ulusal kanser planı çerçevesinde görevleri 
bulunmaktadır. Bu kurumlar plan devreye sokulmadan önce de kansere iliĢkin çeĢitli görevleri 
yerine getirmekteydiler. Plan sonrası Ulusal Kanser Enstitüsü ana koordinatör kurum olarak 
faaliyete geçse de bakanlık altındaki bu birimler var olan görevlerini yerine getirmeye devam 
etmiĢlerdir. Birimler ve görevleri Ģu Ģekildedir:  

Sağlık Genel Müdürlüğü ülkenin sağlık politikalarının belirlenmesinde önemli rol 
oynamaktadır.  Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalıĢan INSERM (Ulusal Sağlık ve Tıbbi 
AraĢtırmalar Enstitüsü) tümöral hastalıklarla ilgili bilimsel araĢtırmalar yürütmekte, ülkedeki 
bilimcilerin koordinasyonunu sağlamakta ve bilimsel çalıĢmaları programlamaktadır.   

Sağlık Genel Müdürlüğü alt birimlerinden olan Kamu Sağlığı ve Kronik Hastalıkları 
Önleme Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde kanser, kronik hastalıklar ve yaĢlanma bürosu 
mevcuttur.   

Sağlık Genel Müdürlüğü alt birimlerinden olan Önleme, Sağlık Programları ve Risk 
Yönetimi Servisine bağlı Patoloji ve Sağlık Genel Müdür Yardımcılığı sağlık programlarının 
geliĢtirilmesi ve takibinden sorumludur. Bu sağlık programlarının baĢlıcaları; kansere karĢı 
mücadele programı, AIDS‘e karĢı bakanlıklar arası mücadele, bağımlılıklarla mücadele, intiharı 
önleme ulusal mücadele, palyatif bakım geliĢtirme programlarıdır.  

Sağlık Bakanlığı‘na bağlı diğer bir genel müdürlük olan Hastane ve Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü kanserle mücadele programının gerektirdiği tedavi hizmetlerinin iyileĢtirilmesi , 
finansmanı ve organizasyonundan sorumludur. 

 
ALMANYA 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Almanya, Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerindendir ve 82 milyondan fazla nüfusu ile 

Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesidir. II. Dünya SavaĢı sonrası Doğu Almanya ve Batı 
Almanya olarak ikiye bölünen ülke 1990'da tekrar birleĢmiĢtir. Almanya, 16 eyaletten oluĢan 
federal bir devlettir. 10'u eski eyaletler diye tabir edilen birleĢmeden önceki batıdaki eyaletlerdir. 
Bunlar Bavyera, Baden-Württemberg, Hessen, Bremen, Hamburg, AĢağı Saksonya, Kuzey Ren-
Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Schleswig-Holstein'dir. BirleĢmeden sonra altı yeni 
eyaletin katılımı ile eyalet sayısı 16‘ya çıkmıĢtır. Bu nedenle ülkeyle ilgili epidemiyolojik bilgiler 
90 öncesi ve sonrası farklılıklar göstermektedir. 1995 öncesi epidemiyolojik çalıĢmaların çoğu 
Saarland verileridir.  

Almanya, her biri ulusal anayasaya uygun kendi anayasaları mevcut 16 eyaletten 
(Länder) oluĢan bir federal cumhuriyettir. Yetkileri anayasayla belirlenmiĢ yasama organları 
Federal Meclis ve Federal Konsey‘dir. Federal Meclis her dört yılda bir seçimle belirlenen 603 
üyeden oluĢur. Federal Meclis‘ in görevleri yasa yapmak, ġansölye‘yi seçmek ve hükümeti 
denetlemektir.  

Federal Konsey, 16 eyaletin sayısı nüfus büyüklüğüne göre belirlenen temsilcilerinden 
meydana gelir. Federal Konsey‘ in esas görevi federal meclisten geçen yasaların onaylanmasıdır.  

Bu iki kurum arasında politik nedenlerle meydana gelen fikir ayrılıkları UzlaĢı 
Komitesi‘nce giderilir. BaĢkan, Federal Meclis üyeleri ve sayısı yine nüfus büyüklüklerine göre 
belirlenen eyalet temsilcilerinden oluĢan bir komite tarafından seçilir. BaĢkan‘ ın görevi yeni 
yasaları imzalamak, ġansölye ve bakanlarla bir araya gelerek devlet baĢkanlığı yapmaktır.   

Yasama yetkisi açıkça federal seviyede olduğu belirtilmiĢ durumlar haricinde esasen 16 
eyalet yönetiminde bulunmaktadır. Federasyonun yasama yetkisi dahilindeki alanlar üç farklı 
kategoridedir: 
1. DıĢiĢleri, savunma, mali iĢler, hava taĢımacılığı ve vergilendirmenin bazı kısımları 
2. Ülke çapında uyum sağlamak için hazırlanan düzenleyici yasalar 
3. Çerçeve yasaları (eyaletlerin belirli bir düzeye kadar yasama yetkileri saklıdır) örn: yüksek 

eğitim, çevre düzenleme, bölgesel planlama, su idaresi. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Saarland
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Eyaletler, federal yasamanın yetkisi dıĢında kalan her boĢluğu doldurabilirler zira kültür 
ve eğitim alanlarının sorumluluğu kendilerindedir. Yerel yönetimlerin ve polisin yetkilerini 
belirlemek de eyalet yönetimlerinin görevidir. Eyaletlerin yasama üzerindeki asıl güçleri Federal 
Konsey yoluyla sağlanır.  

 
Tablo 91. Almanya ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 82641 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 32680 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 83 2006 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 8 2006 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 80 2005 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 6 2006 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 34 2006 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık 
harcamalarının payı %  

76.9 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı 
%  

23.1 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik 
kurumu harcamalarının payı %  

87.6 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslararası Dolar) 3250 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  10.7 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin 
ölme olasılığı) Erkek/Kadın 

106/55 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 4/3 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 4 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında 
ölüm olasılığı) 

5 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize 
edilmiĢ (her 100 000 kiĢi için) 

141 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 70/74 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  77/82 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), 
prevalans 

11.99 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, 
Erkek/Kadın 

12.3 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, 
Erkek/Kadın 

37.4/25.8 2005 

Kaynak: DSÖ 
 
Federal Hükümet Kabinesi ġansölye ve federal bakanlardan meydana gelir. ġansölye 

bakanlarının sayısını belirler, görevlerini tayin eder, atar ve baĢkanın onayına sunar. ġansölye 
hükümet politikalarını belirleme yetkisi nedeniyle güçlü bir konumdadır.  

Sağlık Bakımı Sisteminin Organizasyonu 
Alman politik sisteminin -özellikle sağlık sisteminin- temel özelliklerinden biri karar 

verme yetkilerinin eyalet yönetimi, federal hükümet ve sivil toplum örgütleri arasında paylaĢılmıĢ 
olmasıdır. 

Almanya sağlık harcamalarının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. 2007 yılında 
sağlıkta reform gerçekleĢtirilerek sağlık ödemelerinde yeniden düzenlemeler getirilmiĢtir. Bu 
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kapsamda Almanya sağlık sigortasında özelleĢmenin ve sağlıkta serbestliğin oldukça baskın 
olduğu bir ülke olarak sık sık ulusal modellerle karĢılaĢtırılmaktadır.  

 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 ya da 3 alt birimden oluĢan 8 alana ayrılmıĢtır: 
1. Yönetim 
2. Avrupa ve uluslar arası sağlık ve sosyal hizmet politikaları 
3. Sosyal politika planlama, sosyal devletin geleceği, yenilenme ve bilgilendirme 
4. Ġlaçlar ve sağlık koruma 
5. Sağlık bakımı, zorunlu sağlık sigortası  
6. Önleme, hastalıklarla mücadele ve biyo-tıp 
7. Sosyal güvenlik, emeklilik, Sosyal Kanun Kitabı, sosyal tazminat 
8. Engelli kiĢilerin sorunları, sosyal yardım   
  
Sağlık Bakanlığı ikincil derecede yetkili kurumlarla iĢ birliği yapar: 
Federal Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü (lisans) 
Federal AĢı ve serum Enstitüsü (Paul Erlich Enstitüsü) (lisans) 
Federal BulaĢıcı ve BulaĢıcı Olmayan Hastalıklar Enstitüsü (Koch Enstitüsü) : 

Hastalıkların gözlem, teĢhis, önlem ve kontrollerini gerçekleĢtirir. Raporlar ve epidemiyolojik 
bültenler yayınlar. ―Kanserle ilgili epidemiyolojik verileri de bu enstitü sağlamaktadır‖  

Sağlık Eğitimi Federal Merkezi: Sağlık eğitim materyalleri geliĢtirilmesinden 
sorumludur. Önleme kampanyaları düzenler.  

Alman Tıbbi Dokümantasyon ve Bilgilendirme Enstitüsü: YaĢam bilimlerine dair her 
türlü bilgi ve verinin sağlanmasını sağlar. 

Hiçbir eyalet yönetiminin ayrı bir sağlık bakanlığı bulunmamaktadır. ÇalıĢma Bakanlığı 
dahilinde, sağlık konusu birimlerin dörtte birini teĢkil eder. Örneğin AĢağı Saksonya eyaletinde 
sağlık birimi Ģu alt birimlere ayrılmıĢtır:  

 Kamu sağlığı hizmetleri ve çevresel hijyen 
 Sağlık teĢviki, önleme ve AIDS bakımı 
 Eyalete bağlı hastaneler 
 Sağlık mesleklerinin ve mesleki kuruluĢların denetimi 
 Psikiyatri ve yasa dıĢı ilaçlar 
 Ġlaçlar, eczacılar ve eczacı kuruluĢlarının denetimi    
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ġekil 153. Almanya Sağlık Sistemi  

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması 
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2002 yılında Almanya‘da baĢlıca ölüm sebepleri: 
1. Kardiyovasküler hastalıkları  % 16 
2. Serebrovasküler hastalıklar  % 6  
3. Trake, bronĢ ve akciğer kanserleri  % 7 
4. Kolorektal kanser  % 4 
5. Kronik akciğer rahatsızlıklar % 2 
Kanserler kardiyovasküler problemlerin arkasından ikinci sırada ölüm sebebidir. 

Almanya‘  da her sene 48.650 erkek prostat kanseri tanısı almakta ve yaklaĢık her sene 11.000 kiĢi 
prostat kanseri nedeniyle ölmektedir. 1988-1995 yılları arasında kanser mortalitesinde erkeklerde 
yıllık %  2,3 azalma olduğu, kadınlarda ise 1966-1992 yılları arasında yıllık %  1.7 azalma olduğu 
1995 de yayınlanan Almanya Kanser Atlas‘ ında rapor edilmiĢtir. 1995-2002 yılları arasında erkek 
ve kadınlarda kansere bağlı kaba mortalite hızları 272.6 ve 237.5'dir. Kaba kanser insidansı ise 
erkeklerde yüzbinde 590 kadınlarda ise 494‘  dür (Becker ve ark 2007). 

Almanya‘da en yüksek kanser insidans hızı kadınlarda meme ve kolorektal kanser iken 
erkeklerde prostat ve kolorektal ve takiben akciğer kanserine aittir. 

Almanya‘da kadınlarda en yüksek kansere bağlı mortalite nedenleri; meme, takiben 
kolorektal ve akciğer kanseri iken erkeklerde akciğer ve takiben kolorektal kanserdir. Prostat 
kanseri de Almanya‘  da yüksek mortaliteye neden olmaktadır. 

 
Almanya’ da Kanser Kayıtçılığı:  
Federal Yasayı (2000) takiben bölgesel kanser kayıt sistemleri birleĢtirilerek tüm ülkeyi 

kapsayan bir ağ oluĢturulmuĢtur. 2002 yılından itibaren sistem tam anlamıyla aktif hale geçmiĢtir. 
Kayıt sistemi eyaletlerde baĢlamaktadır ve mevzuat belli ölçüde raporlamada ve organizasyonda 
eyaletlere kısmi serbestlik tanımaktadır. Çoğu kayıt sistemi toplumun hepsini kapsayan bir yapıyı 
tercih ederken 4 eyalette sadece belli bir kesimi kapsayan ve bu kesimden elde edilen verilerle 
yapılan raporlama ve kayıt sistemi mevcuttur. Yedi eyalette ise hasta kayıt sisteminin verileri aynı 
zamanda kanser kayıtçılığında da kullanılmaktadır. Kanser bazı eyaletlerde bildirilmesi zorunlu 
hastalık iken bazılarında değildir. Son düzenlemelerle epidemiyolojik araĢtırmalar için kullanılan 
veriler ciddi ölçekler ve araĢtırmalarla elde edilmektedir. Böylelikle farklı araĢtırma veya 
çalıĢmalardan elde edilen veriler karĢılaĢtırılabilir hale getirilmiĢtir. Hastaların takibi tamamen 
pasif izlemdir. Tüm bölgesel veriler Berlin‘deki merkezde toplanmaktadır ve hepsi birleĢtirilerek 
analiz edilmektedir. AVROCARE projesinin baĢlamasıyla beraber Avrupa'da en güvenilir verilerin 
Almanya‘dan geldiği kabul edilmektedir. 

 
Kanser Tarama Programları 
Almanya‘  da tüm vatandaĢların sağlık hizmetlerine ulaĢım hakkı vardır. Bu hak sadece 

tedavi değil, fiziksel ve mental sağlığın devamlılığını da kapsamaktadır. Sağlık sisteminde 2,1 
milyon kiĢi çalıĢmaktadır (ÇalıĢan popülâsyonun %  7,4 ü). Sağlık sisteminde medikal ve dental 
hizmetler, laboratuar testleri, rehabilitasyon hizmetleri ve medikal her türlü yaklaĢım oldukça 
geniĢ kapsamda yer almaktadır. Kanserle ilgili olgularda bu kapsam dahil edilmiĢtir. Kanserin 
klinik ve medikal tedavisi özel ve resmi sağlık kuruluĢları ve merkezler tarafından 
sürdürülmektedir. Almanya‘da ilk kanser programı 1971‘de oluĢturulmuĢ 1982‗de yeniden gözden 
geçirilerek yapılanmada düzenlenmeye gidilmiĢtir. Bu yeni düzenleme ile popülasyon servikal, 
meme, rektal, prostat ve deri kanseri için taranmaya baĢlanmıĢtır. Taramalar yıllık ve ücretsizdir. 
Tarama amaçlı kolonoskopi 56 yaĢ üstü bireylere yılda bir kez önerilmektedir (Ekim 2002‘den 
beri). Kadınlar için mamografi ile meme kanseri, erkekler içinde PSA ile prostat kanseri taraması 
kitle taraması Ģeklinde uygulanmaktadır.  

1980‘den beri kanser tedavileri federal hükümet tarafından koordine edilmekte ve bu 
koordinasyon içinde pek çok merkez, kurum ve kuruluĢ yer almaktadır.  
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Kanser merkezleri büyük üniversite hastaneleri kapsamında yer almakta, hem hasta tanı 
ve tedavisini gerçekleĢtirmekte hem de aynı zamanda kanser alanında araĢtırmaları 
sürdürmektedirler. Çok sayıda bölgesel hastanede de kanserle ilgili klinik hizmetler 
sürdürülmektedir.  

Tarama programları devam etmesine rağmen 90'lı yıllarda Almanya‘da meme kanserinde 
bir patlama yaĢanmıĢtır. Bu durum patolog ve radyologların niteliklerinde sorgulamaya 
gidilmesine neden olmuĢtur. 2000'li yıllarda ciddi bir tarama hareketi ve buna yönelik kalifiye 
uzman personel yetiĢtirilme programı baĢlatılmıĢtır. 2001 yılında 1994 de kabul edilmiĢ ve 
uygulanmakta olan Avrupa Önerileri  (Breast Screening According to The Avropean Guidelines 
Of 1994) yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiĢtir.  

Serviks kanseri açısından 20 yaĢ üzeri kadınlar yılda bir kez PAP smear ile 
taranmaktadır. 1971‘de ülkenin batısında uygulanmaya baĢlanan tarama programı 90'lardan 
itibaren ülkenin doğusuna da uygulanmaya baĢlamıĢtır. 

 
Almanya’ da Kanser Enstitüleri ve AraĢtırma Merkezleri 
Almanya‘da en büyük kanser araĢtırma merkezi olan Alman Ulusal Kanser AraĢtırma 

Merkezi The Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Alman AraĢtırma ve Eğitim 
Bakanlığına (BMBF) bağlıdır. BMBF kendi bünyesinde kanser araĢtırma merkezinin yanısıra pek 
çok enstitü, araĢtırma merkezi ve eğitim merkezini barındırır ve finanse eder. Federal Ġstatistik 
Ofisinin 2005 verilerine göre Federal Hükümet bu Bakanlık aracılığıyla araĢtırma geliĢtirmeye 
(R&D) 17,2 milyar avro , diğer özel kuruluĢlar ve Ģirketler 38,2 milyar avro  harcamıĢtır. R&D 
Almanya‘  da öncelikli alanlardandır. Bu miktar Almanya‘  da R&D, ye ayrılan fonun % 31‘ i 
Federal Ġstatistik Ofisine göre 2005‘de devlet fonundan: 

 Alman AraĢtırma Birliği (DFG): 1.4 milyar  avro, 
 Hermann von Helmholtz Ulusal AraĢtırma Merkezleri  Birliği  (HGF): 2.5 

milyar avro, bu birlik bünyesinde 15 araĢtırma merkezi ve enstitüyü barındırmaktadır. Kanser 
araĢtırma merkezi de bu birlik kapsamındadır. 

 Max Planck Enstitüsü (MPG) 1.2 milyar avro,  
 The Fraunhofer Society (FhG): 1.3 milyar avro ,  
 Leibniz Birliği Enstitüsü: 0.8 milyar avro,  
 Akademiler: 0.1 avro almıĢtır.  
Bunun yanısıra sivil araĢtırma enstitüleri 0.9 milyar avro ve diğer üniversite dıĢı 

merkezler ve kuruluĢlar da araĢtırma fonunun %  11‘  ini almıĢtır.  
BMBF bünyesinde kanser alanında önemli iki kuruluĢu barındırmaktadır. Bunlar Alman 

Kanser AraĢtırma Merkezi ve istatistiksel analizlerin yapıldığı verilerin toplandığı Max Planck 
Enstitüsüdür.  

 
Alman Kanser AraĢtırma Merkezi (The Deutsches Krebsforschungszentrum-

DKFZ) 
Alman Ulusal Kanser AraĢtırma Merkezi, Heidelberg‘de, Prof. Karl Heinrich Bauer 

tarafından 1964‘de Baden-Württemberg eyalet kararı ile kurulmuĢtur. 1975‘de merkez Ulusal 
AraĢtırma Merkezleri Birliğinin bir üyesi olmuĢtur (Association of National Research Centers-
Arbeitsgemeinschaft der Großforschungszentren, AGF) AGF 1995‘de (Hermann von Helmholtz 
Ulusal AraĢatrım Merkezleri Birliği Association of National Research Centers)‘ne dönüĢmüĢtür. 
Merkez aynı zamanda Deutsche Forschungsgemeinschaft - Federal Almanya AraĢtırmalar 
Konseyi  (DFG) üyesidir.   Bu merkez 1975‘den beri Almanya‘nın en önemli araĢtırma 
merkezidir. DKFZ'nin bilimsel misyonu kanserojen  mekanizmaların belirlenmesi, kanser risk 
faktörlerinin aydınlatılması, kanser önleme, tanı ve kanser tedavisindeki geliĢme ve bilgilerin 
sağlanmasıdır.  

Alman Kanser AraĢtırma Merkezi 1992‘den beri Sigaraya KarĢı Alman Koalisyonu 
(Birliği) üyesidir ve Koalisyonun yürütme kurulunun aktif bir üyesidir. Alman Kanser AraĢtırma 
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Merkezi 1997‘den beri kanser önleme konusunda idari bir birim de barındırmaktadır, bu birimin 
ana görevi  sigarayla savaĢ ve sigara kullanımının kontrolüdür. Merkez, 1997 ve 1999‘da sigarayla 
sınırlama ve yasakla ilgili 2 deklarasyonun da baĢlatıcısıdır. Merkez DSÖ-Geneva-ana merkez, 
DSÖ-Avrupa ofis-Kopenhang, Avrupa Sigarayla SavaĢ Ağı gibi kuruluĢlar ve ilgili derneklerle de 
iliĢki halindedir.   

 
Finansal Kaynak: 2003'den beri araĢtırma merkezleri Helmholtz Association'a (HGF) 

bağlı olarak yönlendirilmiĢ projeler Programı kapsamında desteklenmektedir. Kaynak pek çok 
araĢtırma merkezi tarafından yürütülen uzun süreli projelere yönlendirilmektedir.  Merkez %  90 
Federal Hükümet tarafından (eğitim, bilim, araĢtırma ve teknoloji bakanlıkları), %  10 da Baden-
Württemberg eyaleti (bilim, araĢtırma ve sanat bakanlıkları ) tarafından finanse edilmektedir. 
BağıĢlar, özel firma ve kuruluĢlar da destekleyici olarak yer almaktadır.   

 
Amaç: Temel amaç, kanser oluĢum mekanizmasının araĢtırılması ve kanser risk 

faktörlerinin tanımlanmasıdır. Bu araĢtırmaların sonuçları kanser önleme, tanı ve tedavi 
protokollerinin düzenlenmesinde kullanılmak üzere önerilmektedir ve yönlendirilmektedir. Alman 
Kanser AraĢtırma Merkezi yasalarla kontrol edilmekte ve daha önce de belirtildiği gibi Helmholtz 
Ulusal AraĢtırma Merkezleri Birliğinin bir parçası olarak yer almaktadır.  Ulusal bir araĢtırma 
merkezi olduğu için Alman devleti tarafından da maddi olarak desteklenmektedir. 
Heidelberg/Mannheim tümör merkezi ile de bağlantılıdır. 

 
Yönetim kurulu: Kurumun yönetim kurulunda en az birer tane ticari alanda çalıĢan 

bilimsel ve idari üye (direktör) bulunması zorunludur. Kurumun bilimsel temsilcisi aynı zamanda 
kurul baĢkanıdır. Üyeler 5 yıllığına bilimsel kurulun toplantısında güven kurulu tarafından seçilir. 
Yönetim kurulunun iĢ yükünde diğer bölümler ve alt elemanlar destek vermektedirler. 

 
AraĢtırma Merkezinin faaliyetleri aĢağıda sıralanmıĢtır:  
1. Kanser risk faktörleri ve epidemiyoloji- kanser kayıtçılığı: 
2. AraĢtırma programları: 
 Primer koruma 
 Erken tanı-tarama 
 Önleme-kemoprevention 
Epidemiyolojik çalıĢmalar, beslenme, biyoistatistikler ve tanı tedavide kullanılabilecek 

biyomarkerların belirlenmesi AraĢtırma Merkezinin görevleri arasındadır.  
Alman hükümeti farklı merkezler ve bakanlıkların kombine çalıĢması ile gelecek 20-30 

yılda kanser oranında %  30 iyileĢme sağlamayı hedeflemiĢlerdir. Bu amaca ulaĢmak için ; 
1. Entegre laboratuar, epidemiyolojik ve klinik çalıĢmalar baĢlatılmıĢ, 
2. Mevcut dataların ve kayıtların derlenmesi, biyolojik örneklerin 

koleksiyonunun oluĢturulması, veri tabanlarının birleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesine öncelik 
kazandırılmıĢ, 

3. Genom, proteom ve biomarker araĢtırmalarının epidemiyolojik çalıĢmalara ve 
kliniğe entegrasyonuna baĢlanmıĢ, 

4. Eğitime önem verilmiĢ, 
5. Kanseri önlemeye yönelik ilaç çalıĢmaları desteklenmiĢ, 
6. Tanı ve araĢtırma programlarında kalite kontrolü ve erken tanıda etkinlik 

değerlendirmeleri yapılmaya baĢlanmıĢ, 
7. Biyoistatistik ve yöntem geliĢtirilmelerine destek verilmiĢtir.  

Bu çalıĢmaların çoğunluğu ve önemli bir kısmı DFKZ bünyesinde sürdürülmektedir.  
DFKZ'de halihazırda 7 araĢtırma grubu koordine olarak çalıĢmaktadır.   
1. Hücre ve tümör biyolojisi  
2. Yapısal ve fonksiyonel genomik 
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3. Kanser risk faktörleri ve önleme, epidemiyolojik kayıt sistemi, toksikoloji, 
çevresel faktörler, genetik analizler, biyoistatistik kısmı 

4. Tümör immünolojisi 
5. Görüntüleme ve radyoonkoloji 
6. Enfeksiyon ve kanser 
7. Translasyonel kanser araĢtırmaları- bu bölümde hem moleküler çalıĢmalar hem 

de ilaç ve klinik çalıĢmaların faz 1–4 çalıĢmaları sürdürülmektedir. 
Ana imkânları: 
1. Çok iyi bir bilgisayar bazlı merkez data kayıt ve depolama sistemi 
2. Kütüphane 
3. Biyoistatistik bölümü 
4. Biyoinformatik servisi 
5. Mikrobiyolojik tanı merkezi 
6. Genomik ve proteomiks üniteleri 
7. Hayvan bakım yerleri 
Federal Hükümetin açıklamalarına göre 2009 yılı itibari ile BMBF‘nin bütçesi 2008 yılı 

bütçesine ek olarak 730 milyon avro  arttırılacaktır.  
Genel yapısına bakıldığında Almanya‘  da kanser araĢtırmalarına çok önem verilmekte, 

fakat bu çalıĢmalar sadece bilimsel veri olarak değil ABD‘de de olduğu gibi biyoteknoloji alanında 
kullanılmaya yönlendirilerek ticari pazara da hizmet vermektedir. Bu haliyle Almanya, ABD‘den 
sonra AR-GE (R&D)‘ye en çok kaynak ayıran ülkeler arasında en önlerde yer almaktadır. 
Almanya, ABD‘den sonra en çok telif hakkı ve patent bildiren ülkedir. 

 
ÇEK CUMHURĠYETĠ  
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Sağlık hizmetlerinden sorumlu kurum Sağlık Bakanlığı‘dır. Sağlık Bakanlığı altında 

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, Ulusal Sağlık Yönetim Kurulu, Sağlık Bilgi ve Ġstatistik Enstitüsü, 
Ġlaç ve Teknoloji Kontrol Enstitüsü ile Sağlık Bakanlığı dıĢında sağlıktan sorumlu yapılar 
Parlamentoya ait komisyon (Sağlık ve Sosyal Politika Komisyonu), Akademik Enstitüler ve 
Bölgesel Kurumlardır. Çek Cumhuriyeti sağlık sisteminde Sağlık Bakanlığı üniversite 
hastanelerinin yönetiminden sorumluyken küçük hastaneler ise yerel kurumlar tarafından 
yönetilmektedir.   

2006 verilerine göre ülkede toplam nüfus 10,2 milyondur.  KiĢi baĢına düĢen gelir ise 
20.920 Dolardır.  Toplam sağlık harcamaları içinde genel yönetim sağlık harcamalarının payı 2005 
verilerine göre % 88,6, özel sağlık harcamalarının payı % 11,4‘ tür. KiĢi baĢı toplam sağlık 
harcaması 1.447 Dolar olup toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı ise % 7,1‘dir. 

Toplam sağlık harcamaları içinden kansere ayrılan pay % 6,5‘ tir. Her geçen yıl kanser 
için ayrılan payın arttığı görülmektedir. Çek Cumhuriyetinde yaĢam tarzı ve beslenme 
alıĢkanlıklarının belirgin bir Ģekilde kansere yol açan nedenler arasında yer alıyor olabileceği 
görülmektedir.  Bu bağlamda, kiĢi baĢı alkol tüketiminin yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) prevalansı 2003 
verilerine göre 12,99‘dur. Tütün kullanma oranı (prevalans) 2005 verilerine göre kadınlarda 25.4, 
erkeklerde ise 36,6‘dır. YetiĢkinlerde obezite görülme olasılığı (prevalans) 2002 verilerine göre 
kadınlarda 16,3, erkeklerde ise 13,7‘dir. 
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Tablo 92. Çek Cumhuriyeti ile Ġlgili Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 10189 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 20920 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 84 2006 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 7 2006 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 89 2006 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 6 2006 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 36 2006 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık 
harcamalarının payı %  

88.6 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının 
payı %  

11.4 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal 
güvenlik kurumu harcamalarının payı %  

90.2 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 1447 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  7.1 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin 
ölme olasılığı) Erkek/Kadın 

148/67 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) 
Erkek/Kadın 

4/3 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 4 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın 
altında ölüm olasılığı) 

4 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize 
edilmiĢ (her 100.000 kiĢi için) 

177 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 66/71 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  73/80 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 
yaĢ), prevalans 

12.99 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, 
prevalans, Erkek/Kadın 

13.7/16.3 2002 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, 
Erkek/Kadın 

36.6/25.4 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 

Kanser Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Son yıllardaki geliĢmeler yukarıda belirttiğimiz gibi kanseri Çek Cumhuriyeti içinde 

sağlık sisteminin öncelikli sorun alanlarından biri haline getirmiĢtir.  Kanser, ölüm nedenleri 
arasında 2. sırada yer almaktadır. Ġstatistikler Çek Cumhuriyeti‘nde her yıl yaklaĢık 65.406 kiĢinin 
kanser hastalığına yakalandığını ve bunlardan 28.406‘sında hastalığının ölümle sonuçlandığını 
göstermektedir. Ölümlerin nedenlerine bakıldığında % 27‘sinin kanserden kaynaklandığı 
görülmektedir. 

Çek Cumhuriyetinde kanser insidansı hızlarına bakıldığında kadınlarda meme kanseri 
diğerlerine göre belirgin Ģekilde yüksektir. Onu rahim ve kolorektal kanser takip etmektedir. 
Kadınlarda meme kanser insidansı en yüksek olmasına rağmen AB (25 ülke) ortalamasının 
altındadır. Rahim kanseri insidans hızı ise AB (25 ülke) ortalamasının belirgin Ģekilde üzerindedir.  

Erkeklerde en yüksek kanser insidansı kolorektal ve takiben akciğer ve prostat kanserine 
aittir.  Erkeklerde kolorektal kanser oranları Avrupa ortalamalarının belirgin Ģekilde üzerindedir. 
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Çek Cumhuriyeti‘nde kadınlarda en yüksek kansere bağlı mortalite nedenleri meme ve 
takiben kolorektal iken erkeklerde akciğer ve takiben kolorektal kanserdir.    

Kanserden kaynaklanan yukarıda belirtilen sorunları çözmek amacıyla, Çek 
Cumhuriyeti‘ndeki durum ve ihtiyaçlar ile DSÖ‘nün Avrupa‘da Kanser Kontrol Programını 
GeliĢtirme ve Güçlendirme Stratejilerine uyumlu olarak 2003 yılında Çek Ulusal Kanser Kontrol 
Programı oluĢturulmuĢtur. Program, Çek Onkoloji Derneği (Czech Oncological Society),  League 
Against Cancer ve Sağlık Bakanlığı‘ndan temsilciler tarafından geliĢtirilmiĢtir ve Çek Onkoloji 
Derneği‘nin Yönetim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı‘nın Bilim Kurulu tarafından onaylanmıĢtır.  

Ulusal Kanser Programı kapsamında SVOD ( System for Visuliation of Oncology Data) 
adı altında toplumda kanserle iliĢkili risklerin tanımlanmasına baĢlanmıĢtır. Bu ağ portalı temel 
olarak ulusal kanser kayıtçılığının datasını oluĢturmakta kullanılmaktadır. Sağlık Enformasyon 
Kurumu ve Çek Cumhuriyeti istatistiklerinden gelen bilgiler kanser veri tabanında birleĢmektedir. 
Ulusal Kanser Programı‘ndan (NOR) bilgi toplama ve kayıt oluĢturma sistemi, tanımlanan tüm 
tümörlerin zorunlu olarak bildirilmesi ve bildirilerin kontrolüne dayanır. Bildiri formları hasta ve 
kanser tipi ile ilgili açıklamalardan oluĢur. NOR tarafından toplanıp kontrolü yapılan bildirimler 
Sağlık Enformasyon Kurumu ve Çek Ġstatistik Bürosu tarafından düzenlenir.  

Kanser Kontrol Programının hedefleri arasında kanser görülme sıklığı ve ölüm hızını 
azaltmak, kanser hastalarının yaĢam kalitesini arttırmak ve kanser tanı ve tedavisi için var olan 
kaynakların en iyi Ģekilde kullanımını sağlamak yer almaktadır.  Çek Cumhuriyeti‘nde meme, 
bağırsak ve rektal kanserlere yönelik erken tanı ve tarama programları aktif olarak devam 
etmektedir. Yakın gelecekte programlarda servikal kanser ve prostat kanserine yönelik yeni testler 
yer alacaktır.  

1966‘dan itibaren yılda bir kez kadınlarda serviks kanseri taraması yapılmakta ve bu 
program sağlık sigortası kapsamında devlet tarafından finanse edilmektedir. 

2002 yılında proje kapsamında 45-70 yaĢ arası kadınlarda mamografi ile 2 yılda bir 
meme tarama programı baĢlatılmıĢtır. 2006 yılı itibariyle kapalı alanlarda tütün kullanımı ve 18 
yaĢ altı bireylere tütün satıĢı yasaklanmıĢtır. 

Bu hedeflere iliĢkin strateji de Ģu Ģekilde Ģekillenmektir: Kötü huylu tümörlere karĢı tüm 
yurt gündeminin bir parçası Ģeklinde savaĢmak, AB ve DSÖ ortaklıkları ile uluslararası bir birlik 
ve uyum içerisinde olmak, maliyet kontrolü ile kansere karĢı savaĢta süreklilik, Ulusal Kanser 
Programı‘nın (NOP) göstergeleri, ürünleri, sonuçları, fonksiyonları ve verimliliğinin devamlı 
olarak değerlendirmesi ve bu değerlendirme ile gerekli yenileme ve düzeltmelerin yıllık olarak 
yerine getirilmesidir. 

Yukarıdaki hedef ve strateji çerçevesinde farklı politikaların hayata geçirilmesi 
planlanmıĢtır. Bunlar; okullarda kanserin önlenmesi eğitiminin desteklenmesi, birincil kanser 
korunmasının halka benimsetilmesi, öncelikle gençler ve kadınlar olmak üzere sigara içenlerin 
sayısının azaltılması, yaĢam Ģekli ve beslenmede olumlu değiĢimlerin desteklenmesi, meme, 
serviks ve kolon kanseri tarama programlarının uzun süreli çalıĢmasını ve denetiminin sağlanması, 
kanserlerin erken tanısının geliĢtirilmesi, koordinasyon aracı olarak Çek Cumhuriyeti‘ndeki kanser 
merkezlerinden bir kurul oluĢturulması, palyatif bakımın stabilizasyonunun sağlanması, evde 
bakımın geliĢtirilmesini sağlamak, hastaların tedavi sürecini ve yaĢam kalitesini gözlemlemek, 
Çek Cumhuriyeti Ulusal Kanser Kayıtçılığının süreklilik, stabilizasyon, geliĢtirilme ve pratik 
kullanımının desteklenmesi, kanser araĢtırmalarının desteklenmesi ve onkoloji alanında eğitime 
destek olunmasıdır. 

 
MACARĠSTAN 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler, Sağlık Bakanlığı 
Macaristan‘da sağlık hizmetlerinden sorumlu kurum Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık 

Bakanlığına bağlı üç genel sekreterlik ve bir de bakan kabinesi bulunmaktadır. Sekreterlikler ve 
onların alt birimleri Ģu Ģekildedir: 



- 387 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Finanstan sorumlu genel sekreterlik: Bütçe departmanı, politika geliĢtirme ve stratejik 
analiz departmanı ve idare hizmetleri departmanı bu sekreterliğe bağlıdır.  

Yasama ve ilaçlardan sorumlu genel sekreterlik: Ġlaç ve medikal cihazlar departmanı 
ve yasama ve idare departmanları bu sekreterlik altındadır.  

Sağlık politikası ve iç iĢlerinden sorumlu genel sekreterlik: Sağlık politikası 
departmanı, uluslararası ve Avrupa iĢleri departmanı ve sağlık güvencesi departmanı bu 
sekreterliğe bağlıdır.   

Bakanlığın faaliyetleri sağlık politikalarının uygulanmasına odaklanmıĢtır. Bu görevi 
yerine getirebilmek için sağlık bakanı sağlık ve sosyal hizmetler sistemini, bu alandaki bilimsel 
faaliyetleri ve araĢtırmaları, sosyal güvenlik hizmetleriyle ilgili sigorta ve emeklilik politikalarını 
düzenler ve koordine eder. Bunlara ek olarak bakan, Ulusal Sağlık Güvencesi Fonunu ve Ulusal 
Emekli MaaĢları Genel Müdürlüğünü yönetir. Hijyen, kamu sağlığı konuları ve hastalıkların 
önlenmesi ile ilgili her türlü programın geliĢtirilmesi bakanın sorumluluğundadır. Ulusal kamu 
sağlığı ve sağlık çalıĢanları hizmetleri, ulusal çaptaki sağlık hizmeti ajansları, ulusal enstitüler, 
yüksek eğitim kurumlarınca sağlanan sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri geliĢtirme araĢtırmaları 
bakanın kontrolü altındadır. Bakan aynı zamanda, Sosyal Politika Konseyi, Ulusal Sağlık Konseyi 
ve Ulusal Engelliler Konseyi‘nin üyesidir, Macar Tıp Birliği ve Macar Eczacılar Odası‘nın 
denetlenmesinden sorumludur. 

 

Ulusal Sağlık ve Sağlık ÇalıĢanları Hizmetleri 
BirleĢtirilmiĢ bir sağlık sistemi yönetimi uygulamak üzere faaliyetler gösteren bir kamu 

idare ajansıdır. Kamu sağlığı, epidemiyolojik çalıĢmalar, lisanslandırma, denetleme, sağlık 
koruma, eğitimi konuları sorumluluğu altındadır.  

 

Ulusal Sağlık Konseyi 
Uzun dönemli sağlık politikalarının belirlenmesi ve sağlık ve sosyal hizmetlerden 

faydalananların haklarının yerine getirilmesinden sorumlu bir yapıdır. Hükümetin sağlık politikası 
belirleme sürecine aktif olarak dahil olan bu yapı  görevini inisiyatifler ya da teklifler hazırlayarak, 
danıĢmanlık yaparak, kararların uygulanma süreçlerini denetleyerek ve değerlendirerek 
gerçekleĢtirir. Konseyin sağlık iyileĢtirme önceliklerinin belirlenmesinde önemli bir rolü vardır.  

 
Tıbbi AraĢtırmalar Konseyi 
Sağlık Bakanlığının teklifleri gözden geçiren, konsültasyon yapan ve karar hazırlığı 

yapan bir organıdır. Sağlık politikalarının tıp, eczacılık, araĢtırma ilgili alanlarında görüĢ bildirir, 
araĢtırma önceliklerinin belirlenmesinde rol oynar.   

Klinik denemeler ve insanlar üzerinde yapılacak biyomedikal araĢtırmaların tasarım ve 
uygulamasının etik standartlara uygunluğuna dair öneriler ve dokümanlar hazırlar ve bu 
faaliyetleri gözlemler. 

Macaristan geliĢmekte olan bir ülkedir, görece az nüfusa sahip ve kamunun sağlık 
sektöründe etkin olduğu bir ülkedir. Macaristan‘ ın nüfusu 2006 yılı verilerine göre 10 milyondur. 
KiĢi baĢına düĢen gelir 16.970 Dolardır. Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi 
sağlık harcamalarının payı 2005 verilerine göre % 70,8, özel sağlık harcamalarının payı ise          
% 29,2‘dir. Kamu harcamalarının % 90‘ ı sosyal güvenlik sistemi tarafından harcanmaktadır ki bu 
da kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemini iĢaret etmektedir. Bununla birlikte, kiĢi baĢı toplam 
sağlık harcaması 1329 dolar olup toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı % 7,8‘dir. 
Ülkede özellikle erkeklerde tütün kullanma hızı oldukça yüksektir. YaĢam beklentisine 
bakıldığında ise erkeklerde görece düĢük bir rakam görülmektedir. Ancak bebek ve anne ölüm hızı 
gibi istatistiklerde geliĢmiĢ ülkeler gibi düĢük hızlarla karĢılaĢılmaktadır. Kanser nedeniyle ölüm 
hızı ise diğer örnek ülkelere göre oldukça yüksektir. Macaristan her iki cinsiyet açısından da tütün 
kullanma alıĢkanlığının çok yüksek olduğu bir ülkedir bu durum kanser verilerine de yansımıĢtır. 
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Macaristan’da Kanser ve Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Macaristan‘da tütün kullanımı ve alkol tüketimi önemli toplumsal sorunlardandır zira 

Macaristan Avrupa sigara ve alkol kullanımında önde gelen ülkelerdendir. Bu durum yüksek 
akciğer, dudak, ağız ve lareinks kanseri insidanslarıyla yakından iliĢkilidir. 2003 yılında 
Macaristan‘da kadınlar meme ya da kolorektal kanserden ziyade akciğer kanserinden ölmüĢtür. 

Merkezi Ġstatistik Ofisi‘ne göre Macaristan‘da 1,6 milyon erkek ve 1 milyon kadın sigara 
kullanmaktadır, gençlerde de sigara kullanımı olumlu bir tablo çizmemektedir. Erkeklerde sigara 
kullanımına bağlı mortalite 1999 yılında erkeklerde % 26 ve kadınlarda % 9‘dur.  

Uluslararası bir karĢılaĢtırma yapılacak olursa Macaristan‘da alkol tüketimi de yüksektir 
ve bu sağlık sistemi ve toplum için büyük bir yüktür. Zira bu iki faktör bir araya geldiğinde 
Macaristan‘daki kansere bağlı mortalitenin % 40 ila 50‘sinin nedenini teĢkil etmektedir. Obezite, 
kısıtlı fiziksel aktivite ve düzenli beslenmeme gibi kalitesiz yaĢam koĢulları da Macaristan‘da 
kanseri tetikleyen etkenlerdendir. Bu koĢullar altında izleyen yıllarda özellikle akciğer kanserine 
bağlı ölümlerin ve kanser insidans prevalanslarının artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.  

 
Tablo 93. Macaristan Ġle Ġlgili Temel Sağlık Göstergeleri 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 10058 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 16970 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 79 2006 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 5 2006 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 92 2006 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 5 2006 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 30 2006 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının 
payı %  

70.8 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  29.2 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

90.2 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 1329 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  7.8 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

249/104 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 6/5 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 6 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm 
olasılığı) 

7 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

201 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 62/68 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  69/78 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevalans 13.6 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın 17.1/18.2 2004 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 45.7/33.9 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 
Macaristan‘  da en yüksek kanser insidansına kadınlarda meme ve yakın hızlarda rahim 

ile kolorektal kanser sahip iken erkeklerde, akciğer, kolorektal ve takiben prostat kanseri en 
yüksek insidanslara sahiptir. Macaristan‘da kadınlarda en yüksek kansere bağlı mortalite nedenleri 
diğer ülkelerden farklı olarak ilk sırada akciğer, sonrasında meme ve takiben kolorektal kanser 
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iken erkeklerde akciğer, kolorektal ve takiben prostat kanseridir.   Macaristan tütün kullanım 
oranının çok yüksek olduğu ve buna bağlı akciğer kanserinin en yüksek olduğu ülkedir. Tüm 
kanser türlerine baktığımızda da Macaristan erkek kanser insidansları açısından AB ülkelerinde ilk 
sırada yer almaktadır. 

 

Ulusal Kanser Programı  
Yukarıda bahsedilen kanser insidans ve mortalitelerini mümkün olan en kısa zamanda 

azaltmak amacıyla hükümet DSÖ‘nün önerdiği çerçeveyi benimsemiĢtir ve Macaristan 2006 
yılında kendi Ulusal Kanser Programı‘nı yayınlamıĢtır. Bu programın nihai hedefleri 
prevalanslarda azalma, hasta bakımında iyileĢme, hasta ve hasta yakınlarının hayat kalitelerinde 
artıĢ, mortalitelerde azalma ve terminal hastalara daha yüksek hayat kalitesi, daha iyi bakım ve 
destek sağlanmasıdır. 

 
Ulusal Kanser Programının hedefleri Ģunlardır: 
1. Toplumu bilinçlendirmek suretiyle, kanserin ortaya çıkmasına neden olan 

etkenlerin kontrolü, birincil korumanın etkinleĢtirilmesi (Devam etmektedir.) 
2. Tümörlerin mümkün olan en erken safhada teĢhis edilebilmesi için tarama 

programlarının yaygınlaĢtırılması ve halkın bilinçlendirilmesi (Devam etmektedir.) 
3. Kanser tedavi merkezlerini birleĢtirilmiĢ bir sistem içinde düzenlemek yoluyla 

kanser hizmetlerini Avrupa ile aynı seviyeye çıkarmak ve kanser hastalarının aldığı hizmetlerin 
iyileĢtirilmesi (Tamamlanma tarihi: 2006/2007) 

4. Birincil sağlık hizmetlerini kanser hizmetlerini de kapsayacak Ģekilde 
geliĢtirmek ve erken tanıyı kolaylaĢtırmak (Tamamlanma tarihi: 2006) 

5. Tümör teĢhisi ve tıbbi bakım için gerekli koĢulların iyileĢtirilmesi 
(Tamamlanma tarihi: 2006/2007/2010) 

6. Ameliyat tekniklerinin iyileĢtirilmesi yoluyla kanser hastalarının hayat 
kalitelerinin arttırılması (Tamamlanma tarihi: 2012) 

7. Radyoterapi olanaklarının iyileĢtirilmesi (Tamamlanma tarihi: 2006/2013) 
8. Ġlaç ve biyolojik tedavi imkânlarının iyileĢtirilmesi (tamamlanma 

tarihi:2006/2010) 
9. Onkoloji merkezleri ve yerel kanser bakım merkezlerinin entegrasyonu yoluyla 

hasta bakımının yapılabilmesi ve hasta yönetiminde etkinliğinin arttırılması (Tamamlanma tarihi: 
2006/2007) 

10. Yerel ve ulusal çapta merkezler kurarak hastalara fırsat eĢitliği sağlanması 
(Tamamlanma tarihi: 2006/2007) 

11. Kanser hizmetlerinin koordinasyonu için gerekli bilgi sistemlerinin 
geliĢtirilmesi, kanserle ilgili istatistiklerin güvenilirliğinin sağlanması (Tamamlanma tarihi: 
2006/2008)  

12. Kanser hastalarının ve ailelerinin topluma entegrasyonunun sağlanması 
amacıyla rehabilitasyon Ģemalarının geliĢtirilmesi (Tamamlanma tarihi: 2007/2009) 

13. Ülke çapında bir hospis ağı kurulması (Tamamlanma tarihi: 2006/2010) 
14. Sağlık çalıĢanlarına Avrupa standartlarında eğitim verilmesi (Tamamlanma 

tarihi: 2006/2007)  
15. Kanser hizmetlerinde kalite kontrolünün sıkılaĢtırılması (Tamamlanma tarihi: 

2006/2007) 

 
 Macaristan’da Kanser Hizmetleri 

Birincil Koruma: Daha öncede bahsedildiği gibi tütün kullanımı ve kiĢilerin düzensiz 
hayatlar sürmeleri Macaristan‘daki kanser insidanslarının yüksek olmasının birincil sebebidir. 
Tütün kullanımı ile mücadele ve tütün kullanmayanların korunması birincil koruma 
programlarının temel direklerindendir. Macaristan‘ ın Avrupa Birliği‘ne katılmasıyla birlikte genel 
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tütün kontrol ölçütlerinin uygulamaya girmesi söz konusu olmuĢtur. Tütünsüz Avrupa için 
VarĢova Deklarasyonu ile 2002 yılında tütün ürünlerinin promosyonu yasaklanmıĢ, tütün 
ürünlerine vergilendirme yapılmıĢ, tütün karĢıtı kampanyalar düzenlenmiĢ ve tütünsüz kamu 
alanları oluĢturulmuĢtur. 

2003 yılında Macaristan DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve AntlaĢması‘nı imzalamıĢtır. Bu 
antlaĢmayla tütün mamullerine eriĢim zorlaĢtırılmıĢ, sağlık programlarının önleyici ve 
bilgilendirici kapsamları geniĢletilmiĢtir. Tütünle mücadeledeki yaygınlaĢan çabalara rağmen 
Macar halkı sigarayı bırakma konusunda henüz ikna olmamıĢtır. Bu konuda yukarıda bahsedilen 
yasaların yürürlüğe girmesi, önleme çalıĢmaları ve tütün karĢıtı kampanyalar,  bağımlılara sigarayı 
bırakmak için profesyonel destek hizmetleri sunulması ve vergilerin arttırılması planlanmıĢtır. 
Sigara kullanım oranlarında bir değiĢme olmasa dahi tütünsüz bir hayatın daha prestijli olduğunu 
düĢünen bir kamuoyu oluĢturulmuĢtur.  

Ġkincil Koruma: ―Sağlıklı Bir Ulus Ġçin‖  isimli kamu sağlığı programı çerçevesinde 
2001 yılında baĢlatılan düzenli mamografi taramaları 2002 ve 2003 yıllarında da devam etmiĢtir. 
2006 yılında ülkede 39 tarama merkezi ve taramaları yaygınlaĢtırmak için gezgin otobüsler 
bulunmaktadır. Amaç risk grubundaki kadınların % 80‘ inin taranmasıdır ve 2003 yılı taramasına 
davet edilen kadınların % 43‘ü katılmıĢtır. 

25-65 yaĢları arasındaki kadınlar Macaristan‘da uzun yıllardır servikal taramaya 
alınmaktadır, sonuçlar negatif çıkarsa 3 senede bir jinekolojik muayeneye tabii tutulmaktadırlar. 
Yeterli sayıda sitoloji laboratuarı mevcuttur. 

50-70 yaĢlar arasındaki kadın ve erkekler kolorektal tarama için hedef gruptur. 
Modellemeler tamamlandığında ve gerekli endoskopik donanım sağlandığında bu sistem tüm 
Macaristan‘da yaygınlaĢtırılacaktır.  

Tarama programları geliĢtirmek ve kiĢilerin bu programlara katılımını sağlamak Ulusal 
Sağlık ve Sağlık ÇalıĢanları Servisi‘nin görevidir. 

Macaristan‘da kanserin erken teĢhisi için gerekli olan testler, biyopsi ve görüntüleme 
imkânları ve bunları gerçekleĢtirecek personel kısıtlıdır. Bu durum Ulusal Kanser Programı‘nda da 
ele alınmıĢtır. 

Tedavi: Ülke çapında mevcut tüm sağlık hizmeti sunucuları, kanser tedavisi ile 
ilgilenmektedir. Bu kurumlar uzmanlık ve kapasitelerindeki farklılıklar nedeniyle farklı 
seviyelerde hizmet sunabilmektedir. Bu durumda kanser hastalarının aldıkları hizmetler arasında 
bölgeye ve merkezin olanaklarına göre büyük uçurumlar oluĢmaktadır. Bu bölgesel eĢitsizliklerin 
nedenleri: onkoloji ekiplerinin eksikliği, radyoterapi donanımının yetersizliği, rekonstrüktif cerrahi 
kısıtlılığı, ağrı kliniklerinin sayıca azlığı, yetersiz hospis imkânları, sürekli kayıtçılığın 
yetersizliğidir. 

Sürekli kanser hizmetleri 1950‘ li yılların baĢında, devlet kaynaklarını kullanarak ve 
merkezi yönetim kontrolünde ortaya çıkmıĢtır. Günümüzde 86 onkolojik sürekli bakım merkezi 
ülkeye yayılmıĢtır, fakat bu merkezlerde yeterli donanım ve personel bulunmadığından tekrar 
yapılandırılmaları gerekmektedir.  

Mevcut 1.700 onkoloji yatağı farmakolojik tedavi ve radyoterapi gören hastalar için 
kullanılmaktadır. Bu rakam da oldukça yetersizdir. 

Macaristan‘  da kanserle iliĢkili çalıĢmalar hiyerarĢik bir ağ Ģeklinde Ulusal Onkoloji 
Enstitüsü tarafından yönetilmektedir. Bu ağa aile hekimleri, yerel merkezler, devlet hastanelerinin 
onkoloji departmanları üniversitelerin klinik onkoloji bölümleri de dahildir. 

 
Mevcut Onkoloji Sürekli Bakım Merkezlerinin görevleri:  

 Aile hekimleri, ilgili sağlık servisi, Ulusal Kamu Sağlığı ve Sağlık ÇalıĢanları 
Hizmetleri ve uzman kanser hekimleri arasında profesyonel bir birlik oluĢturmak 

 Birincil koruma, ikincil (bir program çerçevesinde olmayan) tarama, 
rehabilitasyon ve palyatif bakım hizmeti sağlamak    
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TaĢra Kanser Merkezlerinin görevleri:   

 Tümör Ģüphesiyle kendilerine baĢvuran hastaların mutlaka onkolojik 
muayeneden geçmesinin sağlanması   

 Multidisipliner onkoloji ekiplerinin organizasyonu ve yönetimi 

 Onkoloji protokollerine uygun tedavi gerçekleĢtirilmesi  

 Gerektiğinde onkoloji konsültasyonu yapmak 

 Aile hekimlerine konsültatif destek vermek 
 

Ulusal Onkoloji Enstitüsünün görevleri:  

 Macaristan kanser hizmetlerini,  bölgesel ve taĢra düzeyindeki onkoloji 
merkezlerini koordine etmek ve kanser ağlarına yöntem önermek, sağlıkla ilgili eğitim veren 
kurumlara el kitapları ve protokoller hazırlamak, tedaviye eriĢim fırsatlarını eĢitlemek. 

 Gerek duyulduğunda yurt dıĢında tedavi olanaklarını incelemek 

 Gerek duyulduğunda Macaristan onkolojik araĢtırmalarına ve uluslararası iĢ 
birliği programlarına katılmak 

 Onkoloji tedavisindeki son geliĢmelerin Macaristan'da uygulanmasını 
sağlamak 

 
Sivil Toplum Örgütleri 
Macaristan Kanser Kontrol Derneği, Ulusal Kanser Hastaları Federasyonu ve Ġnsanlık ve 

Yarınlar için Kanserle Mücadele Derneği gibi sivil toplum kuruluĢları halkın sağlık açısından 
bilinçlendirilmesi noktasında önemli katkıda bulunurlar. Kamu sağlığı programlarının uygulamaya 
geçirilmesi aĢamasında, kanser hastalarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmaları 
çalıĢmalarında rol oynarlar.   

 
Kanser Kayıtçılığı 
Ulusal Kanser Kaydı 
2000 yılında Dünya Bankası‘nın ―Close the Gap‖ programı çerçevesinde uluslararası 

standartlarda kurulan Kanser Kayıt Merkezi kendisine 198 kanser merkezi tarafından bildirilen 
vakaları kayıt altında tutmaktadır. Disiplinli bir Ģekilde bildirim yapıldığından dolayı veri eriĢimi 
iyileĢmektedir. Bu kayıt merkezinin güvenilirliğini arttırmak amacıyla hayatta kalma verilerinin de 
toplanması ve kanser raporları hazırlamak üzere analizlerin yapılmaya baĢlanması 
hedeflenmektedir. Böylelikle yürürlüğe konulan kanser programının baĢarısı takip edilebilecektir.   

  

Macaristan'da Kanser Hizmetleri ve BiliĢim Teknolojisi 
Macaristan'da hastaların tedavi edildikleri merkezlerde biliĢim için gerekli yapılanmanın 

ve donanım sağlanması için bir çalıĢma yapılması gerektiği düĢünülmüĢtür. BaĢlangıç adımı eldeki 
imkanların yeni bakıĢ açısının ihtiyaçlarını karĢılamaya uygun biçimde değerlendirilmesi olarak 
planlanmıĢtır fakat ileride biliĢim teknolojisi sistemlerinin yenilenmesi gerekeceği de belirtilmiĢtir. 

Bu amaçla Macaristan AB tarafından finanse edilen AVROCHIP projesine katılmıĢtır. 
Projenin amacı 25 üye ülkenin mortalite ve morbidite, birincil ve ikincil koruma verilerini 
toplamak ve analiz etmektir.  

 
Ulusal Onkoloji Enstitüsü 
Ulusal Onkoloji Enstitüsü hükümete bağlı bir ajans olarak iĢleyen kapsamlı bir kanser 

merkezidir. Macaristan‘da kanserle ilgili her aĢamadaki çalıĢmaları düzenlemektedir. Enstitü 
Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Güvencesi Fonu tarafından finanse edilmektedir. BağıĢlar ve endüstri 
de yapılan projeleri desteklemektedir. Enstitü Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen politik 
önceliklerin gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli yasaları hazırlar, ülkedeki klinik kanser 
uygulamalarını geliĢtirir. Bu uygulamalar enstitü içindeki bağımsız bir komite tarafından 2 ila 3 
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yılda bir geliĢtirilir, enstitü dıĢından bir danıĢma grubu tarafından da değerlendirilir. GeliĢtirilen 
klinik kanser uygulamaları bakanlığa iletilir, uygun görüldüğü takdirde bakanlığın dergisinde 
yayınlanır. Hastanelerde uygulamaların takibini kanser denetçileri gerçekleĢtirir.  

Ulusal Onkoloji Enstitüsü ülke çapında ve bölgesel seviyedeki onkoloji merkezlerini 
koordine eder ve kanser tedavisi ağları kurmak için yöntem önerir. Ayrıca üniversitelerle iĢ birliği 
içinde kılavuzlar ve protokoller hazırlamakta ve profesyoneller için yol göstericilik yapmaktadır. 
Gerekli olduğu takdirde Macaristan onkoloji araĢtırmalarına katılım gösterir ve uluslararası iĢ 
birliği için devreye girer. Yeni geliĢtirilen onkolojik tedavi yöntemlerinin Macaristan‘da 
uygulanmasını sağlar.  

Macaristan Onkoloji Enstitüsünde 143 hekim, 173 kanser hemĢiresi, 243 sağlık çalıĢanı, 
58 diğer alanlardan uzmanlar, 323 teknik ve idare kadro personeli çalıĢmaktadır. 

 
POLONYA 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Polonya Sağlık Sisteminde 2005‘ ten itibaren yönetim ve finans iĢlevleri, Sağlık 

Bakanlığı, Ulusal Sağlık Fonu ve Bölgesel Özerk Ġdareler tarafından yönetilmektedir. Bu sistemin 
organizasyon Ģemasına bakıldığında merkezi yapının iki ana temel üzerine oturduğu 
görülmektedir. Bu kollar Hükümete bağlı olan hem Sağlık Bakanlığı hem Ulusal Sağlık Fonudur. 
Sağlık Bakanlığı altında halk sağlığı yerel merkezleri, ulusal lisansüstü eğitim merkezi ulusal 
merkezler ve araĢtırma birimleri bulunurken Ulusal Fonun altında ise merkez büro ve fon Ģubeleri 
bulunmaktadır. Buna ek olarak bölgesel özerk birimler diğer sağlık hizmetlerinden sorumludurlar. 

Polonya orta gelir seviyesine sahip, geliĢmekte olan diğer yeni üye Avrupa ülkelerinde 
gözlenen sağlık göstergelerine sahiptir. Ülkenin toplam nüfusu 2006 verilerine göre 38,1 
milyondur. KiĢi baĢına düĢen gelir miktarı 14.250 ABD dolar‘dır. 2005 verilerine göre toplam 
sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının payı %  69,3 ve özel sağlık 
harcamalarının payı %  30,7‘dir. Kamu harcamalarının içinde genel sağlık sigortası harcamalarının 
payı % 83,6 düzeyindedir. KiĢi baĢına düĢen toplam sağlık harcaması ise 844 Dolardır. Toplam 
sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı 2005 verilerine göre % 6,2‘dir ve bu da geliĢmiĢ ülke 
düzeyinin altındadır.  

Tütün ve alkol kullanımı ile obezitenin kanser için risk faktörü oluĢturduğu göz önünde 
bulundurularak Polonya‘nın oranlarına bakıldığında kiĢi baĢı alkol tüketiminin yetiĢkinlerde (>=15 
yaĢ) prevalansının 2003 verilerine göre 8,09 litre olduğu, tütün kullanma oranının (prevalans) ise 
kadınlarda 27,2, erkeklerde ise 43,9 gibi yüksek değerlerde olduğu görülmektedir. Obezite 
görülme olasılığı ise düĢüktür. YetiĢkinlerde obezite görülme olasılığı (prevalans) 2001 verilerine 
göre kadınlarda 19,9, erkeklerde ise 15,7‘dir. 

 
Polonya’da Kanser  
Kanser hastalığı Polonya sağlık sistemi için her geçen gün önem kazanmaktadır. YaĢ 

gruplarına göre standardize edilmiĢ 2002 verilerine göre,  kanser nedeniyle ölüm hızı her 100.000 
kiĢi için 180‘dir. Polonya‘da ölüm nedenlerine bakıldığında % 24 oranında kanser olguları ile 
karĢılaĢılmaktadır. Bu da kanseri hastalık nedeniyle ölümler arasında kardiyovasküler hastalıklar 
ardından en önemli ikinci ölüm nedeni yapmaktadır. Kanser ve kardiyovasküler hastalıklar 
kaynaklı ölüm hızlarının toplamı diğer nedenlerden kaynaklanan ölüm hızına yaklaĢık olarak eĢit 
olmaktadır. IARC rakamlarına bakıldığında kanser toplam kanser insidanslarında 1980-2002 
döneminde kadınlarda % 28‘ lik, erkeklerde ise % 23‘ lük bir artıĢ görülmektedir. Ancak rakamlara 
yaĢlanmanın etkisi arındırılmıĢ olarak bakıldığında, hem erkekler hem de kadınların kanser 
insidanslarında son gözlem itibari ile bir durağanlaĢma görülmektedir. 

Polonya‘da kanser insidans hızlarına bakıldığında meme kanseri belirgin Ģekilde en 
yüksek hıza sahiptir. Onu takip eden rahim kanseridir. Rahim kanseri Polonya insidans hızları AB 
(25 ülke) insidans ortalamasının üzerindedir.  Meme kanseri Polonya‘da en yüksek insidans hızı 
olarak görülmesine rağmen AB (25 ülke) ortalamasının belirgin Ģekilde altındadır. 
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Erkeklerde en yüksek kanser insidans hızına sahip kanser türü akciğer kanseridir ve onu 
prostat ve kolorektal kanser izlemektedir.  Erkeklerde akciğer kanseri insidans hızı AB (25 ülke) 
ortalamasının üzerinde görülmektedir. Bununla birlikte mide kanser insidans hızı yaklaĢık olarak 
AB (25 ülke) ortalamasının iki katıdır.  

 
Tablo 94. Polonya ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Gösterge Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 38140 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 14250 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 52 2005 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 3 2005 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 52 2005 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 6 2005 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 20 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının 
payı %  

69.3 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  30.7 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

83.6 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslararası Dolar) 844 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  6.2 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

209/79 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 7/5 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 8 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm 
olasılığı) 

7 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

180 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 63/68 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  71/80 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevalans 8.09 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın 15.7/19.9 2001 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 43.9/27.2 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 
Polonya‘da kansere bağlı mortalite nedenleri arasında kadınlarda ön sıralarda akciğer, 

meme ve takiben kolorektal kanser gelirken erkeklerde baĢlıca nedenler arasında akciğer ve 
takiben kolorektal kanser gelmektedir. Erkeklerde akciğer kanseri mortalite hızı AB (25 ülke) 
ortalamasının belirgin Ģekilde üzerindedir.    

 
Polonya’da Kanser ve Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Polonya‘da ilk ve ikinci kanser kontrol programları 1924 ve 1952 yıllarında 

oluĢturulmuĢtur. Bu planlarda en çok üzerinde durulan ve faaliyete geçirilen kanser vakalarının ve 
kanserden ölümlerin zorunlu olarak raporlanması ve kaydının tutulmasıdır. 3. kanser kontrol 
programı ise (1976-1990) üç farklı sistem tarafından oluĢturulmuĢtur. Bunlardan birincisi Maria 
Sklodowska-Curie Memorial Kanser Merkezi, ikincisi Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (COC) ve 
üçüncüsü de hastanelerdeki kemoterapi ve radyoterapi üniteleridir. Yeni bir program ise 2002 
yılında Polonya Onkoloji Birliği tarafından hazırlanmıĢtır, program üzerinde hala tartıĢılmaktadır 
ve henüz baĢlatılamamıĢtır. 
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Polonya‘da kanser kayıtçılığı bütün ülkede yaygınlaĢtırılmıĢ olup Ulusal Kanser Kayıt 
sistemi tarafından kanser kayıtları tutulmaktadır. Popülasyona dayalı Warsaw Kanser Kayıt sistemi 
1963‘ te kurulmuĢtur. 

Polonya‘da 1998 yılına kadar palyatif bakım için kapsamlı bir program 
oluĢturulmamıĢtır. 1998‘de Ulusal Palyatif Bakım Hizmetleri Komisyonu ‗Palyatif Bakımı 
GeliĢtirme Programı‘nı sunmuĢtur ve program Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıĢtır.   

Polonya‘da 2. Dünya SavaĢı‘ndan sonra erkeklerde ve kadınlarda akciğer kanseri 
mortalitesi hızla artmaya baĢlamıĢtır. Bunun ortaya çıkmasında en büyük etkenin sigara olduğunun 
görülmesi ile birlikte bu etkenle ilgili çalıĢmalar yapılmıĢ ve 1995‘ te ‗Tütünün Etkilerine KarĢı 
Halk Sağlığını Koruma‘  amacı ile yasa çıkarılmıĢtır. Yasa ile birlikte sağlık merkezlerinde, 
okullarda ve diğer eğitim kurumlarında, iĢ yerlerinin kapalı kısımlarında sigara içi lmesi 
yasaklanmıĢtır. Sağlık merkezlerinde, eğitim kurumlarında, spor merkezlerinde ve 18 yaĢından 
küçüklere sigara satıĢı yasaklanmıĢtır. Sigara paketlerinin üzerine sağlık ile ilgili uyarılar 
yazılmasına karar verilmiĢtir. 

Polonya‘da kanserle mücadele politikaları çerçevesinde çeĢitli kanser merkezleri ve 
bunlardan oluĢan bir Kapsamlı Onkoloji Merkezleri birliği ve kanser enstitüleri bulunmaktadır. 
Bunlardan en aktif ve fonksiyonel olanı Curie Onkoloji Enstitüsü‘dür. 

 
Curie Onkoloji Enstitüsü  
Curie Onkoloji Enstitüsü 1932‘de Polonya Hükümeti ile iĢ birliği halinde Radyum 

Enstitüsü olarak kurulmuĢtur. 2. Dünya SavaĢı‘ndan sonra adı Maria Sklodowska-Curie Onkoloji 
Enstitüsü olarak değiĢtirilmiĢtir. Günümüzde Polonya Sağlık Bakanlığının sağlık enstitüsü olarak 
kanser araĢtırma ve tedavileri üzerine uzmanlaĢmıĢtır. Kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi 
tedavi ve palyatif bakım hizmetlerini sunmaktadır. Klinik kanser araĢtırmalarını sürdürmekte ve 
epidemiyoloji çalıĢmalarını yürütmektedir. Merkezde 503 tam zamanlı, 32 yarım zamanlı olmak 
üzere 535 personeli vardır (2005). Bu merkez verilerine göre 2005 yılında Polonya‘  da 7389 yeni 
kanser tanısı konulmuĢ, yaklaĢık 18.758 kanser hastası takip edilmiĢtir. Bu merkezde hasta tanı, 
hastanede yatarak ve ayaktan tedavi hizmetleri de verilmektedir. Onkoloji alanında profesyonellere 
kısa dönem kurslar Ģeklinde eğitim hizmeti de sunulmaktadır. Epidemiyolojik verilerin (3.2 milyon 
popülasyondan alınan verilere dayanan) eldesi retrospektif ve prospektif çalıĢmaların sonuçlarının 
analiziyle gerçekleĢtirilmekte ve topluma dayalı kayıtçılık sistemi uygulanmaktadır. 

 
SLOVENYA 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Slovenya sağlık sisteminin günümüzdeki yapılanmasının temelinde tarihsel süreçler ve 

ülkenin 1992 yılında yaptığı sağlık sistemi ilgili yasalar yatmaktadır. Ülkede yerleĢmiĢ bir sigorta 
sistemi bulunmaktadır.  

Sağlık hizmetlerinin özelleĢmeye baĢlaması ve bazı idari iĢlerin profesyonel kuruluĢlara 
devredilmesi sonucu Slovenya sağlık sisteminde desantralizasyon ve deregülasyon meydana 
gelmiĢtir. 
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ġekil 154. Slovenya Sağlık Sistemi 
Kaynak: DSÖ Verileri 
 
 

Slovenya‘da sağlık hizmet sunumundan politik olarak Sağlık Bakanlığı sorumlu olsa da 
parlamentoya bağlı sağlığa iliĢkin kurullar da sağlık politikası oluĢumunda büyük önem 
taĢımaktadır.  Slovenya sağlık sistemi Ģekil 154‘de gösterilmiĢtir. 

Slovenya Ulusal Sağlık Sistemi‘nde karar alma ve politika tasarım sürecinde aktif rol 
alan kurumlar temel olarak hükümet veya parlamentoya doğrudan bağlı olan kamu kurumlarıdır. 
Organizasyon Ģemasında da gösterilen bu kurumların görevleri Ģunlardır:  

Ulusal Sağlık Kurulu: Ulusal Sağlık Kurulu hükümete danıĢmanlık görevi yapar ve 
hükümet ve parlamento gündeminde sağlık konusunu idame ettirir. Sağlık politikalarının 
geliĢtirilmesini sağlar, yasa teklifinde bulunur. 

Sosyal ĠĢler, Aile, ĠĢ Konuları ve Sağlıktan Sorumlu Parlamento Komitesi: 
Parlamento için yasa teklifleri hazırlar. 

Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanlığının görevleri sağlık bakımı ve koruması konusunda 
yasal düzenlemeler hazırlamak ve yasanın yürürlüğe konulmasını denetlemektir. Bakanlığın 
eylemleri sağlık korumasıyla birincil, ikincil ve üçüncül düzeylerde ilgili olduğundan finansmanı 
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da kapsar. Bakanlık  kamu sağlığını takip eder, kamu sağlığı programları hazırlar ve kiĢilerin 
sağlık konusunda eğitilmesini sağlar. Ġlaç ve tıbbi malzemelerin üretimini, ithalat ve ihracatını 
denetler,  kimyasalların kullanım ve üretimlerini düzenler.  

Sağlık Konseyi: Sağlık Konseyi sağlık koruma konusunda en yüksek eĢgüdüm 
otoritesidir. Bakana tavsiyelerde bulunur, fizibilitelerine göre sağlık programlarının içeriklerini, 
sağlık koruma hizmetlerine eriĢimin geliĢtirilmesini formüle eder. Sağlık Konseyi Sağlık Bakanlığı 
merkezlidir ve sağlık meslekleri profesyonelleri, akademisyenler ve sağlık konusuyla ilgili diğer 
uzmanlık alanlarından (ekonomi, sistem organizasyonu) uzmanlardan meydana gelir. Konsey 
kendi uzmanları dıĢında ayrıca ulusal uzman gruplarıyla da iĢ birliği içinde çalıĢır. Uzman grupları 
her tıp uzmanlık alanından profesyoneller tarafından oluĢturulur ve tam özerk yapıdadırlar. Ulusal 
politikaların belirlenmesinde bu grupların da söz hakları vardır. ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlar 
tarafından Konseye aday gösterilen kiĢiler hükümet tarafından onanarak konseye kabul edilirler.  

Slovenya‘da kanserle mücadeleyi temel olarak Sağlık Bakanlığı yürütmektedir. Ancak 
Ulusal Onkoloji Enstitüsü, Ulusal Onkoloji DanıĢma Kurulu, Sağlık Konseyi de kanserle mücadele 
kapsamında görev almaktadır.   

Slovenya'nın sağlık harcama yapısı ve diğer sağlık göstergeleri Doğu Avrupa ülkeleri ile 
benzerlik göstermektedir. 2006 verilerine göre ülkenin toplam nüfusu yaklaĢık 2 milyon ve kiĢi 
baĢına düĢen gelir miktarı 23.970 Dolardır. 2005 verilerine göre toplam sağlık harcamaları içinde 
genel kamu kesimi sağlık harcamalarının payı %  72,4 ve özel sağlık harcamalarının payı              
%  27,6‘dır. Kamu harcamalarının içinde genel sağlık sigortası harcamalarının payı % 93,2 
düzeyindedir. KiĢi baĢına düĢen toplam sağlık harcaması ise 4724 Dolardır. Toplam sağlık 
harcamalarının GSYĠH içindeki payı 2005 verilerine göre % 8,5‘dir ve bu da geliĢmiĢ ülke 
düzeyinin altındadır. Tütün ve alkol kullanımı ile obezitenin kanser için risk faktörü oluĢturduğu 
göz önünde bulundurularak hızlarına bakıldığında kiĢi baĢı alkol tüketiminin yetiĢkinlerde (>=15 
yaĢ) prevalansının 2003 verilerine göre 6,74, tütün kullanma oranının (prevalans) ise kadınlarda 
21,1, erkeklerde ise 31,8 olduğu görülmektedir. Obezite görülme olasılığı ise düĢük 
gerçekleĢmiĢtir. YetiĢkinlerde obezite görülme olasılığı (prevalans) 2001 verilerine göre 
kadınlarda 13,8, erkeklerde ise 16,5‘dir. 

 
Slovenya ve Kanser 
Slovenya‘  da en yüksek kanser insidansına kadınlarda meme ve yakın hızlarla rahim ile 

kolorektal kanser sahip iken erkeklerde akciğer, takiben yakın hızlarla prostat ve kolorektal kanser 
sahiptir. Öte yandan Slovenyada kadınlarda kansere bağlı mortalite nedenlerinin baĢında meme, 
akciğer ve kolorektal kanseri gelirken; erkeklerde baĢlıca nedenler akciğer, kolorektal ve takiben 
prostat kanseridir. 

Slovenya‘da kanser kontrolü oldukça erken tarihte baĢlamıĢtır. En eski popülasyon 
tabanlı kanser kayıt merkezi Slovenya‘da bulunmaktadır. 1950 yılında kurulan Ljubljana Onkoloji 
Enstitüsü tüm Slovenya nüfusuna ait kanser insidans, prevalans ve hayatta kalma verilerini 
toplamakta ve yayınlamaktadır.  

Slovenya‘da, açık ve bütünleĢmiĢ bir kanser kontrol programı bulunmamaktadır. Onun 
yerine kanserle mücadelenin bileĢenleri çeĢitli programlar çerçevesinde belirli kurumlar tarafından 
uygulanmaktadır. Bu yapılanmanın ve programların temel bileĢenlerinin bir özeti Ģu Ģekildedir: 

Birincil Koruma: Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Kamu Sağlığı Müdürlüğü sağlıklı 
yaĢam biçimlerinin teĢviki ve sağlanması ile ilgili stratejilerin ve ulusal politikaların 
belirlenmesinden sorumludur. Ayrıca diğer ilgili bakanlıklarla birlikte çalıĢarak, sağlık sektörünün 
üzerinde doğrudan etkisi olmayan alanlarda da kanser risk etkenlerinin kontrolünü sağlarlar.   

Toplum sağlığı faaliyetleri ve önleme programları birincil sağlık-koruma düzenlemeleri 
içinde yer almaktadır. Ülkede tütün ve sigara kullanımına karĢı, sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel 
aktiviteyi desteklemek amacıyla programlar geliĢtirilmiĢtir. Çevresel kirliliği, kimyasal 
kanserojenlerle teması, çalıĢma koĢullarında kanserojenlere, radyasyona maruz kalmayı (özellikle 
asbest)  kontrol etmeye yardımcı olacak yasal çerçeve mevcuttur. Hepatit B ulusal aĢı programına 
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dahil edilmiĢtir. HPV aĢısı servikal kanserle mücadele kapsamına alınmıĢ olsa da henüz sağlık 
güvencesi fonu tarafından karĢılanmamaktadır. 

 
Tablo 95. Slovenya ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Gösterge Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 2001 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 23970 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 48 2006 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 6 2005 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 80 2005 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 5 2005 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 24 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının 
payı %  

72.4 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  27.6 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

93.2 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 4724 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  8.5 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

148/56 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 3/4 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 6 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm 
olasılığı) 

4 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

160 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 67/72 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  74/82 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevalans 6.74 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın 16.5/13.8 2001 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 31.8/21.1 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 

 
Ġkincil Koruma: Slovenya‘da popülasyon serviks, meme, prostat ve kolon kanseri için 

toplum tabanlı bir kanser tarama programı geliĢtirilmemiĢtir fakat kadınlar teĢhis düzenlemeleri 
kapsamında tercihen kontrollere gidebilmektedirler. 1960 yılından beri 20-64 yaĢ grubu kadınlarda 
serviks kanseri ve meme kanseri için fırsatçı taramalar, meme kanseri için kendi kendine ve 
klinikte meme muayenesi önerilmektedir. Bunun dıĢında farklı proje ve çalıĢmalar kapsamında 
gerçekleĢtirilmiĢ tarama programları mevcuttur.  

Tedavi: Sağlık Bakımı Kanunu‘na göre kanser tedavisi tamamıyla sağlık güvencesi 
tarafından karĢılanmaktadır. Sağlık merkezleri ve özel kuruluĢlar birincil ve ayakta hasta ikincil 
sağlık bakımını gerçekleĢtirmektedir. Bunların çoğu kamu sağlık bakımı ağına dahil edilmiĢtir ve 
sağlık güvencesi fonuyla antlaĢmaları mevcuttur. Ülkede 11 genel ve 4 uzmanlaĢmıĢ hastane, 
Üniversite Tıp Merkezi ve Ljubljana‘da bir klinik merkez tedavi merkezi olarak faaliyet 
göstermektedir.  

Palyatif Bakım: Palyatif bakım hastanelerde sağlanmaktadır. Ljubljana Onkoloji 
Enstitüsü yakın zaman önce palyatif bakım için özel bir ekip kurmuĢtur fakat bu alan Slovenya‘nın 
en az geliĢmiĢ olduğu alandır.  
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Kanser Kayıtçılığı: Slovenya Kanser Kayıt Merkezi 1950 yılında kurulmuĢtur ve 
Onkoloji Enstitüsü ile yakın iliĢki içindedir. Böylelikle merkez, klinik ve epidemiyolojik 
çalıĢmalara aktif olarak katılabilmektedir. Kayıt altına alınan hastalar her yıl düzenli olarak kontrol 
edilmektedir. Bugüne kadar kayıt altına alınmıĢ hastaların sadece % 0,5 kadarıyla bağlantı 
kaybedilmiĢtir. 

Yukarıda görüldüğü üzere Sağlık Bakanlığı birincil ve ikincil koruma ile palyatif bakım 
konusunda sorumluluk sahibidir. AraĢtırma ve tedavi hizmeti sunumunda Ulusal Onkoloji 
Enstitüsü ana aktördür. Sağlık Konseyi ise kanser politikalarının hazırlanması konusunda temel 
yetkili kuruluĢtur. Kanser Kayıtçılığı Onkoloji Enstitüsü ve Kanser Kayıt Merkezi tarafından 
gerçekleĢtirilmektedir. Ulusal Onkoloji Kurulu ise tedavi kılavuzlarını hazırlayan danıĢman 
yapıdır. Bu yapıların temel özellikleri Ģunlardır: 

Ulusal Onkoloji Enstitüsü: Ljubljana‘da bulunan Onkoloji Enstitüsü 1938 yılında 
kurulmuĢtur ve ülkedeki tek ulusal kanser merkezidir. Hasta bakımının yanısıra araĢtırma ve 
eğitim Ljubljana Üniversitesi Tıp Fakültesi himayesinde gerçekleĢtirilmektedir. Yaygın görülen 
kanserler hastanelerde tedavi edilirken, ender rastlanan kanser tipleri enstitüde tedavi edilmektedir. 
Dahası radyoterapi hizmeti sadece bu enstitüde verilebilmektedir. Kayıtçılığın yanısıra bu kayıtlara 
bağlı epidemiyolojik çalıĢmalar da gerçekleĢtiren bir birimi mevcuttur. 

Ulusal Onkoloji DanıĢma Kurulu: Bazı kanser türlerinin tedavisi için kılavuzlar 
hazırlayan bir kuruldur. Bu kılavuzların klinik uygulamada kullanılıp kullanılmadığını takip 
edecek bir mekanizma mevcut değildir. 

Sağlık Konseyi: Sağlık Bakanlığına sağlık programlarının (kanser kontrolü de dahil 
olmak üzere) geliĢtirilmesi konusunda danıĢmanlık yapan bir kurumdur ve ülkede sağlık bakımı 
konusunda en yüksek yetkilidir. Bu kurumda onkoloji uzmanı bulunmamaktadır.  

 

 5.1.2. Diğer SeçilmiĢ Ülke Uygulamaları 
 
AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ  
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
ABD özelinde temel olarak sağlık hizmeti sunumu açısından sorumlu siyasi yapı 

―Department of Health and Human Services‖ tir. Bu teĢkilat aĢağıdaki organizasyon yapısına 
sahiptir. 

Bu teĢkilat baĢkan tarafından atanan sağlıktan sorumlu genel sekretere (bakana) bağlıdır. 
Tüm bölümler temel olarak birbirleriyle iliĢkilidir ve bakanın altında kalan departmanlar arasında 
hiyerarĢik bir yapı görünmemektedir. Bu birimler içinde kanserle i lgili iki birim ön plana 
çıkmaktadır. Bunlar ilgili bakanlığın araĢtırma birimleri için bir çatı kuruluĢ olan Ulusal Sağlık 
Enstitüsü‘ne (National Institute of Health )  bağlı olan Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer 
Institute) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi altında bulunan Kanser Önleme ve Kontrol 
Bölümüdür. Ulusal Kanser Enstitüsü ülke genelinde kansere yönelik araĢtırma ve geliĢtirme 
faaliyetlerinde ve politikaların geliĢtirilmesinde görev alırken diğer bölüm ise Ulusal Kapsamlı 
Kanser Kontrol Programını uygulamaktadır. Öte yandan Ģu da belirtilmelidir ki kanserle ilgili 
fonksiyonlar BirleĢik Devletler eyalet sistemi ile yönetildiğinden kanserle ilgili birincil ve ikincil 
koruma, tedavi, palyatif bakım hizmetlerinde yerel yönetimler aktif olarak rol almaktadır. Buna ek 
olarak federal hükümet yukarıdaki iki yapı ile çeĢitli ulusal programlar da yönetmektedir. 
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ġekil 155. ABD Sağlık Bakanlığı Organizasyon ġeması  
Kaynak: DSÖ Verileri 
 
ABD‘nin genel sağlık göstergeleri bazı yapısal özellikleri iĢaret etmektedir. Öncelikle 

belirtilmelidir ki ülkede kiĢi baĢı gelirin yaklaĢık altıda biri sağlık harcamalarına gitmektedir ve 
toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı % 15 gibi oldukça yüksek bir seviyededir. Bu 
harcamaların kaynaklarına bakıldığında ise özel sağlık harcamalarının % 54,9‘ luk oran ile oldukça 
yüksek olduğu, sosyal güvenlik kurumunun ise ülke geneli içinde payının % 28,8 ile oldukça 
düĢük olduğu görülmektedir. Bu da ülke sağlık sisteminin temel olarak özel sektör ağırlıklı olarak 
Ģekillendiğini, kamu kesimi harcamaları içinde sosyal güvenlik harcaması payının oldukça az 
olduğunu bize göstermektedir. Bu da temel olarak kamunun tedavi hizmetlerine yoğunlaĢmaktan 
çok diğer hizmet türlerinde aktif olarak rol aldığını, özel kesimin tedavi ve bakım hizmetleri ile 
ilgilendiğini ortaya çıkarmaktadır.  Ölüm hızlarına bakıldığında ise anne ve bebek ölüm hızlarının 
düĢük olduğu ancak kanser nedeniyle yüz bin kiĢiden 134‘ünün öldüğü görülmektedir. 

 
ABD’de Kanserle Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Günümüzde ABD sağlık sistemi personel, ekipman kalitesi ve sağlık harcamalarının 

düzeyi bakımından üst düzeyde bulunsa da özellikle hizmet kalitesine eriĢim ve görece yüksek 
maliyetler açısından sorunlar taĢımaktadır. Amerikan sağlık sisteminde özellikle nüfusun artan 
Ģekilde önemli bir kısmının sağlık sigortasına eriĢimi olmaması ciddi bir tehdit yaratmaktadır. Öte 
yandan sağlık harcamaları son yıllarda önemli düzeylere eriĢmiĢtir. Sağlık primlerinin çalıĢanlar 
üzerine getirdiği yük her geçen gün artmaktadır. Bu konuda  
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Tablo 96. ABD ile Ġlgili Temel Sağlık Göstergeleri 

Gösterge Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 302841 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslararası Dolar) 44070 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 32 2005 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 16 2000 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 94 2000 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 9 2000 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye  düĢen) 26 2000 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık 
harcamalarının payı %  

45.1 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  54.9 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

28.8 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 6347 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  15.2 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme 
olasılığı) Erkek/Kadın 

137/80 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 7/6 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 11 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm 
olasılığı) 

8 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

134 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 67/71 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  75/80 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), 
prevalans 

8.61 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, 
Erkek/Kadın 

31.1/33.2 2004 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 26.3/21.5 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 
Özellikle sağlık sisteminin Ģeffaflığı konusunda bazı sorunlar bulunmakta ve hizmet 

alanların hangi hizmetlere ne ölçüde prim ödediği konusunda Ģeffaflık problemleri tartıĢılmaktadır. 
Tüm bunlara ek olarak yaĢlanan nüfus sağlık sistemi üzerinde baskı oluĢturmakta ve harcamaları 
daha da arttırmaktadır. Yine sağlık sistemi önleyici sağlık hizmetleri ve kontroller bakımından 
eksiklikler taĢımakta ve tedavi maliyetleri bu nedenle artmaktadır (Department of Health and 
Human Services (2007) Strategic Plan 2007-2012)  

Kanser ABD‘deki en çok ölüme sebep olan ikinci hastalık nedenidir. 2004 yılı 
rakamlarına göre yaklaĢık 553 bin kiĢi kanser nedeniyle hayatını kaybederken 1.34 milyon kiĢide 
kanser vakası tespit edilmiĢtir. Kanserin toplam maliyeti 2007 yılı için yaklaĢık olarak 219 milyar 
dolar olarak hesaplanmıĢ, bunun 130 milyar doları ekonomik verimlilik kaybı, 89 milyar doları ise 
tedavi maliyetlerden kaynaklanmıĢtır. ABD‘de kanserden etkilenen toplum kesimlerine 
bakıldığında ise özellikle hastalığın tüm etnik kesimleri ve ırkları aynı düzeyde etkilemediği 
görülmektedir. Hastalık en çok Afro-Amerikalıları etkilerken daha sonra beyazlar etkilenmektedir. 
Kızılderililer, Hispanikler ve Asya/Pasifik Amerikalılarda görece kanser nedeniyle ölüm hızları 
önceki gruba göre görece daha az  bulunmaktaydı (CDC (2008) At a Glance, Preventing and 
Controlling Cancer: The Nation‘s Second Leading Cause of Death) Bu da özellikle sağlık 
sistemine eriĢim ve önleyici sağlık hizmetleri konusu ile paralellik göstermektedir.  
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Kanser insidans ve mortalite rakamlarına bakıldığında ise kadınlarda en yüksek insidansı 
meme kanserinde ve erkeklerde ise prostat kanserinde görülmektedir. Her iki insidans rakamında 
da 2000 yılından 2005 yılına kadar gelinirken azalma görülmüĢtür. Kanser türlerine göre mortalite 
rakamları ise kadınlarda ve erkeklerde en yüksek oranların akciğerden kaynaklandığını ancak 
erkeklerdeki akciğer mortalitelerinde önemli düzeyde düĢüĢ gerçekleĢtiğini göstermektedir. 
Erkeklerde akciğer kanserine ek olarak prostat kanserinde düĢüĢ yaĢanırken, kadınlarda ise 
özellikle meme ve kolorektal kanserlerinde azalıĢlar görülmektedir.  

Yukarıda belirtilen sorunların çözümüne yönelik olarak hem ulusal hem de yerel 
düzeyde birçok program uygulanmaktadır. Özellikle 2006 yılında yayınlanan ―Reforming Health 
Care for the 21st Century‖   adlı politika beyanında özellikle önlenebilir kronik hastalıklardan 
kansere yönelik önleme, tarama faaliyetlerinin destekleneceği belirtilmiĢtir. Kanserle mücadele bu 
programlar çerçevesinde yürütülmüĢtür  ve hali hazırda yürütülmektedir. Bu programların olumlu 
sonuçları ise anlaĢıldığı üzere çeĢitli kanser türlerindeki insidans ve mortalite rakamlarındaki azalıĢ 
ile iliĢkilidir. Yerel olarak eyalet ve bazı diğer yerel yönetimler düzeyinde uygulanan kanser 
kontrol programları bu açıdan büyük önem taĢımaktadır. Kanserle mücadelenin tüm 
fonksiyonlarını taĢıyan 50‘nin üzerinde program Ģu anda yerel yönetimler koordinatörlüğünde 
uygulanmaktadır. Ancak bu programların detayına bu çalıĢmada girilmeyecektir. Ulusal düzeyde 
uygulanan programlar ve içerikleri Ģunlardır: 

Ulusal Meme ve Serviks Kanseri Erken Tanı Programı (NBCCEDP): 1991‘den bu 
yana uygulanan program ile düĢük gelir seviyesine sahip, sağlık sigortası düĢük veya sağlık 
sigortası olmayan kadınlara yönelik ilgili kanser türleri için tanı ve tarama hizmeti verilmektedir. 
Program tüm eyaletleri kapsamaktadır. Ayrıca programın baĢarısını arttırmak ve tarama oranlarını 
yükseltmek için eğitim, vaka analizleri ve araĢtırmalar da program kapsamında yapılmaktadır.  

Ulusal Kapsamlı Kanser Kontrol Programı (NCCCP): Program kapsamında 1998 
yılından bu yana eyaletlere ve çeĢitli topluluklara ortaklıklar kurma, kanserin getirdiği yükleri 
değerlendirme ve kapsamlı kanser kontrol programları tasarlama konusunda teknik ve mali destek 
verilmektedir. 

Ulusal Kanser Kayıtçılığı Programı (NCPR):  Bu program kanser vakası gözlendiği 
anda kanser türüne, yerine ve tedavi yöntemine iliĢkin verilerin eyaletlerden toplanmasını 
içermektedir. Elde edilen veriler Ulusal Kanser Enstitüsü ile birlikte değerlendirilerek daha sonra 
insidans ve mortalite raporları hazırlanması için kullanılmaktadır.  

Ulusal Kanser Enstitüsü Stratejik Planı ve Programı: Ulusal Kanser Enstitüsü  2007 
yılında ulusal kanser araĢtırmalarını yönlendirmek amacıyla 2015 yılına kadar geçerli olacak 
stratejik planı hazırlamıĢ ve kanser araĢtırmalarının hangi alanlarda destekleneceğini belirlemiĢtir. 
Bunlara ek olarak kolon, akciğer ve hematolojik kanserlerinden korunma ve bunların kontrolü 
konusunda yeni giriĢimler baĢlatılmıĢtır. 

Ulusal Kanser Enstitüsünün stratejik planı hariç tüm bu plan ve programları bakanlığın 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi altında bulunan Kanser Önleme ve Kontrol Bölümü koordine 
etmektedir. 

 
 A.B.D Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) 

Kurum 1937 yılında Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute) Kanunu ile 
Ulusal Sağlık Enstitüsü içinde kanser araĢtırmalarını yapmak ve yönlendirmek amacıyla 
kurulmuĢtur. Enstitünün o dönem kurulmasındaki temel neden artan kanser vakaları nedeniyle 
artan kanser araĢtırmaları gereksinimidir (http://www.cancer.gov/aboutnci/national-cancer-act-
1937). Daha sonra 1971 yılında bu Kanun yenilenmiĢ ve ülkedeki kanser araĢtırmalarının 
koordinasyonu için Ulusal Kanser Programı hazırlanması planlanmıĢtır. NCI‘nın bu programın 
hazırlayıcısı ve yürütücüsü olduğu yasa ile belirtilmiĢtir.  

Ulusal Kanser Enstitüsü organizasyon yapısını üç ayak oluĢturmaktadır. Bunlar; 
BaĢkanın Kanser Paneli (President‘s Cancer Panel), Office of the Director (Direktörün Ofisi) ve 
National Cancer Advisory Board ( Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu). Direktörün ofisine bağlı çok 
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sayıda ofis ve merkez vardır. Bu merkez ve ofislerin bazılarının görev ve vizyonları ise Ģu 
Ģekildedir:  

Ġ letiĢim ve Eğitim Ofisi: Bu ofis, kanserden etkilenenlerin yaĢamlarını iyileĢtirmek için 
araĢtırma sonuçlarını halka yaymak yoluyla NCI‘nın görevlerinden birini üstlenmektedir. OCE, 
bilim adamları ve partnerlerle birlikte çalıĢarak daha geniĢ bir kitleye ulaĢıp onların ihtiyaçlarını 
karĢılayabilmek adına etkili yöntemler kullanmaktadır. 

Bilimsel Planlama ve Değerlendirme Ofisi (OSPA): OSPA, NCI‘nın direktörünün bir 
parçası olarak, NCI‘nın bilimsel planlamasının ve bazı aktivitelerin değerlendirilmesinin 
geliĢiminden ve koordinasyonundan birinci derecede sorumludur. 

Kanser Sağlık Disparitelerini (FarklılaĢmalarını/AyrıĢmasını) Azaltma Merkezi 
(CRCHD): CRCHD, ülkedeki kanser vakalarının eĢit olmayan yükünü azaltmak ve bir sonraki 
rekabetçi araĢtırmacı neslini, kanser ve kanser sağlık farklılıklarını araĢtırmak için eğiten ve NCI 
çalıĢmalarının merkezini oluĢturan bir yapıdır. Buna ek olarak, CRCHD ayrıca, basit anlamda, 
NCI‘nın kanser araĢtırma portföyünü koordine etmekte ve güçlendirmektedir.  Ayrıca, kanser 
sağlık ayrıĢmasını (cancer Health Disparities) adanan en geliĢmiĢ bölgesel ağları / merkezleri 
oluĢturma ve coğrafik program yönetimiyle buraları yönlendirmekle görevlidir. 

Kanser Önleme Bölümü: Bölümün görevi kanser erken tanı tarama, kanser riski ve 
destekleyici hizmetlere iliĢkin olarak plan yapma, yönlendirme, uygulama konularında araĢtırma 
yapmak ve eğitim vermektir.  

Kanser AraĢtırmaları Merkezi (CCR): CCR 250‘den fazla bilim adamı ve 
klinisyeniyle, NCI‘da kurum içi araĢtırma alanında çalıĢan ana merkezdir. CCR, 50‘nin üzerinde 
bölüm ve laboratuvara sahip olacak Ģekilde organize edilmiĢtir. CCR araĢtırmacıları, 20‘den fazla 
sağlıkla ilgili ulusal enstitü ve kurumlarla, akademik hayatta ve çeĢitli endüstrilerde çalıĢan kurum 
dıĢı bilim adamları ile iĢ birliği yaparak çalıĢmalarına devam etmektedir. 

Kanser TeĢhis ve Tedavisi Bölümü (DCTD) : DCTD klinik kanser araĢtırmalarında 
dünyanın en büyük sponsoru olarak, NCI‘nın diğer bileĢenleriyle iĢ birliği yapmaktadır. Bu bölüm, 
olası teĢhisler ve tedavilere yol göstermekte, klinik baĢvurularını kolaylaĢtırmakta, yeni ajanların 
büyük ölçekli test yapmalarına yardımcı olmakta ve hastalara müdahale etmektedir. 

Kanser Biyolojisi Bölümü: DCB kanser biyolojisinde, kurum dıĢı araĢtırmalar federal 
programlarından sorumludur. Direktörü yönetimle ilgili konularda iliĢki kurar ve NCI‘yla ve onun 
dıĢındaki kurumlarla da, bilimsel alanda karar alma görüĢmeleri yapar. 

Kanser Kontrolü ve Popülâsyon Bilimleri Bölümü (DCCPS) : DCCPS kanser riskini, 
oluĢma olasılığını ve ölüm hızını azaltmayı ve kanser hastaları için yaĢam kalitesini arttırmayı 
amaçlamaktadır. Bu bölüm, yüksek kalitede genetik, epidemiyolojik, davranıĢsal ve sosyal kanser 
araĢtırma gözetiminin entegre edilmiĢ (tümleĢik) bir programını yürütmekte ve desteklemektedir. 

Bu kurum temel olarak ülkedeki araĢtırma faaliyetlerini yönetmekle görevlidir 
(http://www.cancer.gov/aboutnci/overview/mission) Bu faaliyetler Ģunları kapsamaktadır: 

 Üniversiteler, hastaneler, araĢtırma kuruluĢları ve iĢ dünyası tarafından 
gerçekleĢtirilen araĢtırmaların araĢtırma projeleri ve ortaklık antlaĢmaları ile desteklenmesi ve 
koordinasyonu 

 Enstitüdeki klinik ve laboratuarlarda araĢtırma yapılması.  

 Temel bilimler ve klinik disiplini konularında eğitimin desteklenmesi 

 Kanser kontrolü konusunda araĢtırma projelerinin desteklenmesi kanser 
merkezleri arasındaki ulusal ağların desteklenmesi  

 Diğer organizasyon ve yerli ve yabancı kurumlar ile araĢtırma ve eğitim 
konusunda iĢ birliği  

 Sanayiye yönelik program tabanlı araĢtırmaların desteklenmesi ve 
koordinasyonu  

 Kansere iliĢkin bilginin toplanması ve dağıtılması kanser araĢtırmaları için 
gerekli kliniklerin, laboratuarların ve diğer birimlerin yapımı için fon sağlanması   

http://www.cancer.gov/aboutnci/overview/mission
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Kanser enstitüsü politika oluĢturma süreçlerinde de rol almaktadır. Kurum temel olarak 
politika oluĢturmada ve kanser programları hazırlamada  federal hükümete ve yerel yönetimlere 
destek sağlamakta, danıĢmanlık hizmeti vermektedir.  

Kurum araĢtırmaya iliĢkin politikalarını ve hedeflerini National Cancer Institute Act 
(http://www.cancer.gov/aboutnci/national-cancer-act-1937) ile belirlenen hedefe uygun olmak 
kaydıyla program hazırlayarak kendisi belirlemektedir. Enstitüye öncelikle ülkedeki araĢtırmaları 
koordine edecek Ulusal Kanser Programını (National Cancer Program) hazırlama, uygulama ve 
koordine etme görevleri verilmiĢtir. Sağlık Bakanlığının stratejisinde de bu programdaki hedefler 
yer almaktadır. Kurum buradaki hedeflerini stratejilerini ve politikalarını belirlerken Ulusal Kanser 
DanıĢma Kurulunun (National Cancer Advisory Board) tavsiyelerini dikkate almaktadır. Bu kurul 
BaĢkan tarafından atanan on sekiz kiĢilik uzman kadro ve ofis dıĢı altı doğal üyeden oluĢmakta ve 
doğal üyeleri dıĢında enstitü baĢkanı gibi baĢkan tarafından atanmaktadır. Kurul temel olarak 
Sağlık Bakanına ve Ulusal Kanser Enstitüsü Direktörüne uzman olduğu konularda, sağlık 
politikalarında, araĢtırma projelerinin belirlenmesi ve finansmanında danıĢmanlık hizmeti verir. 

Tüm bunların sonucunda Kurum yasada belirtildiği gibi kanser araĢtırmaları sonucunda 
kanser ile savaĢta baĢarı kaydetmek zorundadır. Ancak bu politikaları ve hedefleri kendisi danıĢma 
kurulu yardımı ile belirlemektedir. Tüm politika, hedefler, stratejilere iliĢkin olarak kongreye ve 
baĢkana karĢı sorumlu durumdadır. 

Bu yapı temel olarak BaĢkana ve Kongreye karĢı sorumluluk taĢımaktadır. Yukarıda 
bahsi geçen Cancer Act ile BaĢkanın Kanser Paneli Kurumu denetlemek amacıyla kurulmuĢtur. Bu 
kurulun 3 uzman üyesi de baĢkan tarafından atanmaktadır. Üç uzmandan oluĢan bu kurul NCI‘nın 
hazırladığı kanser programı ve uygulama performansı hakkındaki görüĢlerini baĢkana iletmektedir. 
Böylece Kurum Ulusal Kanser Programına iliĢkin hazırladığı raporları baĢkana vermekte o da 
bunları senatoya taĢımaktadır. Panelde bu süreçte baĢkana danıĢmanlık yapmaktadır.  

Kurum kaynaklarını bütçe kanalı ile federal hükümetten almaktadır ve bu nedenle temel 
olarak kurumu vergi ödeyenler finanse etmektedir. Enstitü kanser araĢtırmaları için yüksek 
miktarda bütçe kullanmaktadır. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kurumun bütçesi sırasıyla 4,7 ve 4,9 
ve 4,8 milyon Dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Kurum 2009 yılı için ise 6 milyon Dolar yeni bütçe 
talebinde bulunmuĢtur. 2006 yılında Kurumun harcamalarının dağılımı aĢağıdaki harcama 
türlerine göre Ģu Ģekilde dağılmaktadır. 

AraĢtırma projeleri fonları: Her yıl 5000 kadar kurum dıĢı araĢtırma fonu, yine yaklaĢık 
olarak ABD‘de 600 kuruluĢa bağıĢ baĢına 400.000 Dolar ortalama kaynak sağlamaktadır. 

Kurum içi araĢtırmalar: NCI kurum içi araĢtırma programı, basit laboratuvar ve uzun 
dönemli epidemiyolojik genetik çalıĢmaları ve bu çalıĢmaların hızlı dönüĢümleri ile geliĢme ve 
klinik testleri için etkileĢimli ve disiplinler arası bir ortam sağlamaktadır 

Kanser ve uzmanlık merkezleri: NCI, kanser merkezleri servisini kanser tedavisi 
kalitesini gerçekleĢtirecek ve yoksul topluluklara tıbbi yardımı sağlayacak Ģekilde dizayn etmiĢtir. 
SPOREs gibi Uzmanlık Merkezleri (Centers of Excellence), odaklanacak spesifik alanlar 
araĢtırmak ve araĢtırmaları da bir an önce laboratuardan hastaya taĢımak için esnek fonlama tercihi 
yapmaktadırlar. 
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 ġekil 156. NCI Harcamalarının Dağılımı, %, 2006 
  Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Kanser önleme ve kontrolü: Kanser önleme ve kontrol fonları, kanser riskini, 

oluĢumunu, morbidite ve mortalite hızlarını azaltmak ve kanser hastaları için söz konusu yaĢam 
kalitesini arttırmak için araĢtırmaları, iletiĢimi ve diğer aktiviteleri desteklemek için 
kullanılmaktadır. 

Diğer AraĢtırmalar: Diğer fonlama mekanizmaları ile kanser araĢtırmacılarının eğitimi 
ve yetiĢtirilmesini,  büyük ölçekteki bağıĢlar için klinik ortak araĢtırmaları, büyük kurumsal klinik 
deneyleri ve kaynak odaklı araĢtırma projeleri bağıĢlarını temsil etmektedir. 

National Cancer Institute NCI büyük bir çoğunlukla, Kanser Kontrolü ve Popülâsyon 
Bilimleri Bölümüne (DCCPS) bağıĢ ve sözleĢmelerden oluĢan geniĢ portföyü ile katkıda 
bulunmaktadır. Bu portföy, Ģu anda 900‘ün üzerinde ve yaklaĢık olarak da 400 milyon Dolar 
civarında bir değere sahiptir. DCCPS tarafından desteklenen araĢtırmaların içerisinde gözetim, 
epidemiyoloji, sağlık hizmetleri, davranıĢsal bilim ve kanserden kurtulma yer almaktadır. Bölüm 
aynı zamanda, uzman kaynak olarak federal hükümetle birlikte önemli bir rol oynamakta; buna ek 
olarak da kanser bakımının kalitesi, kanser hastalığının ekonomik açıdan yükü, coğrafik bilgi 
sistemleri, istatistiksel metotlar, iletiĢim bilimi, tütün kontrolü konularında fon bulunmasına 
yardımcı olarak araĢtırmaların karĢılıklarının hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

 
Kanser Önleme ve Kontrol Birimi 
Kanser araĢtırmaları dıĢında kalan konulardaki programları ise bakanlık altındaki Kanser 

Önleme ve Kontrol Birimi yürütmektedir. Bu birimin genel yönetim yapısı aĢağıdaki gibidir. 
Bu birim diğer kurumlarla iĢ birliği içinde federal ve eyalet kurumlarındaki, akademik 

kurumlardaki, özel sektör kuruluĢlarındaki kanser kontrol giriĢimlerini yönetir ve destek verir. 
Ayrıca yasal olarak ulusal serviks ve meme kanseri önleme yasası ile kanser kayıtçılığı 
yasasındaki görevleri yerine getirmek yasal sorumluluğudur ve bu konudaki programları bu kurum 
yönetmektedir. Bunlara ek olarak epidemiyolojik araĢtırmalar yapmakta ve diğer kurumlara 
buradan ürettiği bilgi ile danıĢmanlık yapmaktadır. Ayrıca risk faktörleri hakkında bilgilendirme 
çalıĢmalarında bulunmakta ve yerel ağların oluĢmasını desteklemektedir. 
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 ġekil 157. Kanser Önleme ve Kontrol Birimi Organizasyon ġeması 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Kurumun hedefleri sağlık bakanlığı stratejisinde kansere iliĢkin belirlenen politikalar 

çerçevesindedir. Buna bağlı olarak birim kaynaklarını Sağlık Bakanlığı içinde bütçeden almakta ve 
strateji çerçevesinde belirlenen programlar çerçevesinde harcamaktadır. 

 

JAPONYA 
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Sağlık hizmeti sunumu açısından sorumlu siyasi yapı Sağlık, ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığıdır.  Bakanlığının yönetim yapılanması aĢağıdaki organizasyon Ģemasında 
gösterildiği Ģekildedir.  

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalıĢan Sağlık Hizmetleri Dairesi hastalıklarla mücadele 
etmeyi ve sağlık hizmetleri sunumunu geliĢtirmeyi amaçlar. Bölgesel sağlık merkezlerinin 
geliĢtirilmesi ve bulaĢıcı hastalıklar, AIDS, tüberküloz ile diyabet ve kanser gibi yaĢam Ģekline 
bağlı hastalıklara karĢı önlem almak için çalıĢmaktadır.  Bu daire aynı zamanda kanser kontrol 
politikalarının oluĢturulmasından sorumludur ve bütçesi Sağlık Bakanlığı tarafından 
sağlanmaktadır.  

Bu organizasyon yapısı içinde kansere özelleĢmiĢ iki alt kurumsal yapı bulunmaktadır. 
Birincisi kanserle iliĢkili olarak organizasyon Ģeması içinde yer alan ―Sağlık Hizmetleri Dairesi‖  
altında 2006 yılında faaliyete geçen ―Kanser Kontrol Ofisi‖dir. Diğeri ise yine Sağlık Bakanlığı‘na 
bağlı kurumlardan ―Ulusal Hastaneler‖  altında faaliyet gösteren ―Ulusal Kanser Merkezi‖dir. 

Japonya kalabalık bir nüfus yapısına ve yüksek kiĢi baĢı gelir seviyesine sahiptir. 
Japonya‘da toplam nüfus 2006 verilerine göre 127,9 milyon kiĢidir ve ülke toplam GSYĠH‘  sinin 
% 8,2‘sini sağlık harcamalarına aktarmaktadır. KiĢi baĢına düĢen gelir miktarı ve toplam sağlık 
harcaması sırasıyla 32.840 ve 2.474 Amerikan dolarıdır.   

2005 verilerine göre toplam sağlık harcamaları içinde genel yönetim sağlık 
harcamalarının payı %  82,7‘dir ve bunun % 78,9‘u sosyal güvenlik sistemi kanalıyla 
harcanmaktadır. Bu da kapsamlı bir genel sağlık sigortası sisteminin varlığını iĢaret etmektedir. 
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Özel sağlık harcamalarının payı ise toplamda %  17,3‘ tür. 2005‘ te toplam sağlık harcaması 371,5 
milyar ABD dolarına ulaĢmıĢtır. YaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ 2002 verilerinde,  kanser 
nedeniyle ölüm hızı her 100.000 kiĢi için 119‘dur. 

 
Tablo 97.Japonya ile Ġlgili Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 127953 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 32840 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 141 2005 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 7 2004 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 95 2004 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 19 2004 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 21 2004 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının payı 
%  

82.7 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  17.3 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

78.9 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 2474 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  8.2 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

89/44 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 3/3 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 6 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm olasılığı) 4 2006 

Kanser nedeniyle ölüm hızı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

119 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 72/78 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın  79/86 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevalans 7.59 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın 2.9/3.3 2001 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 44.3/14.3 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 

 
Japonya’da Kanserle Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Kanser Japonya için öncelikli sağlık politikası haline gelmiĢtir. Japonya‘daki baĢlıca 

ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra kanser ikinci sırada gelmektedir. 
Japonya‘da kanser hastalığının yaygınlığına bakıldığında kanser insidans hızlarında 1970-2002 
döneminde kadınlarda % 72‘ lik, erkeklerde ise % 37'lik bir artıĢ görülmektedir.   

Japonya‘  da kanser insidansı ve mortalitesi tüm yaĢlardaki dağılım göz önüne 
alındığında erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.  Erkeklerde 
insidanslardaki bu eğilime mide kanseri en fazla katkı yapmaktadır. 

Japonya‘daki kanser türlerinin insidansları Avrupa ülkelerinden farklılık göstermektedir. 
Japonya‘  da mide kanseri yeme alıĢkanlıklarından dolayı ciddi bir sorun teĢkil etmektedir. 
Kadınlarda en yüksek kanser insidansı kolorektal ve meme bunları takiben mide iken erkeklerde 
ilk sırada mide takiben kolorektal kanser bulunmaktadır. Akciğer ve karaciğer takip eden diğer 
kanserlerdir.   

Japonya‘da erkeklerde ve kadınlarda en yüksek mortalite nedeni akciğer kanseridir. 
Bunu mide kanseri takip etmektedir. 
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Hızla artan kanser vakaları etkisini kanser harcamaları üzerinde de göstermiĢtir ve 
kansere yönelik harcamalar her geçen yıl hızlı bir Ģekilde artmıĢtır. 1984-2007 döneminde kanser 
harcamaları yılda ortalama % 22 düzeyinde büyümüĢtür. Bu büyümeye bağlı olarak ile 1984 
yılında yaklaĢık 1,5 milyar yen seviyesinde olan kamu kesimi kanser harcamaları 20 milyar yeni 
geçmiĢtir.  

Kanser kontrolü için ayrılan bütçe öncelikli olarak tanımlanan araĢtırma projelerine 
(Kanser tanısı, yeni tedavi yöntemleri, palyatif bakım, kanserin moleküler mekanizmaları konulu 
araĢtırmalar) Ulusal Kanser Merkezi‘nin AraĢtırma Enstitüsü‘ne, Üniversitelerin araĢtırma 
enstitülerine, araĢtırmacıların eğitimine, uluslararası koordinasyon desteği konulu çalıĢmalara ve 
kanser tedavisi için destek sistemlerin oluĢturulması faaliyetlerine harcanmaktadır. 

Japonya kanserin yukarıda belirtildiği gibi ülke üzerine getirdiği yükü azaltmak için çok 
erken dönemlerden itibaren kansere yönelik politika tasarımına baĢlamıĢ ve kanser kontrol 
programları tasarlamıĢtır. Bu sürecin 1963-2007 dönemi için tarihsel geliĢimi aĢağıdaki gibidir:  
 1963, Sağlık Bakanlığı tarafından kanser araĢtırmaları için yatırım yapılmaya baĢlanması. 
 1981, Kanserin ölümlerin önde gelen nedenlerinden olması 
 1984, Kapsamlı 10 Yıllık Kanser Kontrolü Strateji Planı (-1993) 
 1994, Yeni Kapsamlı 10 Yıllık Kanser Kontrolü Strateji Planı (-2003) 
 2004, 3.Dönem Kapsamlı 10 Yıllık Kanser Kontrolü Strateji Planı (-2013) 
 2005 Mayıs, Sağlık Bakanlığında kanser bürosunun açılması 
 2005 Ağustos, Kanser Kontrol Planı hazırlanması 
 2006 Nisan, Sağlık Hizmetleri Bürosu altında Kanser Kontrol Ofisinin açılması 
 2006 Haziran, Kanser Kontrol Yasası‘nın onayı 
 2007 Nisan, Kanser Kontrol Yasası‘nın gerçekleĢtirilmesi  
 2007 Haziran, Kanser Kontrol Programlarının teĢviki için temel plan onayı 
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 ġekil 158.Japonya‘da Kanser Kontrolü Ġçin Ayrılan Bütçe Eğilimi 
 Kaynak: Kanser Kontrol Ofisi, Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sağlık Bakanlığı 

 
Sağlık Bakanlığı 10 yıl ara ile kansere yönelik 3 farklı plan (1978-1988-000 yıllarında)  

yayınlamıĢtır. ‗Kapsamlı 10 yıllık Kanser Kontrolü Strateji Planı‘nı takiben ‗  Ġkinci ve Üçüncü 
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Dönem Kapsamlı 10 yıllık Kanser Kontrolü Strateji Planı‘  hazırlanmıĢtır. Bu planlarda yaĢam 
Ģekline bağlı çeĢitli hastalıklara odaklanılmıĢ ve çeĢitli hedefler belirtilmiĢtir.  Bu hedefler ABD 
tarafından yayınlanan ‗Healthy People‘  serilerinden modellenmiĢtir. 2000 yılında Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 3. Plan ‗Healthy Japanese in the 21st Century‘dir.  

 
Kapsamlı Kanser Kontrolü Strateji Planlarının taslağı genel olarak Ģu Ģekildedir: 

1. Proje AraĢtırması 
a. Kanserojenezin moleküler mekanizmaları 
b. Ġnvazyon, metastaz ve kanser hücrelerinin özellikleri 
c. Kansere duyarlılık ve bağıĢıklık 
d. Kanserin önlenmesi 
e. Kanser erken tanısı için yeni yöntemler 
f. Kanser tedavisi için yeni yöntemler 
g. Kanser hastasının yaĢam kalitesi        

       2. Destek Sistem AraĢtırması 
a. Yabancı araĢtırıcıları Japonya‘ya davet etmek için program  
b. Japon araĢtırmacıları yurtdıĢına göndermek için program  
c. Uluslararası sempozyum programı 

       3. Kanser Tanı ve Tedavisi Ġçin Destek Sistem 
 

Kanser Bilgi Ağı Projesi 
Kanser kontrolü programlarında temel olarak 5 farklı konuya odaklanılmıĢtır:  
(1) Halk sağlığı eğitimi  
(2)Tüm yurt genelinde devlet desteği ile yerel yönetimler tarafından kanser tarama 

programlarının gerçekleĢtirilmesi,  
(3) UzmanlaĢmıĢ medikal kurumların geliĢimi ve desteği,  
(4) Halk sağlığı, kanser tanı ve tedavi konusunda uzmanların eğitimi,  
(5) Temel ve klinik kanser araĢtırmalarına destek. 
Yukarıdaki eğitime iliĢkin faaliyetleri, merkez ve yerel yönetimler, halk sağlığı 

merkezleri, hastaneler, klinikler, çeĢitli özel kurumlar, gazeteler, TV programları gibi farklı birçok 
yoldan yürütülmektedir. Aktiviteleri genel olarak kanseri ve sigara tüketimini önleme yönünde 
yoğunlaĢmıĢtır. Halk sağlığı eğitimine bir araç olarak Ulusal Kanser Merkezi ‗Kanserden korunma 
için 12 önlem‘  yayınlamıĢtır. Bunlar yaĢam Ģekli, sigara ve yeme-içme alıĢkanlıklarıyla ilgilidir. 

Japonya‘da kanser araĢtırmaları genel olarak merkez yönetim özellikle Sağlık Bakanlığı 
ve Bilim, Eğitim, Kültür Bakanlığı tarafından desteklenir. 1997‘de kanser araĢtırmaları için ayrılan 
bütçe toplam 6.200 milyon yen‘dir. Hükümet ve National Cancer Center ile birlikte çalıĢan ‗The 
Foundation for the Promotion of Cancer Research‘  1968‘de Sağlık Bakanlığı tarafından 
kurulmuĢtur. Devletten aldığı yardım ile ve halktan ve özel kuruluĢlardan bağıĢlarla desteklenir. 
Bu Kuruma bağlı programlar genel olarak eğitim programları, kanser sempozyumları, halk sağlık 
eğitimleridir. 

1993‘ te Sağlık Bakanlığı, National Cancer Center‘a bağlı olarak yerel klinik kanser 
merkezlerinin katılımıyla bir Kanser Bilgi Sistemi oluĢturulmasına karar vermiĢtir. Bu online 
sistem 2000 yılından itibaren patoloji ve radyoloji verilerinin elektronik ortamda transferini 
sağlayarak baĢka merkezlerde hızlıca ve topluca değerlendirilmesine imkan vermiĢ ve böylelikle 
― telepatoloji‖  ve ― teleradyoloji‖  ye olanak sağlamıĢtır. 

Japon Kanser Derneği, Japonya‘da kanser tarama programlarında önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu topluluk kar amacı gütmeyen, devlete bağlı olmayan, 1958‘de Japon Tıbbi 
Birliği ve Sağlık Bakanlığı desteği ile kurulmuĢ bir yapıdır. Japon Kanser Derneği de kanser erken 
tanısı hakkında çeĢitli kanser türleri ile ilgili uyarılar yayınlamıĢtır. 

Japonya‘da kanser hastalarının tedavisi için yaklaĢık olarak 30 klinik kanser merkezi ve 
100 hastane bulunmaktadır. Kanser merkezlerinin kanser problemleri üzerine tartıĢmaları 
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sonucunda 1973‘ te Japon Kanser Klinik Merkezleri Birliği kurulmuĢtur. 1999 yılına kadar bütün 
klinik kanser merkezleri bu birliğe üye olmuĢlardır. Bu merkezler bütçe kaynaklarına göre 2 tiptir: 
Merkez ve yerel yönetimler tarafından desteklenenler ve özel kuruluĢlar tarafından desteklenenler. 
Kanser merkezlerinin bu topluluğa üye olmadan önce bazı temel özellikleri incelenmektedir.  

Japon Kanser Klinik Merkezleri Birliğinin izlediği temel hedefler arasında; klinik 
araĢtırma bilgilerinin kanser merkezlerinin bilgi ağı tarafından paylaĢılması, ülkenin her yerindeki 
kanser uzmanlarının eğitilmesi, sağlık politikalarının oluĢturulması ya da geliĢtirilmesi için 
fikirlerin hükümete sunulacağı ortak bir takvim belirlenmesi, onkolojik uygulamalar için belirli 
standartlar oluĢturulması ve bunların Japonya‘da uygulanması yer almaktadır. Bu hedeflere 
yönelik olarak 2 önemli aktivite yapılmaktadır. Birincisi, ‗Clinical Cancer Research Forum‘dur, 
buna her yıl bütün üyeler katılır. Ġkincisi ise üyelerin katılımıyla onkoloji problemlerinin 
tartıĢıldığı haftalık telekonferanslardır. 

 
Japonya Ulusal Kanser Merkezi (NCC) 
Ulusal Kanser Merkezi (NCC), Tokyo‘da 1962‘de, kansere karĢı ulusal politikanın 

gerçekleĢtirilmesi için kurulmuĢtur. Bu merkezin aktivitelerinin yayılması ve geliĢmesi ile birlikte 
Ulusal Kanser Merkezi Hastanesi Kashiwa‘da açılmıĢtır. 1994‘ te hastaneye araĢtırma kolu olarak 
Ulusal Kanser Merkezi AraĢtırma Enstitüsü kurulmuĢtur. 2005‘ te, hastanenin ve araĢtırma 
enstitüsünün bir kısmı birleĢtirilerek Klinik AraĢtırmalar Merkezi açılmıĢtır. Ulusal Kanser 
Hastanesi‘ne ek olarak bir hastane binasının da yapımına baĢlanmıĢtır. Genel olarak politika 
oluĢturma ve strateji belirleme dıĢında kanser tanı, tarama, tedavi ve araĢtırma faaliyetlerini 
yürütmektedir. Sağlık Bakanlığının önerisiyle oluĢturulan Kanser Bilgi Sistemi‘nde merkez kurum 
rolündedir.  

NCC üç bölüme sahiptir: Hastane, araĢtırma enstitüsü ve yönetim departmanı. Bu üç 
bölüm kanserin üstesinden gelmek için birlikte çalıĢmaktadır. Kurumun geniĢ organizasyon Ģeması 
aĢağıda verilmiĢtir: 

Yönetimle ilgili çalıĢmalar yönetim departmanı direktörü, tıbbi çalıĢmalar hastane 
direktörleri, kanser önleme ve tarama çalıĢmaları araĢtırma merkezi direktörü altında toplanır. 
Kanser Önleme ve Tarama AraĢtırma Merkezi (RCCSP), hastane ile iĢ birliği halinde tarama 
teknolojilerinin geliĢtirilmesi, kanserin önlenmesinin hedeflenmesi, erken tanı ve tedaviyi 
desteklemek için çalıĢmaktadır. Yönetim departmanı istatistik ve gözlem bölümü, medikal hizmet 
planı ve politika geliĢtirme bölümüne sahiptir ve tedavi, araĢtırma ve eğitimi destekler.  

AraĢtırma Enstitüsü: NCC‘deki AraĢtırma Enstitüsü‘nün misyonu kanserin 
önlenmesinde,  tanısında ve kanser kontrolü için terapide bilgi kapsamını arttırmaktır. AraĢtırma 
Enstitüsü bünyesinde 130 bilim adamı, 100 araĢtırma asistanı ve birçok yabancı misafir araĢtırmacı 
bulundurmaktadır. Aktiviteleri arasında kanser nedenleri ve kanseri önleme, kanser geliĢim 
mekanizmaları,  kanser tanı ve tedavisi üzerine araĢtırmalar bulunmaktadır.  

Enstitü buna ek olarak Tıbbi Genomik Merkezine ve Kanser Önleme ve Tarama 
Merkezine (Epidemiyoloji Bölümünün de bulunduğu) sahiptir. 

Enstitünün temel aktiviteleri kanser hastaları için tedavi hizmetleri sunmak, kanser 
araĢtırması yapmak, eğitim vermek ve kanserle ilgili bilgi toplamak-iletmektir. Bu aktiviteleri 
NCC, sahip olduğu hastane, araĢtırma enstitüsü ve klinik araĢtırmalar merkezi ile yürütmektedir. 
Bunlar arasından NCC‘nin birincil görevi kanser tanı ve tedavisi için hastalara olanak sağlamaktır. 
Bu hizmet kanser tedavisi ile sınırlı kalmaz, hastalıktan ve tedaviden kaynaklanan fiziksel, 
psikolojik ve sosyal sorunlara da destek olmayı içerir.  

Ġkinci önemli görevi ise kanser araĢtırmasıdır. Kanserojenez mekanizmasının 
aydınlatılması, yeni modeller geliĢtirilmesi ve kanseri önleme, tanı ve tedavi için daha iyi 
prosedürler geliĢtirilmesine yönelik olarak araĢtırmalar yapılmaktadır. Bunlara ek olarak NCC 
dıĢında yapılan kanser tedavilerinin de aynı kalitede olması için doktorlara, araĢtırmacılara ve 
diğer personele eğitimler verilmektedir. Son olarak ise NCC, kanserin önlenmesi, tedavisi ve 
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araĢtırmasındaki en yeni bilgilerin ilgililere ve halka bilgisayar ağları, kitapçıklar ve açık 
konferanslarla iletilmesi hizmetini sunmaktadır. 

 
KANADA  
Sağlık Hizmeti Sunumu ve Temel Göstergeler 
Kanada eyalet sistemi ile yönetilen, yerel yönetimlerin oldukça güçlü olduğu siyasal 

yönetim biçimine sahiptir. Bu nedenle Federal Hükümetin Sağlık Bakanlığının genel anlamda ülke 
genelinde politika oluĢturma strateji koyma görevi olsa da özellikle yerel yönetimlerin Sağlık 
Bakanlığı bölümleri oldukça etkindir.     

Bakanlığın organizasyon yapısına bakıldığında temel olarak bölgeleri yönetebilecek bir 
yapıya sahip olduğu her bölge için bazı birimlerin bulunduğu ve bir çatı organizasyona ait alt 
birimlerin bulunduğu görülmektedir. Bakanlık bağlı bölümler ve Ģubeler olarak ikiye ayrılmıĢtır. 
Genel anlamda sağlık hizmetlerine iliĢkin birimler yerine politika oluĢturmaya, sağlık konularında 
regülâsyona, denetime ve bölgesel birimlerin koordinasyonunu sağlayacak bir yapıya uygun 
Ģekilde tasarlandığı görülmektedir. Bu yapıya bağlı olarak kansere iliĢkin temel anlamda sorumlu 
bir birim bulunmamaktadır.   

Kanada kiĢi baĢı gelir seviyesi oldukça yüksek bir ülkedir ve bu kiĢi baĢı gelirin yaklaĢık 
onda biri sağlık harcamalarına aktarılmaktadır. Ülkede toplam 32 milyon kiĢi yaĢarken kiĢi baĢı 
gelir seviyesi yaklaĢık 36 bin Dolar seviyesindedir. Toplam harcamaların içinde kamu kesimi 
harcamaları % 70‘ ler düzeyindeyken yine yüksek sayılabilecek bir oranda (% 30) özel harcama da 
bulunmaktadır. Kamu kesimi içinde sosyal güvenlik kurumunun payı ise ancak % 2 düzeyindedir 
ve bu özelliği ile sistem birçok ülkedekinden önemli bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Sağlık 
hizmetleri kalitesi bakımından ise oldukça baĢarılı olunmuĢ ancak sağlık personeli yoğunluk 
rakamları oldukça düĢük gerçekleĢmiĢtir.  Bebek ve anne ölüm hızı sırasıyla 5 ve 7 gibi düĢük 
hızlarda görülürken kanser nedeniyle her 100.000 kiĢide 138 kiĢi ölmektedir.    

 
 

Kanada’da Kanserle Ġ lgili Temel Politika Metinleri 
Kanser Kanada‘da yetiĢkin ölümlerinin en büyük nedenidir. Her 7 dakikada yaklaĢık 

olarak 2 Kanadalının kansere yakalandığı belirlenmekte ve her 7,5 dakikada bir kiĢi Kanser 
nedeniyle ölmektedir. Analizler gelecek 30 yılda ise yaklaĢık 6 milyon kiĢinin kanser olması, 3 
milyon kiĢinin bu nedenle ölmesi ve 38 milyon potansiyel yaĢam yılının kaybedebileceğini ortaya 
koymaktadır. Buna bağlı olarak da kanserin ekonomik maliyetlerinin de büyük olması 
beklenmektedir. Özellikle yaĢlanan nüfus ile birlikte sağlık sistemi üzerindeki yük her geçen gün 
artmaktadır. 30 yıl boyunca tüm bu geliĢmeler sağlık sistemi üzerine 177,5 milyar Kanada doları 
sağlık harcaması maliyeti getireceği tahmin edilmektedir. Buna ek olarak 2,4 milyon Kanadalı 
çalıĢanın kansere yakalanması ve 872 bin çalıĢanın ölmesi beklenmektedir. 
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 ġekil 159. Kanada Sağlık Bakanlığı Organizasyon ġeması  
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
 

Bu yükü oluĢturan kanser türlerine bakıldığından özellikle belli kanser türlerinin 
cinsiyetler için öne çıktığı görülmektedir. Özellikle insidans hızları kadınlar için incelendiğinde 
meme kanserinin yoğun olarak görüldüğü, onu akciğer ve diğer ülkelerde yoğun olarak 
görülmeyen mesane kanserinin izlediği anlaĢılmaktadır. Erkeklerde ise akciğer kanserinin 
öncelikli olarak yoğun görüldüğü, onu prostat kanserinin izlediği belirlenmektedir. Ayrıca diğer 
ülkelerde daha az görülen pankreas kanseri Kanada‘da en yüksek dördüncü insidans hızına 
sahiptir. Mortalite hızlarına bakıldığında ise akciğer kanserinin her iki cinsiyet için de temel kanser 
nedenli ölümlerin baĢında gelmekte olduğu, onu kadınlarda meme ve erkeklerde prostat kanserinin 
izlediği anlaĢılmaktadır. 
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Tablo 98. Kanada ile Ġlgili Temel Göstergeler 

Temel Göstergeler Değer Yıl 

Nüfus (1000 kiĢi) toplam 32577 2006 

KiĢi baĢı gelir (SAP uluslar arası Dolar) 36280 2006 

Hastane yatak sayısı (her 10.000 kiĢiye düĢen) 34 2005 

DiĢ hekimi yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 12 2006 

HemĢire ve hastabakıcı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 101 2006 

Eczacı yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 8 2006 

Tıp doktoru yoğunluğu (her 10.000 kiĢiye düĢen) 19 2006 

Toplam sağlık harcamaları içinde genel kamu kesimi sağlık harcamalarının payı 
%  

70.2 2005 

Toplam sağlık harcamaları içinde özel sağlık harcamalarının payı %  29.8 2005 

Toplam kamu kesimi sağlık harcamaları içinde sosyal güvenlik kurumu 
harcamalarının payı %  

2 2005 

KiĢi baĢı toplam sağlık harcaması (SAP uluslar arası Dolar) 3452 2005 

Toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %  9.8 2005 

YetiĢkin ölüm hızı  (15-60 yaĢ arası nüfusta her 1000 kiĢinin ölme olasılığı) 
Erkek/Kadın 

89/55 2006 

Bebek ölüm hızı  (canlı doğan her 1000 bebek için) Erkek/Kadın 5/5 2006 

Anne ölüm hızı (her 100.000 canlı doğumda) 7 2005 

5 yaĢ altı ölüm hızı (her 1000 canlı doğum sonrası 5 yaĢın altında ölüm olasılığı) 6 2006 

Kanser nedeniyle ölüm oranı, yaĢ gruplarına göre standardize edilmiĢ (her 
100.000 kiĢi için) 

138 2002 

DoğuĢta sağlıklı yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 70/74 2003 

DoğuĢta yaĢam beklentisi (yıl) Erkek/Kadın 78/83 2006 

KiĢi baĢı alkol tüketimi (saf alkol, litre) yetiĢkinlerde (>=15 yaĢ), prevalans 7.8 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) obezite görülme olasılığı, prevalans, Erkek/Kadın 15.9/13.9 2003 

YetiĢkinlerde (>=15 yaĢ) tütün kullanma oranı, prevalans, Erkek/Kadın 24.3/18.9 2005 

Kaynak: DSÖ Verileri 
 
Kanser hastalığının yüklerini, getirdiği problemleri azaltmak amacıyla Kanada‘da 

kansere iliĢkin tüm paydaĢlar (700 kiĢi) 2002‘den itibaren Kanada Kontrol Stratejisini oluĢturmak 
amacıyla toplanmıĢ ve çalıĢmalar yapmıĢtır. OluĢturulan plan temel olarak bir eylem planı 
getirmemekte ancak tüm eyaletler ve bölgeler arasındaki iĢ birliğini arttırmayı ve yerel 
yönetimlerin kanser kontrol stratejilerini  bu paydaĢlar tarafından geliĢtirmesini amaçlamaktadır.  

Bu stratejiyi uygulama görevi öncelikle geçici olarak kurulan konseye daha sonra devlet 
destekli bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluĢ olan Kansere KarĢı Kanada ĠĢbirliği 
Örgütüne (Canadian Partnership Against Cancer) verilmiĢtir. Bu kuruluĢ hem var olan stratejiyi 
uygulamakla hem de gelecekteki stratejileri hazırlamakla yükümlüdür. Örgüt bağımsız olarak 
denetlenmekte ve organizasyon yapısı gereği tüm paydaĢlara karĢı sorumluluk taĢımaktadır. 

Bu süreçte hazırlanan kurucu ve temel stratejinin ana öncelikleri ise Ģunlar olmuĢtur: 

 Politikaları belirleyen kapsamlı bir kurulun kurulması ve bunun yönetim 
kurulu olarak çalıĢması.  

 Kanser hastalarını ve hastalığı yenenleri kapsayan geniĢ kapsamlı bir kurulun 
kurulması 

 Kanser eksperlerinden oluĢan çalıĢma gruplarının oluĢturulması 

 GeliĢmiĢ bir kanser izleme sistemi kurulması 

 Olguya dayalı bir bilgi transfer sistemi kurulması ve performans/risk 
değerlendirme sistemlerinin yerleĢtirilmesi  
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Bu stratejide ise aĢağıdaki alanlarda öncelikli olarak yatırım yapılması kararı alınmıĢtır.  

 Kanser erken tanı ve önleme 

 Kanser hastalarına destek 

 Kanser iĢgücünün desteklenmesi 

 Kanser araĢtırmalarının desteklenmesi 

 Kanser enformasyonun ve ona eriĢimin geliĢtirilmesi  
Bu stratejinin içeriği ise 2008 yılında yenilenmiĢtir. YenilenmiĢ stratejide standartların 

belirlenmesi, erken tanı ve tarama ve birincil korumanın geliĢtirilmesi, kanser klinik rehberlerinin 
uygulamasının etkinleĢtirilmesi, sağlık sisteminin tüm kanser hastalarına eriĢiminin sağlanması, 
araĢtırmaların, insan kaynaklarının ve kanser verilerinin geliĢtirilmesi yeni amaçlar olarak 
belirlenmiĢtir. 

 
Kansere KarĢı Kanada ĠĢbirliği Örgütü 
Kansere KarĢı Kanada ĠĢbirliği Örgütü 2007 yılında kar amacı gütmeyen bağımsız bir 

kuruluĢ olarak federal hükümet finansman garantisi ile kurulmuĢtur. Örgüt kanser kontrol 
programının yönetimi için kurulmuĢtur ve ilgili strateji dokümanı kurucu doküman rolü 
oynamıĢtır. KuruluĢ temel olarak sağlığa iliĢkin tüm birimler arasında kanser kontrol programının 
koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür. 

AĢağıda organizasyon Ģeması verilen örgüt temel olarak genel direktör (CEO) tarafından 
yönetilir. CEO ile birlikte çalıĢan bir yönetim kurulu da hem denetleyici olarak hem de politika 
belirlenmesinde aktif olarak çalıĢır. Yönetim kansere iliĢkin federal ve yerel tüm paydaĢları 
kapsayacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur. AĢağıda detayları verilen Ulusal Kanser Enstitüsü de bu 
kurulda temsil edilmektedir. Tasarlanacak politikalara iliĢkin eylemleri politika alanlarına göre 
konularında uzman kiĢilerden oluĢan Eylem Kurulu tasarlamaktadır. Bu kurul altında çeĢitli 
konulara iliĢkin çalıĢma grupları programların tasarlanması için çalıĢmaktadır. Bu süreçte ise yine 
uzmanlardan ve paydaĢlardan oluĢan kanser kontrol danıĢma kurulu destek vermektedir. Alttaki 
birimler ise uygulayıcı bölümlerdir. Özellikle kanser kontrol birimi Eylem Kurulunda belirlenen 
stratejilerin hayata geçirilmesinden sorumludur. 

 
 ġekil 160. Kansere KarĢı Kanada ĠĢbirliği Organizasyon ġeması 
  Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
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Belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi için yerel ve federal kurumlar ile ortak 
çalıĢmalar ve projeler yapılmaktadır. Kurum hem hükümet hem bağımsız kuruluĢlar hem yerel 
yönetimler ile çalıĢma gruplarından çıkan politikaların hayata geçirilmesi için çalıĢır. Bu 
çerçevede her kurum sürece katılmada bağımsızdır. Federal hükümet ise kontrol programının 
hayata geçirilmesi için belirli düzeyde finansman garantisi vermektedir. Projeler yani çalıĢma 
grubu faaliyetleri için dıĢarıdan da finansman alınabilmektedir. Ayrıca her stratejik alan için özel 
stratejik giriĢim fonları bulunmakta ve bunlar çalıĢma gruplarının alanlarının dıĢında özel 
kaynaklar ile desteklenmekte ve yönetilmektedir. 

Kurumun finansal denetimi ise bağımsız denetim kuruluĢları, Maliye ve Hazine 
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.  

 
Kanada Ulusal Kanser Enstitüsü (NCIC) 
Ulusal Kanser Enstitüsü Sağlık Bakanlığı ve Kanser Derneği giriĢimi ile kanser 

araĢtırmaları yapmak amacıyla 1947 yılında kurulmuĢ 1988 yılında ise amaçları tanımlanarak 
günümüzdeki halini almıĢtır. Ġlerleyen dönemlerde Terry Fox Vakfı da kurum yönetiminde rol 
almaya baĢlamıĢtır.  

Kurum aĢağıdaki birimlerden oluĢmaktadır:  

 Yönetim kurulu 
o Direktörler kurulu 
o CEO 
o Ġdari ĠĢler  direktörü 
o Personel iĢleri direktörü 
o Ġdari ofis 
o Planlama ve kaynak yönetimi 
o Halkla iliĢkiler ve kanser kontrolü 
o iletiĢim 
o Muhasebe 
o Enformasyon Servisleri 

 Komiteler 
o Kanser kontrolü konusunda tavsiye komitesi 
o AraĢtırma tavsiye komitesi  
o Finansman ve iç denetim komitesi 
o Direktör atama komitesi 
o Kanser basamakları komitesi 
o Kanser istatistikleri komisyonu 

 
Kurum temel olarak aĢağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:  
Kanser kontrolü: Kanser araĢtırmaları sonucu elde edilen bilginin tedaviye ve önleme 

stratejilerine dönüĢtürülmesi amaçlanmaktadır.  
AraĢtırma faaliyetleri: Enstitü kanser araĢtırmalarını dıĢarıdan desteklemektedir. Bu 

araĢtırma faaliyetleri çok geniĢ bir kapsamda olabilmektedir, özellikle klinik deneyleri kendi çatısı 
altında kurduğu bir grupla yapmaktadır. Buna ek olarak davranıĢsal araĢtırmalara da destek 
vermektedir. 

Kurum yukarıdaki amaçlar çerçevesince Sağlık Bakanlığı ve Kanada Kanser Derneği 
tarafından kurulmasına rağmen bugün iki özel vakıf tarafından finanse edilmektedir. Bu nedenle 
politika oluĢturmaktan sorumlu değildir ve sadece bu iki yatırımcı vakfa karĢı sorumludur. Bunun 
dıĢında Kanada Ulusal Kanser Kontrolü Programında da katılımcı rol almaktadır.  Enstitünün 
yukarıdaki amaçları gerçekleĢtirmek için 2007-2015 yıllarını kapsayan bir stratejik planı 
bulunmaktadır. Ayrıca her yıl iki vakıftan isteyeceği bütçeye iliĢkin bir rapor vermektedir.  

Kurum finansal desteğini Terry Fox Foundation ile Canada Cancer Society‘den 
almaktadır. Özellikle yatırımların büyük bir kısmını Terry Fox Run‘dan sağlanan kısa ve uzun 
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dönemli gelirler oluĢturmaktadır. Sermayesi daha az bir paya sahip olmakla beraber, Enstitünün 
gelirlerinde yer almaktadır. The Canadian Cancer Society finansal desteğinin büyük bir kısmını, 
Kanada Ulusal Kanser Enstitüsünün çok sayıdaki programlarına aktarmaktadır. Ayrıca, NCIC 
kanserle ilgili farklı alanlardaki çok sayıdaki sağlık kuruluĢlarıyla da çalıĢarak bu kuruluĢlarla özel 
birtakım ortaklıklar (partnership) kuruyor. 

 
 Tablo 99. Kanada Kanser Enstitüsü Özet Finansal Tablosu 

Gelirler 
2007  
(bin Kanada doları) 

Kanada Kanser Derneği 46.664 

Terry Fox Vakfı 14.514 

BağıĢlar 128 

Yatırım gelirleri 3.101 

Toplam 64.408 

Harcamalar  

Toplam kanser araĢtırmaları maliyeti 65.365 

Diğer programların maliyeti 689 

Operasyonların toplam maliyeti 5.228 

Toplam 71.282 

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
NCIC‘nin baĢlıca harcamalarının içerisinde ise, kanser araĢtırmaları için yapılan 

harcamalar baĢta gelmektedir. BağıĢlar, araĢtırmacı teĢvik ya da ödülleri ( personel awards ) ve 
projelere yapılan harcamalar bütçede yine önemli bir yer tutmaktadır. Bir diğer harcama kalemini 
de, klinik deney grupları için yapılan harcamalar oluĢturuyor. Kanada Göğüs Kanseri AraĢtırma 
AntlaĢması, Kanada Prostat Kanseri AraĢtırma TeĢviki, Kanada Tütün Kontrol AraĢtırma GiriĢimi, 
DavranıĢsal AraĢtırma ve Program OluĢturma Merkezi‘ne, proje ve programlar ile çalıĢtay, 
sempozyumlara ve buna benzer diğer aktivitelere de bütçenin giderler kısmında yer verilmektedir. 
Bu harcamalara ilaveten, Direktörler Kurulu ve kurul aktivitelerine, savunma, iletiĢim ve uluslar 
arası iliĢkilere de bütçede harcama kalemleri olarak yer verilmektedir. 

 

 5.1.2. Kanser Enstitü Profilleri 
 
Avustralya Kanser KuruluĢu 
Kanser Avustralya kanserin tüm Avustralyalılar üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı 

olmak için Avustralya Devletince 2006‘da tesis edilmiĢ ulusal bir kuruluĢtur. Kanser Avustralya 
aynı zamanda hayatta kalma oranları veya kanser tecrübeleri daha kötü olan kanserli kiĢilerdeki -ki 
buna Avustralya‘nın yerli halkı, kırsal ya da bölgesel alanlarda yaĢayan kiĢiler ve kültürel ve dil 
açısından farklı geçmiĢleri olan kiĢiler dâhildir- nihai sonuçların arasındaki farkları azaltmayı 
amaçlamaktadır. Kanser sonuçlarında iyileĢmeler elde etmek için doğrudan ya da tüketiciler, 
sağlık personeli, kanser örgütleri, araĢtırmacılar ve hükümetlerle birlikte çalıĢır. 

 
Kanser Avustralya'nın öncelikleri: 
- Kanserden etkilenen kiĢileri desteklemek ve bilgilendirmek, 
-Kanser araĢtırmalarının koordinasyonu ve finansmanını artırmak, klinik denemeleri 

desteklemek, 
- Kanser hizmetlerini ve kanser verisinin temini ile kullanımını geliĢtirmek, 
- Kanser tedavisine yönelik iĢgücünün mesleki geliĢimini desteklemek, 
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-Ulusal kanserle savaĢ ve kanser araĢtırma faaliyetlerini gözden geçirerek kanserin 
Avustralya'daki sonuçlarını iyileĢtirmek için gereken eylemleri tespit etmek ve 

- Ulusal Jinekolojik Kanserler Merkezini kurup yönetmektir. 

 
Kore Ulusal Kanser Merkezi (NCC) 
2001‘de devletçe finanse edilen bir kurum olarak kurulan Kore Ulusal Kanser Merkezi 

(NCC) araĢtırma, hasta bakımı, ulusal kanserle savaĢ programlarına destek ve kanser uzmanlarının 
eğitimi yoluyla Kore‘de kanser insidansını ve ölüm oranlarını azaltmayı hedeflemektedir. NCC üç 
ana bileĢenden oluĢmaktadır: AraĢtırma Enstitüsü (RI), Bağlı Hastane (Hastane) ve Ulusal 
Kanserle SavaĢ AraĢtırma Enstitüsü (NCCRI). 

RI kendi araĢtırmalarını gerçekleĢtirmekte ve Kore kanser camiasının araĢtırma 
faaliyetlerini kendi bünyesindeki ya da dıĢarıdaki dönüĢümsel araĢtırmalara odaklanan programlar 
yoluyla desteklemektedir. 

Hastanede 6 organ için özelleĢmiĢ merkezler mevcuttur. Tıbbi, cerrahi ve radyasyon 
onkologları ile onkoloji hemĢirelerinin bulunduğu  her bir merkez hastalara kaliteli kanser tedavi 
hizmetleri sunmaktadır. 

NCCRI bir düĢünce kuruluĢu rolü oynamakta, devlete kanserle savaĢ programlarının 
oluĢturulması, uygulanması ve desteklenmesinde destek olmaktadır. 

Halen 250 tıp doktoru ve araĢtırmacının aralarında bulunduğu 1000‘den fazla çalıĢan 
NCC‘nin faaliyetlerinde görev almaktadır. 

 
Pan-Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) 
Latin Amerika ve Karayiplerde kanser ikinci önemli ölüm nedenidir. En yaygın kanser 

kaynaklı ölüm nedenleri erkeklerde akciğer, mide ve prostat kanseri, kadınlarda ise serviks, meme 
ve mide kanserleridir. Uruguay, Arjantin, Kolombiya, Peru ve Barbados bölgede en büyük kanser 
yükünü taĢıyan ülkeler arasındadır. 

PAHO tarafından 2006‘da gerçekleĢtirilen bir ankette yanıt veren ülkelerin % 75‘ i ulusal 
kanserle savaĢ programlarının bulunduğunu bildirmiĢ, ancak sadece yarısı bu programların kabul 
edilebilir bir düzeyde uygulanmakta olduğunu ifade etmiĢlerdir. Tüm ülkelerde bir servikal kanser 
tarama programı bulunmakla beraber taramanın kapsamı son derece kısıtlıdır ve ülkelerin 
yarısından fazlası % 25 ya da daha az kapsama bildirmiĢlerdir. Kanser tedavi merkezleri 
Karayiplerdeki bazı ülkeler haricinde tüm ülkelerde bulunmaktaysa da sanayileĢmiĢ ülkelere 
kıyasla bunlara eriĢim daha düĢük düzeyde kalmaktadır. Radyoterapi tedavi kapasitesi bölgede 
oldukça düĢüktür ve her bir milyon kiĢiye 1,6 radyasyon onkologu, 1,4 yüksek dozlu teleterapi 
birimi düĢmekte, ve bu oran sanayileĢmiĢ ülkelerdeki 9 ve 6,4 rakamlarına göre son derece düĢük 
kalmaktadır. Az sayıda olmalarının yanısıra bu hizmetlerin çoğunun en büyük Ģehirlerdeki sağlık 
merkezlerinde sunulması nedeniyle tedavi hizmetlerine eriĢim homojenlik de arz etmemektedir.  
Bu da kırsal nüfusun büyük bir kesiminin bunlara eriĢiminin olmaması sonucunu getirmektedir. 
Yüksek maliyetleri de bu hizmetleri fakir Ģehirli nüfusun eriĢiminin ötesine atmaktadır. 

 
Tüm ülkelerde bildirilen en yaygın problemler Ģunlardır: 
- Kanser teĢhisinin ileri aĢamalarda konması ve erken tespit programlarına 

duyulan ihtiyaç, 
- Kanser tedavisi merkezlerinin bilhassa büyük Ģehirler dıĢında eriĢilebilirliği, 

mevcudiyeti ve kalitesinin artırılması ihtiyacı, 
- Makul fiyatlı kanser ilaçlarına kısıtlı eriĢim, 
- Zayıf izleme ve kanser kayıt hizmetleri, 
- Eğitim ve sürekli eğitim alanında yetersiz imkânlar; ve, 
- Kansere yönelik olarak halk sağlığı gündemindeki öncelik ve kaynakları 

artırma ihtiyacı. 
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PAHO Latin Amerika ve Karayipler ülkelerine teknik iĢ birliği imkânları sağlamakta ve 
Sağlık Bakanlıklarınca ortaya konan bu sorunlar ve ihtiyaçlara yanıt vermektedir. Ana iĢ birliği 
alanları kapsamlı ulusal kanserle savaĢ planlarının oluĢturulması, servikal kanserin önlenmesi, 
tütün kontrolü ve radyoterapi hizmetlerini kapsamaktadır. Servikal kanseri önleme ittifakının bir 
parçası olarak PAHO ülkelere tarama programlarının kalite ve kapsamının geliĢtirilmesinde ve 
alternatif tarama yaklaĢımlarının denenmesinde yardımcı olmaktadır. Bu çalıĢmalardan edinilen 
dersler, kapsamlı programlar için politika ve teknik rehberlik sunan ve 2008 PAHO Ġcra 
Konseyinde sunulması beklenen Bölgesel Servikal Kanseri Önleme ve Mücadele Stratejisinin 
geliĢtirilmesiyle taçlanmıĢtır. Orta Amerika alt-Bölgesi‘nde Sağlık Bakanları bir alt-bölge kanser 
planının oluĢturulmasını istemiĢler ve bu da PAHO tarafından Sağlık Bakanlıklarının katılımcı 
olduğu bir süreçte koordine edilmektedir. Bu alt-bölge planı ulusal kanser programlarının altında 
yatan siyasi ve teknik iradeyi daha üst seviyeye taĢıyacak ve kanseri önleme, erken tespit, tedavi 
ve palyatif bakım alanındaki ortak sorunlara alt-bölge düzeyinde bir yanıt verilmesini 
sağlayacaktır. PAHO radyasyon terapisinin kalitesini değerlendirme ve artırma faaliyetlerini uzun 
soluklu radyolojik sağlık programıyla sürdürmektedir. 

YaĢlanmakta olan bir nüfus ve bununla paralel olarak artan kanser yükü altındaki Latin 
Amerika ve Karayiplerdeki sağlık sistemleri kanserle mücadele edecek Ģekilde teçhiz edilmelidir. 
Yeterli kaynakların tahsisi, mevcut ve yeni bilgilerin uygulanması ve siyasi iradenin sürdürülmesi 
kanserle etkin mücadelenin baĢarısı için önemli noktalardır. 

 
                Peru Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 

INEN olarak bilinen Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ―Eduardo Cáceres 
Graziani‖  Peru‘daki en önemli kanser hastanesidir ve belki de Güney Amerika‘daki en iyilerden 
biridir. INEN‘ in ayakta tedavi servisleri geçen yıl 170.000 hasta gördü ve bunlardan 10.000‘ i 
hastaneye alındı. Bunların içinde 1400 servikal kanser, 1000 meme kanseri, 300 malign lenfoma, 
200 yetiĢkin ve 100 çocukta akut lösemi vardı.  

Sırasıyla mide, prostat ve akciğer kanseri erkeklerde en yaygın malignitelerdi. INEN, bu 
çok sayıda hastanın yönetimindeki önemli rolünün yanısıra çok önemli iki rol daha üstlenmiĢtir: 
1952 yılında baĢlayan ve komĢu ülkelerden gelen öğrenciler dahil 500 kadar uzman mezun vermiĢ 
bir ihtisas programıyla onkologların eğitimi ve Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupa‘daki önemli 
kuruluĢlarla grup iĢ birliği içinde araĢtırma protokolleri yürütülmesi. 

 
 
Rusya Prof. N. N. Petrov Onkoloji AraĢtırma Enstitüsü 
AraĢtırma Enstitüsü 15 Mart 1927‘de Leningrad‘da (Ģimdi St. Petersburg, Rusya). I. 

Mechnikov‘un adının verildiği çok disiplinli bir hastane çerçevesinde kuruldu. Rusya‘da 
onkolojinin kurucusu ve baĢlatıcısı Profesör N. N. Petrov ilk müdür olarak atandı ve 1966‘da 
Enstitüye onun adı verildi. 

Ensititünün onkoloji alanının yanısıra öğrenim, uluslararası ve editöryel çalıĢmalarda 
araĢtırma, klinik ve deneysel aktiviteler yapma izni vardır. Ġncelemelerin ana konuları Ģöyledir: 
Kanser etiyolojisi ve patogenesisi, yeni kanser önleme ve yakalama yöntemleri, yetiĢkin ve 
pediatrik kanser hastalarının cerrahisi, radyoterapisi, kemoterapisi ve kombine tedavisi, bunların 
izlenmesi ve rehabilitasyonu. 

Enstitünün hastanesi 405 yataktan oluĢmaktadır ve tüm ana maligniteleri tedavi 
edebilmektedir. Birçok tümör endoskopik yöntemlerle iyileĢtirilebilmektedir; erken kanser 
aĢamalarında konservatif, organ kurtaran cerrahi uygulanmaktadır.  

Enstitü bir çok uluslararası örgütle iliĢki içindedir: Örneğin Kanser AraĢtırmaları Ajansı 
(IARC), Kansere KarĢı Uluslararası Birlik (UICC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve BirleĢmiĢ 
Milletler Çevre Programı (UNEP). Ensititünün bazı bilim adamları aynı zamanda çeĢitli bilimsel 
ve toplumsal örgütlerin de üyesidir (ASCO, ESMO, ESO, ESSO, ESTRO, EORTC, Reach to 
Recovery, vb.). Enstitünün araĢtırma alanları arasında Ģunlar sayılabilir: 
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 Karsinogenesis mekanizmalarının ve kanser geliĢimini etkileyen, önleme 
yollarını gösteren endojen ve ekzojen faktörlerin rollerinin incelenmesi  

 En son bilimsel geliĢmeler temelinde yeni, çok etkili ilaçların ve yüksek 
nitelikli yöntemlerin incelenmesi ve getirilmesi ve kanser tedavisindeki yeni ve standart 
tekniklerin karmaĢık kullanımları  

 Antikanser terapisine toleransın iyileĢtirilmesi, toksisitenin azaltılması ve 
kanser hastalarının yaĢam kalitelerinin iyileĢtirilmesi  

 Kanser hastalarının yaĢam kalitesinin daha iyi olmasını hedefleyen organ 
kurtarıcı cerrahi müdahalelerin iyileĢtirilmesi, ve çeĢitli türde kanser indekslerinin (mortalite, 
morbidite, demografi, vb.) incelenerek Rusya‘daki kanser kontrol etkinliklerinin daha doğru 
planlanabilmesi, doğru tahmin için yöntemlerin geliĢtirilmesi ve bu indekslerin kanser kayıt 
verileri kullanılarak gelecekteki dinamik yorumlamaları 

 
Çin Sun Yat-Sen Üniversitesi Kanser Merkezi 
Sun Yat-Sen Üniversitesi Kanser Merkezi 1964 yılında kurulmuĢtur. Güney Çin‘de 

kanser tedavisi, eğitimi, araĢtırması ve önlenmesi konusunda uzmanlaĢmıĢ en büyük kanser 
merkezidir. Bu Kanser Merkezi 1980 yılından bu yana WHO Kanser AraĢtırmaları ĠĢbirliği 
Merkezidir ve ayrıca Kanser AraĢtırmaları Güney Çin Kilit Devlet Laboratuvarıdır. Sun Yat-Sen 
Üniversitesi Kanser Merkezi Çin‘deki ilk dört kanser merkezinden biridir ve günümüzde en üst 
düzeyde ulusal kanser enstitüsüdür. Çin Journal of Cancer‘ in editörlük bölümü de buradadır; bu 
dergi ulusal akademik dergilerin çekirdeğidir ve aylık olarak yayınlanmaktadır.  

ġu anda Merkezde 1051 klinik yatak ve 150 kıdemli profesyonel dahil 1500‘den fazla 
çalıĢan bulunmaktadır. TanınmıĢ bir tersiyer bakım merkezi olarak, her yıl Çin‘ in ve Güneydoğu 
Asya‘nın her yerinden 24. 000 yataklı hasta ve 300.000 ayakta tedavi hastası kabul etmektedir.  

Kanser Merkezinin Ģu andaki Müdürü Profesör Yi-xin Zeng Çin Bilim Akademisinin bir 
üyesidir.  

 
Brezilya Ulusal Kanser Enstitüsü (INCA) 
Brezilya Ulusal Kanser Enstitüsü (INCA) Brezilya topraklarında kanser kontrol 

eylemlerinin formüle edilmesinden ve geliĢtirilmesinden sorumlu Sağlık Bakanlığı birimidir. 
INCA kurulduğundan bu yana, 70 yıldır, Brezilya Ulusal BirleĢik Sağlık Sistemi, SUS içinde 
önleme, erken yakalama, insan kaynakları geliĢimi, araĢtırma, izleme, bilgi ve sağlık bakımı gibi 
stratejik alanlarda eylemler uygulayarak kanser kontrolünde önemli bir merkez olmuĢtur.  

2005 yılında INCA kanseri bir halk sağlığı sorunu olarak ele alan, uluslararası 
tavsiyelere uygun, yeni bir Ulusal Kanser Kontrol Politikası baĢlatmıĢtır. Bu hastalığın 
yönetiminde ileri aĢamaların tedavisi üzerine odaklanmak yerine erken yakalama ve önlemeye 
eğilmelidir. Enstitü, resmi ve hükümet dıĢı örgütlerin bir amaç doğrultusunda birlikte çalıĢtıkları 
bir Kanser Kontrol Ağı geliĢtirmektedir. Bu yolla kanser insidansı ile mortalitesinin azaltılması ve 
tedavi görmekte olan hastalara mümkün olan en iyi yaĢam standardının sağlanması hedeflenmiĢtir. 

 

Hindistan Tata Memorial Merkezi (TMC) 
Hindistan, Mumbai‘deki Tata Memorial Merkezi (TMC) önleme, tedavi, eğitim ve 

araĢtırmaya yönelik Ulusal Kanser Merkezi olarak hizmet vermektedir. TMC Tata Memorial 
Hastanesini (TMH) ve Kanser Tedavisi, AraĢtırması ve Eğitimi Ġleri Merkezini (Advanced Centre 
for Treatment, Research and Education in Cancer - ACTREC) içermektedir. 

Her yıl tüm Hindistan‘dan ve komĢu ülkelerden yaklaĢık 38.000 yeni hasta Tata 
Memorial Hastanesine baĢvurmaktadır. Bunların % 70 kadarı ücretsiz ya da büyük ölçüde 
indirimli bedellerle tedavi edilmektedir. Tıbbi danıĢma, kapsamlı tedavi ya da izleme tedavisi için 
1000‘den fazla hasta bir pro-aktif hizmet misyonu olan OPD‘ye gelmektedir. 
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Gine Jinekolojik Kanser Önleme Eğitim Merkezi (CERFFO pcg) 
Merkezi Gine, Conakry‘de bulunan ve Fransızca kısaltması olan CERFFO olarak bilinen 

Jinekolojik Kanser Önleme Eğitim Merkezi bölgenin toplumsal, kültürel ve çevresel özelliklerine 
göre hazırlanmıĢ jinekolojik kanser önleme stratejilerinin uygulanması ve sürdürülmesini sağlayan 
uygulamalı çözümlere dayanarak bilgi, eğitim ve teknik destek sağlamaktadır. Merkezin üç görevi 
vardır: Eğitim, araĢtırma ve hizmet yönetimi. 

Merkezde üreme sağlığı uzmanları baĢlıca jinekolojik kanserlerin taranması ve tedavi 
edilmesine yönelik yeni değerlendirme yaklaĢımlarını ilerletebilir, teĢhis ve sağlık yönetiminde 
sağlık sistemlerini geliĢtirebilir ve kanserle mücadele için ulusal politikalar ve programlar 
çerçevesinde jinekolojik kanser önleme programlarının uygulanmasına katkıda bulunabilirler. 
GeniĢ bir yelpazeyi kapsayan pek çok disiplinde yeteneklere sahip CERFFO personeli, jinekolojik 
kanser insidansı ve mortalitesini düĢürmeyi amaçlayan ulusal programların etkisi ve 
değerlendirilmesine yönelik yenilikçi çalıĢmalara destek olmak suretiyle bölgesel araĢtırma 
projelerinin uygulanmasında uzman kuruluĢlarla iĢ birliği yapar. Merkez aynı zamanda proje 
liderlerinin ve program yetkililerinin yönetimsel ve pedagojik yeteneklerinin geliĢtirilmesine 
yönelik kısa süreli eğitim programları düzenleyerek sağlık çalıĢanları ve araĢtırmacılarının eğitim 
ve öğrenimine de katkıda bulunmaktadır. 

Güney Ġsviçre Onkoloji Enstitüsü (IOSI) 
Güney Ġsviçre Onkoloji Enstitüsü (IOSI) değiĢik kamu hastahanelerinde bulunan kanser 

tedavisiyle ilgili tüm kurumları kapsayan çok tesisli bir onkoloji enstitüsüdür. Bu kurumlardan 
Belinzona‘daki Ospedale San Giovanni, en önemli imkanlara ev sahipliği yapmaktadır: 
radyoterapi merkezi, PET-tarama, hematoloji bölümü ve palyatif tedavi için yataklı servis ve aynı 
zamanda kemo-radyoterapi ve otolog kemik iliği transplantasyonu dahil olmak üzere agresif 
kemoterapi tedavisi için 30 yatak barındırır. 

Enstitü her yıl 2500 yeni hasta kabul etmektedir ve bir kanser kayıt merkezi, merkezi 
kütüphane ve klinik ve translasyonel araĢtırmaya yönelik tesisler içeren kapsamlı bir bakım 
merkezidir. Avrupa‘nın baĢlıca kanser araĢtırma yapısından üçünün faal ofisleri IOSI‘de 
bulunmaktadır: IELSG (Uluslararası Ekstranodal Lenfoma ÇalıĢma Grubu), IBCSG (Uluslararası 
Meme Kanseri ÇalıĢma Grubu) ve SENDO-SAKK (Evre 1 denemeleri koordine etmektedir).  

 
ABD Teksas Üniversitesi  M. D. Anderson Kanser Merkezi 
Teksas Üniversitesi M. D. Anderson Kanser Merkezi, 1951 yılında Teksas Meclis Üyesi 

tarafından kurulmuĢ ve 1971 yılına ait Ulusal Kanser Yasası‘nda ilk üç kapsamlı kanser 
merkezinden biri olarak adlandırılmıĢtır. 2007 yılında U.S. News & World Report tarafından 
kanser bakımı konusunda en iyi Amerikan hastanesi seçilmiĢtir. ABD Ulusal Kanser 
Enstitüsünden, herhangi bir baĢka enstitüden daha fazla araĢtırma fonu alan M. D. Anderson, 
geçtiğimiz yıl araĢtırma için 465 milyon Dolarndan fazla harcama yapmıĢtır. Houston‘daki 512 
yataklı tesislerinde 84.000 hastaya hizmet verilmiĢtir ve ayrıca 922.000 ayakta tedavi hastasının 
ziyaret ettiği ve tedavi gördüğü ayakta tedavi birimleri bulunmaktadır. 2007 yılında yürütülen 
terapötik klinik denemelerde rekor bir sayıyla 12.000 hasta yer almıĢtır. M. D. Anderson, kanserle 
iliĢkili yedi tane tıp disiplininde lisans derecesi ve biyomedikal bilimler alanında hem yüksek 
lisans hem de doktora derecesi vermektedir. Enstitü, orta Teksas‘ ta iki birimi bulunan bir Bilim 
Parkı da iĢletmektedir ve Ġspanya Madrid gibi uzak yerlerde bakım hizmeti veren kurumlarla 
bağlantılara sahiptir. Aynı zamanda Asya, Avrupa ve Orta ve Güney Amerika‘da kardeĢ kurum 
anlaĢmalarına sahiptir.  

 
Avusturya Çocuk Kanserleri AraĢtırma Enstitüsü (CCRI) 
Avusturya‘nın Viyana kentinde bulunan Çocuk Kanserleri AraĢtırma Enstitüsü (CCRI) 

çocukluk kanserlerinin nedenleri ve geliĢkin tedavileri üzerine uzmanlaĢmıĢ araĢtırmalar 
yürütmektedir. Bu enstitü ebeveynlerin inisiyatifiyle 1986 yılında kâr amacı gütmeyen yardım 
amaçlı bir dernek olarak kurulan St. Anna Kinderkrebsforschung tarafından desteklenmektedir. 
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CCRI Avusturya‘daki en büyük çocuk hastanesi olan ve özel olarak onkoloji alanına odaklanmıĢ 
bulunan St. Anna Kinderspital ile yakın iĢ birliği içindedir. CCRI halihazırda 9 araĢtırma grubuna 
ve bir dokümantasyon bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. BaĢlıca araĢtırma alanları çocukluk 
kanserlerinde genetik anomalilerin iĢlevsel sonuçlarına iliĢkin çalıĢmaları, tümörle mücadele ve 
hematopoetik kök hücre transplantasyonunu geliĢtirmeye yönelik olarak immün sistemin 
düzenlenmesini, daha baĢarılı teĢhis ve terapinin bireyselleĢtirilmesini içermektedir. CCRI ayrıca, 
pediatrik kanser hastaları üzerinde gerçekleĢtirilen bir dizi klinik denemeyi de desteklemektedir. 
CCRI pek çok Avrupa araĢtırma projesinde yer almakta ve bilimsel bilginin ilerlemesini sağlamak 
ve kanserli çocuklarda elde edilen sonuçları iyileĢtirmek amacıyla Avrupa ve ABD‘deki baĢlıca 
pediyatrik araĢtırma ve tedavi merkeziyle yakın iĢ birliği yapmaktadır. 

 
Tanzanya Ocean Road Kanser Enstitüsü (ORCI )  
Ocean Road Kanser Enstitüsü (ORCI), 1996 tarihli parlamento kararıyla Darüsselam‘da 

Tanzanya‘nın Ulusal Kanser Enstitüsü olarak kurulmuĢtur. ORCI ülkede kanser tedavisi, eğitimi, 
araĢtırması ve kanser izleme ve kanser tedavisi üzerine uzmanlaĢmıĢ tek kanser merkezidir. 
KuruluĢundan bu yana ORCI Tanzanya‘da Kanser Kontrolü Ulusal Koordinatörü olarak 
belirlenmiĢ ve ülke içinde kanser kontrolüne iliĢkin eylemlerin geliĢmesini temin etmek ve bu 
amaçla yollar formüle etmek üzere yetkili kılınmıĢtır. ORCI 10 yıllık süre boyunca Tanzanya‘da 
kanser kontrolünün önderi olmuĢ, kanser önleme, erken teĢhis, kanser tedavisi, insan kaynaklarının 
geliĢtirilmesi, araĢtırma, izleme ve Tanzanya Sağlık Bakanlığı‘nın sevk sistemi üzerinden bilgi ve 
palyatif bakım sağlama gibi stratejik alanlarda etkinlikler gerçekleĢtirmiĢtir. 

ġu anda ORCI‘nin 160 yatağı ve 200 personeli bulunmaktadır. ORCI ünlü bir üçüncü 
derece bakım merkezi olarak her yıl Tanzanya‘nın her yerinden ve Malavi, Zambiya ve Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti gibi komĢu ülkelerden gelen 3000 hastayı kabul etmekte ve yılda 10.000 
hastayı ise taburcu etmektedir. 

2006‘da IAEA Kanser Tedavisi için Eylem Programı‘nın (PACT) Tanzanya 
hükümetinin kanser kontrolü becerilerini artırmak üzere yaptığı tavsiyelerinin onaylanması üzerine 
ORCI, Sağlık Bakanı tarafından atanan bir yürütme kurulu oluĢturulması amacıyla bir sekretarya 
oluĢturmuĢtur. Yürütme kurulunun ana görevleri ulusal kanser kontrol sisteminin bütün 
bileĢenlerinin formüle edilmesi ve güçlendirilmesi ve Ulusal Kanser Kontrol Programı için eylem 
planlarının geliĢtirilmesidir. 

 
AORTIC (Afrika Kanser AraĢtırma ve Eğitim Örgütü)  
Bu örgüt baĢka ülkede yaĢayan Afrikalı kanser bakımı iĢçileri, bilim adamları ve dostları 

tarafından kurulmuĢ ve kendisini Afrika‘da kanser kontrolünü geliĢtirmeye adamıĢtır. 
AORTIC‘ in temel amaçları Afrika‘da yaygın olan kanserlerle ilgili araĢtırmaları 

ilerletmek, onkoloji alanında sağlık emekçileri için verilen eğitim programlarının yönetilmesine 
destek vermek, kanser kontrolü ve kanserin önlenmesi ile ilgili programların karĢı karĢıya 
kaldıkları güçlüklerin üstesinden gelmek ve Afrika‘da kanser konusunda kamu bilinci yaratmaktır. 

AORTIC‘ in yönetici üyeleri Afrika‘nın her yerinden gelip bilgi iĢçileri olarak 
Afrika‘daki kanser hastalarının ızdırabını dindirmek için gönüllü olan ve kamuoyunca iyi tanınan 
bilim adamlarıdır. Bu bilim adamlarını esas değeri bilgi toplama ve analiz etme ve kanser 
hastasının iĢine yarayacak kararlar alma becerileridir. BaĢka kanser örgütleriyle konferanslar ve 
internet üzerinden, bilgi paylaĢarak, karĢılıklı öğrenerek ve ilgili fikir ve araĢtırmaları kanser 
komünitesine yayarak iĢ birliği içinde çalıĢmaktadırlar. 

AORTIC geniĢ elektronik veri tabanıyla Ġngilizce ve Fransızca olarak üç ayda bir 
yayımlanan gazetesi ve elektronik haber bülteni aracılığıyla küresel toplulukla aktif bir bağlantı 
içindedir. AORTIC Afrika‘da ve dünya genelinde sayısız kanser konferansında temsil edilmiĢtir. 
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Institut Jules Bordet  
Avrupa‘nın kalbinde bulunan Institut Jules Bordet (IJB) Avrupa‘nın kendisini tamamen 

kansere adamıĢ ilk merkezleri arasındadır ve halihazırda Belçika‘daki tek merkezdir. IJB 
Université Libre de Bruxelles‘ in akademik araĢtırma ağına bağlıdır. IJB bir kapsamlı kanser 
merkezi olarak üç ana misyonu bütünleĢtirir: Hasta bakımı, eğitim ve araĢtırma. 

IJB kanserin önlenmesinden kanser görüntülemeye, teĢhise, tedaviye ve rehabilitasyona 
varıncaya kadar bütün hizmetleri, en geliĢmiĢ teknolojileri ve en modern yöntemleri kullanarak 
vermektedir. 154 yatak ve 13 gündüz bakım ünitesiyle IJB, yılda (2000 yeni teĢhisle beraber)  
6000 hastaneye kabul gerçekleĢtirmekte ve 71.000 hastaya ayakta tedavi vermektedir.  

IJB Uluslararası Kanser AraĢtırma Ajansı (IARC) ile yakın bir iĢ birliği içindedir ve çok 
sayıdaki merkezde yürütülen önemli büyük çaplı klinik testleri koordine etmektedir. IJB‘deki 
yüksek kaliteli dönüĢümsel ve klinik araĢtırma faaliyetleri bir yılda yüksek impakt katsayısına 
sahip 200‘den fazla bilimsel makale üretilmesini sağlamaktadır. IJB Avrupa Kanser Enstitüleri 
Örgütü (OECI) üyesidir ve Ģu anda IJB Tıp Bölümü BaĢkanı Prof. Martine Piccart‘ ın baĢkanlığını 
yürüttüğü Avrupa Kanser AraĢtırmaları ve Tedavisi Örgütü (EORTC) ile de güçlü bağları 
bulunmaktadır.  

 
Avrupa Onkoloji Enstitüsü (IEO)  
Ġtalya-Milan‘daki Avrupa Onkoloji Enstitüsü (IEO) Avrupa‘daki en hızlı büyüyen 

kapsamlı kanser merkezidir. Profesör Umberto Veronesi‘nin parlak buluĢu olarak 1994 yılında 
açıldı ve hastane o denli büyüdü ki 2007 yılında 11.000‘den fazla yeni kanser hastası tedavi edildi; 
bunların 3000‘ i meme kanseri hastasıydı.  

Bilim temeli paralel biçimde o denli geliĢmiĢtir ki IFOM-IEO bilim yerleĢkesi de dahil 
olmak üzere tam zamanlı çalıĢan bilim insanlarının toplam sayısı Ģu anda 380‘ i aĢmıĢtır. Geçen 
sene hastane çalıĢanları önleme, görüntüleme, evreleme ve tedaviden acı kontrolü ve destek 
bakımına kadar geniĢ bir yelpazeye yayılan klinik denemelere hastalarının yaklaĢık yarısını sokma 
baĢarısını göstermiĢtir. Hastane çalıĢanları meme kanseri koruyucu cerrahisi ve meme kanserinde 
bir iç operasyon radyoterapisi (IORT) tamamlayan ilk kiĢiler oldular. Bilim laboratuvarları üzerine 
anahtar bir odaklanma normal doku gövde hücrelerinin ve onların kanserli benzerlerinin moleküler 
biyolojisidir. Ayrıca, IEO son dönemde ilk on-line açık eriĢim kanser dergisini baĢlatmıĢtır. 

  

Ġsveç Karolinska Kapsamlı  Kanser Merkezi 
Kısa süre önce Ġsveç‘ in Stockholm kentindeki iki üniversite hastanesi ile Karolinska 

Üniveristesi Hastanesi birleĢmiĢtir. Amaç, Karolinska Enstitüsündeki araĢtırma ve eğitimleri 
Stokholm‘deki sağlık sistemi ile entegre etmek ve translasyonel tıp için bir yapı inĢa etmekti. 
Karolinska Enstitüsü hastanesi ve yerleĢkesi birlikte 18.000‘ in üzerindeki çalıĢanı bulunan bir 
organizasyon oluĢturmuĢtur. Bu karar, daha ileri translasyonel kanser araĢtırmalarının yapılabildiği 
bir ortam yaratmak amacıyla bu yapı bünyesinde daha fazla görünür, iĢlevsel ve kapsamlı bir 
kanser merkezi kurmak için alınmıĢtır. Kanser araĢtırmasıyla ilgilenen yaklaĢık 120 araĢtırma 
grubuyla temel, preklinik ve epidemiyolojik araĢtırma için güçlü bir platforma sahiptir. 

Onkolojik sağlık hizmetlerine (bir translasyonel araĢtırma merkezi olan Karolinska 
Kanser Merkezi) bağlı deneysel kanser araĢtırması laboratuvarları, popülasyona dayalı verileri 
içeren hasta veri kayıtları, bir klinik deneme ünitesi, bir biyolojik bankalama yapısı ve biyomik 
için  kurulan platformu ile translasyonel araĢtırmalar için önemli bir altyapı oluĢturulmuĢtur. 
Özellikle güçlü olduğu alanlarından bir tanesi, Royal School of Technology‘deki  insan proteom 
kaynaklarıyla yapılan iĢ birliğinin de kanıtladığı üzere proteomiklerdir. Merkez Stokholm 
Bölgesi‘ndeki 2 milyon kiĢilik nüfus için onkolojik hizmet sağlamaktadır. Her yıl kanser alanında 
yaklaĢık 700-800 arasında bilimsel rapor ve bunun yanısıra yaklaĢık 80 tane doktora tezi 
yayınlanmaktadır. 
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Ġspanyol Ulusal Kanser AraĢtırmaları Merkezi (Centro Nacional de  
Investigaciones Oncologicas)   

Ġspanya-Madrid‘de bulunan Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas (CNIO), 
bütünüyle temel, dönüĢümsel ve uygulamalı kanser araĢtırmaları konusunda hizmet vermektedir. 
Temel kanser araĢtırmaları genetik (onkogenler ve tümör baskılayıcılar) ve epigenetik olayların 
moleküler mekanizmalarının malin dönüĢüme nasıl katkıda bulunduklarına özellikle genetik 
istikrar ve proliferatif sinyallerin olduğu bölgelerin üzerinde durmak suretiyle yoğunlaĢmaktadır. 
DönüĢümsel araĢtırma öncelikle lenfoma, akciğer, pankreas, idrar kesesi ve melanom üzerine 
odaklanan Moleküler Patoloji Programı ve kuĢaktan kuĢağa geçen meme ve endokrin tümörleri 
tahsis edilmiĢ olan Ġnsan Kanser Genetiği programı tarafından temsil edilmektedir. Biyoenformatik 
ve yapısal biyoloji de CNIO‘da etkin bir biçimde temsil edilmektedir. Son olarak, hedef temelli 
ilaç araĢtırmaları alanında hizmet veren yedi araĢtırma grubu (biyoloji alanında dört, tıbbi kimya 
alanında üç) bulunmaktadır.  

Kanser hücresi biyolojisi üzerine yeni bir program 2008‘de uygulamaya konulmuĢtur. 
CNIO aynı zamanda çok çeĢitli teknolojileri kapsayan on bir destek ünitesine ve Avrupa‘nın en 
büyük genetik olarak iĢlenmiĢ fare tesisine de ev sahipliği yapmaktadır. CNIO‘nun 2006-2007 
yıllarında bilimsel üretimi 166‘sı CNIO‘da ortaya çıkarılmıĢ olan, 134‘ü ise baĢka enstitülerle iĢ 
birliğiyle hazırlanan 300 yayını kapsamaktadır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanser kontrol faaliyetleri pek çok ülkede tek bir elden yani ulusal kanser enstitülerince 

gerçekleĢtirilmektedir. Hemen tüm geliĢmiĢ ülkelerde, hatta pek çok geliĢmekte olan ülkede dahi 
ulusal bir kanser enstitüsü bulunmakta iken ülkemizde böyle bir kurumun olmaması önemli bir 
eksikliktir. 

Dünyanın değiĢik bölgelerinde kurulan bu enstitütüler ulusal düzeyde kanser önleme ve 
tarama çalıĢmaları yanısıra epidemiyolojik veriler toplamakta, kanser kayıtçılığını desteklemekte 
ve tüm bu veriler ıĢığında ulusal kanser kontrol politikaları geliĢtirmektedir. Bunun yanısıra, 
önemli bir kısmı da kansero-genez mekanizmaları, proteomikler gibi translasyonel çalıĢmalar ve 
genetik araĢtırmalar ile yoğunlaĢmıĢtır. 

Ulusal çalıĢmaların yanısıra bu enstitüler aynı zamanda uluslararası alanda da bir birleri 
ile bilgi alıĢveriĢi yapmakta ve ortak bilimsel projelere imza atmaktadır.  

Kanser enstitüleri kuruluĢ yasaları, iĢleyiĢ mekanizmaları, bütçeleri ve çalıĢma konuları 
açısından birbirlerinden farklılıklar gösterse de, dünyanın pek çok yerinde devlet eli ile kurulan, 
sık aralarla denetlenen, bulgu ve hazırladıkları raporlar ile Sağlık Bakanlıklarına yol gösteren bu 
kurumlar ülkelerin kanser kontrol faaliyetlerinin çekirdek yapıtaĢları olmuĢlardır. 

 
KAYNAKLAR: 

1. H. Yılmaz, N. Yazıhan. Türkiye‘de Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal 
Yapıların ve Dünyadaki Ġyi Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, Kanserle SavaĢ Dairesi ve 
TEPAV AraĢtırma Projesi, 2008. 

2. P. Boyle, B. Levin. Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kanser AraĢtırma Kurumu, Dünya 
Kanser Raporu 2008. 

3. B. Jönsson and N. Wilking The burden and cost of cancer Ann Oncol 2007 18: 8-22 
4. B Jönsson and N. Wilking Cancer research and development and the drug development 

process. Ann Oncol 2007 18:49-54 
5. B Jönsson and N. Wilking The effect of cancer drug vintage on cancer survival and mortality 

Ann Oncol 2007 18:67-77 
 
 
 
 



- 423 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 5.2. TÜRKĠYE’DE KANSERLE MÜCADELEYE YÖNELĠK KURUMSAL YAPI  
Türkiye‘de sağlık politikalarının oluĢturulması ve uygulamasından sorumlu temel 

koordinatör bakanlık Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık Bakanlığı 1988 tarihli 183 sayılı KHK‘nin birinci 
maddesinde açıkça vurgulandığı Ģekilde;  

 Herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak,  
 Ülkenin sağlık Ģartlarını düzeltmek,  
 Fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek ve halka 

sağlık hizmetlerini ulaĢtırmak,  
 Sağlık kuruluĢlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmek  
amaçlarıyla kurumsal olarak yapılandırılmıĢ, sorumluluk yüklenmiĢ ve kamu kaynağı 

kullanımı konusunda yetkilendirilmiĢ bir bakanlıktır. 
AĢağıdaki Ģekilde Sağlık Bakanlığı ana hizmet birimleri ile araĢtırma ve politika 

geliĢtirmede destek veren temel kurumlar gösterilmektedir. Bakanlığın hizmet sunumunda yer alan 
alt kurumsal yapılar buradakinden daha fazladır. Burada gösterilen hizmet üreten ana birimler ile 
politika oluĢturma ve araĢtırma da ana hizmet birimleriyle birlikte doğrudan destekte bulunan 
birimlerdir. Personel Genel Müdürlüğü, AB Koordinasyon Daire BaĢkanlığı, Ġdari ve Mali ĠĢler 
Daire BaĢkanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Proje Dairesi gibi birimler hizmetin yerine 
getirilmesinde Ģüphesiz ki önemli destek hizmeti vermektedir. 

Organizasyon Ģemasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, ana hizmet birimleri 
altında gösterilen TSHGM (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü), THGM (Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ve ĠEGM (Ġlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü) altında yer alan AÇSAP 
(Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri), KSDB (Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı), 
Veremle SavaĢ Dairesi ve Sıtmayla SavaĢ Dairesi BaĢkanlıklarının arasında bir hiyerarĢik iliĢkinin 
olmadığıdır. 

Kanserle ilgili hizmetlerin yerine getirilmesinde birincil düzeyde iliĢkili olan üç temel 
genel müdürlüğün görevleri aĢağıda özetlenmektedir:  

 

 5.2.1. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
181 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname‘nin 9 uncu maddesi ile Genel Müdürlüğün Görevleri:  
(i) Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin 

verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve iĢtirakini temin etmek,  
(ii) BulaĢıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aĢılama ve 

bağıĢıklık hizmetlerini yürütmek,  
(iii) Sağlıklı çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığını ilgilendiren her türlü 

tedbiri almak ve aldırmak ve gayrisıhhî müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek 
ve gerekli denetimlerini yapmak,  

(iv) Yenilecek ve içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren eĢya 
ve levazımı sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli hallerde izin vermek,  

(v) Ġçilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, sıcak ve soğuk hamamlar ile 
içmeceler tesisi, mezbaha inĢaatı, mezarlıklar tesisatı, ölü defni ve nakli iĢleri ve lağım ve mecralar 
tesisatı ile ilgili sağlık düzenlemeleri yapmak ve denetlemek, insan sağlığını tehlikeye düĢürecek 
amillerle mücadele etmek, 

(vi) Zehirli ve uyuĢturucu maddelerle, tıbbi ve hayati müstahzarları, insan 
sağlığında kullanılan her cins serum ve aĢıları, bunların yapıldığı ve satıldığı yerleri denetlemek,  

(vii) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarını yürütmek, sağlık 
ocaklarının yataklı tedavi kurumları ile iĢ birliğini düzenlemek, 

Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  
TSHGM yasal düzenlemede de açıkça görüleceği üzere birincil ve ikincil korumaya 

yönelik hizmetleri planlamak ve yürütmekle sorumlu temel bir birimdir. 
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Sağlık  

Bakanlığı 

Ana Hizmet 
Birimleri 

Politika ve 
AraĢ. Desteği 

Veren Bir. 

 

Yüksek 

Sağlık ġurası 

Temel Sağ. 
Hizm.Genel 

Md. 

Strateji 

GeliĢtirme BĢk. 

Kanserle SavaĢ 
D. BĢk. 

 
AÇSAP 

Ġ laç Ecz.  
Gn. Md. 

 

Refik Saydam 
Hfz. Mrk. BĢk. 
/ Hfz. Mektebi 

 

Tedavi Hizm.  
Gn. Md. 

 

Veremle SavaĢ 
D. BĢk. 

Sıtmayla SavaĢ 
D. BĢk. 

 
 ġekil 161. Sağlık Bakanlığı SeçilmiĢ Ana Hizmet Birimleri Ġtibarıyla Kurumsal Yapısı 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 

 5.2.2. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
 181 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname‘nin 10‘uncu maddesi ile Genel Müdürlüğün görevleri:  
(i) Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumları ile bu kurumlara bağlı sağlık 

kuruluĢlarını açmak, kapasitelerini artırmak, malî, idarî ve teknik her türlü iĢlemlerini düzenlemek, 
takip etmek, yürütmek ve gerektiğinde bunları kapatmak, 

(ii) Milli Savunma Bakanlığı‘na bağlı yataklı tedavi kurumları dıĢında kalan kamu 
kuruluĢlarına, özel sektöre, yabancılara ve azınlıklara ait yataklı tedavi kurumlarına açılıĢ ruhsatı 
vermek, gerekenlerin yatak ve tedavi ücret tarifelerini tespit ve tasdik etmek, bu kurumların fiziki  
yapılarını tetkik etmek ve gerektiğinde çalıĢmalarını yasaklamak, 

(iii) Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini sağlamak için kan merkezleri 
ve istasyonlarını açmak, açtırmak, denetlemek ve gerektiğinde kapatmak, 
                Ģeklinde sıralanmıĢtır.  

Ayrıca dünyada tıp, teknoloji ve bilim dalı olarak hızla geliĢim göstermektedir. Bu 
geliĢme, tıbbın bütün alanları ile doğrudan bağlantılı olan endüstri ve iĢletme alanlarında da 
görülmektedir. Bu alanlar, bütün ülkelerin sağlık politikalarının belirlenmesinde de önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu bağlamda, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerek kuruluĢu ve gerekse 
iĢleyiĢindeki yoğunluk ve tıbbın her alanı ile olan birebir iliĢkisinden dolayı; toplam kalite 
hizmetleri, tıbbî ürünlerin ruhsatlandırma ve standardizasyonu, biyomedikal mühendislik 
hizmetleri, organ ve doku nakli hizmetleri, kronik hastalıklar, geriatri hizmetlerini de 
yürütmektedir. 

 



- 425 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 5.2.3. Ġ laç Eczacılık Genel Müdürlüğü 
 Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün görevleri ise  
(i) Sağlık hizmetlerinde kullanılacak ilaçların imalini, ithalini ve piyasaya arz 

Ģekillerini izne bağlamak, ilaçların kaliteli olarak uygun fiyatlarla ve sürekli bir Ģekilde halka 
ulaĢmasını sağlamak, bu amaçla gerekli kontrolleri yapmak,  

(ii) Farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım ve depolama 
üniteleri ile eczanelerin açılıĢ ve çalıĢmalarının esaslarını tespit etmek, gerekli denetimleri 
yapmak,  

(iii) UyuĢturucu ve psikotrop maddelerin ithal, imal, ihraç ve yurt içi tüketiminin 
esaslarını tespit etmek ve denetlemek,  

(iv) Türk farmakopesi (Kodeksi) ile değiĢiklik ve eklerinin yürürlüğe girmesini 
sağlamak,  

Ģeklinde belirlenmiĢtir. 

 

 5.2.4. Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı  
KSDB‘nin görevleri 1983 tarihli 181 karar sayılı Bakanlığın TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘nin 16. maddesinde aĢağıda sıralandığı Ģekilde geniĢ bir 
perspektifte tanımlanmıĢtır: 
 Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaĢ hizmetlerini planlamak, 

uygulamak ve bu hizmetlerin etkin ve etkili bir Ģekilde verilmesini sağlamak,  
 Kanserle ilgili her türlü istatistikî bilgileri toplamak, veri toplamadan baĢlayıp tanı ve tedaviye 

kadar uzanan alanlarda araĢtırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve özendirmek, kanserle 
savaĢta gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, bu bilgileri araĢtırma ve inceleme 
sonuçlarına göre değerlendirmek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamak ve 
uygulatmak,  

 Kanserle savaĢ için sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,  
 Kanserle savaĢ alanında hizmet veren veya çalıĢmalarda bulunan kamu kurum ve kuruluĢları 

ile gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢileri ve gönüllü kuruluĢlarca açılacak sağlık tesis ve 
kuruluĢlarının tespit edilecek standartlar içinde açılıĢına izin vermek, faaliyetlerini denetlemek 
ve yönlendirmek,  

 Kanserle savaĢ hizmetlerine halkın gönüllü iĢtiraki ve yardımını sağlamak bu konuda gerçek 
ve tüzel kiĢiler ve gönüllü kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak ve imkânlar ölçüsünde bunlara 
yardımda bulunmak ve yol göstermek,  

 Kanserle savaĢta yer alacak personelin yetiĢtirilmesi konusunda gerekli tedbirleri tespit etmek 
ve bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak,  

 Kanserle savaĢ konusunda halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ 
birliği yaparak yürütmek,  

 Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 
KSDB‘nin görevlerini belirleyen bu hükümlere bakıldığında BaĢkanlığın Türkiye‘de 

kanser kontrolüne yönelik sorumluluklarını beĢ ana baĢlıkta toplamak mümkündür: 

 
1. Kanser Politikalarının OluĢumu: Politikaların oluĢturulması konusunda Bakana 

danıĢmanlık yapmak ve bu çerçevede oluĢan politikaların planlanması, uygulanması ve 
organizasyonu KSDB‘nin temel görevleri arasında yer almıĢtır. Kanserle etkin mücadeleye yönelik 
ulusal kanser kontrol programı ve yürütülen uluslararası iliĢkiler bu sorumluluğun gerektirdiği 
uygulamalardır.  

 
2. Kanserin Önlenmesi: Kanserin oluĢumuna yol açan faktörleri ortaya koymak, 

araĢtırmalar yapmak ve bunlarla ilgili uygulamaları ve eylem planlarını hayata geçirmek için 
gerekli giriĢimlerde bulunmak, eğitim gibi programlarla toplumsal farkındalığı artırmak. 
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3. Kanserle Mücadelede Erken TeĢhis: Kanserlerin erken teĢhisine imkân tanıyacak 

kurumsal yapıların oluĢumuna katkıda bulunmak, bunların gerçekleĢtirilmesi için gerekli kurumlar 
nezdinde giriĢimlerde bulunmak, tarama programlarını hazırlamak ve uygulamak/uygulatmak, tanı 
standartlarını geliĢtirmek.  Meme ve serviks kanseri tarama programları, KETEM‘ ler yoluyla 
sağlık hizmeti sunumu bu sorumluluğun gerektirdiği programlardır. 

 
4. Tanı ve Tedavi Standartları GeliĢtirmek, Ġzlemek ve Kontrol Etmek: Kanserin 

erken teĢhisine ve etkin tedavisine yönelik standartları geliĢtirmek ayrıca sağlık hizmetine yönelik 
ilgili kurumsal yapı ve organizasyon standartlarını belirlemek, denetlemek ve izin vermek.   

 
5. Koordinasyon: Kansere yönelik farklı kurumların uyumlu bir Ģekilde çalıĢmasına ve 

farklı hizmetlerin koordineli bir Ģekilde yürütülmesine yönelik sorumlulukları yerine getirmek.  
KSDB‘nin üstlendiği görev ve yetkilerin kullanılmasında SB‘nin diğer birimleriyle farklı 

düzeylerde iliĢkisi bulunmaktadır. Gerek ilgili birimlerin görev ve yetkilerini düzenleyen yasal 
mevzuat gerekse mevcut iĢleyiĢ kansere yönelik politikaların etkin uygulanması, hizmetin istenen 
düzey ve kalitede sunulması açısından KSDB‘nin diğer birimlerle koordineli bir iĢ birliği içinde 
çalıĢmasını gerektirmektedir.  

Ġzleyen bölümde ayrıntılı olarak ele alındığı üzere Sağlık Bakanlığı içinde rol ve 
sorumlulukların paylaĢımına politika oluĢumu, birincil koruma, ikincil koruma, tedavi, 
rehabilitasyon, araĢtırma ve kanser kayıtçılığı çerçevesinde bakarsak: 

Politika OluĢumu: Sağlık Bakanlığının kansere yönelik politika oluĢturmasında KSDB 
temel iĢlevleri üstlenmektedir. KSDB kanser politikasının oluĢumunda gerek doğrudan gerek 
çeĢitli alt kurullar yardımı ile katkıda bulunmakta ve koordinatör rolü üstlenmektedir.  

Birincil Koruma: Bu alanda epidemiyolojik çalıĢmaların yapılması, eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetleri esas olarak KSDB tarafından yürütülmektedir. Ancak eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetleri TSHGM tarafından da sağlanmaktadır. AÇSAP gibi birimler de çeĢitli 
kanserler konusunda danıĢmanlık yapmaktadır. IEGM aĢıların sağlanması konusunda birincil 
koruma alanında faaliyet göstermektedir. 

Ġkincil Koruma: KSDB tarama ve erken teĢhis standartlarını oluĢturmaktadır. 
Taramalar KSDB‘ye bağlı, esas olarak erken teĢhise yönelik hizmet sunan KETEM‘ ler ve 
TSHGM tarafından yapılmaktadır.   

Tedavi: Tedavi hizmetlerinin genel olarak düzenlenmesi, ruhsatlandırma, denetleme, 
personel planlama, cihaz planlama, ödenek planlama yatak/hastane planlaması, personel eğitimi, 
tedavi protokolleri için görüĢ verme iĢlevleri THGM‘nin sorumluluk alanında bulunmaktadır. 
Tedavi için gerekli ilaçların sağlanması konusunda ĠEGM çalıĢmaktadır. KSDB bünyesindeki 
UKDK (Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu) Tedavi Alt Kurulu ve UKDK Alternatif ve Tamamlayıcı 
Alt Kurulu yardımıyla tedavi konusunda tavsiye niteliğinde kararların alınmasını sağlamaktadır.  

Rehabilitasyon Hizmetleri: THGM tarafından düzenlenmekte ve TSHGM tarafından 
sunulmaktadır. Bu alanda da gerekli ilaçların bulunabilirliğini sağlamak ĠEGM‘nin 
sorumluluğundadır. KSDB rehabilitasyonun tüm kanser tanı ve tedavi basamaklarına entegre 
edilmesi yönünde çalıĢmakta, alt kurullar eliyle tavsiye nitelikli kararlar üretmektedir. 

AraĢtırma: Bu alanda çok sayıda birim faaliyet göstermektedir. TSHGM tanı ve risk 
faktörleri konusunda araĢtırma yapmakta, Refik Saydam Hıfsısıhha Merkezi BaĢkanlığı (RSHMB) 
talep üzerine projeksiyonlar ve analizleri gerçekleĢtirmekte, yine Sağlık Bakanlığının bazı 
birimleri kanserle ilgili saha araĢtırmaları yürütmektedir. KSDB araĢtırma projelerini geliĢtirmekte 
ve yürütülen projeleri desteklemektedir. AraĢtırmaların etik boyutu ĠEGM tarafından 
değerlendirilmektedir.  

Kanser Kayıtçılığı: Temel olarak KSDB‘nin sorumluluğunda bulunmaktadır. Veri 
standartlarının belirlenmesi, veri kalitesinin sağlanması, kayıt merkezlerinin oluĢturulması, 
denetlenmesi, bilgi sistemlerinin oluĢturulması gibi faaliyetler KSDB tarafından yürütülmektedir. 
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TSHGM Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ile kanser kayıtçılığına katkıda bulunmakta, Strateji 
GeliĢtirme BaĢkanlığı (SGB) ise verileri yayınlamaktadır.  

Bu yapıya Sağlık Bakanlığı dıĢı diğer hizmet sunucular ve paydaĢlar eklendiğinde 
kansere yönelik programların ne düzeyde bir koordinasyonu ve iĢ birliğini gerektirdiği daha açık 
görülmektedir. Bu anlamda, birincil korumada çeĢitli dernek ve vakıflar, ikincil korumada kamu 
ve özel sağlık kurumları, tedavi hizmetlerinde üniversiteler, diğer kamu ve özel kurum hastaneleri, 
araĢtırmada ise TÜBĠTAK ve üniversiteler ile dıĢ projelerin paydaĢları ciddi bir politika 
belirleyiciliği ve güçlü bir koordinasyon ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır.  

Kansere yönelik tedavi hariç olmak üzere KSDB bütün alanlarda birinci düzeyde 
sorumluluğa ve yetkilendirmeye sahip kurumsal bir yapı hüviyetini taĢımaktadır. O zaman temel 
sorun KSDB‘nin bu düzeyde bir sorumluluk kapsamını nasıl etkin bir Ģekilde yerine getireceği 
olmaktadır. 

Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığının Bütçesi ve Personel Yapısı 
KSDB kaynak yapısına bakıldığında kaynakların üç ana alandan geldiği görülmektedir; 

bütçe ödenekleri, döner sermaye payları ve diğer kurumların bütçelerinden girdilerin finansmanı 
için kullanılan kaynaklar. Bütçe ödenekleri için de AB ve Dünya Bankası baĢta olmak üzere 
kullanılan kredi ve hibeler de yer almaktadır. 

 
Tablo 100. KSDB Bütçe GerçekleĢmeleri ve Kaynak Yapısı  

bin YTL 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Bütçe 527 485 3,885 4,149 3,932 4,042

Döner Sermaye 273 203 371 305

Toplam 527 485 4,157 4,353 4,304 4,347

Bütçe 1.16 0.87 5.99 5.47 4.59 4.14

Döner Sermaye 0.42 0.27 0.43 0.31

Toplam 1.16 0.87 6.41 5.74 5.03 4.46

Bütçe 100.0 100.0 93.4 95.3 91.4 93.0

Döner Sermaye 6.6 4.7 8.6 7.0

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

* Bütçe rakamı bütçe tahminini; Döner Sermaye tutarı ise ilk sekiz ay gerçekleşme sonrası yıl sonu tahmini 

yansıtmaktadır

GSYİH'ya Oranları (%0)

% Distribution

 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
KSDB‘nin bütçesi 2005 yılından itibaren bir sıçrama göstererek GSYĠH‘ye oran olarak 

binde 0,9‘dan binde 6‘nın üstüne çıkmıĢtır. Ġzleyen yıllarda ise binde 4-5 arasında değiĢen 
oranlarda bir geliĢme göstermiĢtir. Kurum bütçesinin 2005 yılından itibaren bu düzeyde artıĢ 
göstermesi yatırım tertibinde yer alan ödeneklerin kullanım oranlarının artmasından 
kaynaklanmaktadır. Kaynakların ortalama olarak %  93‘ü bütçeden sağlanırken geri kalan kısım 
döner sermaye kaynaklarından gelmiĢtir. KSDB tarafından kullanılmayıp diğer birimlere tenkis 
suretiyle aktarılan tutarlar ayıklanıp bakıldığında ise kaynakların kullanımı aĢağıdaki gibi 
çıkmaktadır. Buna göre 2005 yılında binde 3‘ ler düzeyinde çıkan harcama düzeyi, izleyen yıllarda 
artarak sadece binde 4‘ lere çıkmıĢtır. 

2008 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin %  95‘ i TSHGM ve THGM‘ne tahsis edilmiĢtir. 
KSDB‘nin toplam bütçe ödenekleri içinde aldığı pay %  0,037‘dir. 

KSDB‘nin 2010 yılı itibarıyla toplam personel sayısı 36 (4 doktor, 28 teknik personel , 4 
hizmetli)‘dır. 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanserle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığının pek çok ilgili birimi görev 

almaktadır. Kanserle SavaĢ Dairesinin yanısıra, Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri ve 
Ġlaç Eczacılık Genel Müdürlükleri de bu faaliyetlerde önemli roller almaktadır. Bunların yanısıra, 
AÇSAP (Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Hizmetleri), Refik Saydam Hıfsısıhha Merkezi 
BaĢkanlığı ve Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı gibi diğer birimlerin de katkıları olmaktadır. Bu 
nedenle, ülkemizdeki mevcut yapı çok koordine ve sıkı iletiĢim içerisinde bir çalıĢma 
gerektirmektedir. 

Kanserle SavaĢ Dairesi son yıllardaki düzelmelere rağmen halen gerek personel sayısı 
gerekse de bütçe açısından diğer genel müdürlüklerin gerisindedir.  

 

KAYNAKLAR: 
1. H. Yılmaz, N. Yazıhan. Türkiye‘de Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal 

Yapıların ve Dünyadaki Ġyi Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, Kanserle SavaĢ Dairesi ve 
TEPAV AraĢtırma Projesi, 2008. 

 

5.3. KANSERLE SAVAġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ YAPISAL SORUNLARI VE 
ULUSAL KANSER KURUMUNUN GEREKLĠLĠĞĠ  

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı (KSDB)‘nın mevcut 
yapısal organizasyonu içerisinde kanser kontrolüne iliĢkin mevcut sorunları, çözüm yolları ve 
muhtemel bir ulusal kanser kurumunun bu sorunların giderilmesindeki rolünün tartıĢılması için 
Ağustos 2008‘de bir çalıĢtay düzenlenmiĢtir. ÇalıĢtaya Bakanlık temsilcileri ile beraber, Dünya 
Sağlık Örgütü temsilcileri, TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı) ve çeĢitli sivil 
toplum örgütleri katılmıĢtır. AĢağıda bu çalıĢtaydan elde edilen çözüm önerileri özet olarak 
sunulmuĢtur. 

 

 5.3.1. Sorun Alanları 
Mevcut yapıda, KSDB‘nin kurumsal yapısı içerisinde, politika oluĢturma, hizmet 

sunumu ve araĢtırma alanlarında çok çeĢitli sorunları vardır. Sorun alanları her bir konuda öncelik 
sırasına göre Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 

 
SeçilmiĢ Sorun Alanları Ġçin Enstitü/Kurum OluĢumu 
Sorunların çözümüne yönelik enstitü ve/veya kurum Ģeklinde yeni bir yapının 

gerekliliği; politika, hizmet sunumu ve araĢtırma baĢlıkları altında incelenebilir.  

 
A. Politika OluĢumu 
Sorun 1. Ekonomik kaynakların yeterli olmaması: Enstitü kurmadan, mevcut yapıda 

düzenlemelerle bu sorunun üstesinden gelinemeyeceği açıktır. Sorunun çözümüne yönelik bir 
enstitü kurulması yeni ve bağımsız gelir kaynaklarının oluĢması, kullanımın planlı, bağımsız ve 
etkin olması ve kaynak israfının önlenmesi açılarından avantajlı görülmüĢtür. Enstitü kurulumunda 
yasal düzenlemelerle yeni bütçe kaynaklarının oluĢturulması ve bütçe kaynaklarının kullanımında 
özerklik getirilmesi  baĢarıyı sağlama açısından önemlidir. 

 
Sorun 2. Mevzuat ve organizasyon eksikliği: Enstitü ile çok baĢlılığı önlemek, iĢ 

birliği-katılımcı kararlarının alınmasının hızlandırılması, kararların etkin alınması ve yaptırım 
gücünün artırılması mümkün olabilir.  

Enstitü ile ilgili yasal düzenlemelerde, Enstitünün  alanında en üst yetkili (düzenleyici) 
olmasının sağlanması, personel konusunda özerk yetki kullanımı ve yöneticilerin standartlarının 
açık olarak belirlenmesi baĢarılı bir kanser kurumu açısından önemlidir. 
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Sorun 3. Niteliksel ve niceliksel insan kaynağı ve planlama eksikliği: Sadece bir daire 
baĢkanlığı olarak mevcut yapıda düzenlemelerle bu sorunun üstesinden gelinemeyeceği açıktır.  
Kanser eğitiminin tek elden etki yönlendirilmesi, nitelikli ve yeterli sayıda insan kaynağı ve 
istihdamı ile nitelikli personel hareketliliğinin önlenmesi kurumsallaĢmanın getireceği 
avantajlardır.  

Ulusal kanser kurumu kurulurken nitelikli personelin özlük hakları ve nitelikli personel 
istihdamına yönelik yasal düzenleme, diğer kurumlarla yeterli koordinasyon, her türlü eğitim 
verilebilmesi için yasal düzenleme, YÖK ile yetki çakıĢmasının önlenmesi, TÜBĠTAK ve benzeri 
kuruluĢlarla gereken koordinasyonun sağlanması özellikle dikkat edilmesi gereken alanlar olarak 
belirlenmiĢtir.  

 
B. Hizmet Sunumu 
Sorun 1. Kanser erken tanı ve tarama hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için 

ihtiyaç duyulan ve Ģu anda tanımları yapılmamıĢ olan meslek gruplarının tanımlarının 
yapılması, eğitimlerinin kurumsallaĢması ve kadro tahsislerinin yapılması (sitoteknolog-
sitoteknisyen, palyatif bakım uzmanın vs.): Etkili bir planlama ve kurumlar arası koordinasyon 
sağlanması suretiyle bu sorunun üstesinden gelinebilir ve ulusal bir kanser kurumuna bu kapsamda 
gerek yoktur.   

Bununla birlikte bir enstitü kurulması durumunda (Özerk ve geniĢ yetkileri olan bir 
kurum olması Ģartı ile) bütçe avantajları, yaptırım gücünün artması ve kansere özel stratejisi 
sayesinde ulusal ve uluslararası temsiliyette hareket kabiliyeti ve hızlı koordinasyon avantajları 
olacaktır. 

Bu sorunun çözümünde bir enstitü kurmanın dezavantajı ise kurumsallaĢmanın zor bir 
süreç olması ve vakit gerektirmesidir. Yine aynı konuda hizmet veren diğer kurumlarla süreç 
sırasında yetki kargaĢası ve çatıĢma olabilir. 

Enstitü ile ilgili düzenlemelerde Sağlık Bakanlığı, SGK, Maliye Bakanlığı, YÖK, 
Üniversiteler ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)‘den destek alınması, mevzuat çatıĢması olmaması 
ve sorumlulukların net tanımlanmasına dikkat edilmelidir. 

Kısacası Ulusal Kanser Enstitüsü;  Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nın 
fonksiyonlarını aynen devam ettirecek Ģekilde tanımlanmamalı, yetki ve hareket kabiliyeti 
arttırılmalı, bütçesi gerektiği kadar olmalıdır. 

 
Sorun 2. Erken tanı ve birincil korumada farkındalık eksikliği: Ġlgili birimlerle 

(Üniversiteleri Eğitim ve AraĢtırma Hastaneleri, KETEM‘ ler) koordinasyonun sağlanması 
koĢuluyla sorunun çözümü mümkün görülmektedir ve kanser kurumuna ihtiyaç yoktur. 

Bu sorunun çözümünde bir enstitü kurmanın avantajları ilgili politikaların tek elden 
yürütülebilmesi, kurumlar arası hızlı koordinasyon sağlanması ve kaynak yönetiminin daha planlı 
yapılabilmesidir.  

 
C. AraĢtırma 
Sorun 1. Üniversitelerde, eğitim ve araĢtırma hastanelerinde araĢtırmacı ve 

uygulamacı akademik personelin kesin çizgilerle ayrılmamıĢ olması ve sadece araĢtırmacı 
kadroların bulunmaması: Enstitü kurulmadan, üniversitelerde, YÖK, Sağlık Bakanlığının 
mevzuatında ve uygulamalarda benzer yaklaĢımların gerçekleĢtirilmesi ile sorun çözülebilir.   

Bu sorunun çözümünde bir enstitü kurmanın avantajları; bünyesinde tam zamanlı 
araĢtırmacı kadrolar bulundurarak, araĢtırmacı standartlarını ve çalıĢma koĢullarını düzenleyerek 
örnek teĢkil etmesi,  araĢtırmacılığı nitelik ve nicelik olarak teĢvik etmesi ve özerk yapısı, 
kendisine ait bütçesi ve yeterli personel sayısı ile batı toplumunda varılmıĢ olan düzeyde kanser 
epidemiyolojisi, demografik yapısı, erken tanı ve tedavi uygulamaları ve ekonomik katkıları 
sağlamasıdır.  
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Bu sorunun çözümünde bir enstitü kurmanın dezavantajları ise politik baskı altında 
kalabileceği, üniversite ve eğitim araĢtırma hastanelerinin atıl duruma gelmesine yol açılabilecek 
olmasıdır.  

Enstitü ile ilgili yasal düzenlemelerde, idari ve ekonomik bakımdan özerk olması, kadro 
seçiminde objektif kriterlerin belirlenmesi, iĢe göre seçim yapılması ve performans kriterlerinin 
belirlenmesi konularına dikkat edilmesi baĢarılı ve örnek bir kurum için gereklidir. 

Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise kaynakların yerinde ve zamanında 
kullanılması, çalıĢanların iyi seçilmesi (nitelikli, geliĢime açık), tarafsızlık ve diğer ilgili 
kuruluĢlarla çok iyi koordinasyon içinde çalıĢmasıdır.  

 
Sorun 2. AraĢtırmalara ayrılan mali kaynakların yetersizliği: Enstitü kurulmadan da 

kaynaklar uygun Ģekilde dağıtılarak verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve 
araĢtırmaların yapılmasında ekonomik ve insan kaynakları yönünden eksikliklerin giderilmesi 
mümkündür.  

Bu sorunun çözümünde enstitü kurmanın avantajları mali kaynağın daha iyi kontrolü ve 
efektif kullanımının sağlanması olarak görülürken, enstitü kurmanın dezavantajları ise birinci 
sorunda olduğu gibi Enstitünün politik baskı altında kalması ve yanlıĢ politikalarla Üniversite ve 
eğitim araĢtırma hastanelerinin atıl duruma gelmesidir.  

 

 5.3.2. Ulusal Kanser Kurumu’ndan Beklentiler 
 Ulusal Kanser Kurumu'ndan beklentiler Ģöyle sıralanabilir; 

 Kanserle mücadeleye yönelik politikaların ulusal kanser politikalarıyla uyumlu ve katılımcı bir 
çerçevede oluĢturulması, politika önceliklerine dayanan programların sonuç odaklı olmak 
üzere yürütülmesinin koordine edilmesi.   

 Tüm paydaĢların temsil edildiği bir danıĢma kurulu ile güçlendirilmiĢ mesleki yeterliliğe ve 
çalıĢma programına sahip yeni bir kurumsal yapının oluĢturulması suretiyle parçalı gibi 
gözüken mevcut yapının hedefe yönelik organize edilmesi. 

 Uluslararası standartlara uygun kayıt sistemi kurulması ve epidemiyolojik çalıĢmaların 
geliĢtirilmesi. Bu Ģekilde pasif kayıtçılıktan aktif kayıtçılığa geçilmesi ve risk analizlerinin 
yapılması konusunda uzmanlaĢılması, uluslararası bulgularla ülke farklılıklarının dikkate 
alındığı araĢtırmalara girdi sağlanması. 

 AraĢtırma sonuçları dikkate alınarak kamuoyunda ve sektörde farkındalığı artırmaya ve 
kaynakların etkin kullanılmasına yönelik doğru yönlendirmeleri yapacak çalıĢmaların, 
projelerin ve faaliyetlerin sürdürülmesi. Bu Ģekilde, kanseri önleyecek önlemleri konuĢmaktan 
ziyade toplumda aktif uygulamayı güçlendirecek bir yapıya geçilmesi. 

 Etkin tarama programlarının ve standartlarının oluĢturulmasına yönelik kurumsal altyapı bilgi 
birikiminin oluĢturulması. Böylece, pasif fırsatçı taramadan toplum bazlı aktif taramaya 
geçiĢin sağlanması. 

 Tedavi standartlarının oluĢturulması, uluslararası standartların maliyet etkinliğini de göz önüne 
alarak uyarlanması ve sürekliliğinin sağlanması için kapsamlı araĢtırmalarda ve çalıĢmalarda 
bulunulması. 

 Bilimsel araĢtırmalar içinde kanser araĢtırmalarına yönelik projelerin hedeflenen stratejik 
amaçlar çerçevesinde önceliklendirilmesi ve ayrılan fonların doğru projelere doğru zamanda 
aktarılması ve projelerin izlenmesi yoluyla kaynakların etkin kullanılması. 

 Kanserle mücadelede farklı kurumların ve çalıĢma alanlarının konusu olan faaliyetlerin 
koordine edilmesi, disiplinler arası çalıĢmaların yapılması ve kansere yönelik farklı meslekleri 
ilgilendiren alanlarda uzmanlaĢmanın sağlanması. 
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 5.3.3. Ulusal Kanser Enstitüsünün Yapısı Nasıl Olmalıdır? 
Kanserle SavaĢ Dairesi‘nce TEPAV ile ortak düzenlenen çalıĢmalarda olası eksikliklere 

yanıt verebilmesi açısından kanser enstitüsünün muhtemel yapısı aĢağıdaki Tablo‘da gösterildiği 
Ģekilde dört  ana hizmet, üç danıĢma ve iki yardımcı hizmet birimi Ģeklinde planlanmıĢtır. Ana 
hizmet birimleri ve görevleri ise Ģöyledir; 

 

Kanser Önleme Daire BaĢkanlığı  
a) Kanserin oluĢumuna yol açan faktörleri ortaya koymak, araĢtırmalar yapmak ve 

kanser kontrolüne yönelik önleyici faaliyetleri kurumsal planlar ve faaliyet programları 
çerçevesinde yürütmek, 

b) Bireysel ve çevresel risk faktörlerine yönelik önleyici çalıĢma programları 
oluĢturmak, araĢtırma projelerinin oluĢturulmasına katkıda bulunmak, 

c) Önlemeye yönelik programların gerektirdiği faaliyetleri yapmak veya yaptırtmak, 
ç) Kanser kontrolü amacıyla kamuoyunun ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi ile 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek. 

 
Tarama, TeĢhis ve Tedavi Daire BaĢkanlığı  
a) Tarama ile ilgili standartları ve protokolleri oluĢturmak, 
b) Risk gruplarına ve riskli bölgelere yönelik olarak toplumsal ve fırsatçı taramalar 

yapmak, yapılmasına katkıda bulunmak, 
c) Bakanlığın kanser tarama ve teĢhis faaliyetlerini yürüten birimlerinde istihdam edilen 

personele sertifika verilmesine yönelik eğitim programlarını geliĢtirmek, uygulamak ve 
uygulatmak,  

ç) TeĢhisde kullanılacak testlerin uygulanma standartlarını belirlemek, yeni yöntemlerin 
uygulamaya giriĢiyle ilgili danıĢmanlık hizmeti vermek, eğitim programları yapmak veya 
yaptırmak, 

d) Erken teĢhise yönelik faaliyetleri planlamak, 
e) TeĢhis sırasında doğru evreleme yapılabilmesi için standart oluĢturmak ve gerekli 

eğitimleri ilgili meslek gruplarıyla birlikte gerçekleĢtirmek,  
f) Kanser tedavi uygulamalarına iliĢkin olarak gerekli görüldüğünde veya Bakanlık ve 

diğer kurumların talepleri doğrultusunda uzman kiĢilerden oluĢan ihtisas komisyonları oluĢturmak 
ve görüĢ bildirmek, 

g) Kurul görüĢüne sunulacak teĢhis ve tedaviye yönelik standartları hazırlamak, 
ğ) Meslek içi eğitim standartlarını belirlemek. 

 
Epidemiyoloji Daire BaĢkanlığı 
a) Kanser ile ilgili verileri toplamak ve bu verileri epidemiyolojik açıdan 

değerlendirmek,  
b) Kanser kayıt sisteminin uluslararası standardizasyona uyumunu sağlamak, standartları 

belirlemek ve bu konuda eğitim vermek,  
c) Veri akıĢına yönelik olarak bilgi sistemleri altyapısının oluĢturulması ve 

sürdürülmesine yönelik Kurum içi koordinasyonu sağlamak,  
ç) Çevresel risk faktörlerini belirlemek ve risk analizlerini yapmak, risklere yönelik 

araĢtırma proje ve programlarının oluĢturulmasına katkıda bulunmak, 
d) Verileri, analizleri yapıldıktan sonra, araĢtırmacıların hizmetine sunmak. 

 
AraĢtırma Daire BaĢkanlığı 
a) Kanser araĢtırmalarına yönelik ihtiyaçların ve önceliklerin belirlemesi konusunda 

çalıĢmalar yapmak ve yayımlamak, 
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b) Kurum tarafından ulusal veya uluslararası kaynaklarla yürütülen, desteklenen veya 
doğrudan iĢtirak edilen özel ya da kamu araĢtırma projelerine katkıda bulunmak, koordine etmek, 
bu konuyla ilgili her türlü iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

c) Kanser araĢtırmalarına sağlanacak proje finansman desteğiyle ilgili iĢlemleri 
gerçekleĢtirmek. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanser kontrolüne yönelik politikalar ulusal ve uluslararası sağlık politikaları içinde 

önemli bir baĢlık haline gelmiĢtir. BaĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere dünyada birçok ülke 
özellikle 2000‘ li yıllarda kanserle etkin mücadeleye yönelik olarak ulusal plan ve strateji 
dokümanları hazırlamakta ve bu planlar çerçevesinde aktif programlar yürütmektedir. Kanserle 
etkin mücadele yoluyla bu olumsuzlukların ve risklerin kısa zamanda en aza indirgenmesi için 
birçok geliĢmiĢ ülkede olduğu gibi Türkiye‘de bu mücadeleyi yönlendirebilecek etkin kurumsal bir 
yapıya ihtiyaç vardır.  

Avrupa Birliği ülkelerinde kanser kontrolü tüm paydaĢları etkin olarak aynı yönde 
organize edebilecek Ulusal Kanser Enstitüleri aracılığıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, Ulusal 
Kanser Kurumuna yönelik çalıĢmalar Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin AB uyum 
yasaları içerisinde ülkemizden önemli bir beklentisidir.  

Ulusal Kanser Kurumu maliyet etkin bir uygulama olacaktır. 
Kanser enstitüsünün pek çok fonksiyonu halen Kanserle SavaĢ Dairesince 

yürütülmektedir. Ulusal kanser kurumu ile öne çıkarılan nokta geçmiĢten farklı olarak kanserin 
sağlık politikaları içerisinde çok daha öncelikli alan haline gelmesi, kamusal hizmetin 
yürütülmesinde farklı kurumları ve uzmanlıkları gerektiren süreçte etkin bir koordinasyon ve 
liderlik rolüyle kurumsal yapının güçlendirilmesidir. Bu anlamda baĢta Sağlık Bakanlığı ve 
üniversiteler olmak üzere ilgili diğer kurumların görev ve yetkilerinde ve kamu hizmetinin 
yürütülmesinde tamamlayıcılık ve koordinasyon rolü öne çıkacaktır. 

Bu kurumun ayrı bir tüzel kiĢiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip olması ve 
kuruluĢ kanunu hükümleri dıĢında özel hukuk hükümlerine tabi kurulması uygun olabilir. Böylece 
bürokratik iĢlemlerin azaltılması, ulusal ve uluslararası imkanların daha hızlı bir Ģekilde 
yönlendirilebilmesi, kurumun merkezi yönetim bütçe gelirleri dıĢında gelir kaynaklarına sahip 
olması, diğer kamu ve özel kurumlar. 

 

ULUSAL KANSER KURUMU BAġKANLIĞI  

ĠliĢkilendirilmiĢ Üst Kurul: Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu 
TEġKĠLAT 

BaĢkan BaĢkan 
Yardımcısı 

Ana Hizmet Birimleri DanıĢma Birimleri Yardımcı Hizmet 
Birimleri 

BaĢkan BaĢkan 
Yardımcısı 

a) Kanser Önleme Daire 
BaĢkanlığı, 

a) Strateji GeliĢtirme 
Daire BaĢkanlığı 

a)Ġnsan Kaynakları 
Müdürlüğü 

  BaĢkan 
Yardımcısı 

b)Tarama, TeĢhis ve 
Tedavi Daire BaĢkanlığı, 

b) Hukuk MüĢavirliği b)Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü 

   c) Epidemiyoloji Daire 
BaĢkanlığı 

c) Basın ve Halkla 
ĠliĢkiler 

  

    ç) AraĢtırma Daire 
BaĢkanlığı 

   

 ġekil 162. Ulusal Kanser Kurumunun Olası TeĢkilatı 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
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UKK ile daha etkin proje yürütebilmesi, esnek istihdam olanakların sonucu kanser konusunda 
daha nitelikli eleman istihdamı, gelirlerin daha etkin değerlendirilmesi imkanları sağlanabilecektir. 
Diğer bir deyiĢle öngörülen kurum kanser kontrolü ve araĢtırmalarının daha etkin yapılabilmesi 
için gerekli olan tüm imkânlara sahip olacaktır.  
Bu kurumun kanserin kontrol altına alınması nihai amacına yönelik olarak;  

 Ulusal politikaların oluĢturulması,  

 Kanser kontrol programlarının düzenlenmesi, koordinasyonu,  

 Kansere yol açan bireysel ve çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi,  

 Kamuoyunun ve ilgili tarafların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması, 

 Etkin tarama programlarının uygulanması, 

 Kanserle ilgili tüm alanlarda uzmanlık hizmeti verilmesi,  

 Kanser tarama, teĢhis ve tedavi standartları oluĢturulması, 

 Kanser konusunda araĢtırmalar yapılması veya yaptırılması, 

 Özel ve kamu kurumlarının araĢtırmalarının desteklenmesi, özendirilmesi ve ortak projeler 
yürütülmesi gibi konularda hizmet vermesi öngörülmektedir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonunda yapılan sunumlar. 

 

5.4. ULUSAL KANSER KURUMU DÜZENLEYĠCĠ ETKĠ ANALĠZĠ  
Ulusal Kanser Kurumunun kurulmasına yönelik düzenleyici etki analizi konularının 

baĢında "Maliyet Fayda ve Maliyet Etkinlik Analizleri" gelmektedir. Mal iyetler, aĢağıdaki 
projeksiyonlar çerçevesinde baĢlıklar altında anlatılmıĢtır.  

 

 5.4.1. Kanserli Yeni Vaka ve Hasta Sayılarında Hesaplanan ArtıĢlar: 
Ġnsidans ve Prevalans Projeksiyonları 

Türkiye‘de kanser kayıt sistemine yönelik çalıĢmalarda özellikle 2003 yılından sonra 
aktif kayıtçılığa geçilerek önemli bir kalite yakalanmıĢtır.  Ġzmir ve Antalya verileri uluslararası 
standartlara ulaĢırken, Türkiye için 8 kanser kayıt merkezi verilerinden hareketle kanser türlerine 
göre kanser istatistikleri yayınlanmaya baĢlanmıĢtır. Ulusal Kanser Kurumunun kurulmasıyla 
birlikte epidemiyoloji biriminin kısa bir sürede uluslararası standartlara uygun bir Ģekilde kanser 
verilerini toplaması ve risk analizlerine uygun bir hale getirmesinin daha yaygın bir Ģekilde hayata 
geçeceği öngörülmektedir. Bu durum kanserle mücadeleye yönelik politikaların ve çalıĢmaların 
daha etkin yürütülmesini sağlayacaktır.   

Kanserle SavaĢ Dairesince TEPAV‘a yaptırılan düzenleyici etki analizi çalıĢması 
kapsamında öncelikle kanserin ülkeye olan yaĢam kaybı ve ekonomik maliyetini görmek amacıyla 
gelecek 2010-2030 arasını kapsayan 21 yıllık dönemde yeni kanser vakalarındaki geliĢme tahmin 
edilmiĢtir.  

Hesaplamada kullanılan model aĢağıdaki varsayımlar kullanılmak suretiyle 
geliĢtirilmiĢtir:  

 Kanser insidansındaki artıĢın 2030 yılına kadar projeksiyonunun yapılabilmesi 
için artıĢı belirleyen faktörler üç unsura ayrılmıĢtır. Bunlar; 

o Kayıt sistemindeki geliĢmeden kaynaklanan insindans artıĢı, 
o Tanı ve tedaviye yönelik yeni geliĢmeler ile özellikle Türkiye deneyiminde 

2003-2005 arasında sağlığa eriĢimin artması sonucu oluĢan insidans artıĢı,  
o Bireysel ve çevresel risk faktörleri kaynaklı kanser insidansındaki artıĢ. 
Bu unsurlar ortaya konduktan sonra: 

 1986-2005 toplam kanser insidanslarındaki geliĢmeye ve eğilime bakılmıĢtır. 
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 2003-2005 dönemi kanser insidansları dönem baĢı ve dönem sonu değerlerine 
bakılmak suretiyle üç yılın büyüme ortalaması alınmak suretiyle hesaplanmıĢtır (%  8 büyüme 
oranı)  

 Sağlığa eriĢimin artıĢ hızı muayene sayılarındaki artıĢ ve harcamalardaki artıĢla 
iliĢkilendirilerek tahmin edilmiĢtir. 

 Nüfusun yaĢ gruplarına göre geliĢimi sonucunda değiĢen kanser riski hesapları 
yapılmıĢtır. Bu anlamda 2004-2005 yılları kanser insidansının yaĢ gruplarına göre dağılımından 
hareketle sadece nüfusun yaĢlanması dikkate alınarak insidansdaki değiĢme 2030 yılına kadar 
götürülmüĢtür. 

 SeçilmiĢ Avrupa ülkelerinin son 20-25 yıllık dönemde toplam kanser 
insidansındaki değiĢime, kanser türlerinin insidansındaki değiĢime ayrı ayrı dönemler itibarıyla 
bakılmıĢ, kanser kontrol programları öncesinde ve sonrasında insidanslardaki değiĢme 
değerlendirilmiĢtir.  

 SeçilmiĢ ülkelerden Türkiye gibi AB‘ye son dönemde yakınsama sürecini 
yaĢayan ve geliĢmiĢlik düzeyi olarak Türkiye‘nin daha yakın olduğu Polonya, Çek Cumhuriyeti 
gibi ülkelerin insidanslarındaki değiĢim güvenilirlik düzeyleri çerçevesinde ayrıca dikkate 
alınmıĢtır.  

Tüm bu veriler ve varsayımlar çerçevesinde yapılan hesaplamalar sonucunda kanser 
insidansındaki ve prevalansındaki değiĢim projeksiyonu iki senaryo altında hesaplanmıĢtır: 

Birinci Senaryo: Nüfusun yaĢlanmasından dolayı 2006-2030 arasında kanser 
insidansının (1/100.000) orta uzun dönemde yılda % 1,5-1,7 arasında arttığı hesaplanmıĢtır. 

Ġkinci Senaryo: Sağlığa eriĢim ile yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin etkisi ayıklandıktan 
sonra bireysel ve çevresel risk faktörlerinin etkisiyle kanser insidansındaki artıĢın yılda % 1,6-1,7 
arasında artıĢ yönünde değiĢtiği hesaplanmıĢtır. Nüfusun yaĢlanması ile bireysel ve çevresel risk 
faktörlerinde değiĢim birlikte dikkate alınmak suretiyle ikinci senaryo hesaplanmıĢtır. Sonuç 
olarak ikinci senaryo kapsamında gelecek dönem için nüfusun yaĢlanması ile bireysel ve çevresel 
risk faktörlerinden dolayı ortalama kanser insidansındaki yıllık artıĢ % 3,1 ile % 3,4 arasında 
değiĢen oranlarda tahmin edilmiĢtir. 

Ġzleyen grafiklerde birinci ve ikinci senaryoya göre kadın ve erkekler için ayrı ayrı 
olmak üzere,  2006-2030 arası kanser insidansı projeksiyonları verilmektedir. Buna göre birinci 
senaryoda, 2005 yılında kadın-erkek ortalama yüz binde 176,4 olan insidans oranı 2010 yılında 
yüzbinde 191,6‘ya, 2020 yılında yüz binde 224,2‘ye çıkmaktadır. 2030 yılına projeksiyon 
uzatıldığında insidans oranı yüz binde 265,7 oranında tahmin edilmektedir. Ġkinci senaryoda ise 
insidans oranı 2010 yılında yüz binde 214,8‘e, 2020 yılında yüz binde 285,3‘e 2030 yılında yüz 
binde 293,9 oranına çıkacağı tahmin edilmektedir. 

 



- 435 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kadın 146,5 148,5 151,0 152,7 155,4 158,4 160,7 162,9 165,2 167,6 169,9 172,4 174,9 177,4 180,0 182,6 185,8 188,7 191,7 194,8 198,0 201,3 204,6 208,1 211,7 215,3

Erkek 205,9 209,0 211,8 214,9 219,5 224,5 228,2 232,0 235,6 239,3 243,1 247,5 251,8 256,2 260,9 266,0 270,9 275,4 280,1 284,9 289,9 295,0 300,2 305,6 311,1 316,9

Toplam 176,4 178,9 181,5 183,9 187,6 191,6 194,5 197,5 200,5 203,5 206,5 210,0 213,4 216,8 220,4 224,2 228,3 232,0 235,8 239,7 243,7 247,9 252,2 256,6 261,1 265,7
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ġekil 163. Birinci Senaryoya Göre Türkiye Kanser Ġnsidansındaki GeliĢme 2006-2030 

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. Yazıhan 
 

Kanser insidansındaki artıĢ yukarıda varsayımlar kısmında da bahsettiğimiz gibi nüfusun 
yaĢlanması ile bireysel ve çevresel risk faktörleri dahil insidansdaki toplam artıĢ Ģeklinde 
ayrıĢtırılmak suretiyle hesaplanmıĢtır. Ġzleyen grafikte toplam insidans artıĢı (nüfusun yaĢlanması 
dahil) ve nüfusun yaĢlanması ile kanser insidansındaki artıĢ  ayrı gösterilmektedir. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kadın 146,5 151,3 156,9 161,2 166,3 172,0 177,2 182,5 187,8 193,3 199,0 205,1 211,4 217,8 224,5 231,7 238,9 246,4 254,3 262,4 270,8 279,6 288,7 298,2 308,0 318,2

Erkek 205,9 213,2 219,2 227,2 235,3 244,2 252,2 260,5 268,7 277,3 286,1 295,9 305,9 316,3 327,3 339,1 350,1 361,5 373,4 385,7 398,5 411,8 425,7 440,1 455,1 470,7

Toplam 176,4 182,4 188,1 194,3 200,9 208,2 214,8 221,6 228,3 235,3 242,6 250,6 258,6 267,0 275,9 285,3 294,4 303,8 313,6 323,8 334,4 345,4 356,8 368,7 381,1 393,9
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ġekil 164. Ġkinci Senaryoya Göre 2006-2030 Türkiye Kanser Ġnsidansındaki GeliĢme 

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
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05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nüfus Yaşlanması 176,4 178,9 181,5 183,9 187,6 191,6 194,5 197,5 200,5 203,5 206,5 210,0 213,4 216,8 220,4 224,2

Geniş Kapsamlı 176,4 182,4 188,1 194,3 200,9 208,2 214,8 221,6 228,3 235,3 242,6 250,6 258,6 267,0 275,9 285,3
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ġekil 165. Toplam Kanseri Ġnsidansındaki GeliĢmenin Nüfusun YaĢlanması 
(Diğer Risk Faktörlerine Göre Ayrı Gösterimi) (2006-2020) 

 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Nüfusun yaĢlanması Türkiye açısından yönetilmesi gereken bir konu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Türkiye AB ülkelerinden ve geliĢmiĢ ülkelerden farklı olarak kanserle mücadelede 
bireysel ve çevresel risk faktörleri yanında nüfusun yaĢlanması sonucu artan yeni kanser vakası ile 
de mücadele etmek durumundadır. BaĢka bir ifadeyle diğer faktörler bir yana bırakıldığında, 
sadece nüfusun yaĢlanması sonucu Türkiye‘deki kanser insidansı gelecek dönemde birçok AB 
ülkesi ortalamasının üstüne çıkacaktır.   

Kanser insidansı bu Ģekilde artarken yeni kanser vakası ve yaĢayan hasta sayısı da olgu 
sayısı olarak artacaktır. Ġnsidans oranları tespit edildikten sonra projeksiyonda kullanılan nüfus ve 
nüfusun yaĢ dağılımına göre kanserli yeni vaka sayısı hesaplanmıĢtır.  

Kanserli yeni vaka sayısı hesaplandıktan sonra kanserle yaĢayan kiĢi sayısı DSÖ‘nün son 
üç yıldır çeĢitli çalıĢmalarda yapmıĢ olduğu tahminlerde kullandığı oranlar dikkate alınmak 
suretiyle bulunmuĢtur. DSÖ çalıĢmalarında belli dönemlerde yaĢayan hasta ve yeni vaka sayısı 
tahmin ve projeksiyon olarak verilmektedir. Bu verileri alındıktan sonra insidans ve prevalans 
arasındaki oran dönem içinde yıllara düzenli bir büyüme eğilimi varsayımı ile ilave edilmiĢtir. 

Bu Ģekilde izleyen grafikte yer aldığı Ģekilde yeni vaka ve kanserle yaĢayan hasta sayısı 
Türkiye için 2030 yılına kadar hesaplanmıĢtır. Ġkinci senaryoya göre yapılan projeksiyon 
sonucunda kanserli yeni vaka sayısının yıllık bazda 2010 yılında 155 bin, 2020 yılında 238 bin, 
2030 yılında ise 359 bin kiĢiye ulaĢması beklenmektedir.  
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Bu çerçevede kanserle yaĢayan hasta sayısı ise 2010 yılında 394 bin, 2020 yılında 734 
bin, 2030 yılında ise 1,3 milyon kiĢiye çıkmaktadır.  
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 ġekil 166. Toplam Kanserli Yeni Vaka Sayısı ve YaĢayan Hasta Sayısındaki 
GeliĢme,bin kiĢi 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 

 
Kanserli yeni vaka sayısındaki artıĢ ile yaĢayan hasta sayısındaki artıĢ kanser tedavi 

maliyetlerinin de artmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkacak tedavi maliyetlerindeki  
geliĢim izleyen bölümde incelenmektedir. 

 

 5.4.2. Kanser Tedavi Maliyetleri Projeksiyonu  
Kanser tedavi maliyetlerinde doğrudan harcama tutarı 2008 yılında hazırlanan 

Türkiye‘de Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi Ülke 
Uygulamalarının Ġncelenmesi çalıĢmasında hesaplanan ortalama maliyet kullanılmak suretiyle 
hesaplanmıĢtır. Buradaki hesaplama kanser türlerine göre ayrı ayrı yapılmıĢtır. Türkiye‘deki 
toplam kanser insidansının yaklaĢık %  50‘sine karĢılık gelen akciğer kanseri (EdiĢ, Karlıkaya, 
2007), meme kanseri (Yazıhan, Yılmaz 2007), mide kanseri (Yazıhan, Yılmaz 2008) ve kolon 
kanserleri (UHY, 2004) ayrı ayrı hesaplanmıĢ, diğer kanser türleri ise Ulusal Hastalık Yükü 
çalıĢması verileri ve bulguları kullanılmak suretiyle toplulaĢtırılmak suretiyle hesaplanmıĢtır. Bu 
verilere  göre yaĢayan hasta baĢına düĢen tedavi maliyetinden hareketle 2030 yılına kadar yıllık ve 
kümülatif (toplam) tedavi maliyetleri tahmin edilmiĢtir. Bu hesaplamada 2008 yılındaki tedavi 
hizmetleri ve bunların fiyatlarındaki yapı baz alınmıĢtır. Teknoloji ve veya hizmet sunum 
modellerindeki değiĢme için herhangi bir varsayım geliĢtirilmemiĢtir.  
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Türkiye‘de söz konusu çalıĢma kapsamında hesaplanan kanser harcamaları Wilking ve 
Jönsson (2007) çalıĢmasında yer alan baĢta AB  ülkeleri olmak üzere diğer ülke sonuçları ile 
karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki temel saptamalarda bulunulabilir: 
a. Türkiye, AB ülkeleri içinde mutlak düzey olarak 2006 yılında 2,3 milyar avro  ile (satın alma 

gücü paritesine göre düzeltilmiĢ) kansere toplamda en fazla harcama yapan ilk altı ülke 
arasında yer almaktadır.  

b. Toplam sağlık harcamalarının Avrupa‘da ortalama %  6,4‘ü, Türkiye‘de ise yaklaĢık %  6,7‘si 
doğrudan kanser tedavisine giden harcamalardan oluĢmaktadır. Kanser insidansının ve 
prevalansının AB ülkelerinden çok daha düĢük olduğu bir ortamda kansere iliĢkin doğrudan 
tedavi harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payının AB ülkeleri ortalamasının 
üzerinde olması bize göreli olarak Türkiye‘de kanser tedavisine yönelik harcamaların diğer 
hastalıklara yönelik tedavi maliyetlerinin üstünde olduğunu göstermektedir. 

c. Kanser genel olarak 45 yaĢ üstünde daha sık görüldüğünden, kiĢi baĢına kanser maliyetlerine 
her bir ülke için 45+ yaĢ grubu için ayrıca bakılması gerekir. Buna göre hesaplama yeniden 
yapıldığında, Türkiye‘nin 45 yaĢ üstü ortalama kiĢi baĢı kanser harcaması 147 avro olmaktadır.  

 

 
 ġekil 167. SeçilmiĢ Ülkelerin Toplam Kanser Harcamaları, SGP, Milyon avro 2006 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
 

Doğrudan kanser tedavi harcamalarına ülkelerle karĢılaĢtırmalı olarak baktıktan sonra bu 
çalıĢma kapsamında gelecek dönemde kanser harcamalarındaki geliĢim 2030 projeksiyonları 
çerçevesinde ele alınırsa: 2005 yılında 1,9 milyar dolar düzeyinde hesaplanan kanser tedavisine 
yönelik toplam harcamalar, 2010 yılında ikinci senaryodaki model çerçevesinde hesaplanan 
yaĢayan hasta sayılarındaki değiĢime göre 2008 yılı fiyatlarıyla 2,5 milyar dolara çıkmaktadır. Bu 
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tutar 2020 yılında 5,1 milyar dolara, 2030 yılında ise 9,3 milyar dolar düzeyine ulaĢmaktadır. Aynı 
rakamlar yine 2008 yılı fiyatlarıyla TL olarak sırasıyla, 2,5 milyar TL, 3,5 milyar TL, 6,5 milyar 
TL ve 12 milyar TL olmaktadır.  
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 ġekil 168. 2005-2030 Yıllık Bazda Toplam Kanser Harcamalarının GeliĢimi, milyar 
dolar; 2008-2030, 2008 fiyatlarıyla 
 Kaynak: Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi 
Ülke Uygulamalarının Ġncelenmesi, TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, H. Yılmaz, N. 
Yazıhan 
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ġekil 169. 2010-2020 ve 2010-2030 Döneminde Doğrudan Kanser Tedavi Maliyetleri 

 Kaynak: TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması, 2008 
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Doğrudan kanser tedavi maliyetlerindeki artıĢa 2008 yılı fiyatlarıyla 2010-2020 ve 2010-
2030 yıllarında kümülatif olarak baktığımızda ödenen faturanın tutarı daha çarpıcı bir Ģekilde 
görülmektedir. Nitekim, çalıĢma kapsamında yapılan hesaplama sonucunda 2010-2020 yılında 
kümülatif toplam harcama 41,6 milyar dolara, 2010-2030 aralığında ise 113,4 milyar dolara 
ulaĢmaktadır.  

Ekonomiye bir bütün olarak yüklenen kanserin maliyetini görmek amacıyla kanserle 
ilgili dolaylı harcamalar dahil edildiğinde tutar çok daha yüksek düzeylere çıkmaktadır. Özellikle 
nitelikli yetiĢmiĢ iĢgücü kaybı sonucu ortaya çıkan emek ve verimlilik kaybının ekonomiye 
maliyeti doğrudan tedavi maliyetini de aĢmaktadır. Uluslararası nitelikte birçok çalıĢmada kanserin 
dolaylı maliyetlerinin doğrudan maliyetlerinin üstüne çıktığını göstermektedir. 

 

 5.4.3. Ulusal Kanser Kurumu (UKK) Kurulmasının Maliyeti 
Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi Çerçevesinde Üç Yıllık Maliyetler ve Kanser Tedavi 

Maliyetleriyle KarĢılaĢtırmalı Analiz; 
UKK‘nın 60 civarında kadrolu personelin çalıĢtığı bir kurum olacağı ve iĢin niteliği ve 

kalifiye personel ihtiyacı nedeni ile kamu personelini genel hükümlerinden farklı olarak teĢvik 
edici özlük hakları ile özel bazı ilave ödemeleri kapsayacak Ģekilde olacağı kabul edilerek 
hesaplamalar yapılmıĢtır. 

Kurumun gelir yapısı iki temel kaynağa dayandırılmıĢtır. Birinci kaynak özel idareli bir 
bütçe olarak kuruma tahsis edilen bütçe ödeneği (Kanserle SavaĢ Dairesi Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi), ikinci temel kaynak ise Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkiler Piyasası Düzenleme 
Kurulu (TAPDK) gelirlerinden alacağı gelir payıdır (Tütün ve Alkol Ürünlerinden Katkı Payı). 
Ġzleyen tabloda belli varsayımlarda kurumun gelirlerinin üst sınırı belirlenmiĢtir. Bu gelirler içinde 
Kurumun çeĢitli projelerden elde edeceği kaynak yer almamaktadır. 

 
Tablo 101. Ulusal Kanser Kurumu Kaynak Yapısı (2010 Yılı) 

(bin YTL) I Senaryo II Senaryo

I-TAPDK Gelir Payı (1) 70.685 7.069 10.603

II-Bütçe (SB Oranı) (2)* 8.763.516 17.527 21.909

III-Cezalar (TA) 5 1 1

Toplam 8.834.206 24.596 32.512

* Yeşil kart ayıklanmış

(1) İlk senaryoda toplam gelirlerin % 10'u, ikinci senaryoda ise % 15

(2) İlk senaryoda binde 2, ikinci senaryoda ise binde 2,5  
 Kaynak: TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması 
 

2010 yılında UKK‘nın 2. senaryo varsayımlarında kaynak büyüklüğü 32,5 milyon TL 
büyüklüğünde tahmin edilmiĢtir. Kaynağın yaklaĢık üçte biri TAPDK gelirlerinden, üçte ikisi ise 
bütçe ödeneklerinden gelmektedir. Bütçeden aktarılacak kaynağın artması ile proje gelirlerinden 
kaynaklanacak olan ilave gelirler kaynak büyüklüğünü artıracaktır. 

UKK‘nın 2010 yılı bütçesinin ekonomik girdi kullanımlarına göre dağılımı ise aĢağıdaki 
tabloda gösterildiği Ģekilde tahmin edilmiĢtir. Burada sermaye harcamaları (eski ifadesiyle yatırım 
harcamaları) artık (kalan) olarak hesaplanmıĢtır. Diğer kalemler ise öngörülen hizmet ihtiyacına 
göre girdi kullanım maliyetleri ayrı ayrı dikkate alınarak tahmin edilmiĢtir. 
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Tablo 102. UKK Tahmini 2010 Yılı Ödeneği ve Net Kaynak Kullanımı 

(bin YTL) 2010

Cari Giderler 9.315

Personel 5.479

Diğer 3.835

Sermaye Giderleri 22.547

Transfer Giderleri 650

Toplam 32.512

KSDB Prg. Kaynağı 6.769

Net Kaynak Kullanımı 25.743  
Kaynak: TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması 
 
Dolayısıyla kaynak tavanındaki değiĢim doğrudan yatırım harcamalarının büyüklüğünü 

etkileyecektir. Bir diğer belirtilmesi gereken nokta da 2010 yılı fiyatlarıyla öngörülen bütçe 
büyüklüğü 32,5 milyar TL olmakla birlikte UKK‘nın kurulması sonucu net maliyet mevcut 
KSDB‘nın bütçe ve döner sermaye kaynaklarından elde edeceği tutarlar düĢülmek suretiyle 
kamuya ilave net maliyetinin yıllık bazda yalnızca 25,7 milyon TL olacağıdır. 

 
Tablo 103. Ulusal Kanser Kurumu 2010-2012 Yılları Ödeneği-Net Kaynak Kullanımı 
Tahmini, Varsayılan bütçe. 

(bin YTL) 2010 2011 2012

Cari Harcamalar 9.315 10.219 11.106

Personel 5.479 6.011 6.533

Diğer 3.835 4.208 4.573

Yatırım 22.547 24.737 26.883

Transfer 650 713 775

Toplam 32.512 35.669 38.764

KSDB Prg. Kaynağı 6.769 7.209 7.570

Net Kaynak Kullanımı 25.743 28.460 31.194  
Kaynak: TEPAV-Kanser SavaĢ Dairesi AraĢtırması 
 
Sonuç olarak UKK 2010 yılından itibaren 2010 yılı fiyatlarıyla her yıl yaklaĢık olarak 

net 26 milyon TL düzeyinde bir kamu kaynağını kullanmaya baĢlayacaktır. 
Bu kapsamda UKK‘nın 2010-2012 yılları arasında üç yıl boyunca bütçeye getireceği ek 

yük aĢağıdaki tabloda gösterildiği Ģekilde hesaplanmıĢtır.  
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Bu hesaplamalar sonrası analiz kapsamında UKK‘nın 2010-2030 döneminde getireceği 
maliyete bakıldığında, 2008 yılı fiyatlarıyla UKK‘nın yukarıdaki mali çerçeve içinde kullanacağı 
kaynağın toplamı 370 milyon dolar düzeyinde hesaplanmıĢtır. TL cinsinden ise bu tutar 481 
milyon lira düzeyinde çıkmaktadır. Bu hesaplamada Kurumun kullandığı bütçe dıĢı ve bütçe içi 
kaynağın her yıl reel olarak %  3,5 oranında arttığı  varsayılmıĢtır. 

Buna göre UKK‘nın yukarıdaki hesaplama çerçevesinde 2010-2030 yıllarında 
kullanacağı kaynak, kanser tedavisine yönelik olarak harcanması öngörülen olan toplam 113,4 
milyar Dolar tutarındaki harcamanın ancak binde 3‘üne ulaĢmaktadır. Gelecek dönemde nüfusun 
yaĢlanması, bireysel ve çevresel risk faktörlerinin etkisiyle Türkiye artan oranda kanser vakası ve 
kanser tedavi maliyeti riski ile karĢı karĢıya kalacaktır. Bu sonuçlar normal senaryoya 
dayanmaktadır. Özellikle hızlı kentleĢme, sanayinin negatif dıĢsallıklarının yarattığı olumsuz 
etkinin iyi yönetilememesi, beslenme alıĢkanlıklarındaki bozulma, sigara tüketiminin okullarda 
yaygınlaĢması gibi faktörlerle bu insidans dolayısıyla maliyet tutarlarında öngörülenin üzerinde bir 
geliĢme olabilir. Bu da kaçınılmaz olarak Türkiye‘de kanser insidansındaki artıĢ riskini yukarı 
çekmektedir. 

Ancak sadece akciğer kanserine yönelik mücadele programlarının güçlendirilmesi, 
farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin uygulamaya konması ve etkin bir Ģekilde 
izlenmesine yönelik politikaların getireceği kaynak tasarrufu (yaĢam yılı kaybından kaynaklanan 
ekonomik maiyet hariç) 1,6 milyar dolar olmaktadır. Bu çerçevede, sadece akciğer kanserine 
yönelik beklenen iyileĢmenin sağlayacağı tedavi maliyetlerindeki tasarrufun UKK‘nın 2020-2030 
dönemi harcamalarının yaklaĢık beĢte biri düzeyinde olması maliyet etkinliği açısından önemli bir 
gösterge olmalıdır. Bu maliyetin içinde yaĢam kaybından dolayı ekonominin katlandığı maliyet 
yoktur, bu faktörde dikkate alındığında sonuç çok daha çarpıcı olmaktadır.         

Sonuç olarak UKK ile devlet bütçesine ciddi bir ek yük getirilmemekte aksine kamu 
kaynaklarının çok daha etkin ve verimli kullanılması hedeflenmektedir. 

 

 5.4.4. UKK Kurulmasıyla Önlenebilir Kanserler Mücadele Programlarının 
Etkinliğindeki Olası ArtıĢ 

 Önlenebilir kanser türleri arasında en önemlisi akciğer kanseridir. Akciğer kanseri 
örneğinde maliyet-etkinlik ve maliyet fayda analizleri aĢağıda anlatılmıĢtır. 

 

A. Önleyici Nitelikte Kanserle Mücadele Programları ve UKK'nın Etkisi 
DSÖ verilerine göre (2007) kanser vakalarının yaklaĢık %  40‘ ı önlenebilir nitelikte 

kanserlerdir. Bu anlamda toplumsal ve bireysel farkındalığın ve bilincin geliĢtirilmesi yoluyla 
sigara tüketimindeki azalma, beslenme alıĢkanlıklarının düzelmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması 
ve çevresel risk faktörlerinin azaltılması yoluyla bugün yaĢanan kanser vakalarının yaklaĢık         
%  40‘ ı önlenebilmektedir. Kanserin görülme sıklığında meydana gelecek bir azalma, kurtarılan 
yaĢam yılları ile birlikte kanser tedavisi maliyetlerinin azalmasına, toplumsal üretkenliğin 
artmasına ve toplumsal refahın arttırılmasına büyük katkıda bulunacaktır.  

Bu konu Türkiye açısından da oldukça önem taĢımaktadır. Örneğin 2005 yılı kanser 
insidans verilerine baktığımızda önlenebilir nitelikte kanserlerin toplam insidans (yeni vaka) 
içindeki payının %  30 civarında olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, bu düzeye ulaĢan bir 
kanser hastalığının aslında geçmiĢte alınacak aktif politikalarla önlenebileceğidir. 

BaĢta akciğer, mide, kolon ve serviks kanserleri olmak üzere ortalama maliyetten bu 
kanser türlerinin doğrudan tedavi maliyetleri ayrıĢtırılarak bakıldığında kurtarılacak yaĢam yılı 
yanında harcanacak olan tedavi maliyetlerinden yapılacak olan tasarrufun üst sınırı örneğin 2008 
yılı için 575 milyon dolara (750 milyon TL) çıkmaktadır. 

UKK Önleme Dairesinin liderliğinde AraĢtırma Dairesinin iĢbirliği ile kamuoyu 
farkındalığı yaratmak, kanser kontrolü için gereken bireysel davranıĢ değiĢikliklerine yönelik 
gerçekleĢtirilecek bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek, kanserin oluĢumuna yol 
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açan faktörlerin tespit edilmesine yönelik gerekli araĢtırmaları yapmak ve elde edilen sonuçlara 
göre kanser kontrolüne yönelik plan ve programları yürütmek,  kanseri önlemeye yönelik olarak 
bireysel ve çevresel risk faktörlerini tespit etmek, tespit edilen faktörleri ya da bu faktörlerin 
etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalıĢma programlarını oluĢturmak ve aĢılama gibi koruyucu 
tıp yöntemleriyle ortadan kaldırılabilecek bazı risk faktörlerini önlemeye yönelik olarak kanser 
kontrol programları ile ortaya konulan faaliyetleri yapmak veya yaptırmakla görevli olacaktır. 

 

B. Önlenebilir Nitelikte Kanserle Mücadele Programları 
Uluslararası alanda ve Türkiye'de yapılmıĢ çalıĢmalar, akciğer kanserine yakalanmıĢ 

hastaların tam tedavi edilmesinin çok zor olduğuna iĢaret etmektedir. Bu çalıĢmalar akciğer 
kanserine yakalanmıĢ bir hastanın ortalama bir sene içinde hayatlarını kaybettiklerini ortaya 
koymaktadır. Ġngiltere‘de bu sürenin 3 ayla 1 yıl arasında değiĢtiği rapor edilmiĢtir. Türkiye‘de ise 
Dr. A.E.Ertan‘ ın çalıĢmasında hastaların yakınmaları baĢladıktan sonra ortalama 338,4 gün 
yaĢadıkları, tanı konulmasını takiben bu sürenin ortalama 215.5 güne indiği belirtilmektedir. Dr. 
E.Ç.Edis ve C.Karlıkaya‘nın ‗Türkiye‘de Akciğer Kanserinin Maliyeti‘  makalesinde Ocak 2002-
ġubat 2003 arasında 103 akciğer kanseri olgusuna dayanılarak yapılan çalıĢmada ortalama sağ 
kalım süresinin 6.8 ay olduğu, hasta baĢına ortalama maliyetin 5.480 dolar olduğu hesaplanmıĢtır. 

ÇalıĢmalar, akciğer kanseri vakalarının, meme kanserinde olduğu gibi, erken evrede 
yakalanarak sağ kalım süresinin uzaltılamayacağına ve bu süre zarfında yaĢam kalitesini 
artırmanın mümkün olamayacağına iĢaret etmektedir.   Aynı Ģekilde, akciğer kanserinin erken 
evrede yakalanarak tedavi maliyetlerinde de bir düĢüĢ sağlamanın olanaklı olmadığı 
görülmektedir.  Buna karĢılık akciğer kanserine yol açan en önemli etmen sigara ve tütün 
kullanımı olduğu yapılan araĢtırmalarda ortaya çıkarılmıĢtır. Tütün kullanımı akciğer kanserlerinin 
% 90‘nın nedeni olduğu gibi, felç ve kalp krizlerinin de en önemli risk faktörlerinden birini 
oluĢturmaktadır. Dünyada ölüme neden olan en önemli sekiz hastalıktan altısında, tütün 
kullanımının bir risk faktörü oluĢturduğu, akciğer kanserinde ise tütün kullanımının birinci risk 
faktörü olduğu DSÖ‘nün aĢağıda verilen grafiğinden de gözlenmektedir.  

 

 
ġekil 170. Ölüm Nedenleri ve Tütün Kullanımının Yeri 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
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Üzerinde durulması gereken nokta tütünün yol açtığı sağlık sorunlarının ve özellikle 
akciğer kanseri olgusunun tütün kullanılmaya baĢlanmasından yıllar, hatta 10-15 yıl sonra 
görülmesidir. Dünya üzerinde tütün kullanımının artıyor olması tütün kullanımı sonucu ortaya 
çıkan hastalıkların ve ölümlerin giderek artacak olmasına da iĢaret etmektedir. DSÖ‘nün 2008 
raporunda  dünyadaki tütün kullanıcıların üçte ikisinin 10 ülkede yaĢadığını ortaya konmaktadır. 
Bu tespitin Türkiye için önemi ise bu 10 ülkeden birinin Türkiye olması ve dünyadaki tütün 
kullanıcılarının % 2-3‘nün ülkemizde yaĢıyor olmasıdır. Hastalığın 10 -15 yıl sonra ortaya çıkıyor 
olması eğer bu konuda Ģimdiden önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda insidans düzeyi en 
yüksek olan akciğer kanserinin Türkiye için küçümsenmeyecek yaĢam kayıplarına neden 
olacağıdır.  

UKK Kanser Önleme Daire BaĢkanlığı, Epidemiyoloji Daire BaĢkanlığı ve AraĢtırma 
Daire BaĢkanlığı toplumun tüm kesimlerinde tütünün tehlikeleri konusunda farkındalığı artırarak, 
tütünün hangi yaĢ gruplarında, hangi coğrafi bölgelerde, kimler tarafından kullanıldığının tespit 
edilmesine yönelik araĢtırmaları geliĢtirerek, akciğer kanserinin yaĢ gruplarına göre insidans ve 
mortalitesi konusunda uluslararası standartlarda kayıtçılığı sağlayarak tütün kullanımı ve akciğer 
kanserinin önlenmesinde kamunun çok daha aktif bir rol oynamasına yol açacaktır. Ġyi tasarlanmıĢ 
bir araĢtırma, kontrol ve izleme sistemi, tütün kullanımı ve dolayısıyla akciğer kanserinin 
prevalansı ile politika tedbirlerinin etkisini ölçmede ve politika yapıcılara daha etkin politikalar 
geliĢtirerek toplumu ikna etmek de yardımcı olur.  

Ġzleyen grafikte Ġngiltere‘nin akciğer kanseri insidansları ile tütün tüketimi istatistikleri 
birlikte değerlendirildiğinde (reklam yasaklamalarının ve paket üzerindeki uyarıların yürürlüğe 
girdiği tarihler de göz önüne alınarak) en yüksek tüketim düĢüĢünün olduğu Ġngiltere‘de akciğer 
kanseri insidansının da düĢmekte olduğu, Ġrlanda ve Ġtalya‘da ise insidans artıĢ hızının azaldığı 
gözlenmektedir. 

 

 
ġekil 171. Ġngiltere Akciğer Kanseri Ġnsidansının Yıllara Göre DeğiĢimi  
Kaynak: WHO, HFA Database (http://data.avro.who.int/hfadb/) 
 

http://data.euro.who.int/hfadb/
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Sigara kullanımını azaltıcı politikaların akciğer kanseri insidansının artmasına etkileri 
incelendiğinde, politikaların eĢ zamanlı olarak uygulanması durumunda negatif etkinin arttığı 
anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmada kamusal alanda sigara yasağı, reklam yasağı ve paket üzerinde yasal 
uyarı politikalarının etkileri iki farklı sabit etkiler panel veri regresyonu ile incelenmiĢtir.  Ġlk 
modelde ülkelerde uygulanan üç farklı politika seçeneğinin etkilerine ayrı ayrı değiĢkenler 
kullanılarak bireysel etkilerine bakılmıĢtır . Bu modele iliĢkin sonuçlar sadece kamusal alanda 
sigara yasağının insidans üzerinde anlamlı negatif etkisi olduğunu ve yasağın uygulanması 
durumunda büyüme hızlarının 1,5 puan azaldığını göstermektedir. Ġkinci modelde ise tüm 
politikaların eĢ zamanlı olarak uygulanmasının insidans büyüme oranları üzerindeki etkisi 
incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda eĢ zamanlı uygulamanın, kamusal alanda sigara yasağının 
insidans üzerindeki negatif etkisinden daha büyük bir negatif etkiye (-2,1 puan) sahip olduğunu 
göstermektedir (Tablo 104 sütun 2). Bu sonuçlar da akciğer kanserine karĢı uygulanacak 
politikaların eĢ zamanlı olmasının önemini destekler niteliktedir. Ġstatistikî çalıĢmada Almanya, 
Danimarka, Fransa, Macaristan, Norveç, Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Ġngiltere, Ġrlanda, 
Ġtalya ülkelerinin 1978-2007 dönemleri arasındaki DSÖ‘den alınmıĢ akciğer kanseri insidansı 
büyüme hızları verileri kullanılmıĢtır. Politika seçenekleri için kukla değiĢkenler yaratılmıĢ her bir 
politika ilgili ülke için uygulanmaya baĢladığında bu değiĢken 1 uygulanmadığında ise 0 değeri 
almıĢtır. Tüm politikaların uygulanmasını temsil eden kukla değiĢken ise önceki üç politika 
değiĢkenin çarpımı sonucu elde edilmiĢ. Yukarıdaki sonuçlar autoregressive (AR(1)) modeller 
çerçevesinde de incelenmiĢ ve çok yakın sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Bu da model sonuçlarının 
tutarlılığını göstermektedir. Öte yandan model sonuçları düĢük açıklayıcı değiĢken sayısı 
nedeniyle düĢük R2 değerlerine sahip olsa da F istatistikleri modelin anlamlı olduğunu iĢaret 
etmektedir 

 
Tablo 104. Sigarayla Mücadelenin Kanserinin Yıllık Ġnsidans Hızına Etkileri 

 1 2 

Kamusal alanda sigara yasağı -0,0152**  

[0,0070]  

Reklam yasağı 0,0003  

[0,0108]  

Paket üzerinde yasal uyarı -0,0100  

[0,0097]  

Tüm politikaların aynı anda uygulanması  -0,0213***  

 [0,0052] 

Sabit 0,0179***  0,0125***  

[0,0045] [0,0023] 

Gözlem sayısı 225 225 

Ülke sayısı 11 11 

R2 0.05 0.03 

F istatistiği 16.91 6.31 

Standart sapmalar parantez içindedir. * % 10 düzeyinde anlamlı; **% 5 düzeyinde 
anlamlı; *** % 1 düzeyinde anlamlı 

Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
 

C. Türkiye için Akciğer Kanseri Maliyet Etkinlik ve Maliyet Fayda Analizi  
UKK‘nın kansere yönelik farkındalığı artırma çalıĢmaları kapsamında sigara tüketimi ile 

etkin mücadeleye yönelik yapacağı çalıĢmaların mevcut programların etkinliğini artıracağı 
öngörülmektedir. Sigara ile mücadele programlarının UKK tarafından çok çeĢitli faaliyetlerle 
güçlendirilmesi yanında uygulamanın izlenmesi ve geliĢmelerin düzenli raporlanması buradaki 
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etkinliğin artmasına yol açacaktır. Bu kapsamda Ġngiltere ve Ġrlanda deneyimlerinden hareketle 
Türkiye için bir tahmin yapılmıĢtır. Buna göre;  

 Programların etkin bir Ģekilde uygulamaya konmadığı ve toplam kanser 
insidansına paralel bir artıĢ gösteren akciğer kanseri müdahalenin olmadığı birinci senaryo olarak 
kabul edilmiĢtir. 

 UKK‘nın akciğer kanseri ile mücadelede etkin bir rol oynadığı ve toplumsal 
farkındalığı artırdığı durum ise ikici senaryo olarak kabul edilmiĢtir. Ġkinci senaryoda 
insidanslardaki değiĢme farklı dönemlere karĢılık gelen Ġngiltere ve Ġrlanda sonuçlarının dönemler 
itibarıyla Türkiye‘ye uygulanması suretiyle hesaplanmıĢtır.   

Bu hesaplamalar sonucunda izleyen grafikte görüldüğü üzere müdahalenin olmadığı, 
programın etkin uygulanmadığı durumda akciğer kanseri insidansı kadın-erkek ortalama 2010 
yılında yüzbinde  35‘ lerden 2020 yılında yüzbinde 58‘ lere, 2030 yılında ise yüzbinde 69‘ lara 
çıkmaktadır. UKK‘nın olduğu senaryoda ise akciğer kanseri insidansı 2010 yılında yüzbinde 
35‘ ler‘den, 2015 yılında yüzbinde yüzbinde 36,3‘e çıkmakta, izleyen dönemde ise sürekli düĢerek 
2030 yılında yüzbinde 33‘ lere gerilemektedir. 
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ġekil 172. Akciğer Kanseri Ġnsidansı Ġki Senaryo Çerçevesinde DeğiĢim (1/100.000) 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
 
Akciğer kanseri insidansındaki bu geliĢme toplam kanser insidansının ve yaĢayan hasta 

sayısının düĢmesine yol açmaktadır. Ġkinci senaryo vaka sayısı olarak ifade edildiğinde 2010-2030 
arasında toplam 272 bin kiĢi düzeyinde bir akciğer kanseri olgusunda azalma beklenmektedir.  

Akciğer kanseri insidansında tahmin edilen bu düĢme maliyet etkinlik bağlamında 
toplam doğrudan tedavi maliyetlerinin de düĢmesine yol açmaktadır. Ortalama akciğer kanseri 
tedavi maliyetinden giderek yapılan hesaplama sonucunda yeni vaka sayısındaki azalma sonucu 
tedavi giderlerinde yaĢanan tasarruf 2008 fiyatlarıyla 1,6 milyar dolar düzeyinde olmaktadır.  
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 5.4.5. UKK Kurulması Sonucunda Tarama Programlarının Etkinliğindeki 
Olası ArtıĢ 

Meme ve serviks kanserleri maliyet etkinlik ve maliyet fayda analizleri tarama 
programlarının faydasını gözler önüne sermektedir. Kanserle mücadeleye yönelik yaklaĢımların 
temelinde çevresel ve kiĢisel risk faktörlerin ortaya konularak etkenlerin azaltılmasına yönelik 
yaklaĢım,  farkındalığın arttırılmasına yönelik  çalıĢmalar  yer almaktadır. Ülkelere baktığımızda 
her ne kadar 1900‘ lü yılların ilk dekatlarında kansere yönelik oluĢumlar baĢlıyor olsa da 1960‘ lı 
yıllardan itibaren kansere yönelik ciddi kararların alındığı ve uygulamaya konulduğu 
görülmektedir.  Kanserle ilgili ilk ciddi araĢtırmalar ve toplum bazlı kayıt sistemi 1930‘ lu yıllarda 
Almanya‘  da baĢlamıĢtır.  Amerika ‗  da 1937-38, 1947-48, ve 1969-71 yıllarında kansere bağlı 
morbidite, mortalite ve kanser prevalansının değerlendirildiği toplum tabanlı üç büyük program 
yapılmıĢ  ve  veri toplanmıĢtır.  Kansere yönelik  eylem programlarının uluslararası koordinasyonu 
1960‘ larda DSÖ öncülüğünde baĢlamıĢ, 1965‘de UICC Uluslararası Kanserle SavaĢ Birliği-Dünya 
Kanser TeĢkilatı  (The International Union Against Cancer) ve 1966‘da IARC (the International 
Agency for Research on Cancer) kurulmuĢ ve takiben uluslararası kanser kayıt sistemi 
oluĢturulmuĢtur.  

AĢağıdaki tabloda seçilmiĢ ülkelerde uygulamaya girmiĢ kanserle savaĢ programlarının 
özeti yer almaktadır. Bu ülkelerden özellikle Ġngiltere kanser uygulamalarında daha kurumsal 
yapısıyla kanser insidansında azalma sağlayabilmiĢtir. Polonya‘  da ise kansere yönelik programlar 
20. yüzyılın ilk yarısında uygulamaya girmiĢtir. Gerek meme gerekse serviks kanserine yönelik 
taramalara diğer ülkelere göre daha erken baĢlanmıĢ ve kanser insidansı diğer ülkelere göre daha 
düĢüktür. 

 
 Tablo 105. SeçilmiĢ Ülkelerde Kanserle Mücadele Programları 

Danimarka Çek Cum. Macaristan Almanya İrlanda İtalya Polonya Norveç İngiltere Slovenya Fransa

Meme kanseri taraması 1992 2002 2003 Yok 1989 1992 1976 1996 1988 2008 1994

Serviks kanseri taraması 1967 1966 2003 Yok 1993 1982 1954 1995 1965 1996 1990

Kanserle mücadele programı 2005 2003 2006 Yok 2002 1997 1924 2006 2001 Yok 2003

Kanser kurumu Yok Yok 1992 Yok 1996 1925 1932 Yok Yok Yok 2004
 

 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
 

Kanser türüne bağlı olarak öncelikle toplum bazlı araĢtırmalar ile risk analizlerinin 
yapılması ve takiben risk grubundaki kitlenin belirlenerek taranmasına veya önlem alınması 
mümkün olacaktır. Bu durum kanserde erken tanı ve önlemeye yönelik uygulanan yöntemlerin de 
maliyet etkinliğini arttıracaktır.  

Kanserin erken tanısını etkileyen iki önemli faktör vardır, bunlar toplumun hastalığa 
bağlı bilgilendirilmesi ve farkındalığın arttırılmasının sağlanarak erken tanı ve tarama 
programlarının uygulanmasıdır. 

Kanserin erken belirtileri açısından öncelikle doktor, hemĢire gibi sağlık personelinin 
eğitimi bu eğitimin uzmanlarca halka uygulanması özell ikle meme, serviks, ağız, larinks, 
kolorektal kanserler açısından daha etkin sonuçlar vermektedir. Etkin bir kurumun varlığı yetkin 
personelin istihdamını da kolaylaĢtıracaktır.  Bu nedenle ülkeye uygun programın doğru 
tanımlanması, programın gerektirdiği altyapının sağlanması ancak sağlam bir kurumsal yapıyla 
mümkündür.  
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Erken dönemde meme kanserine bağlı morbidite de daha düĢüktür. Meme kanseri diğer 
kanser türlerinden farklı olarak özellikle erken evrelerde tanısı mümkün olduğunda kullanılan 
cerrahi daha konservatif olabilmekte, daha az kematörapik uygulama ile hastalıkta regresyon 
görülebilmektedir. Erken tanı ve tedavi yöntemleri ile geliĢmiĢ ülkelerde meme kanseri tanısı alan 
hastalarda 5 yıllık survival yaklaĢık ortalama %  80 iken bu oran geliĢmekte olan ülkelerde % 40-
60 civarındadır. Hastalar erken evrede (lokalize) meme kanseri tanısı aldığında ise 1950 lerde      
% 80 olan survival günümüzde % 98 lere çıkmıĢtır. Metastaz varlığında hastaların 5 yıllık 
sağkalım süresi %  27‘  ye düĢmektedir. Meme kanseri tarama yöntemleri ile meme kanseri 
tanılarının %  63.7 si erken lokalize dönemde konulabilmektedir. Bu dönemde yakalanan 
hastaların 5 yıllık yaĢam beklentileri %  98 dir. Meme kanserine yönelik etkin tarama programları 
meme kanserine bağlı yaĢam yılı kayıplarını belirgin Ģekilde azaltacaktır.  

Meme kanseri, Türkiye‘  de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür bu nedenle erken 
tanı ve tedaviye yönelik çalıĢmalar önem taĢımaktadır. Epidemiyolojik çalıĢmalarla risk faktörleri 
belirlenmeye çalıĢılmakta, tarama yöntemleri uygulanarak erken dönemde meme kanseri tanısını 
konulmaya çalıĢılmaktadır. Genel olarak tüm dünyada yaĢa bağımlı olarak çevresel faktörler, 
genetik yatkınlık, aile hikayesi, yaĢam stili, hormon kullanımı, menarĢ yaĢı meme kanseri riskini 
belirleyen en önemli faktörler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye‘  de meme kanseri insidansı ve 
risk faktörlerinin belirlemeye yönelik çalıĢmaların sayısı çok azdır ve kısıtlı sayıda hasta 
kullanılarak yapılmıĢtır. Daha etkin bir kurum ve veri altyapısı risk faktörlerine yönelik analizlerin 
daha doğru ve güvenilir yapılmasını sağlayacaktır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı meme kanseri tarama 
verilerinden yola çıkarak yakalanan kanser olgusu sayısı Türkiye 50+ yaĢ grubu nüfusuna 
oranlanarak 2007 yılı itibariyle olası meme kanser sayısı tahmin edildiğinde bu sayının aslında 
44.253 olduğu bulunmuĢtur. Oysa bu rakam 2004 Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik 
raporunda 16.883 olarak belirtilmiĢtir. Bu verilere göre meme kanseri tedavisine girme 
potansiyelinde olan hali hazırda meme kanseri geliĢmiĢ fakat tanı almamıĢ 27.370 vaka mevcuttur. 
Bu vakalar bulgu verdikleri evrelere göre ileri dönemlerde meme kanseri hastası olarak karĢımıza 
çıkacaklardır. Bunu poliklinik hasta tanı evreleri de desteklemektedir. Daha yaygın tarama 
sonuçları karĢımıza ilk dönemde artmıĢ hasta yükü olarak çıkacaktır. Aynı çalıĢma kapsamında 
polikliniğe farklı semptomlar ve/veya kanser Ģüphesiyle baĢvuran hastanın evre dağılım (Evre I, II, 
III, IV) yüzdeleri sırasıyla %  12.7, 53.7, 30.6, 3 dür. Mamografi taraması sırasında tanı konulan 
bu hastaların evre dağılım yüzdeleri ise evre I ve II %  45, evre III %  10 bulunmuĢtur. 

Evrelere göre uygulanan tedavi protokollerine baktığımızda meme kanserinin erken evre 
tedavilerinde (evre I ve II) multimodalite tedavi uygulandığını görmekteyiz. Bu tedavi cerrahi, 
radyoterapi ve sistemik ilaç uygulamalarıdır. Sistemik tedavi uygulamalarında lenf nodu katılımı, 
tümör büyüklüğü, invazyon özellikleri önemlidir. Uygulanan cerrahi, meme koruyucu 
cerrahisinden mastektomiye veya daha ileri aksiller diseksiyonu kapsayabilen radikal cerrahi 
yöntemlerine değiĢebilmektedir. Uygulanan cerrahi yöntem hastanın operasyon sırasında 
hastanede yatıĢ süresini ve daha sonraki süreçteki yaĢam kalitesini etkileyebilmektedir.  

Daha etkin tarama programlarının uygulamaya girmesi ile erken dönemde meme 
kanserine ayrılan harcamalar artıyor gibi görünse de 5 yıllık süreçte hastaların erken dönemde 
yakalanmasına bağlı olarak doğrudan tedavi harcamalarındaki azalma ile bile tarama 
programlarının maliyeti karĢılanabilmekte hatta ciddi bir tasarruf sağlanmaktadır.  Nitekim 
Yazıhan-Yılmaz 2007 çalıĢmasında meme kanserinde erken ve geç evrelerde hastalığa bağlı 
doğrudan tedavi maliyetler belirgin Ģekilde azalmaktadır (Tablo 106). 
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Tablo 106. Meme Kanseri Taramalarının Tedavi Maliyetleri Üzerinde Tasarruf Etkisi  

  Kaynak: Yazıhan-Yılmaz 2007 
 
Tarama sonucunda meme kanseri hastalarının daha erken evrelerde yakalanması orta ve 

uzun vadede tedavi giderlerinde ciddi bir tasarruf sağladığı kadar kurtarılan DALYs‘de 
artırmaktadır. Meme kanserinin evrelerine göre hem hastalığa bağlı sakatlık hem de uygulanan 
tedavi türüne bağlı olarak özellikle cerrahi yöntem seçimi hastalığa bağlı yaĢam yılı kayıplarını 
çok fazla etkilemektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkililik 
ÇalıĢmasına göre meme kanserli hasta sayısı 16.883 yerine bu çalıĢmada 44.253-51.990 arasında 
tahmin edilmiĢtir.  

Hasta sayısının artması tedavisiz durumlarda DALYs sayısının artmasına dolayısıyla 
tedavi sonucu kurtarılacak DALYs sayısının da artmasına yol açmaktadır. Yazıhan-Yılmaz 
çalıĢmasının bulgularına göre meme kanseri taramaları etkin tarama uygulamaları ile 5 yıllık 
süreçte yıllık ortalama 200.000 DALY kazanımı sağlanacaktır.  

Serviks kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümlerde meme kanserinden sonra ikinci 
sırada yer almaktadır. Serviks kanserinin dağılımı bölgesel olarak ciddi farklılık 
gösterebilmektedir. Türkiye ve Orta Asya da serviks kanseri insidansı rölatif olarak diğer Asya 
ülkelerine göre daha düĢüktür (sırasıyla 5/100.000 ve 25/100.000).  KSDB‘  nın 2005 verilerine 
göre Türkiye genelinde serviks kanseri insidansı 5.31/100.000 ile kadınlarda kanser türleri 
arasında onuncu sırada yer almaktadır. Hastaların yaĢam ömürleri de doğal olarak tanı aldıkları 
evreye göre çok fazla varyasyon göstermektedir.  

Servikal kanser taramasında amaç öncelikle kanser invazif ve yüksek grade olmadan tanı 
koyarak tedavi etmektir. Serviks kanserinde kullanılan tarama yöntemleri: Sitoloji (Papanicolaou-
PAP smear), HPV DNA, visual inspeksiyon, servikografi veya bunların kombine kullanımıdır. Bu 
yöntemlerin çoğu maliyeti düĢük, ileri teknoloji gerektirmeyen dolayısıyla kolay uygulanabilir ve 
oldukça etkindir. 

UKK‘nın tanımlanan organlarıyla kurulumu ve faaliyete geçmesi ile ülkemizde kanser 
taramaları daha etkin yapılabilecek, kurulacak sistem sayesinde kayıt sistemi ve analizinde ciddi 
iyileĢmeler sağlanarak hedefe yönelik tarama ve erken tanı programları daha etkin bir biçimde 
koordine edilmeye ve uygulanmaya baĢlanacaktır.  Toplumun yaĢlanmasıyla beraber Türkiye‘  de 
diğer ülkelerde olduğu gibi meme kanseri insidansı artmaya devam edecektir, fakat etkin bir 
tarama programı ile bu hasta populasyonunu daha erken dönemde yakalamak mümkün olacaktır. 
Hastaların tanı aldıkları evredeki iyileĢme hasta yaĢam süresi, morbidite ve mortalitesine 
yansıyacaktır. Doğal olarak bu hastalığa ayrılan harcamayı da olumlu etkileyecektir. Serviks 
kanserinde ise risk altındaki populasyon daha geniĢtir. Serviks kanseri taramalarının yaygınlaĢması 
beraberinde ciddi bir personel istihdamını gerektirmektedir.  Riskli yaĢ grubundaki  kadınların 
hepsinin taranması günümüz koĢullarında mümkün değildir. Bu durum bu gruptaki kadınların  
etkin bir kurumsal yapıyla risk altındaki öncelikli populasyonun belirlenmesinin önemini ortaya 
koymaktadır.  Tarama programları biyoinformatik sistemdeki iyileĢme, kapsamlı istatiksel 
analizlere olanak sağlayan veri birikimi ile ileriye yönelik doğru projeksiyonların yapılarak daha 
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etkin programların belirlenip uygulamaya girmesine olanak verecektir.  Benzer Ģekilde proje bazlı 
tarama programlarının desteklenerek uygulanması da ileriye yönelik yapılanmayı olumlu 
etkileyecektir. Mevcut yapıda iyileĢme sağlanarak uluslar arası platformda kanser alanında 
Türkiye‘  nin konumunda iyileĢme sağlanabilecektir. Bu iliĢkili diğer alanlara da yansıyacaktır. 

 

SeçilmiĢ Ülkelerde Meme ve Serviks Kanseri 
Farklı ülkelerdeki meme kanseri mortalite hızları değiĢimleri tarama baĢlangıç yılları da 

dikkate alınarak incelenmiĢtir. Meme kanserinde tarama yapılabildiğinden dolayı yıllara göre 
değiĢimler incelenirken mortalite hızlarındaki değiĢimlerin incelenmesinin insidans hızlarının 
değiĢiminden daha anlamlı olduğu düĢünülmüĢtür. Ġncelenen ülkelerde meme kanseri taraması 
baĢladıktan sonra var olan olguların tarama ile saptanmasından dolayı insidanslarda artıĢ 
görülmektedir. Mortalitede ise tarama baĢlangıç yılından günümüze kadar olan dönem 
incelendiğinde anlamlı azalmalar olduğu görülmektedir. Mortalite hızındaki bu azalma ise tarama 
ile meme kanseri olgularının erken evrelerde saptanması ve iyileĢme oranlarının yüksek 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu Ģekilde tarama ile kazanılan hasta sayısı artmakta ve mortalite 
hızı tarama baĢlangıç yılından itibaren azalmaktadır. Bu duruma örnek olarak Ġngiltere, Fransa ve 
Norveç‘ i gösterebiliriz.  

Ġngiltere‘de meme kanseri tarama programları 1988 yılında uygulanmaya baĢlamıĢtır. 
Meme kanseri insidansı AB 25 ülkeye göre Ġngiltere‘  de yüksek olmasına rağmen etkin programlar 
ile meme kanserine bağlı mortalite azalmaya baĢlamıĢtır. ġekillerde seçilmiĢ ülkelerde meme 
kanserine bağlı yıllara göre insidans ve mortalite hızlarındaki  değiĢimler görülmektedir. Eylem 
programlarının yaygın uygulandığı ilk yıllarda meme kanseri insidansı gizli kanser vakalarının 
hızla açığa çıkması nedeniyle rölatif olarak artmakta, takip eden yıllarda insidans artıĢ hızları 
azalmaktadır. Bu durum hastalığa bağlı mortalite hızlarındaki azalmayı belirgin Ģekilde 
etkilemektedir.  
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ġekil 173.SeçilmiĢ Ülkelerde Serviks Kanserine Bağlı Ġnsidans ve Mortalitedeki 

DeğiĢimler 
Kaynak: Cancer Research UK, UK Breast Cancer mortality statistics Ġnsidans hızı, WHO 

HFA Database, NCI SEER Database 
 
Serviks kanseri taraması birçok ülkede uzun zamandır devam etmektedir ve hem 

insidans hem de mortaliteye bakıldığında ikisinde de düĢmeler görülmektedir. Burada tarama uzun 
yıllardır süreklilik gösterdiğinden dolayı etkilerini serviks kanseri insidansı üzerinde de 
görebilmekteyiz. AĢağıda seçilmiĢ ülkelerde serviks kanserine bağlı insidans ve mortalitedeki 
değiĢimler görülmektedir. Etkin yaklaĢımlar, koruyucu yöntemler  serviks kanserinde daha efektif 
sonuclar sağlayarak serviks insidansında azalma sağlanabilmektedir.  

 

 5.4.6. UKK Kurulması Sonucunda Erken Tanı ve Tedavi Standartlarında 
Olası ArtıĢ 

Kanserde tarama ve erken teĢhise yönelik programların standartlarını ve uygulama 
prosedürlerini oluĢturulması için öncelikle ülke genelinde yapılacak çalıĢmalar sonucunda bireysel 
ve bölgesel risk faktörlerini belirlenmesi, bu çalıĢmalara göre kanser insidansının yüksek olduğu 
bölgelerde ve genetik yatkınlık belirlenen kiĢilerde ailesel taramalar ile risk gruplarına yönelik 
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toplumsal ve fırsatçı taramalar yapılması ve/veya yaptırılması gerekmektedir, bu durum etkin bir 
kurumsal yapıyla daha mümkün hale gelecektir.  

Tarama ve erken teĢhis standartlarının oluĢturulabilmesi için, kanser teĢhisinde 
kullanılacak uluslararası kabul görmüĢ yöntemlerin uygulama protokollerinin belirlenerek, ilgili 
ihtisas sahibi kiĢi, kurum ve kuruluĢlardan da destek alınarak görüĢ oluĢturulması sağlanacaktır. 
Mevcut yapıda yapılan düzenlemeler ve yeni ve daha etkin bir kurumun oluĢturulması ile konuyla 
ilgili eğitim programlarının hazırlanarak oluĢturulması ve yürütülmesi de mümkün olacaktır.  

Dünyada kanserle ilgili araĢtırmaların hızla artması ile sürekli yeni tanı yöntemlerinin 
geliĢtirilmesi için de çalıĢılmaktadır. Bu yöntemlerin konuda yetkin ve uzman kiĢilerce 
değerlendirilerek maliyet etkinlik ve etkililiklerinin değerlendirilerek ülkede uygulamaya geçmesi 
ancak güçlü ve etkin bir yapıyla mümkündür. Daha güçlü bir veri tabanı kanser alanındaki mevcut, 
geçmiĢ ve geleceğe yönelik durumun doğru ortaya konulmasını sağlayacaktır. Kanserde erken 
teĢhise yönelik uluslararası standartlarda tarama ve erken teĢhis yöntemlerinin uygulamaları 
izlenerek, kanser teĢhis standardizasyonunu sağlayarak veri karıĢıklığının önlenmesi, veri 
kayıtlarında bütünlük sağlanması amacıyla gerekli çalıĢmaların yürütülmesi, bu çerçevede kanser 
tedavi uygulama standardizasyonunun belirlenmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin uygulanmaya 
giriĢiyle ilgili olarak görüĢ oluĢturulması, ilgili kuruluĢlarla iĢ birliği içinde kanserde teĢhis ve 
tedaviye yönelik standartları hazırlanması kanser alanındaki uzman ve yetkin kiĢileri bir arada 
toplayan bir kurumsal yapıyla mümkün olacaktır.  

Diğer yandan, Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından 
yapılmakta olan çalıĢmaların uluslararası standartlara uygunluğunun ve bütünlüğünün 
sağlanabilmesi için görevli personelin eğitilmesi gerekmektedir. Her bir basamakta uygulanacak 
eğitimin standartlarının ve eğitim program içeriğinin belirlenmesi, eğitim programlarının 
oluĢturulması, uygulama Ģeklinin belirlenmesi ve sertifikasyon ile meslek içi eğitime yönelik 
standartların tespiti Kurumca yapılacaktır. Böylelikle sadece yöntemlerde iyileĢme değil 
uygulayıcı ortam ve kiĢilerde de iyileĢme sağlanacaktır. 

Kanser tedavisi yıllardır üzerinde çalıĢılan sürekli yeni tanı ve tedavi yöntemleri aranan 
bir konudur. Kanser tedavisinde pek çok tedavi modalitesi kullanılmaktadır. Kemoterapi, 
radyoterapi, cerrahi, immunoterapi ve bunların kombinasyonları kanserin türüne ve evresine göre 
sıklıkla kullanılır. Lokalize veya yayılım alanı sınırlı tümörlerde cerrahi en baĢarılı tedavi 
yöntemidir (% 60 baĢarı). Radyoterapi rölatif olarak daha az sıklıkla kullanılan bir yöntemken 
kemoterapi özellikle metastazlı hastalarda ilk tedavi tercihleri arasında yer almaktadır.  

Ġmmunoterapi ise henüz yeni yeni uygulamaya girmiĢ ve diğer tedavilere kombine 
uygulanan fakat maliyeti oldukça yüksek bir tedavi yaklaĢımıdır.  

Geçen yüzyılda kanser alanında yapılan araĢtırmalardaki ilerlemelerle, kanser biyolojisi 
tekniklerindeki know-howdaki geliĢmeler, hızla piyasaya giren yeni ilaçlar, yeni tedavi yöntemleri 
ve protokolleri çıkmaktadır ve çıkmaya da devam edecektir. Farmakolojik araĢtırmalara ayrılan 
payda 1970‘ lerde %  9 olan kanser ilaçlarının payı 1980‘  lerde %  15 e çıkmıĢ ve günümüzde 
yaklaĢık iki kat daha fazla bu alana pay ayrılır hale gelmiĢtir. Bu durum kanser harcamalarına da 
yansımaktadır. OECD verilerine göre 1960-1997 yılları arasında sağlık harcamaları iki katına 
çıkmıĢtır, gene aynı veri kaynaklarında aynı yıllardaki kiĢi baĢına düĢen sağlık harcamalarının ise 
üç katı olduğunu görülmektedir bu toplam harcamanın aslında düĢünülenden daha yüksek 
olabileceğini ve daha az hesaplanmıĢ olabileceğini düĢündürmektedir.  

Genel olarak baktığımızda kanser harcamaları toplumdaki değiĢimlere paralel olarak 
hızla artmaktadır. Yeni teknolojilerin hızla uygulamaya girmesi de bunu tetiklemektedir. ABD‘de 
kanser insidans ve mortalitelerindeki artıĢ harcamalardaki artıĢ oranından çok daha düĢüktür. 
Literatürde yeni tedavi modalitelerinin uygulamaya girmelerinin etkinliliği ve etkililiği ile ilgil i 
çalıĢmalar çok kısıtlı sayıdadır.  ABD 2004 verilerine göre ülkede kanser maliyeti 189.8 milyar 
dolar iken ( 69.4 milyar dolar doğrudan maliyet, 16.9 dolar mortaliteye bağlı kayıp, 103.5 milyar 
dolar mortalite ve morbiteye bağlı verim kaybı) bu miktar 2005‘de 209.9 dolar a ( 74 milyar dolar 
doğrudan maliyet, 135.9 milyar dolar mortalite ve morbiteye bağlı verim kaybı) çıkmıĢtır. 
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Maliyetteki bu artıĢ insidans ve prevalanstaki artıĢtan çok daha yüksektir. Özellikle ilaç 
harcamaları ciddi bir yekün tutmaktadır. Ġngiltere ise ABD nin tersine kanser alanındaki yeni 
tedavi modalitelerine daha konservatif yaklaĢarak belli bir prosedüre tabii olmadan ve mortalite ve 
morbiditeki etkileri netleĢmeden tedavi protokollerine ve sigorta kapsamına dahil etmemektedir. 
Her ülkenin önceliklerini ve harcamalarını belirleyerek sadece kanser değil her alandaki tedavi 
protokollerini belirlememeleri bu açıdan önem taĢımaktadır. Ulusal bir kanser kurumunun 
oluĢturulması kanser alanında uluslararası kabul görmüĢ tedavi protokollerinin ülkemizdeki 
konuda yetkin kiĢilerce değerlendirilerek bu kurum altında ülkemize maliyet etkin bir Ģekilde 
uygun hale getirilmesi ve uygulanmasının sağlanmasına olanak verecektir.  

 

 5.4.7. UKK Kurulması Sonucunda Kanser AraĢtırmalarındaki Olası ArtıĢ  
Kanser geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin en ciddi halk sağlığı sorunlarından biridir. 

Kanserin önlenmesi ve kanserle savaĢda uluslararası ve ulusal düzeyde yapılmıĢ araĢtırmalar 
birincil öneme sahiptir. Biyolojik kansere gidiĢ nedenlerinin ortaya çıkarılması, yaĢamsal, 
çevresel, mesleksel nedenlerin tespiti, bu bulguların ıĢığında önleme ile ilgili hipotezlerin 
sınanması, erken tanı ve taramada kullanılabilecek teknolojilerin belirlenmesi, birey ve hasta veri 
bankalarının oluĢturulması, tedavi ile ilgili araĢtırmalar, farklı klinik, ilaç uygulama 
karĢılaĢtırmaları, kanser kontrol ve sağkalım sonuçlarının araĢtırılması, maliyet etkinlik 
çalıĢmaları, risk faktörlerinin tanımlanması, klinik uygulama grupları ve onkoloji merkezleri arası 
koordinasyon, kullanılabilecek modellerin geliĢtirilmesi, kanserle savaĢ konusunda yürütülecek 
araĢtırma baĢlıklarından bazılarıdır. 

Yukarıda sıralanan araĢtırma konuları, kapsamları ve çeĢitlilikleri çerçevesinde 
değerlendirildiğinde, kanser araĢtırmalarının çoklu değiĢkenli modeller kullanılarak, küresel 
düzeyde yapılmıĢ farklı çalıĢmaların sentezlendiği, ülke özelliklerini göz önüne alan çalıĢmalar 
olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Böylesi araĢtırmaların bir çatı altında, çok farklı ve 
yetkinlikteki araĢtırmacıların bir araya geldiği bir yapıda yürütülmesi beklenemez. Mevcut 
durumda bu iĢlevlerle görevlendirilmiĢ Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığının organizasyonel 
yapısı,  mevcut insan gücü kaynağı, finansman olanakları ve ulusal ve uluslar arası araĢtırma 
kurumları ile bunlara finansman sağlayan kuruluĢlar ve merkezler ile iletiĢimi kendisine biçilmiĢ 
bu görevi yürütmek için yetersizdir.  

Bu yetersizlikleri  ortadan kaldırmak ve kanserle savaĢta etkin politikalar ve stratejiler 
geliĢtirmek geleneksel araĢtırmaların ötesinde uzmanlık, özgün program geliĢtirme, açık ve yoğun 
iĢ birliği ile kanser araĢtırmalarına ayrılan fonların artırılması ve kapsamının geniĢletilmesini 
gerektirir.  Ulusal Kanser Kurumunun içinde yer alan AraĢtırma Dairesi bu amaca yöneliktir. Söz 
konusu birim kanser alanındaki ulusal ve uluslar arası araĢtırma projelerine doğrudan veya dolaylı 
destek vermek, gerektiğinde bu projelere iĢtirak etmek, bu projelerin yönlendirilmesi, 
koordinasyonu ve finansman desteğinin sağlanması ile ilgili görevleri yerine getirmek ve ulusal 
sağlık ve kanser politikası doğrultusunda ülke öncelikleri belirleyecek çalıĢmaların yapılmasını 
sağlamakla görevli olacaktır. 

Kurumun ek finansman kaynakları ve iletiĢim kurulan uluslar arası araĢtırma kurumları 
ve proje finansmanı ile söz konusu projelerin bu konularda en yetkin kuruluĢlarda en yetkin 
araĢtırmacılarca yaptırılması ya da yapılmasının özendirilmesi sağlanabilecektir. 

Kanser araĢtırmalarına ayrılan fonlar ABD ile AB ülkeleri kıyaslandığında önemli 
farklılık göstermektedir. Bu durum AB ülkeleri ve diğer dünya ülkelerinden ABD‘ye kanser 
araĢtırmaları konusunda ciddi beyin göçüne neden olmaktadır. Nitekim, ABD‘de kanser 
araĢtırmalarına ayrılan kaynak büyüklüğü ve kiĢi baĢına harcama düzeyinin AB‘ye göre yaklaĢık 
7-10 kat fazla olması, çıkan biyoteknolojik ürün ve yayınların sayı ve kalitesine de yansımaktadır. 
Son bir yılda yapılan yayınlara baktığımızda, etki faktörü (impact factor) ortalaması ABD‘de 4.73, 
Ġngiltere‘de 4.37, Fransa‘da 4.16, Almanya‘da 3.88, Japonya‘da 2.69‘dur, 

Türkiye‘de etki faktör ortalaması 1.90 olup seçilmiĢ ülkelere göre düĢüktür. Bununla 
birlikte gerek araĢtırma fonlarına gerekse kanser harcama düzeylerine baktığımızda çıkan oranın 
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düĢük olmadığını, yeterli kaynak ayrıldığında var olan potansiyelin daha etkin bir Ģekilde 
kullanılabileceğine iĢaret etmektedir.  Ulusal Kanser Kurumu‘nun kanser önleme ve tedavi 
politikaları geliĢtirilmesinde var olan akademik potansiyeli harekete geçireceği düĢünülmektedir. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Ulusal Kanser Kurumu (UKK) maliyet etkin bir yaklaĢımdır. Kanserli yeni vaka 

sayısının ülkemizde yıllık bazda, 2020 yılında 238 bin, 2030 yılında ise 359 bin kiĢiye ulaĢması 
beklenmektedir. Bu çerçevede kanserle yaĢayan hasta sayısı ise 2010 yılında 394 bine, 2020 
yılında 734 bine, 2030 yılında ise 1,3 milyon kiĢiye çıkmaktadır.  

Ülkemizde 2005 yılında 1,9 milyar dolar düzeyinde hesaplanan kanser tedavisine 
yönelik toplam harcamalar, 2010 yılında ikinci senaryodaki model çerçevesinde hesaplanan 
yaĢayan hasta sayılarındaki değiĢime göre 2008 yılı fiyatlarıyla 2,5 milyar dolara çıkmaktadır. Bu 
tutar 2020 yılında 5,1 milyar dolara, 2030 yılında ise 9,3 milyar dolar düzeyine ulaĢmaktadır. 

2010 yılı fiyatlarıyla öngörülen bütçe büyüklüğü 32,5 milyar TL olmakla birlikte 
UKK‘nın kurulması sonucu net maliyet mevcut Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nın (KSDB) 
bütçe ve döner sermaye kaynaklarından elde edeceği tutarlar düĢülmek suretiyle kamuya ilave net 
maliyetinin yıllık bazda yalnızca 25,7 milyon TL olacağıdır.  

UKK‘nın 2010-2030 yıllarında yukarıdaki hesaplama çerçevesinde kullanacağı kaynak 
kanser tedavisine yönelik olarak harcanması öngörülen olan toplam 113,4 milyar dolar tutarındaki 
harcamanın ancak binde 3‘üne ulaĢmaktadır. 

Akciğer kanseri insidansı 2010 yılında kadın-erkek ortalama yüzbinde 35‘ lerden 2020 
yılında yüzbinde 58‘ lere, 2030 yılında ise yüzbinde 69‘ lara çıkmaktadır. UKK‘nın olduğu 
senaryoda ise akciğer kanseri insidansı 2010 yılında yüzbinde 35‘ lerden, 2015 yılında yüzbinde 
36‘ lara çıkmakta, izleyen dönemde ise sürekli düĢerek 2030 yılında yüzbinde 33‘ lere 
gerilemektedir. Sadece akciğer kanserine yönelik beklenen iyileĢmenin sağlayacağı toplam 
doğrudan tedavi maliyetlerindeki tasarruf UKK‘nın 2020-2030 dönemi harcamalarının yaklaĢık 
beĢte biri düzeyinde olması maliyet etkinliği açısından önemli bir göstergedir. 

UKK‘nın tanımlanan organlarıyla kurulumu ve faaliyete geçmesi ile ülkemizde kanser 
taramaları daha etkin yapılabilecek, kurulacak sistem sayesinde kayıt sistemi ve analizinde ciddi 
iyileĢmeler sağlanarak hedefe yönelik tarama ve erken tanı programları daha etkin bir biçimde 
koordine edilmeye ve uygulanmaya baĢlanacaktır. 

Ulusal bir kanser kurumunun oluĢturulması kanser alanında uluslar arası kabul görmüĢ 
tedavi protokollerinin ülkemizdeki konuda yetkin kiĢilerce değerlendirilerek bu kurum altında 
ülkemize maliyet etkin bir Ģekilde uygun hale getirilmesi ve uygulanmasının sağlanmasına olanak 
verecektir. 

Ulusal Kanser Kurumu‘nun kanser önleme ve tedavi politikaları geliĢtirilmesinde var 
olan akademik potansiyeli harekete geçireceği düĢünülmektedir. 
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ALTINCI BÖLÜM  
6. SAĞLIK BAKANLIĞININ KANSERLE SAVAġ FAALĠYETLERĠ  
6.1. KANSERLE SAVAġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI  

 6.1.1. Tarihçesi 
Ülkemizde kanser mücadelesi 1947 yılında sivil bir inisiyatif olarak Türk Kanser 

AraĢtırma ve SavaĢ Kurumu‘nun kurulması ile baĢlamaktadır. Bu giriĢimin ardından 1955‘de 
Ankara‘da Ahmet Andiçen Onkoloji Hastanesi inĢaatına baĢlanmıĢtır. 1962‘de bu hastane 
iĢletilmek üzere Bakanlığa verilmiĢtir. Bu tarihe kadar kanser tedavisi genel tedavi kuruluĢlarında 
yapılmakta ve kanser hastalarına diğer hastalar arasında bakım verilmekteydi. Kısa bir süre sonra 
1967‘de Bakanlık tarafından Ankara‘da Etimesgut Onkoloji Hastanesi açılmıĢtır. Ġlk resmi 
kanserle savaĢ yaklaĢımı 1962 yılında Temel Sağlık Hizmetlerinde kanserle mücadele amacıyla 
ġube ġefliği kurulması ile baĢlamaktadır. 

1970 yılında Bakanlığımız bünyesinde kanser savaĢ konusunda koruyucu ve tedavi edici 
hizmetleri düzenlemek, hastanelerle ilgili tesisleri ve çalıĢma programlarını uygulamak, yürütmek 
ve denetlemek amacıyla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ġube ġefliği 
Kanser SavaĢ Müdürlüğü haline getirilmiĢtir. 1970 yılında 1-7 Nisan ―Kanser Haftası‖  olarak 
kabul edilmiĢ, o yıldan itibaren hafta etkinlikleri sürdürülmektedir. 

Ülkemizde ilk kez resmi olarak 1972-1976 yılları arasında Hizmet Ġçi Eğitim Kursları 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Yine bu çerçevede aynı yıllarda Halk Eğitimleri gerçekleĢtirilmiĢ, Kanserle 
SavaĢ Konseyi oluĢturulmuĢtur.  

Çok önemli bir geliĢme olarak 1982 yılında kanser ihbarı zorunlu hastalıklar arasına 
alınmıĢtır. Kanserle savaĢ faaliyetleri, 1983 yılından sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, 
genel müdürlük seviyesinde bağımsız bir daire baĢkanlığı tarafından yürütülmeye baĢlamıĢtır. 

Ġlk olarak ayrı ihtisas anlamında 1983 yılında Kanser Cerrahisi ve Medikal hizmetler 
baĢlamıĢtır. 1988 yılında Kanser SavaĢ DanıĢma Kurulu oluĢturulmuĢ, 1989 yılında Uluslararası 
Kanser SavaĢ Birliği Üyeliği gerçekleĢmiĢtir. Ülkemizde gerçekçi kanser verileri elde edilmesi 
amacı ile 1992 yılında Kanser Kayıt ve Ġnsidans Projesi çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Toplum bazlı 
baĢlatılan kanser kayıtçılığı Ġzmir Kanser Kayıt Merkezinin açılması ile anlam kazanmıĢ, yine 
kanser taraması amacı ile 1996 yılında Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri (KETEM) 
Projesi çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. 

 
Türkiye’de Kanser Birimlerinde Yöneticilik Yapan Müdür ve BaĢkanlar; 
 
Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Müdürleri 1970–1983 

•Dr. Muharrem Tuncay                       1970-1978 

•Dr. Sadık Güngör                            1978-1980 

•Dr. Lütfi Köselioğlu             1980-1981 

•Dr. Ertuğrul Aker                                  1981-1981 

•Dr. Ġsmail ġendilek                1981-1982 

•Prof. Dr. Erdoğan IĢıkman                      1982-1983 

 
Kanserle  SavaĢ  Dairesi  BaĢkanları 1983-2001 

•Doç. Dr. Ulya Ertem     1983-1985 

•Doç. Dr. Korkut Akoğuz     1985-1989 

•Uzm. Dr. Ali Fikri Ayhan                  1989-1992 

•Prof. Dr. Nazmi Bilir                 1992-1993 

•Dr. Cemil KuĢoğlu     1993-1994 



- 457 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

•Opr. Dr. Latif Atasever      1994-1999 

•Dr. Erol AfĢin        1999-2000 

•Dr. Emire Özen Olcayto                  2000-2001 

•Prof. Dr. A. Murat Tuncer               2001- 

 
Kanserle SavaĢ Dairesi özellikle son yıllarda önemli aktiviteler gerçekleĢtirmiĢtir. Yeni 

açılan merkezler ile beraber aktif kayıt merkezi sayısı 11‘e çıkarılmıĢ ve Türkiye aktif kanser 
kayıtçılığında Bölgesi‘nde ve dünyada önemli bir ülke haline gelmiĢtir. KETEM sayıları 122‘ye 
çıkarılmıĢ ve her bir KETEM‘e obezite tarama klinikleri ve sigara bıraktırma poliklinikleri 
açılmıĢtır. Bilimsel ve epidemiyolojik çalıĢmalar son dönemlerde hız kazanmıĢtır (Kocaeli 
Dilovası Kanser Takip ÇalıĢmaları, Doğu Karadeniz Çernobil Sonrası Kanser AraĢtırmaları, 
NevĢehir Mezotelyoma Erken Tanı ÇalıĢmaları, Türkiye Sularında Ağır Metal Birikimi 
AraĢtırmaları, Biberonlarda Bifosfenol AraĢtırılması, Mide Kanserlerinin Erken TeĢhisine Yönelik 
AraĢtırmalar ve Onkogram GeliĢtirilmesi gibi). Daire BaĢkanlığı 2010 yılı içerisinde Asya Pasifik 
Kanser Önleme Derneği baĢkanlığını yürütmüĢ, aynı yıl içerisinde de Uluslararası Kanser Kontrol 
Örgütü‘ne (UICC) üye olmuĢtur. Ayrıca 2010 yılından itibaren Orta Doğu Kanser Konsorsiyumu 
ve Karadeniz Ülkeleri Meme ve Servikal Kanser Önleme Koalisyonlarının eĢ baĢkanlıklarını 
yürütmektedir. Pek çok ulusal kitap yazımı dıĢında, önemli oranda uluslararası kitap da Türkçe‘ye 
çevrilerek hekim ve hastalarımızın kullanımına sunulmuĢtur. Ayrıca, 2010 yılı içerisinde 
Uluslararası Kanser Önleme Kitabıda Ġngilizce olarak Kanserle SavaĢ Dairesi editörlüğünde 
hazırlanmıĢtır. 

 

 6.1.2. Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı Görevleri  
14 Aralık 1983 tarih ve 18351 sayı ve 181 karar sayılı Bakanlığın TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘de yazdığı Ģekliyle BaĢkanlığın görevleri;  
a) Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaĢ hizmetlerini 

planlamak, uygulamak ve bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak,  
b) Kanserle ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, araĢtırma ve incelemeler 

yapmak, yaptırmak ve özendirmek, kanserle savaĢta gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri 
gerçekleĢtirmek, bu bilgileri, araĢtırma ve inceleme sonuçlarına göre değerlendirmek, alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamak ve uygulatmak,  

c) Kanserle savaĢ için sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,  
d) Kanserle savaĢ alanında hizmet veren veya çalıĢmalarda bulunan kamu kurum ve 

kuruluĢları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢileri ve gönüllü kuruluĢlarca açılacak sağlık tesis ve 
kuruluĢlarının tespit edilecek standartlar içinde açılıĢlarına izin vermek, faaliyetlerini denetlemek 
ve yönlendirmek,  

e) Kanserle savaĢ hizmetlerine halkın gönüllü iĢtiraki ve yardımını sağlamak, bu konuda 
gerçek ve tüzel kiĢiler ve gönüllü kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak ve imkanlar ölçüsünde bunlara 
yardımda bulunmak ve yol göstermek,  

f) Kanserle savaĢta görev alacak personelin yetiĢtirilmesi konusunda gerekli tedbirleri 
tespit etmek ve bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak,  

g) Kanserle savaĢ konusunda halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve 
kuruluĢlarla iĢ birliği yaparak yürütmek,  

h) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmaktır, 
Bu kapsamda, tüm bu görevleri yerine getirebilmek için Kanserle SavaĢ Dairesi 4 ana 

Ģube esasında hizmetlerini yürütmektedir. Toplam personel sayısı 36 (4 doktor, 28 teknik personel, 
4 hizmetli)‘dır. TeĢkilat Ģeması ve her bir Ģubenin görev tanımları aĢağıda verilmiĢtir; 
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ġekil 174. Kanserle SavaĢ Dairesi TeĢkilat ġeması 
Kaynak: KSDB Verileri 
 

 6.1.2.1. Kanser Kayıt ÇalıĢmaları 
Kanser kayıt çalıĢmaları Epidemiyoloji ve Koruma ġube Müdürlüğü görev alanı ile 

ilgilidir. 
Epidemiyoloji ve Koruma ġube Müdürlüğünün görevleri: 
1- Kanser kayıt çalıĢmalarında kullanılacak istemlere karar vermek ve hangi illerde 

hangi kayıt sisteminin kullanılacağını belirlemek, 
2- Kullanılmakta olan Aktif ve Pasif Kayıt sistemleri konusunda iller bazında 

revizyonlar yapmak, 
3- Kanser kayıt eleman sayılarını ve hangi kurumlarda çalıĢmaları gerektiğini 

planlamak ve gezici kanser kayıt elemanlarının sayılarını belirlemek, 
4- Eleman eğitimlerini planlamak, eğitimcileri belirlemek ve uygulamalı olarak 

eğitimlerin gerçekleĢmesini sağlamak, 
5- Aktif kanser kayıt sistemi ile çalıĢan illerde periyodik olarak yerinde eğitim ve 

denetim çalıĢmaları yapmak, 
6- Aktif kanser kayıt sistemi ile çalıĢan illerde periyodik olarak 6 ayda bir gelen 

verilerin kalite kontrolünü yapmak, 
7- Aktif kanser kayıt sistemi ile gelen verilerin birleĢtirilmesi, 
8- Canreg (kanser kayıt programı)  programında illerden gelen verilerin 

birleĢtirilmesi, program üzerinde duplikasyon kontrolü ve kalite çalıĢmalarının yapılması. Uygun 
bulunmayan verilerle ilgili il kanser kayıt merkezi, hastane kayıt birimi ve doktorlar ile 
görüĢülmesi, 

9- Aktif kanser kayıt sistemi ile çalıĢan illerde kanser danıĢma kurulu raporlarının 
incelenmesi, il önerilerinin değerlendirilmesi, 

10- Pasif kanser kayıt sistemi ile çalıĢan illerin periyodik olarak 3 ayda bir gönderdiği 
verilerin ICD-0 kodlama kurallarına göre kodlanması, 

11- Pasif kanser kayıt sistemi ile toplanan verilerin kalite kontrolünün yapılması, 
bilgisayara giriĢinin yapılabilmesi için gerekli olan Qes ve Rec dosyalarının oluĢturulması ve 
verilerin birleĢtirilmesi, 

12- Tüm verilerin değerlendirilmesi, tabloların oluĢturulması ve kitap haline getirilerek 
basılması, 
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13- Talep edilen kanser türlerinde özel analiz çalıĢmalarının yapılması, 

 

 6.1.2.2. Epidemiyolojik ÇalıĢmalar 
Kanser kayıt çalıĢmaları sonucu elde edilmiĢ olan verilerin değerlendirilmesi ile tespit 

edilmiĢ olan herhangi bir kanser türünün görülme sıklığında artıĢın nedenlerinin araĢtırılması, 
1- Basında çıkan haberlerin takip edilmesi ve kansere iliĢkin basın haberleri hakkında 

araĢtırma baĢlatılması, 
2- Ülkemizde sık görülen kanserlerin nedenleri konusunda mücadele çalıĢmalarının 

yürütülmesi.  
Örn: 

 Tütün ve tütün ürünleri ile mücadele 

 Asbest ile ilgili çalıĢmalar 

 Zeolit ile mücadele, Tuzköy, Karain taĢınma faaliyetleri  

 Radyasyon ile ilgili çalıĢmalar 

 Arsenik ile ilgili çalıĢmalar 

 Radon gazı ile ilgili çalıĢmalar 

 Termik ve nükleer santrallerle ilgili çalıĢmalar  

 Mersin‘de batan gemi ve Sinop'ta terk edilmiĢ olarak bulunan varillerle ilgili 
çalıĢmalar 
 Zeytin üretiminde kanserojen madde kullanımı 

3- Alternatif tıp ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili çalıĢmalar, 
4- VatandaĢ ihbar ve Ģikâyetlerinin değerlendirilmesi gerekli görülen yerlerde 

epidemiyolojik çalıĢmaların baĢlatılması, 
5- VatandaĢ ihbar ve Ģikâyetleri ile basında çıkan haberlerin değerlendirilmesi ya da 

istenen bilimsel görüĢlere esas oluĢturmak üzere Preventif Onkoloji Alt Kurulunun bilimsel 
görüĢlerinin alınması ve cevaplandırılması, 

6- Ulusal Kanser DanıĢma Kurulunun ve Alt Kurulların kuruluĢ, yenileme, onay ve 
iĢlemleri ile toplantı sekretaryasının yürütülmesi, 

7- Ġl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü iĢlemlerinin yürütülmesi, 
8- Ġl Kanser Kontrol Birimi iĢlemlerinin yürütülmesi, 
9- Ġl Kanser Kontrol DanıĢma Kurul raporlarının takibinin yapılması ve diğer 

Ģubelerle eĢgüdüm içinde değerlendirilmesi, 
10- BaĢkanlığın eğitim, standartlar, duyuru vb. iĢlemlerinin ilgili web sayfalarında 

yayımlanmasının sağlanması, 
11- Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılması, 
12- Bakanlık (SABĠM) Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi ve (BĠMER) BaĢbakanlık 

ĠletiĢim Merkezi‘ne gelmiĢ olan soruların cevaplandırılması. 

 
Personel ġube Müdürlüğü Görev Tanımları 
1- Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkili bir Ģekilde yerine getirilmesi için; 

insan kaynaklarının en uygun ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak üzere plan ve 
programlar yapmak, yürütmek, 

2- Daire baĢkanlığı personelinin (Kadrolu ve geçici ) özlük (baĢlayıĢ, ayrılıĢ, 
devir dosyası, mal beyanı vb.), sicil, emeklilik, kıdem, kadro, atama, yer değiĢtirme, izin, disiplin 
iĢlemlerinin yürütülmesi ile geçici personelin kendi kurumları ile iliĢkilerini düzenlemek,  

3- Personelin yurt içi ve dıĢı görevlendirme onaylarını almak, 
4- Her tür eğitim materyalinin onay ve ISBN iĢlemlerini yürütmek, 
5- BaĢkanlığın halkla iliĢkiler basın-yayın iliĢkilerini düzenlemek, 
6- Kanserle savaĢta görev alacak personelin yetiĢtirilmesi, adaylık eğitimleri 

konusunda gerekli tedbirleri tespit etmek ve bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak, 
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7- KETEM ve il kanser kontrol koordinatörü ve Birimlerinin personel 
hareketlerini düzenlemek, takip etmek, 

8- BaĢkanlığın yıllık eğitim planını düzenlemek, ilgili birimlere göndermek,takip 
etmek, 

9- Eğitilen personelin Sertifikaların hazırlanması ve ilgililere iletilmesini 
sağlamak, 

10- Ulusal Kanser DanıĢma Kurulunun iĢlemlerini ve sekreteryasını yürütmek, 
11- BaĢkanlığın mevzuat iĢlemlerine destek vermek, 
12- Muayene,denetim  komisyonları vs. görevleri yürütmek, 
13- BaĢkanlık eğitimleri ile izlem ve değerlendirmelere katılmak, 
14- BaĢkanın verdiği diğer görevleri yürütmek, 
 

Proje ve Koordinasyon ġubesi Görev Tanımları 
1.Genel Hizmetler 
1.1. Haftalık, aylık  ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili ġubeye 

iletmek. 
1.2. Birim faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili Ģubeye iletmek. 
1.3. Bakanlık Birimlerinin düzenli aralıklarla istediği bilgileri hazırlamak ve ilgili 

birimlere iletmek. 
1.4. ġubenin evrak, dosya ve arĢiv iĢlemlerini yürütmek. 
1.5. Ġl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü ile ilgili makam olurları, görevlendirmeleri 

ile ilgili iĢlemleri takip etmek. 
1.6. BaĢkanlıkça verilecek diğer görevleri yürütmek. 
 

2. Eğitim ve Kitap Basım Hizmetleri 
2.1. KETEM personel eğitimlerini düzenlemek. 
2.2. KETEM bünyesinde yürütülen Sigara Bırakma, Tedavi ve DanıĢmanlığı 

Hizmetleri kapsamında personelin sigara bırakma eğitimlerini yürütmek. 
2.3. Yıllık eğitim (hizmet öncesi, hizmet içi ve sürekli eğitim) plan ve programları 

hazırlamak, uygulamak. 
2.4. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen milli ve özel günlerde, haftalarda, aylarda Ġl 

Sağlık Müdürlüklerinin eğitim organizasyonlarına yönlendirilmesi, günün, haftanın, ayın anlamı 
ve önemine uygun programlar düzenlenmesi, resim, makale, karikatür vs. yarıĢmalar ile poster 
organizasyonu yapmak. 

2.5. Kanser farkındalığını  artırmak için ilgili birim, kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği 
içerisinde yeni eğitim ve tanıtım faaliyetlerini planlamak, yürütmek,  gerekli durumlarda 
üniversitelerden destek sağlamak.    

2.6. Her yıl kanser haftası etkinlikleri kapsamında çeĢitli organizasyonlar (kurslar, 
resim yarıĢması, kongre vb.) düzenlemek. 

2.7. Kitap çeviri ve basımı ile ilgili gerekli izinleri almak, teknik Ģartnameyi 
hazırlamak ve son kontrolleri yapmak. 

2.8. Sivil toplum örgütleri ile iĢ birliği içinde eğitim faaliyetleri düzenlemek. 
 

3. KETEM Hizmetleri 
3.1. KETEM‘ lerden gelen faaliyetlerin takibini yapmak, iĢlemek ve istatistiklerini 

hazırlamak. 
3.2. KETEM‘ lerin cihaz ihtiyacını belirlemek ve alımlar ile ilgili teknik Ģartname 

hazırlanması için, teknik Ģartname hazırlama komisyonlarının kurulmasını sağlamak, hazırlanan 
Ģartnameleri ilgili birime iletmek. 

3.3. KETEM personel hareketlerini takip etmek. 
3.4. KETEM‘ lerin yıllık tarama planlarını takip etmek. 
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3.5. KETEM‘ lerde yaĢanan sorunların giderilmesi için gerekli yazıĢmaları yapmak. 
3.6. KETEM‘ lerin ÇKYS‘de birim tanımlamalarını yapmak. 
 

4. Uluslararası ĠĢler 
4.1. WHO, IARC, MECC, APOCP, DSÖ, UICC, AB  ve diğer uluslar arası 

kuruluĢlar ile ilgili tüm yazıĢmalar, kongre organizasyonları ve diğer iĢbirliklerini yürütmek. 
4.2. Uluslar arası davetliler ile ilgili gerekli yazıĢmaları yapmak. 
4.3. Uluslar arası kitapların çoğaltma izinlerini (copyright)  almak. 
4.4. Ulusal ve Uluslar arası toplantılara katılım. 
 

5. Projeler 
1. BaĢkanlığa iletilen projeleri değerlendirmek.  
2. Proje ile ilgili yapılacak olan toplantıların yazıĢmalarını yapmak, toplantıları 

düzenlemek.  
3. Proje ile ilgili diğer birimlerin görüĢlerini almak.  
4. Projenin yürütülmesini için makamdan Olur almak.  
5. Projenin yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. 
6. Projenin sonuçlarının raporlanmasını sağlamak. 
7. Elektromanyetik Alt Kurul çalıĢmalarının toplantılarını düzenlemek. 
8. Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği kanser ile ilgili faaliyetlerin iĢ birliği 

içinde yürütülmesini sağlamak. 
 

6. Palyatif Bakım 
1. Palyatif Bakım Projesi kapsamında çekirdek eğitim grubunu yetiĢtirmek. 
2. Eğitim modülünün hazırlanması için toplantılar düzenlemek. 
3. Palyatif bakım kapsamında aile hekimleri ve evde bakım personelinin 

eğitimleri için gerekli planlamayı yapmak. 

 
Bütçe ve Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü Görev Tanımları 

 BaĢkanlığın mal ve hizmet alımı, yapım iĢleri ve danıĢmanlık hizmeti 
alımlarına iliĢkin ihale ve satınalma iĢ ve iĢlemlerini yürütmek.  

 BaĢkanlığın bütçe ve mali iĢlerle ilgili tüm iĢlemlerini yürütmek. 

 BaĢkanlık personelinin maaĢ, ek ödeme, yolluk, harcırah, ölüm yardımları v.b. 
özlük haklarına iliĢkin ödeme iĢlemlerini gerçekleĢtirmek. 

 BaĢkanlığın ısınma, aydınlatma, bakım, onarım ve haberleĢme hizmetlerini 
yapmak. 

 BaĢkanlıkca edinilen taĢınırlarla ilgili iĢlemleri yürütmek. 

 Birim evrak ve arĢiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

 BaĢkanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin BaĢkana sunulmasını 
sağlamak. 

 BaĢkanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve iĢlemlerini takip etmek. 

 Süreli evrakın zamanında iĢleme konulmasını sağlamak. 

 BaĢkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanserle SavaĢ Dairesi, 1983 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı bünyesinde, genel 

müdürlük seviyesinde, bağımsız daire baĢkanlığı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Son 
yıllarda özellikle koruyucu hizmetler, bilimsel çalıĢmalar ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirlikleri 
kapsamında faaliyetlerinde ciddi bir artıĢ söz konusudur. Tüm bu faaliyetlerin daha ileriye 
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götürülmesinde Daire BaĢkanlığı‘nın gerek insan gücü gerekse de ekonomik anlamda 
desteklenmesi gerekmektedir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Emire Olcayto, Türkiye‘de Kanser Kontrolü. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi 

Yayınları, 2009. 
 

a. ULUSAL KANSER DANIġMA KURULU 
Kanser tüm dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık sorunlarından birisini 

oluĢturmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarında yol açtığı psiko-sosyal travma ve önemli bir hasta 
grubunda hala tatminkar olmaktan uzak tedavi baĢarısı kanserin korkulan bir hastalık olarak 
algılanmasına neden olmaktadır. Konunun önemini artıran bir dizi özellikten bahsetmek 
mümkündür. Söz gelimi, kanser önemli ölçüde önlenebilen bir hastalık grubudur. Beslenme ve 
baĢta sigara olmak üzere, çevresel faktörlerin kanser olgularının yaklaĢık yarısından fazlasında var 
oldukları bilinmektedir. Ayrıca kanser değiĢik nedenlere bağlı olarak sıklığı artan bir hastalıktır. 
Olayın ekonomik boyutunda ise, her geçen gün tedavi maliyetinde artıĢ kaçınılmaz bir gerçek 
olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bütün bu tespitler her ülke için bir kanser politikasını oluĢturulmasının ve 
uygulanmasının ihtiyacını gündeme getirmektedir. Ülkelerin kanser konusunda önceliklerinin 
farklı olması, ayrıca kaynakların farklılığı bir ülkeden diğerine böyle bir politikanın kopyalanabilir 
olmasını imkânsız kılmaktadır. Her ülke kendi önceliklerini tanıyabildiği ve kaynaklarını uygun 
bir Ģekilde yönlendirebildiği sürece uygulanabilir bir kanser politikasına ulaĢmıĢ olacaktır.  

Kanser, korunmadan tedaviye kadar pek çok boyutu olan bir olgudur. Konunun tüm 
boyutlarının dikkate alınması, sağlıklı durum tespiti, güncel geliĢmelerinin izlenmesi geniĢ bir ekip 
ile yapabilecek bir çalıĢmayı gerektirir. 

Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu bu tespit ile gündeme gelmiĢtir. Kanser konusunda baĢta 
akademik çevreler olmak üzere, tüm birikimlerin değerlendirilmesi ve icra makamlarına sorunların 
tespiti ve çözüm önerilerinin iletilmesi bu kurulun temel misyonunu oluĢturmaktadır. 30 Mayıs 
2005 tarihli genelge ile yapılanması ve görev alanları belirlenen kurulun çalıĢmalarını esas olarak 
oluĢturduğu altkurullar ile gerçekleĢtirilmesi benimsenmiĢtir. Halen oluĢturulan altkurullar ve 
görev alanları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 6.2.1. Preventif Onkoloji Altkurulu 
Kanserin önemli ölçüde önlenebilir bir hastalık olması, kanserden korunma kavramını bu 

konuda oluĢturulacak ulusal politikada temel noktalardan biri kılmaktadır. Toplumun doğru 
bilgilendirilmesi ve kanserden korunma konusunda ‗ farkındalık‘  oluĢturulması kurulun esas 
önceliklerindendir.  

 

 6.2.2. Epidemiyoloji ve Kayıt Altkurulu 
Kanser konusunda oluĢturulacak politikada temel unsurlardan biri Ģüphesiz sağlıklı 

verilere sahip olmaktır. Yakın döneme kadar bu konuda ülkemiz verilerine ulaĢmakta ciddi 
sıkıntıların varlığı bir gerçekti. Yakın dönemde bu konuda sağlanan atılımın desteklenmesi ve 
doğru yönlendirilmesi, kanser ile ilgili gerçek verilere ulaĢmayı ve kanser politikasının sağlam bir 
zemine oturmasını mümkün kılacaktır. 

 

 6.2.3.  Tıbbi Jeoloji Altkurulu 
Çevresel bazı faktörlerinin kanser açısından risk oluĢturduğu bilinmektedir. Asbest 

maruziyeti ve plevral mezotelyoma ülkemiz için, özellikli bir konu olmaya devam etmektedir. Bir 
bütün olarak kanser oluĢumunda, çevresel faktörlerin ülkemizdeki durumunun ve bu konuda 
yapılabileceklerin tespiti bu alt kurulun görev alanı olarak tanımlanmıĢtır.  
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 6.2.4. Erken Tanı ve Tarama Altkurulu 
GeliĢmiĢ bir kanserin erken aĢamada tanı alması tedavi baĢarısını belirleyen en önemli 

faktördür. Bazı kanserlerde tarama yöntemleri ile erken tanının pratikte mümkün ve faydalı 
olabileceği gösterilmiĢtir. Ancak bu konuda önceliklerin ve uygulama Ģekillerinin bölgelere göre 
farklı olabileceği de bilinmektedir. Kanser taramasını ülkemizde hangi alanlarda ve hangi 
esaslarda yapılması gerektiği ve tarama sonuçlarının yorumlanması bu alt kurulun görevi olarak 
belirlenmiĢtir. 

 

 6.2.5. Tedavi ve Etik Altkurulu 
OluĢmuĢ bir kanserin tedavisi kanserle mücadelede tarama ve erken tanı sonrası üçüncü 

ve daha zor bir aĢama olarak kabul edilir. Kanser tedavisi hemen tamamen birden fazla branĢın iĢ 
birliğini gerektirir. Kanser tedavisinde ve etik konularda karĢılaĢılan sorunların tespiti ve çözüm 
önerilerinin geliĢtirilmesi bu alt kurul sorumluluğu olarak planlanmıĢtır.  

 

 6.2.6. Psiko-sosyal Destek ve Eğitim Altkurulu 
Kanser hasta ve çevresi için psiko-sosyal problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu 

konularda ülkemizin sosyokültürel özelliklerine uygun çözüm önerilerinin geliĢtirilmesini 
hedeflemektedir.  

 

 6.2.7. Klinik AraĢtırmalar Altkurulu 
Onkoloji tüm tıp branĢları içinde klinik araĢtırmaların en fazla yapıldığı alandır. Bu 

altkurul çalıĢmaları ile ülkemizde kanser konusunda yapılacak araĢtırmaların doğru 
yönlendirilmesi ve klinik araĢtırmalarda karĢılaĢılan sorunlara çözüm önerileri geliĢtirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 

 6.2.8. Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Altkurulu 
Kanserde alternatif yöntemlerin tüm dünyada sıkça kullanılması göz ardı edilmez bir 

gerçektir. Bu yöntemlerin bilimsel verilerle değerlendirilmesi, toplumun doğru bilgilendirilmesi ve 
bilimsel tedavilerinin aksatılmadan uygulanmaları konusunda çalıĢmalar yapmak bu alt kurulun 
görevi olarak tanımlanmıĢtır.  

 

 6.2.9. Ġnsan Kaynakları Altkurulu 
Kanserle mücadele her yönü ile organizasyon gerektirmektedir. Bu konuda merkezlerin 

fiziki Ģartları, yapılanma ve iĢgücü açısından sorunlarının tespiti bu alt kurulun görevi olarak 
tanımlanmıĢtır. 

 

 6.2.10. Elektromanyetik Alanlar Sağlık Etkileri Değerlendirme Alt Kurulu 
Halkı iyonlaĢtırıcı olmayan radyasyona maruziyet ile bu maruziyetin zararlı 

sonuçlarından koruyucu ve maruziyet risklerini önleyici çalıĢmaları takip etmek, araĢtırmak, 
düzenlemek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak üzere oluĢturulmuĢtur. 

 
Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu, Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesince yılda iki 

kez toplanır, mevcut sorunları tartıĢır, gerekli çözüm ihtiyaçlarını ve ülkenin ihtiyacı olan planları 
üretip,  Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığına teslim eder. DanıĢma kurulunun önerileri, Kanserle 
SavaĢ Dairesinin önümüzdeki yıl içerisinde faaliyet planını oluĢturur ve baĢkanlık ilgili önerileri 
tek tek gerçekleĢtirmeye çalıĢır. Ancak danıĢma kurulları süregelen bir sistem değildir. Elbetteki 
ideali, kanser konusunda tam zamanlı çalıĢan bilim insanlarının bir araya geldiği bir ulusal kanser 
enstitsüdür.  
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Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu 12-13 Aralık 2009‘da Ankara‘da 100‘den fazla bilim 
insanının katılımı ile toplanmıĢ ve aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır. 

 
1. Meme kanseri ve taramalar hakkında; 
a. Ġlk olarak 2004 yılında 11 tane olarak açılan KETEM‘ lerin ( Kanser Erken Tanı, Tarama ve 

Eğitim Merkezi) sayısının 2009 yılında 120‘ye ulaĢmıĢ olması çok iyi bir geliĢmedir. 
b. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve barsak kanserleri konusunda ücretsiz tarama yaparak bu 

kanserlerin önlenmesi için çalıĢan KETEM‘ lere müracaatın arttırılması için halkımızın 
bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

c. Meme kanseri için kadınlarda 49 yaĢından itibaren her iki yılda bir mamografi, rahim ağzı 
kanseri için evlendikten sonra kadınlarda her 5 yılda bir smear testi ve barsak kanseri için 50 
yaĢından sonra her iki cinsiyette de yılda iki kez dıĢkıda gizli kan bakılması ücretsiz olarak 
yapılmaktadır.  

d. Hizmete eriĢim ve hizmetin kapsamı mutlaka artırılmalı ve çalıĢmaların verimliliğinin 
artırılması konusuna ağırlık verilmelidir. 

e. Türk Radyoloji Derneği ile bir akreditasyon kurulu oluĢturularak kalite  standartları 
yükseltilecektir. 
 

2. Yüksek Öğrenim Kurulu ile birlikte çalıĢılarak insan kaynaklarında nitelik ve nicelik 
konusunda iyileĢtirme sağlanmalıdır. 
 

3.  Alternatif ve tamamlayıcı tıp konularında; 
a. Yeterli mevzuat bulunmadığı için yanlıĢ uygulamalar mevcut çalıĢmalar ile düzeltilmelidir. 
b. RTÜK tarafından yanlıĢ haberlerin daha iyi izlenmesi gerekmektedir. 

 
4. Psikososyal onkoloji konusunda; 
a. Kanser hastalarının ve ailelerinin yaĢam kaliteleri desteklenmeli ve psikososyal destek 

sağlanmalıdır. 
b. Psikososyal destek ekipleri oluĢturulmalı ve eğitimlerine önem verilmelidir. 
c. Kanserle çalıĢan sağlık mensuplarının tükenmiĢlik sendromuna yönelik iyileĢtirme 

yaklaĢımları üzerinde durulmalıdır. 
d. Psikososyal destek konusunda bütçe ve performans uygulama talimatlarında uygun düzenleme 

yapılmalıdır. 
e. YaĢam kalitesi ölçülebilir standartlarda değerlendirilmeli bu konuda özellikle onkoloji 

camiasında farkındalığın arttırılması sağlanmalıdır. Psikososyal durum ölçümü aynen bir vital 
bulgu , (tansiyon vb. yaĢam değeri) olarak değerlendirilmelidir. 
 

5. Ġnsan kaynakları konusunda; 
a. Kanser kontrolünde ülkemizin yaĢadığı en ağır sorun insan kaynakları konusundaki 

kısıtlılıktır. Acilen meslek gruplarındaki problem konusunda önlem alınmalıdır. 
b. Sağlık hizmetlerine ulaĢım kolaylaĢtığı için insan kaynakları konusundaki sıkıntı büyümüĢtür. 

YÖK‘ün bu konuda ciddi bir iyileĢtirme programını devreye sokması gerekmektedir. 
c. Onkoloji kliniklerinde onkoloji konseyleri oluĢturulmalıdır. 
d. Onkoloji ile ilgili uzmanlıklarda mecburi hizmetler merkezi hastanelere yönlendirilmelidir. 

 
6. Tedavi konusunda; 
a.   Ulusal tedavi protokollerine öncelik verilmelidir. 
b. Tedavi merkezleri sayısı ülkenin her köĢesinde vatandaĢımızın zahmetsizce ulaĢabileceği 

düzeye çıkarılmalıdır. 
c.   Toplum ağrı tedavileri konusunda bilinçlendirilmeli ve yanıltıcı bilgilerin önüne geçilmelidir. 
d.  Kanser tedavisinin en etkin yönteminin sigara ile savaĢ olduğu mutlaka topluma öğretilmelidir.  
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7. Kanser araĢtırmaları konusunda; 
a.  Bu konuda Ulusal Kanser Enstitüsü zaman kaybetmeden kurulmalı, kanun hızlandırılmalıdır. 
b. Sağlık Bakanlığının uluslararası iĢ birliği ile yeni bir kanser araĢtırması vizyonu geliĢtirmesi 

gerekmektedir.       
 
8. Kanserin Önlenmesi ve Tıbbi Amaçlı  Radyasyon Güvenliği konusunda; 
Çevresel kanserojenler 
a. Mineral tozlar(asbest, erionit) maruziyet sonrası toksik etki nedeni ile olan akciğer zarı kanseri 

(mezotelyoma) doğal radyasyonla maruziyet(radon gazı) sonrası geliĢebilecek kanserler 
konusunda devam eden çalıĢmalara hız verilmelidir. Ülkemizdeki yeraltı sularındaki doğal 
olarak bulunabilen arsenik için, içme sularının düzenli olarak izlenmesi ve arsenikli suların 
kullanılmaması için gereken önlemler alınmalıdır. Türkiye‘deki içme sularının % 60 ını yeraltı 
sularından sağlandığı gerçeği arsenik konusunun önemini arttırmaktadır. Çevresel kanserler 
konusunda ülke haritası çıkarılmalıdır ve belli aralıklarla güncellenmelidir. 

b. Öncelikle arsenik baĢta olmak üzere doğal kanserojenlerin sigara ile etkileĢimleri ile artan 
kanser riski için toplumda farkındalık sağlanmalıdır. 

c. Çocuk hastalara iyonlaĢtırıcı radyasyonla yapılan tanı amaçlı incelemelerde düĢük doz 
verilmesine yönelik ileri teknolojilerin kullanılmasının sağlanması gereklidir. 

d. Radyasyon güvenliği konusunun Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda Ģekillendirilmesi uygun 
olacaktır. 

e. Baz istasyonları hakkında ülkemizde devam eden 1000‘e yakın davanın çözümü için Sağlık 
Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi‘nin hazırladığı elektromanyetik alanlar konusundaki 
yönetmelik biran önce yayınlanarak yürürlüğe girmelidir. 

f. Kanserden korunmak için temel kurallar olarak topluma Ģunlar önerilmelidir: 
 

Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanmayın,  kullanıyorsanız bırakın. 
Günde en az 5 kez taze meyve ve sebze yiyin. 
Yağ tüketimini azaltın, kırmızı eti haftada birden fazla tüketmeyin. 
Alkol kullanımından sakının. 
ġiĢman olmaktan kaçının. 
Haftada en az 3 kez 30 dakika tempolu yürüyüĢ ya da benzeri egzersiz yapın. 
Bölgenizdeki KETEM‘e baĢvurun ve önerilen tarama programlarına uyun. 
GüneĢ ıĢığının dik olarak geldiği öğlen saatlerinde (saat 10-16 arası) güneĢ ıĢınından kaçının. 
ÇalıĢtığınız yerdeki ― ĠĢ Sağlığı Kuralları‖nı öğrenin ve uyun. 
Anormal kanama, iyileĢmeyen yara, yeni ortaya çıkan ya da büyüyen ben veya kitle fark 
ettiğinizde doktorunuza baĢvurun. 
Sigara içilen ortamlardan uzak durun. 
 
g. Yurt dıĢından bu yıl 83 milyon kilo tütün ülkemize girmiĢtir. Bu ciddi bir sorundur. 
h. Her türlü nargile kullanımının  ve duman çıkaran her türlü modelin sağlığa zararlı olduğu 

vurgulanmalıdır ve toplum uyarılmalıdır. 
i. Sigara bırakma yöntemleri SGK geri ödeme programına alınmalı, kanserli hastalara yönelik 

geri ödemeye  öncelik verilmelidir. 
j. Sigara yasağı ile ilgili kanun yanlıĢ iç yazıĢmalar nedeni ile sulandırılmaktadır ve denetim 

ciddiyetini kaybetmiĢtir. Acilen önlem alınmalıdır. 
 

9. Destekleyici bakım konusunda; 
a. Palyatif bakım konusunda ülkemizde yasal düzenlemeler gerekmektedir. Yeniden canlandırma 

yapılmaması hakkının yasal bir hak olarak tanımlanmasının yapılması önemlidir. 
b. Ağrı kesicilere ulaĢımın kolaylaĢtırılması gerekmektedir. 
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c. Sivil toplumun kanserde palyatif bakım hizmetleri organizasyonu içine alınması 
gerekmektedir. Bu amaçla kapsamlı bir proje baĢlatılmalıdır. 

d. Tedaviye cevap vermeyen çok ağır hastaların yaĢam kalitelerinin düzeltilmesi veya korunması 
için palyatif bakım merkezleri açılmalı ve yaygınlaĢtırılmalıdır. 

e. Yine çok ağır hastalar için evde bakım hizmetlerinin organizasyonu veya hospislerin 
yapılanması gerekmektedir. Bu yapılanmanın SGK geri ödeme kapsamında tanımlanması 
uygun olacaktır. 

f. Belediyelerin kanserli hastaların evde bakımları için yardımları alınabilir. 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanserle SavaĢ Dairesi önderliğinde, 10 alt kuruldan oluĢan Ulusal Kanser DanıĢma 

Kurulu 2005 yılından beri yılda iki kez toplanarak ülkemizin kanser konusunda mevcut durumu 
ortaya koymakta ve önerilen faaliyetleri Sağlık Bakanlığı‘na bildirmektedir. 

Ancak, yine de, danıĢma kurulları yerine, kanserin tüm noktalarını yakından takip 
edecek ve ilgili bilim insanlarını bünyesinde tam zamanlı (full time) çalıĢtıracak bir ulusal  kanser 
kurumu daha etkin hizmet verecektir. 

 
KAYNAKLAR: 

1. Nurullah Zengin, Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu. Türkiye‘de Kanser Kontrolü. Sağlık 
Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları, 2009. 

2. www.ukdk.org  
 

6.3 .ULUSAL KANSER KONTROL PROGRAMI 2009 - 2015 
Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca, 2008 yılında kanser hastalığı 

konusunda çalıĢan pek çok devlet kurum yetkilileri, sivil toplum örgütleri, üniversite temsilcileri, 
uzmanlar ve Dünya Sağlık Örgütü yetkili lerin katılımı ile bir seri çalıĢtay düzenlenerek, kanserle 
mücadele konusunda önümüzdeki 5 yıl boyunca uygulamaya geçilmesi planlanan faaliyetler ilgili 
paydaĢ kurumlar ve gerçekleĢtirme süreleri ile beraber ulusal bir program olarak hazırlanmıĢ ve 
Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca (KSDB) yayımlanmıĢtır. (Raporun kendisine 
www.kanser.gov.tr adresinden ulaĢılabilinmektedir.) Burada sadece bu raporun genel hatları 
verilecektir. Elbette ki bu programın gerçekleĢtirilmesinde KSDB‘nın iĢ birliği içerisinde çalıĢması 
gereken pek çok kurum ve kuruluĢ vardır (Sağlık Bakanlığı‘nın diğer birimleri, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, YÖK, RTÜK, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri 
gibi). Tüm planların baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi ilgili tüm paydaĢ kurumların yeterli 
bir iĢ birliğine bağlıdır ve bunun sağlanmasında KSDB‘nın rolü çok büyüktür.  

Ulusal Kanser Kontrol Programı 5 ana baĢlıktan oluĢmaktadır; 
 

1) Kanser Kayıtçılığı 
Kanser verileri her türlü ulusal programın planlanmasında son derece önemlidir. 

Ülkemizde hangi kanserlerin hangi sıklıkta görülmekte olduğu sorusunun cevabına sadece doğru 
ve güvenilir kanser verileri ile ulaĢılabilir. Bu anlamda kanser kayıtçığı ve kayıt merkezleri çok 
önemlidir. Ulusal programda bu kapsamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde Aile Hekimliği Sistemi ile 
entegrasyonu takiben pasif kayıtçılığın geliĢtirilmesi, esas olarak ülke kanser verilerinin toplandığı 
aktif kayıt merkezlerinin arttırılması, mevcut merkezlerin veri kalitesinin arttırılması ve tüm 
merkezlerin uluslararası kurumlarca afiliye olmasının sağlanması öne çıkan hedefler olarak 
görülmektedir. 

 

2) Önleme 
Kanser önleme faaliyetleri açısından ulusal programda öne çıkan planlar 4 baĢlıkta 

toplanabilir; 

http://www.ukdk.org/
http://www.kanser.gov.tr/
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a) Sigara ve tütün tüketimine yönelik önlemler: Kapalı yerlerde sigara kullanım 
yasağı ile beraber, reklam yasakları, satıĢ yasakları, vergilendirme gibi bir seri tedbir planını 
içermektedir. 

b) Enfeksiyon hastalıkları ile mücadele: Kanserogenezde çok önemli bir yeri olan 
Hepatit B, Helicobakter Pylori ve Ġnsan Papilloma Virus ile mücadele ve aĢılama programları ile 
enjeksiyon güvenliğini arttırıcı bazı önlemleri içermektedir. 

c) Çevresel etkenler ve mesleğe bağlı kanserler ile mücadele: Bu baĢlık endemik 
mezotelyoma görülen bölgelerimizde alınacak bir seri önlem ile beraber, elektromanyetik dalgalar 
ve cep telefonlarına yönelik bir takım planlar, iĢçi güvenliği, asbest ve silikosis gibi mesleki 
maruziyete bağlı olarak kanser riski taĢıyan iĢyerlerine yönelik bazı önlemleri içermektedir. 

d) Obezite ve beslenme ile iliĢkili önlemler: Kanser açısından önemli bir diğer risk 
faktörü de obezitedir. Ne yazık ki ülkemiz Avrupa‘nın en obez ülkelerindendir. Bu anlamda 
dengeli, yeterli ve doğru beslenmeye yönelik halk eğitimleri, vatandaĢların obezite yönünden 
taranması ve riskli görülenlerin danıĢman diyetisyenlere yönlendirilmesi gibi bir takım faaliyetler 
içermektedir. 

 

3) Tarama ve Erken TeĢhis 
Kanser ne yazık ki sadece tedavilerin karĢılanması ile çözülebilecek bir sorun değildir. 

Artık tüm dünya, sadece tedaviye yönelik bir sağlık politikasının ülkelerce karĢılanamaz olduğunu 
görmekte ve yatırımlarını daha çok önleme, tarama ve erken teĢhise yönlendirmektedir. Bu 
nedenle geliĢmiĢ toplumlarda toplum tabanlı meme, serviks ve kolorektal kanser taramaları 
yürütülmektedir. Ülkemizde de bu hizmetleri yürütmek ve kanser hakkında halk eğitimleri ve 
farkındalık faaliyetleri yürütmek üzere Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri 
(KETEM) kurulmuĢtur. ġu an her ilde en az bir tane olan KETEM‘ lerin 2015 yılı sonuna kadar 
280‘e ulaĢması planlanmaktadır. Öte yandan baĢarılı ve etkin bir tarama programı için ülkemizin 
ihtiyacı olan mamagrafer veya sitoteknisyen gibi ara meslek gruplarının yetiĢtirilmesi de bu 
program çerçevesinde planlanmıĢtır. 

 

4) Tedavi 
Ülkemizdeki mevcut tedavi merkezleri sayısal ve niteliksel olarak yeterli değildir. 

Mevcut merkezler özellikle büyük Ģehirlerde toplanmıĢtır ve bunlarda hizmete ulaĢımda zorluklar 
doğurmaktadır. Bu raporun diğer bölümlerinde daha detaylı olarak verilen tedavi hizmetleri 
planında 2020 yılına kadar olan tüm planlamalar görülebilir. Kısaca söylemek gerekirse; orta 
vadede bölgesel planlamaya paralel olarak 17 kapsamlı kanser tanı ve tedavi merkezi, 54 kanser 
merkezi ve 14 kanser tedavi merkezi açılması planlanmaktadır. Böylelikle kanserli her 
vatandaĢımızın tedaviye zorlanmadan ulaĢabilmesi sağlanacaktır. 

 

5) Palyatif Bakım 
Ülkemizin kanser kontrol faaliyetlerindeki en zayıf noktadır. Ne yazık ki yıllar içerisinde 

ihmal edilmiĢ bir konudur. Ülkemiz sınırları içerisinde palyatif bakım merkezleri ve ağrı 
ünitelerinin sayısı oldukça azdır. Tüm dünyada marketlerde evrensel olarak kullanılan pek çok 
morfin çeĢidi ülkemizde halen yoktur. Tüm dünyada kullanılan morfinin hammaddesinin % 95‘ i 
ülkemiz topraklarında üretilmesine rağmen, ne yazık ki, kiĢi baĢına morfin kullanımı oranları 
açısından ülkemiz son sıralardadır. Ulusal Kanser Kontrol Programı, bu baĢlık altında tüm ülkede 
yaygın bir palyatif bakım sisteminin kurulması, aile hekimleri aracılığı ile topluma yayılmıĢ bir 
evde bakım hizmeti kurulması, hekimlerin morfin kullanımı açısından eğitilmesi, ülkemizdeki 
morfin çeĢitliliğinin ve kullanımının arttırılması, morfine ulaĢımın kolaylaĢmasına yönelik bir seri 
faaliyet planını içermektedir.  

  
AĢağıdaki tabloda yıllar içerisinde kanser kontrol programının çıktıları görülmektedir. 

Uzun dönemde hedef tütünle iliĢkili kanserleri % 15 oranında azaltmak ve tüm kanserlere bağlı 
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mortalitede de % 10 azalma sağlamaktır. Elbette ki tüm bu faaliyetler, sonuçlarını en erken 2020‘ li 
yıllarda gösterecektir. 

 
ġekil 175. Ulusal Kanser Kontrol Programının Ana Hedefleri (KSDB Verileri) 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
Tablo 107. Ulusal Kanser Programı Faaliyetleri ve Uzun Dönemde Sonuçları 

2008-2010 2010-2015 2030 

• Ulusal Kanser 
Enstitüsü Yasası 
 
• KETEM projesi  
 
• Ulusal Tarama 
Standartları 
 
• Aktif, toplum bazlı 
kayıt  
 
• Tütün kontrolu 
• HPV Testleri ile 
Tarama  
• HPV AĢıları 
 

• 17 Komprehensive  
•  54 Kanser 
•  14 Tedavi Merkezi 
•  280 KETEM  
 
•  Ġnsan Kaynakları 
•  Yenimeslekler 
              Dosimetrist 
  Sitoteknolog 
•  Uzmanlıklar 
  Radyoloji 
  Patoloji    
• Hedef kitlenin          
% 70‘ inin taranması 

• Tütünle ilgili 
kanserleri 
  % 15 azaltmak 
 
 
• Ġleri evre kanserleri 
azaltmak 
 
• Kanser mortalitesini 
% 10  azaltmak 

Kaynak: KSDB Verileri 
 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanser kontrol programları Dünya Sağlık Örgütü tarafınca her ülke için önerilen ve uzun 

dönem kanser kontrol faaliyetlerinin ülke gerçekleri ıĢığında belirli bir plan çerçevesinde 
yürütülmesini sağlayan önemli bir politik kararlılık göstergesidir. 
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5 ana baĢlık halinde Kanserle SavaĢ Dairesince yürütülen bu programın tüm katılımcıları 
desteklerini vermeli ve program kısa, orta ve uzun vadede amaçlarına ulaĢabilmelidir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Murat Tuncer. Ulusal Kanser Kontrol Programı 2009-2015. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ 

Dairesi Yayınları, 2009. 
 

6.4. KANSER KAYITÇILIĞI  VE KANSER KAYIT MERKEZLERĠ  
Toplumda kanser olgularına iliĢkin bilgi toplamak amacıyla yürütülen çabaların tümü 

kanser kayıtçılığı (cancer registration) baĢlığı altında toplanır. Derlenen bilgilerin kaynağı 
hastaneler, klinikler, laboratuvarlar, onkoloji merkezleri, tanı merkezleri ve öteki sağlık birimleri 
olabilir, bunların yanında ölüm raporları, adli tıp kayıtları, sağlık sigortalarının kayıtları ya da özel 
araĢtırmalar ve tarama programları da kanserli olgular hakkında bilgi kaynağı olarak 
değerlendirilir. Bu çalıĢmalar çerçevesinde hem hastaya konulmuĢ olan tanı ve tanı koyma 
yöntemi hakkında, hem de kanser hastası hakkında bilgiler derlenir. Bilgi derleme iĢi hastane ya da 
klinik düzeyinde yürütülebileceği gibi bir il, ilçe ya da ülkenin tümü kanser kayıt merkezinin 
sorumluluk bölgesi olarak tanımlanabilir.  

Malign hastalıkların toplum üzerindeki etkilerini tahmin ve kontrol edebilmek amacıyla, 
kanserlerin ortaya çıkıĢı, özellikleri ve sonuçları hakkında sürekli sistematik olarak veri toplama 
süreci olarak tanımlayabileceğimiz kanser kayıtçılığı, sağlık hizmetleri ana baĢlığı altına giren, 
bilimsel araçları kullanan ve çeĢitli bilimsel disiplinlerin iĢ birliği ile yürütülen bir faaliyet alanıdır. 

Kanser kayıtçılığı, kanser ile mücadelenin baĢlangıç noktasıdır. Hangi büyüklükte olursa 
olsun bir toplumda kanser kontrolü faaliyetlerini planlayabilmek ve etkin biçimde sürdürebilmek 
için doğru hedefler koymak ve etkin araçlar seçmek gerekir. Bunları yapabilmek için toplumda 
kanserin görülüĢ sıklığı, özel grupların risk düzeyleri, kanser tiplerinin prevalans, insidans ve 
mortalitesi gibi bilgilerin elde edilmesi zorunludur. Bu hızların hesaplanabilmesi, gerekli bilgilerin 
derlenebilmesi için ilk koĢul, bilimsel ve sistematik bir kanser kayıtçılığı faaliyeti yürütülmesidir.  

 

 6.4.1. Kanser Kayıtçılığının Gerekliliği 
Kanser kayıtçılığının temel iĢlevlerini Ģöyle özetleyebiliriz: 

 Olası etiyolojik faktörlerin saptanması, 

 Bölgenin gereksinimlerinin belirlenmesi (personel, araç-gereç, kurum, tarama 
programları, vs.), planlamaların yapılmasının sağlanması, kaynak dağıtımının planlanması, 

 Etkili birincil ve ikincil kanseri önleme programlarının geliĢtirilmesi, 

 Yürütülen hizmetlerin, uygulanan programların değerlendirilebilmesi, 

 DeğiĢik tedavi yaklaĢımlarının etkinliğinin ve yaĢam kalitesine etkisinin 
araĢtırılması  

 

 6.4.2. Kanser Kayıtçılığının Tarihçesi ve Uluslararası Örgütlenmeler  
Avrupa‘  da, 18. ve 19. yüzyıllarda kanserle ilgili istatistik çalıĢmalarında daha çok 

mortalite verileri kullanılmaktaydı. 1900‘ lü yılların baĢında ilk olarak Almanya ve Ġngiltere‘de 
kanser hastalarıyla ilgili bilgileri toplama çabaları baĢladı. Bu ülkeleri bir kaç yıl arayla Hollanda, 
Ġspanya, Portekiz, Macaristan, Ġsviçre, Danimarka ve Ġzlanda izledi. Yöntem, ülkedeki bütün 
hekimlerin tedavi ettikleri kanser hastalarını bildirmelerini sağlamaya yönelikti. Bu çalıĢmaların 
raporunda hekimlerin ancak yarıdan biraz fazlasının anketleri doldurup geri gönderdikleri bildirildi 
ve araĢtırmaların baĢarısızlıkla sonuçlandıkları kabul edildi. 1930 yılında Wood, ABD‘de bu 
handikabı aĢabilmek için kanserin ―bildirimi zorunlu hastalık‖  olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. Ne var ki 1927‘de Massachusetts‘ te baĢlatılan ilk pilot çalıĢma, olguların 
ancak üçte birinin toplanmasıyla baĢarısızlıkla sonuçlandı. Çabalar bir süre daha bu Ģekilde devam 
etti. 
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Modern kanser kayıt merkezlerinin en eskisi olan Hamburg kanser kayıt merkezi, kanser 
kontrolünün yalnızca klinik ve tıbbi boyutlar değil, halk sağlığı ve ekonomi ile ilgili boyutlar da 
içerdiği görüĢüne dayalı olarak 1926 yılında kuruldu. 1929‘da resmi statü kazandı, 1937 yılında ise 
tam olarak iĢlev gören nüfus tabanlı bir kanser kayıt merkezi haline geldi. HemĢireler hastaneleri 
ve hekimleri düzenli aralarla ziyaret edip yeni tanı konmuĢ olgularla ilgili verileri topluyorlardı. 
Ġngiltere‘de ise 1929 yılında baĢlayan bir kanser kayıt merkezinin çekirdeği sayılabilecek çabalar, 
1962 yılında bütün ülkeyi kapsayan ulusal bir kanser kayıt merkezi olma düzeyine ulaĢtı. Ġngiltere 
ve Ġskoçya‘daki Ulusal Kanser Kayıt Merkezi, dünyada en geniĢ nüfusu kapsayan nüfus tabanlı 
merkezdir. 

ABD‘de epidemiyolojik ve ekolojik amaçlı nüfusa dayalı ilk kanser kayıt merkezi 1935 
yılında Connecticut‘da kuruldu. Bunu öncelikle geliĢmiĢ ülkelerde kurulan diğer merkezler izledi.  

Dünya çapında kanser kayıt merkezlerinin kurulmasında en büyük ivmeyi 1946 yılında 
Kopenhag‘  da toplanan konferans sağladı. Kanser kontrolü alanında uluslararası düzeyde on iki 
uzman Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Geçici Komisyonuna kanser kayıt merkezlerinin dünya 
genelinde yaygınlaĢtırılmasını önerdi. Bu kurulun önerilerini Ģöyle özetleyebiliriz: 

a. Mümkün olduğu kadar çok sayıda ülkede kanser hastaları hakkında veri toplanmasının 
büyük faydaları olacaktır.  

b. Bu veriler, ―karĢılaĢtırılabilirliği‖  sağlamak açısından, kabul edilebilir bir plan 
dahilinde toplanmalıdır. 

c. Her ulusun, bu verilerin kaydını ve toplanmasını düzenlemeye yönelik bir ―ana‖  
kanser kayıt merkezi olmalıdır. 

d. Her ülkeden elde edilen verileri ve istatistikleri bir araya getirip karĢılaĢtıracak 
uluslararası bir kurum oluĢturulmalıdır. 

Dört yıl sonra, DSÖ bu konuyla ilgili bir alt komite kurdu. Kansere KarĢı Uluslararası 
Birlik (International Union Against Cancer), 1950 yılında ―Kanserin Coğrafi Patolojisi ve 
Demografisi‖  konulu uluslararası bir sempozyum düzenledi. TanımlanmıĢ bir bölgedeki her yeni 
kanser olgusunu saptamanın önemi burada da vurgulandı. 1965 yılında Uluslararası Kanser 
AraĢtırmaları Kurumu (IARC - International Agency for Research on Cancer) DSÖ‘nün bağlı 
kuruluĢu olarak kuruldu. Bu kurum özellikle sağlıklı kiĢilerin ev ve iĢyerlerinde karĢılaĢtıkları 
çevresel etkenlerin kanserojen etkileri konusunda çalıĢmakta ve bu alanda bir monograf dizisi 
yayımlamaktadır.  

IARC‘nin kanser olgusunun çeĢitli alanları ile ilgileniyor olması nedeniyle kanser 
kayıtçılarını uluslararası düzeyde bir araya getiren yeni bir örgütlenme gereksinimi doğdu. Bu 
gereksinimin sonucu olarak 1966 yılında Uluslararası Kanser Kayıtçılar Birliği (IACR - 
International Association of Cancer Registries) oluĢturuldu. IACR, ― tanımlanmıĢ bir nüfusta 
kanser insidansı için veri toplayan ve analiz eden, ayrıca kanser tedavisinin sonuçlarıyla ilgilenen‖ 
kanser kayıt merkezleri için bir üyelik organizasyonu niteliğindedir. Bu birliğin periyodik olarak 
çıkardığı ve yeterli güvenilirlikte ve geçerlilikte veri toplayan kanser kayıt merkezlerinin 
verilerinin yer aldığı BeĢ Kıtada Kanser Ġnsidansı (“ Cancer Incidence in Five Continents, CI5C” ) 
adlı beĢ yılda bir yayınlanan yayın, bu alandaki en önemli baĢvuru kaynağıdır. Bu kitap dizisinin 
ilki 1956-1964 yıllarının verilerini kapsamaktadır. Son cildin (Volume IX) baskı yılı 2007‘dir ve 
içinde merkezlerin 1998-2002 yıllarına iliĢkin verileri yer almaktadır. 

BaĢka bir kanser kayıtçıları örgütü ise, Amerika BirleĢik Devletlerinde kurulmuĢ olan ve 
dokuz bölgeyi kapsayan SEER‘dir (“ Surveillance, Epidemiology, End Results” ). SEER, Amerika 
BirleĢik Devletleri için kanser verilerini üretir.  

1989 itibariyle dünya genelinde iki yüz kadar nüfusa dayalı kanser kayıt merkezi 
bulunmaktadır. Bunun yanısıra 34 merkez, özel yaĢ gruplarına ya da kanserin yerleĢim yerine özgü 
veriler toplamaktadır. Son verilere göre kanser kayıt merkezleri dünya nüfusunun yaklaĢık           
% 7.6‘sını kapsamaktadır. Kanser kayıt merkezlerinin dünyadaki yaygınlığı bölgelere ve ülkelerin 
geliĢmiĢlik düzeylerine göre çok büyük farklılıklar göstermektedir  (Tablo 108). Bunların yanısıra 
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dünyanın çeĢitli köĢelerinde bir çok hastane ve tıp merkezinde kurulmuĢ olan birimler aracılığı ile 
hastane tabanlı kanser kayıtçılığı yürütülmektedir. 

Yukarıda ayrıntılı olarak sözü edilen IACR ve SEER‘ in yanısıra, bu bilimsel disiplinin 
standartlarını belirleyen, kanser kayıtçılığında yol göstericiliği üstlenmiĢ, ENCR (Avrupa Kanser 
Kayıtçılar Ağı), NACCR (Kuzey Amerika Kanser Kayıtçılar Birliği), MECC CRP (Orta Doğu 
Kanser Konsorsiyumu BirleĢik Kanser Kayıt Merkezi Projesi) gibi uluslararası yapılanmalar 
mevcuttur. 

 
Tablo 108. Dünya Nüfusunun Kanser Kayıt Merkezleri Tarafından Kapsanma Oranı 

 Kaynak: Parkin DM, The evoluation of the population-based cancer registry, Nature 
Reviews/Cnacer, Vol. 6, 2006; 603-612  (Fig 1, haritadan uyarlama)  
 

Günümüzde ise çoğunluğu geliĢmiĢ ülkelerde olmak üzere 350‘den fazla nüfus tabanlı 
kanser kayıt merkezinin yanısıra belli yaĢ grupları (örn. çocukluk çağı kanserleri gibi) ya da belli 
türlere (örn. kolon kanserleri) yönelik veri toplayan merkezler ve pek çok hastane tabanlı kanser 
kayıt merkezi vardır. 1966 yılında Cancer Incidence in Five Continents‘ ın birinci sayısında, dünya 
nüfusunun % 3‘ünü kapsayan bir bölümü için, 29 ülkeden 32 kanser kayıt merkezinin raporu 
yayınlanmıĢken, 40 yıl sonrasında IACR‘nin dünya nüfusunun % 21‘ ini kapsayan 449 üyesi vardı. 
Cancer Incidence in Five Continents‘ ın 2007‘de yayımlanan dokuzuncu bölümü için 80 ülkeden 
313 kayıt merkezi (406 farklı nüfus için)  veri göndermiĢ ve yapılan kalite kontrollerinden sonra 
60 ülkeden 225 merkezin verisi (300 farklı nüfus için) yayına kabul edilmiĢtir. 

 

 6.4.3. Kullanım Alanları 
Kanser kontrolü çok çeĢitli kiĢi ve kurumların farklı çalıĢmalarla yer aldığı bir çabalar 

bütünüdür. Klinisyen kanserli hastayı tanır ve tedavi eder, kanser kayıt merkezi yöneticisi kanserin 
bir toplumda ortaya çıkıĢını değerlendirir, epidemiyolog nedenleri araĢtırır, karar vericiler ve halk 
sağlıkçılar koruyucu önlemleri uygular ve gerekli kararları alır, laboratuvar çalıĢanlarıysa normal 
bir hücrenin nasıl olup da malign bir hale geldiğini bulmaya çalıĢır.  

Bir yandan kanser kayıtçılığı akılcı bir kanser kontrol programının temel bölümüdür, öte 
yandan kanser kontrol çalıĢmaları kanser kayıtçılığı faaliyetlerinin sürdürülmesinin temel 
gerekçesidir. Toplanan veriler epidemiyolojik araĢtırmalardan, birincil ve ikincil korunmaya 
yönelik olarak sağlık hizmetlerini planlama ve hasta bakımına kadar çok çeĢitli alanlarda toplum 
ve bireyin yararına kullanılır.  

Bir kanser kayıt merkezinin ana hedefi, tanımlanmıĢ bir nüfusta kanser görülüĢü ile ilgili 
istatistikler üretebilmek için bütün kanser olguları hakkında bilgi toplamak, bu bilgiyi sınıflamak 
ve toplum üzerinde kanserin etkilerini değerlendirip kontrol edebilecek bir çatı oluĢturmaktır. Bir 
çok kanser kayıt merkezi topladıkları verilerin temel kullanımından daha fazlasını yapmakla 
yükümlü değillerse de, kanser kayıt merkezleri geliĢme eğiliminde olup, topladıkları veriler 
aracılığıyla çok önemli araĢtırma programlarını destekleme potansiyeline sahiptirler. 

 

Bölge Tahmin edilen 
kapsanma oranı (% ) 

Avustralya/Yeni Zelanda 86 

Avrupa 57 

Kuzey Amerika 99 

Güney Amerika 21 

Asya 8 

Afrika 11 
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 6.4.4. Kanser Kontrolünde Kullanımı 
Kanser kontrolü, önleme, erken tanı, tedavi, rehabilitasyon ve palyasyonun bütün 

bileĢenlerini içeren bir terimdir. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), sonuç alabilmek için kanser 
kontrolü aktivitelerinin bir ulusal kanser kontrol planı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ve 
nüfus tabanlı kanser kayıt merkezlerinin kanser kontrol stratejisinin özü olduğunu bildirmektedir. 

1. Sağlık hizmetlerinin planlanması (öncelikler, hedefler, projeksiyonlar ve 
tahminler): Kanser kayıt sistemleri, toplumdaki kanser olguları ile ilgili bilgilere ulaĢmamızı 
sağlar. Kanser Kayıt Merkezlerinin rutin olarak topladığı veriler, sorunun boyutlarını, gereksinilen 
hastane yatağı, personel ve araç - gereç miktarını saptayabilmeye olanak sağlar. Bu bilgi, çeĢitli 
tiplerdeki kanserler için tanı, tedavi ve bakım ünitelerinin planlanıp kurulmasında yol gösterici 
olur.   Bu birimler için gerekli yatak,  personel ve araç-gereç miktarını da bu bilgi sayesinde 
saptayabiliriz.  Zaman eğrileri izlenerek coğrafi farklılıklar ya da zaman içindeki değiĢiklikler 
hesaba katılabilir. Eğilimler hakkındaki saptamalar sayesinde geleceğe dönük projeksiyonlar 
yapmak ve bunları planlamada kullanmak da mümkün olur. Patternleri izleyerek, yeni tanı ve 
tedavi merkezlerini nerede ve ne zaman açılmasının maliyet-etkili olacağını söyleyebiliriz. 

2. Önleme: Önleyici müdahale çalıĢmalarının değerlendirilmesi için randomize kontrollü 
çalıĢmalar nadiren düzenlenir. Oysa ki nüfus tabanlı kanser kayıt merkezinin bize sunduğu 
insidans hızlarından yararlanıp, etkilerin baĢlaması için yeterli süre bekledikten sonra, beklenen ve 
gözlenen insidans hızlarını karĢılaĢtırarak yapılan müdahalenin etkilerini değerlendirebiliriz. 

3. Klinik bakım: Kanser kayıt merkezleri, izlem zamanı gelen hastaların listesini 
klinisyenlere ulaĢtırarak hasta izlemlerine yardım etmek gibi yöntemlerle, dolaylı olarak hasta 
bakımına katkıda bulunabilirler. Kanser kayıt merkezleri, belirli bir tür kanser için belirlenmiĢ tanı 
ve tedavi yöntemlerini uygulamak üzere kurulmuĢ hasta bakım programlarına katkıda bulunarak 
hasta bakımına çok daha doğrudan da yardımcı olabilirler. Bu görev, temel olarak hastane tabanlı 
kanser kayıt merkezlerinin yürütmesi beklenen bir iĢlevdir. 

4.Taramalar: Kanserin erken evrede yakalanabilmesi için, asemptomatik kiĢilerin 
taranmasının önemi giderek artmaktadır. Kanser kayıtçılığı, tarama programlarının 
değerlendirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Örneğin bir serviks kanseri tarama programının 
etkinliği, kanser kayıt merkezi tarafından üretilen insidans hızları izlenerek ölçülür. Etkin bir 
tarama programı, invaziv servikal kanser insidansında düĢüĢ sağlayacaktır. Meme kanseri 
taramalarında erken tanı konan olguların sayısı artacağından insidans hızı yükselecek, buna 
karĢılık mortalite hızı düĢecektir. Bir baĢka deyiĢle meme kanseri taramalarının ana çıktısı meme 
kanseri mortalitesidir. Kanser kayıt merkezi, taramaya dahil olan ve olmayan kadınlar arasındaki 
mortalite hızlarını, evre dağılımını, interval kanserlerin (iki tarama arasında saptanan kanserler) 
sayısını, oranını saptayıp tarama programının baĢarısını değerlendirebilir. 

Avrupa‘da, kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserinin kontrolü için çok 
sayıda mamografi ile tarama programı yürütülmektedir. Avrupa Parlamentosu‘nun bu programları 
anlatan yayınında da kanser kayıtçılığının kanser kontrolündeki önemi belirtilmekte ve bütün 
Avrupa ülkelerinde ülkenin tümünü ya da bir kısmını kapsayan kanser kayıt sistemleri bulunduğu 
vurgulanmaktadır.  

5. Sonuç; sağkalım ve yaĢam kalitesi: Birçok kanser kayıt merkezi, kanser nedenli 
ölümlere ait verileri toplar. Bu veriler kullanılarak nüfus tabanlı sağ kalım hızları hesaplanır. 
Nüfus tabanlı sağkalım hızları, hasta bakımı ve sağlık bakımı planlamaları için çok önemli 
verilerdir. Bir tedavi yönteminin diğerinden daha iyi olduğunu göstermenin tek yolu kontrollü 
klinik çalıĢmalar yürütmektir. Küçük bir klinik çalıĢmada seçilen hastaların sağkalım hızlarını 
genellemek yan tutmaya yol açar. Oysa kanser kayıt merkezi, topladığı ölüm sertifikaları ile 
elindeki kayıtları karĢılaĢtırarak, Bölgesi‘ndeki tedavi almamıĢ olguları da kapsayarak, bütün 
kanserli hastaların sağkalım sürelerini değerlendirmeye alabil ir. Sağ kalım hızları, toplumda erken 
yakalama amacıyla yürütülen tarama faaliyetlerinin varlığından da etkileneceği için yalnızca 
tedavi hizmetlerinin bir çıktısı olarak değil, aynı zamanda, sağlık sisteminin iĢleyiĢini, sağlık 
hizmetlerinin niteliğini bütüncül olarak değerlendirme aracı olarak da kullanılır.  
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Bazı kanser kayıt merkezleri belirli bir servisle ya da klinisyenle iĢ birliği yaparak 
hastaların sağkalım sürelerini hesaplayabilir ve bu hızları bütün kayıt alanındaki hızlarla 
karĢılaĢtırabilirler. Tedavi hakkında ayrıntılı veri toplayan kanser kayıt merkezleri, halihazırdaki 
tedaviyi değerlendirebilir ya da radyoterapi, kemoterapi gibi tedavi yöntemlerinin ikincil neoplazm 
oluĢturmadaki rolünü değerlendirebilirler. Eğer uygun ve standardize bir yöntemle (TNM, FĠGO, 
SEER vb) tümörün yaygınlığıyla ilgili veri toplanırsa, değiĢik büyüklükte ve yaygınlıktaki 
kanserlerde sağkalım süreleriyle ilgili istatistikler üretmek de olanaklı olur.  

Tanıdan sonra yaĢanılan yılların ortalaması olarak ifade edebileceğimiz sağkalım, 
kuĢkusuz sonucun ancak çok kaba bir göstergesidir, ancak ölçülmesi göreceli olarak kolaydır. Ağrı 
ve sakatlıkların eĢlik ettiği yaĢam yıllarının ne kadar değerli olduğu tartıĢılabilir. Bu nedenle 
sağkalım ölçüleri ya hastalıksız sağkalım, metastazsız sağkalım gibi tıbbi-cerrahi kategorilerde, ya 
da tedavi ile ölüm arasındaki sürede yaĢam kalitesi değerlendirilerek rafine edilir. Sağlıkla ilgili 
yaĢam kalitesi ölçümü, çok karmaĢık bilgi toplama sürecini içerir ve rutin kanser kayıtçılığının bir 
parçası değildir. 

 
Gizlilik;Kanser kayıt merkezleri her zaman, tıbbi ve kiĢisel bilgilerin gizliliğinin 

korunabilmesi ve bilgilerin üçüncü taraflara (kiĢi, tüzel kiĢi) aktarılması konusunda çok sıkı 
gizlilik kuralları ve düzenlemeleri ile çalıĢırlar. IACR, bu konudaki temel prensiplere dayanarak, 
kanser kayıt merkezleri için bir ―gizlilik kuralları öneriler paketi‖  hazırlamıĢtır. 

 

 6.4.5. Kanser Kayıt Sistemleri 
 6.4.5.1.Veri Toplama Yöntemleri 

1. Aktif : Aktif yöntemle veri toplama,  kanser kayıt merkezinin kendi personelinin 
(kanser kayıt elemanlarının) olanaklı olan her yolu kullanıp sağlık kurumlarıyla iliĢkiyi sağlayarak 
kanserli olguları saptaması ve bu olgulara ait bilgileri uluslararası kanser kayıtçılığı standartlarına 
uygun olarak derlemesidir. Burada verinin kaynaktan elde edilmesi söz konusudur. Aktif yöntem 
ile veri toplanan bir kanser kayıt sisteminin temel kiĢisi ― kanser kayıt elemanı‖dır. Genellikle tıp 
ve sağlık bilimleri alanında yetiĢmiĢ çeĢitli mesleklerden kiĢiler özel eğitim programlarından 
geçirilmekte, kendilerine sertifika ve ―kanser kayıt elemanı‖  unvanı verilmektedir. Kanser 
kayıtçılığında verilerin özel eğitim görmüĢ, sertifikalı elemanlarca toplanması yaĢamsal önem 
taĢımaktadır. Çünkü rasgele, belli standartlardan yoksun olarak toplanmıĢ veriler kendi içlerinde 
değerlendirilemeyeceği gibi, baĢka merkezlerin, ülkelerin verileri ile de karĢılaĢtırılamazlar. 
Ayrıca bir kanser kayıt elemanının yeterince verimli olabilmesi için tam gün bu iĢle uğraĢıyor 
olması, yaptığı iĢi değerlendiren bir organizasyonun içinde yer alması ve hizmet içi eğitim olanağı 
bulması da gerekmektedir.  

2. Pasif : Kanserli olgulara ait verilerin ilgili kurumda (örneğin hastanede) çalıĢan 
personel tarafından merkezlere kendiliğinden gönderilmesi yöntemine dayanır. Pasif bildirimde 
nicelik sorununun (gözlenen kanserlerin küçük bir oranının bildirilmesi) yanısıra ciddi bir nitelik 
sorunu da (standartlar uygulanamayacağından) oluĢacağı göz önünde tutulmalıdır. Pasif yöntemin 
baĢarıyla uygulandığı Ġsrail‘de, bildirim birkaç baĢlık içeren bir formla yapılmamakta, hastanın 
kanser ile ilgili bütün bulgu ve evrakları kanser kayıt merkezine gönderilmektedir. 

3. Aktarım (linkage) : Bir Ģekilde toplanmıĢ ve bilgisayar sistemine yani elektronik 
ortama girilmiĢ verilerin bilgisayar ağı kullanılarak kanser kayıt merkezinin verileri arasına dahil 
edilmesidir. Çoğu geliĢmiĢ ülkede kanser kayıt merkezleri artık büyük ölçüde bu yöntemi 
kullanmaktadır. Bu yöntemde de aktarılması gereken verinin, hastanın adı soyadı, kanser vb. gibi 
bazı baĢlıklar değil, olgunun kanseri ile ilgili bütün bulgu ve evraklar olması gerektiğini 
vurgulamalıyız.   
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 6.4.5.2. Kanser Kayıt Merkezleri 
1. Nüfus Tabanlı (nüfusa dayalı) Kanser Kayıt Merkezleri: ―Kanser Kayıt Merkezi‖  

terimi kullanıldığında genellikle nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri anlaĢılır. Bu yazıda da aksi 
belirtilmedikçe ―kanser kayıt merkezi‖  ifadesi ile ―nüfus tabanlı kanser kayıt merkezi‖  
kastedilmiĢtir. Nüfus tabanlı bir kanser kayıt merkezi, iyi tanımlanmıĢ bir nüfusta (çoğunlukla bir 
coğrafi bölgede) yaĢayan kiĢiler arasında yeni tanı alan bütün malign tümörleri, epidemiyoloji ve 
halk sağlığı kavramlarını gözeterek kaydeden bir oluĢumdur. Bu anlamda ―nüfus tabanlı kanser 
kayıtçılığı‖ , belirli bir nüfusta, bir toplumda ortaya çıkan bütün malign neoplazmların görülüĢleri 
ve karakteristikleri (özellikleri) hakkındaki verilerin, toplumda kanserlerin etkisini değerlendirmek 
ve kanser kontrolüne yardımcı olmak amacıyla, sürekli ve sistematik olarak toplanması süreci 
olarak tanımlanabilir.  

Nüfus tabanlı bir kanser kayıt merkezi; 
a. Bütün veri kaynaklarından yararlanarak (hastane kayıtları, onkoloji merkezleri, 

patoloji ya da radyodiagnostik merkezlerin kayıtları, ölüm kayıtları, sağlık sigortası kayıtları, vb.), 
iyi tanımlanmıĢ bir nüfusta belli bir zaman dilimi içinde ortaya çıkan bütün kanser olgularına ait 
verileri uluslararası standartlara uygun olarak toplar. 

b. Temel amacı o toplumdaki kanser görülüĢ sıklıklarını (insidans hızlarını) saptamak, bu 
insidansların yaĢ gruplarına, cinsiyete vb. dağılımlarını hesaplamak ve zaman içindeki 
değiĢimlerini incelemek; ayrıca araĢtırmacılar için bir veri tabanı oluĢturmaktır.  

c. Bu insidans hızlarını hesaplayabilmek için sorumluluk bölgesine ait güvenilir ve 
ayrıntılı nüfus (demografi) verilerine gereksinim duyar. 

2. Hastane Tabanlı Kanser Kayıt Merkezi: Hastane tabanlı kanser kayıt merkezleri, 
belirli bir nüfus arka planı aramaksızın, kurulu olduğu hastaneye baĢvuran bütün kanserli olguları 
kaydederler. Burada ana amaç hastaların klinik bakımı ve hastane yönetimiyle ilgili verilere 
ulaĢmaktır. Hastane tabanlı bir kanser kayıt merkezi hastane yönetiminin ihtiyaçlarına, hastane 
kanser programlarına ve bütün bunların da üstünde bireysel olarak ―hastaya‖  hizmet eder. 

Olgular hakkında toplanan bilgiler, nüfus tabanlı merkezler için toplanan bilgilerden çok 
daha ayrıntılıdır; iyi çalıĢan bir hastane kayıt merkezi tedaviler ve izlem materyalleri hakkında çok 
ayrıntılı bilgi toplayabilir. 

Bir hastane kanser kayıt merkezi, yalnızca kendisine baĢvuran hastalar hakkında bilgi 
toplar ve bu bilgiler hastanenin özelliklerini yansıtır. Bu nedenle elde edilen veriler, ancak çok 
kısıtlı durumlar ve belirli koĢullar altında genellenebilir. Bu durum hastane kanser kayıt 
merkezlerinin önemli bir sınırlılığıdır. 

Ancak hastane tabanlı kanser kayıt merkezleri, çoğunlukla Bölgesi‘ndeki nüfus tabanlı 
kanser kayıt merkezlerinin çekirdeğini oluĢturur, topladığı bilgilerden gerektiğini kadarını nüfus 
tabanlı merkeze aktarırlar. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde nüfus tabanlı bir kanser kayıt 
merkezi kurmak ekonomik olarak sorun olduğundan böyle kapsamlı bir iĢe hastane tabanlı kanser 
kayıt merkezleri kurularak baĢlanabilir.  

3. Patoloji Tabanlı Kanser Kayıt Merkezi: Burada da belirli bir nüfus arka planı yoktur, 
bir hastane ya da bir grup hastanenin patoloji laboratuvarlarında konulan tanılar veri tabanını 
oluĢturur. Bu tip merkezler doku ya da hücre düzeyinde, yani patolojik ya da sitolojik yöntemlerle 
tanı almıĢ bütün kanser olgularını toplar, histolojik tanı almamıĢ (klinik gözlem, ultrason, 
bilgisayarlı tomografi vb. ile tanı almıĢ) olguları toplamaz. Patoloji tabanlı merkezler hem yeni 
olgulara, hem de metastazlara ait verileri derler. Bu tür kayıt sistemlerinin amacı, özellikle kanser 
morfolojisine iliĢkin bilimsel klinik çalıĢmalar yürütmektir.  

Bu üç farklı sistemin yanısıra, yalnızca belli bir yaĢ grubuna ait (örneğin çocukluk çağı), 
bir tür (örneğin over kanserleri) ya da bir grup (örneğin kadın üreme yolları kanserleri, ailevi 
kanserler) kanserli olgulara iliĢkin verileri toplayan kanser kayıt merkezleri de vardır. 
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 6.4.5.3. GeliĢmekte Olan Ülkelerde Kanser Kayıtçılığı 

A. Özellikler 
GeliĢmekte olan ülkelerde kanser, hala öncelikli bir sağlık sorunu olarak algılanmadığı 

ve kısıtlı kaynakların dağıtımında bebek ölümleri, enfeksiyon hastalıkları gibi sorunlarla yarıĢtığı 
için, kanser kayıtçılığı ilk bakıĢta lüks olarak görülebilir. Oysa bu inanıĢ yanlıĢtır, çünkü;  

1. Kanser, hâlihazırda geliĢmekte olan ülkeler için de önemli bir sağlık sorunudur 
ve bu sorun gelecekte büyüme eği limindedir;  

2. Yeterli bir biliĢim sisteminin varlığı, her türlü kanser kontrolü stratejisinin en 
temel gereksinimidir.   

Kanser, yaĢamının ilk beĢ yılını tamamlamıĢ bireyler için hem geliĢmiĢ ülkelerde, hem 
de geliĢmekte olan ülkelerdeki ölüm nedenleri arasında ilk üç sıra içinde yer almaktadır. Güvenilir 
ölüm kayıtları ile kansere ve diğer hastalıklara iliĢkin sağlık kayıtları daha az geliĢmiĢ ülkelerin 
nüfusunun ancak (sırasıyla) % 4-% 3‘ünden elde edilebiliyorsa da, değiĢik bölgeler için kanser 
insidans ve mortalite hızları tahminleri yapılmaktadır. 2005 yılı kanser insidans hızlarının, daha 
çok geliĢmiĢ ülkeler için yüz binde 435, daha az geliĢmiĢ ülkeler için 120 olarak gerçekleĢeceği 
tahmin edilmiĢtir. 6.5 milyar olan dünya nüfusunun % 81‘ inin geliĢmekte olan ülkelerde yaĢadığı 
göz önüne alınarak, daha çok geliĢmiĢ ülkelerde her yıl ortaya çıkacak 5.26 milyon yeni kanser 
olgusuna karĢın daha az geliĢmiĢ ülkelerde bu sayının 6.3 milyona ulaĢacağı hesaplanmıĢtır. 2005 
için, dünyada ortaya çıktığı tahmin edilen 11.6 milyon yeni kanserin % 55‘ i geliĢmekte olan 
ülkelerde görülecektir. Daha da kötüsü, 2005 yılı için tahmin edilen 6.3 milyon kanser ölümünün 
4.36 milyonu, yani % 61‘ i az geliĢmiĢ ülkelerde gerçekleĢecektir. Bu ülkelerdeki nüfusun genç 
olması nedeniyle kaba insidans hızı Ģimdilik düĢük gibi görünse de yaĢa özgü riskler aslında daha 
çok geliĢmiĢ ülkelerdekinden çok da düĢük değildir. Ancak kanser türlerindeki farklılıklar çok 
belirgindir: Örneğin serviks kanseri ve primer karaciğer kanseri, Avrupa ve Kuzey Amerika 
ülkelerinde daha az görüldüğü halde geliĢmekte olan ülkelerde çok yaygındır. 

Kanserin geliĢmekte olan ülkelerde önümüzdeki on yıllarda sağlık sisteminin en önemli 
sorunlarından biri haline geleceği açıktır. Çünkü; 

1.  Nüfus yalnızca artmamakta; enfeksiyon hastalıkları, bebek ölümleri gibi faktörlerin 
hızla kontrol altına alınabilmesine bağlı olarak, aynı zamanda yaĢlanmaktadır.  

2. Batılı yaĢam tarzı bu ülkelerde hızla yayılmakta, hızlı bir kentleĢme süreci 
yaĢanmakta; bu da risk faktörlerinin artıĢı ile sonuçlanmaktadır.  

3. Gerçek artıĢların yanısıra, bu ülkelerdeki tanı ve tedavi olanaklarının artması, diğer 
hastalıklardan ölümlerin azaltılması gibi faktörler, kanser olgularındaki ―görece artıĢı‖  da 
beraberinde getirmektedir. 

Bütün bunlara karĢın, bugün geliĢmekte olan ülkelerin ancak bir kaçında kapsamlı bir 
kanser kayıt sistemi mevcuttur. Böylelikle bu ülkeler hem kanser kontrol aktivitelerinin 
planlanması ve değerlendirilmesini ekonomik bir Ģekilde baĢarırlar, hem de etiyoloji ve kanserden 
korunma alanındaki araĢtırmalar için temel verilere ulaĢabilirler. 

 
B. Sorunlar 
GeliĢmekte olan ülkelerde gerek sağlık hizmetleri, gerekse kayıt sistemleri çeĢitli 

sorunlarla karĢı karĢıyadır. Bu sorunlar, kanser kontrolünü ve kanser kayıtçılığını da 
etkilemektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde karĢılaĢılan sorunlar Ģöyle sıralanabilir: 

1. Temel sağlık hizmetlerinde eksiklik 
GeliĢmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerinin yetersizliğine bağlı olarak kanser tanı ve 

tedavi fırsatları da sınırlıdır. Nüfusun çoğunluğu kırsal alanda yaĢadığı halde, sağlık kurumları ve 
sağlık çalıĢanları çoğunlukla büyük kentlerde yer alır. Bu durumda bu kurumların kanser verilerini 
tam olarak toplasa bile, toplanan verilerin ülke nüfusunu temsil etmeyeceği açıktır. Halk, sağlık 
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sorunları için geleneksel sağaltıcılara baĢvurma eğilimindedir. Bu da, kanser tanısının kayıt 
merkezine ulaĢmaması demektir.  

Çok kalabalık olan sağlık kurumlarında ise sağlık çalıĢanları düzgün, ayrıntılı kayıtlar 
tutamayacak kadar meĢgul olabilirler. Tanı ve tedavi olanaklarının yetersizliği de gerçek kanser 
verilerine ulaĢmayı engeller: Öncelikle, tanıyla ilgili bilgiler yetersiz, çoğu zaman yalnızca klinik 
gözleme dayalıdır. Ġkinci olarak ise ileri evredeki hastalar ya da tedavisi yapılamayan hastalar 
hastanelere baĢvurmayabilirler. Deri kanseri gibi yüzeyel kanserler, tanıları kolayca alınan bir 
biyopsiyle yapılabildiğinden, karaciğer veya pankreas kanseri gibi tanısı için daha pahalı teknikler 
kullanılması gereken kanserlere oranla daha yüksek oranda saptanabilir. Ölüm sonrası tetkikler 
(otopsi) nadiren yapılmakta, bu durumda kanser saptansa bile kayıtlara alınmamaktadır. 

2.  Demografik verilerin eksikliği 
GeliĢmekte olan ülkelerin çoğunda nüfusun bütününe ait güvenilir bilgi yoktur. Ayrıca 

cinsiyete, yaĢa, etnik gruplara göre tabakalandırma sağlıklı olmayabilir. Bunların yanısıra 
geliĢmekte olan ülkelerde çok çeĢitli nedenlerle nüfus hareketleri olmakta, sürekli göçler 
yaĢanmaktadır. Çoğu zaman bu hareketler kaydedilememektedir.  

Tıpkı kayıtları (dublikasyonları) saptayabilmek için kiĢileri ayırt edebilmek gereklidir. 
Nüfusun hareketliliğinden ayrı olarak kiĢileri birbirinden ayırt etmek de çok zordur. Daha çok 
geliĢmiĢ ülkelerde her kiĢinin bir kimlik numarası vardır. Oysa daha az geliĢmiĢ ülkelerin çoğunda 
böyle bir sistem olmadığından kiĢileri ayırt etmede isim, soyadı, baba adı gibi kriterler kullanılır. 
Bu da tam bir ayırt etme sağlamayabilir. 

3. Eğitimli personel yetersizliği 
Veri toplama, biriktirme, analiz etme, yorumlama ve bu verileri kullanabilme, yüksek 

nitelikli ve farklı disiplinlerde eğitim almıĢ uzmanların iĢ birliği içinde çalıĢmasını 
gerektirmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde kanser kayıtçılığının belki de baĢlıca sorunu uygun 
eğitim almıĢ yeterli sayıda personel bulunmayıĢıdır. Bu yetmezlik, zincirin ilk halkası olan kanser 
kayıt elemanlarından tutun da, kodlamaya uygun tanılar koyacak onkolog ve patologlara, analizleri 
yapacak istatistik uzmanlarına, verileri yorumlayacak epidemiyologlara kadar uzanabilmektedir. 
Bütün bu güçlükler aĢılarak elde edilebilen veriler ise, çoğu zaman sağlık planlamacılarına 
ulaĢamaz ya da göz ardı edilir. 

4. Hasta izleminin yetersizliği 
Ġzlem verileri, kanser kayıtçılarına ilk kayıtların doğruluğunu gözden geçirme olanağını 

verir. Bunun yanısıra tedavinin etkinliğini ölçmek ve sağkalım hızlarını hesaplayabilmek için de 
bu verilere gereksinim vardır. Az geliĢmiĢ ülkelerde izlem verilerine ulaĢmak neredeyse 
olanaksızdır. Telefon ve posta kullanımındaki kısıtlılıklar ve nüfusun sürekli olarak hareketliliği 
hastalara randevularını anımsatmayı zorlaĢtırır. Bu yapılabilse bile çoğu hasta, ekonomik 
nedenlerle bu çağrılara gelmeyebilir. Çağrılara gelmiĢ olan hastaların kayıtlarına yeniden ulaĢmak 
da mümkün olmayabilir. 

5. Araç-gereç yetmezliği, maddi sorunlar 
GeliĢmekte olan ülkelerde kanser kayıtçılığı baĢlatılsa bile, doğrudan tedaviye yönelik 

bir hizmet olmadığı için, çoğu zaman göz ardı edilir ve kanser kayıtçılığı için kaynak ayrılmaz. Bu 
da, çalıĢma yeri baĢta olmak üzere, büro malzemeleri, kağıt, fotokopi olanakları, iletiĢim ve ulaĢım 
masrafları, bilgisayar gibi, bir kanser kayıt merkezi için olmazsa olmaz koĢulların yeterli ölçüde 
sağlanamaması demektir.  

6. KurumsallaĢmanın sağlanamayıĢı 
Nüfusa dayalı bir kanser kayıt merkezi, Bölgesi‘nde kanser tanısı koyan ve tedavisi 

yapan özel ya da resmi bütün sağlık kurumlarından veri toplamak zorundadır. Bunun yanısıra 
ölüm fiĢleri, demografik veriler gibi, sağlık kurumları dıĢındaki kurumların verilerine de 
gereksinim duyar. Bütün bu çalıĢmaları sorunsuz yürütebilmek için de yasal düzenlemelere 
gereksinim vardır. GeliĢmekte olan pek çok ülkede böylesi yasal düzenlemeler yapılmamıĢtır. 
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Gelecek; GeliĢmekte olan ülkelerde kanser kayıtçılığı alanındaki geliĢmeler konusunda 
geleceğe dönük umut besleyebilmek için gerekenler Ģöyle sıralanabilir:  

1. Ulusal kanser kontrol ve kanser kayıt politikasının oluĢturulması, 
2. Güvenilir, sürekli ve kararlı demografik verilerin sağlanabilmesi, 
3. Eskiden kurulmuĢ olan kanser kayıt merkezlerinin canlandırılması ve yeni 

kanser kayıt merkezlerinin kurulması, 
4. Kanser kayıt için gereken özel personelin eğitiminin ve eğitimli personelin 

sürekliliğinin sağlanması, 
5. Kanser kayıt merkezi çalıĢanları için kalıcı kadroların, veri toplama ile ilgili 

düzenlemeleri içeren yönetmeliklerin, gerekli kaynağın sağlanmasına iliĢkin yapılandırmanın, yani 
kurumsallaĢmanın sağlanması. 

 

 6.4.5.4. Türkiye’de Kanser Kayıtçılığı 
Türkiye‘de, bütün ölüm nedenleri arasında 1970‘ li yıllarda dördüncü sırada yer alan 

kanser günümüzde kalp hastalıklarından sonra ikinci sıraya yükselmiĢtir. Bütün yaĢlardaki ölümler 
birlikte değerlendirildiğinde, on ölümden birinin kanser nedeniyle olduğu görülmektedir. 
Ülkemizde etkin kanser kontrol programları hazırlayıp uygulama çabaları son yıllarda hızla 
artmaktadır. 

Sağlık Bakanlığının 14.9.1982 tarih ve 5621 sayılı Genelgesiyle kanser, 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57. maddesinde yer alan ―bildirimi zorunlu hastalıklar‖  kapsamına 
alınmıĢtır. Bu madde uyarınca kanser tanısı koyan resmi ve özel bütün hekimler bunu en yakın 
sağlık kuruluĢuna bildirmekle yükümlüdürler. 

Böylelikle Sağlık Bakanlığı 1983 yılından itibaren bütün ülke genelinde, tanıyı koyan 
hekimlerin ve sağlık kuruluĢlarının bildirimlerine dayalı pasif yöntemle kanser verilerini 
toplamaya baĢladı. Türkiye‘deki toplam kanser insidans hızının en az yüz binde 150 olduğu, buna 
bağlı olarak da yılda 90 bin - 100 bin yeni kanser olgusu görüleceği tahmin edilirken, pasif 
yöntemle ülke genelinden toplanan olgu sayısı yılda yirmi binlerin üzerine çıkamadı. Bu sistem 
daha önce geliĢmiĢ ülkelerde denenmiĢ ve baĢarısız olmuĢtur. Sonuç ―ToplanmıĢ binlerce form, 
hem nicelik, hem nitelik yönünden yeterli olmayan veri yığınları‖  oldu ve Türkiye‘de kanser 
epidemiyolojisi konusunda sağlıklı bilgi elde edilemedi.  

Kanser kayıtçılığı disiplinindeki bilimsel çevreler, bir toplumdaki kanser kayıtçılığı 
faaliyetlerinin,  kapsanan oranın bu toplumun sosyo-demografik özelliklerini temsil etmesi 
koĢuluyla, nüfusun % 10‘unu kapsamasını yeterli bulmaktadır. Gözlemci ve danıĢman olarak 
Türkiye‘ye gelen konunun uzmanları tarafından da ülke genelinden pasif veri toplanması 
(bildirim) yerine, belirlenmiĢ illerde aktif yöntemle veri toplayan nüfus tabanlı kanser kayıt 
merkezlerinin kurulması önerildi. 

Böylelikle, ülke çapında ama tamlığı ve geçerliliği, yani güvenilirliği olmayan veri 
toplamak yerine pek çok ülkedeki gibi, ülke nüfusunu temsil eden düzeyde, coğrafi sınırları ve 
nüfusu belirli alanlarda aktif olarak toplanacak verilerle bir kanser kayıt sistemi oluĢturulması 
uygun bulundu ve Kanserle SavaĢ Dairesi 1992 yılında ―Kanser Kayıt ve Ġnsidans‖  projesini 
baĢlattı.  

Ülkemizde, sınırları iyi belirlenmiĢ bir bölge nüfusuna dayalı kayıt merkezi 
çalıĢmalarına 1991 yılında Ġzmir‘de baĢlanmıĢtır; 1993 yılında Diyarbakır Ankara, Trabzon, 
Edirne; 1994 yılında Antalya, Adana; 1995 yılında ise Sivas, Erzurum ve Bursa‘da (ki bu on il 15 
milyonluk bir nüfusu barındırmaktadır) aktif yöntemle veri toplayan nüfus tabanlı kanser kayıt 
merkezleri kurulması çalıĢmaları baĢlatıldı. 1991 yılında ― Ġzmir kanser insidansı ve veri toplama 
projesi (ĠKĠP)‖ olarak, Sağlık Bakanlığı, Türk-Amerikan Sağlık AraĢtırma Merkezi ve Ege 
Üniversitesi arasında imzalanan özel bir protokol ile  çalıĢmaları baĢlatılan Ġzmir  Kanser Kayıt 
Merkezi hali hazırda Türkiye‘nin, verileri uluslararası bilim çevrelerinde kabul gören iki nüfus 
tabanlı kanser kayıt merkezinden birisidir. Söz konusu diğer illerden toplanan olgularla 1994 yılı 
için hesaplanan insidanslar ise Ģöyleydi: (yüz binde) Diyarbakır‘da 60; Ankara‘da 60, Trabzon‘da 
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59, Edirne‘de 84, Adana‘da 36, Antalya‘da 103. BaĢlangıçta bu çalıĢmalar da Ankara merkezli 
yürütülmeye çalıĢıldığı ve bir kanser kayıt merkezi için gerekli altyapı oluĢturulamadığı için, 
baĢarıyla yürütüldüğü söylenemez. Elde edilen sonuçlar da gerçekçi bir boyuta eriĢememiĢ, veri 
güvenilirliği ve geçerliliği ile ilgili kuĢkular da sürmüĢtür. Ancak daha sonraki yıllarda Ġzmir 
Kanser Kayıt Merkezi örnek model olarak kabul edilip, diğer merkezlerin bu örneğe uygun olarak 
yapılanmaları üzerinde durulmuĢ, bu merkezlerde çalıĢanların eğitimleri yoğunlaĢtırılmıĢ, özellikle 
yerel olarak baĢarı gösteren merkezler desteklenmiĢtir. 14 Aralık 2000 tarihinde ise bütün bu 
çalıĢmalara ivme kazandıran ―Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği‖  24260 Sayılı Resmi Gazetede 
yayımlandı ve uygulamaya kondu. Böylel ikle de Antalya, Adana, Trabzon, Samsun, Bursa, 
Erzurum illerinde bugün kanser kayıtçılığında oldukça iyi bir düzeye gelinmiĢtir. Hâlihazırda 
Ġzmir ve Antalya Kanser Kayıt Merkezlerinin verileri, ancak belirli kalitedeki verinin kabul 
edildiği CI5C‘ ın IX. bölümünde (2007) yayımlanmıĢtır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, diğer 
merkezlerin de yeterli bilimsel doğruluk düzeyinde insidans hızları yayımlayabilecek duruma 
gelecekleri öngörülmektedir. 

2011 yılı itibari ile, 3 ilde daha yeni aktif kanser kayıt merkezi  kurulmasına karar 
verilmiĢtir (Gaziantep, Bursa, Malatya). Bu kapsamda ülkemiz nüfusunun yaklaĢık % 25‘ i (toplam 
11 il) kanser yönünden aktif takip edilir hale gelecek ve ülkemiz bölgesel anlamda kanser 
kayıtlarında önde gelen ülkeler arasında olacaktır. 

 
ġekil 176. Aktif Kanser Kayıt Merkezleri  

 
Kaynak: KSDB Verileri 

 
Türkiye’nin Ġ lk Aktif Kanser Kayıt Merkezi ve BaĢarı Öyküsü; Ġzmir Kanser Kayıt 

Merkezi (KĠDEM) 
Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi (KĠDEM) ya da resmi adıyla "Ġzmir Kanser Ġzlem ve 

Denetim Merkezi",  Türkiye‘de, coğrafi alanı iyi tanımlanmıĢ (Ġzmir ili), bu sınırlar içindeki tanı 
alan bütün kanser hastalarının verilerine ulaĢmayı hedefleyen nüfus tabanlı ilk kanser kayıt 
merkezidir (www.ism.gov.tr/kidem). KuruluĢ amaçları, diğer nüfus tabanlı merkezlerde olduğu gibi 
her türlü veri kaynağını değerlendirerek Ġzmir ilinde ortaya çıkan kanser olguları hakkında bilgiler 
derlemek; Ġzmir‘de kanser türlerine iliĢkin insidans hızlarını hesaplamak, bu insidans hızlarının 
yaĢ gruplarına, cinsiyete, bölgelere göre dağılımlarını saptamak; beklenenden düĢük ya da yüksek 
çıkan insidans hızlarını değerlendirerek bölgeye özgü kanser nedenleri hakkında yeni araĢtırmalara 
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yol açacak tahminlerde bulunmak, bilimsel araĢtırmalar için veri tabanı oluĢturmak ve kanserden 
korunmayı sağlayacak verilere ulaĢılmasını sağlamak olarak sıralanabilir. 

 

 
ġekil 177. Kanser Kayıt Merkezlerinden Görünüm 
Kaynak: KSDB ArĢivi 
 
1991 yılında Sağlık Bakanlığı, Türk-Amerikan Sağlık AraĢtırma Merkezi ve Ege 

Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol ile Ġzmir Kanser Ġnsidansı ve Veri Toplama Projesine 
(ĠKĠP) karar verilmiĢtir. Büyük hastanelerde hastane tabanlı kanser kayıt birimleri kurularak ve 
hemĢireler eğitilip bu birimlerde çalıĢacak kanser kayıtçıları yetiĢtirilerek baĢlatılan bu projenin 
hedefi, Ġzmir il sınırları içinde mevcut kanser olgularının tek elden kaydedilip istatistiksel yönden 
izlenmesi ve değerlendirilmesi olarak belirtilmiĢ, amaçları ise Ģöyle sıralanmıĢtır: 

*Ġzmir ilinde kanser tanısı koyan merkezlerde standart biçimde veri toplanmasının 
sağlanması ve bu veri toplama biçiminin rutin hale getirilmesi. 

*Toplanan verilerin doğruluğunun tespit edilmesi ve kalite kontrollerinin yapılması. 
*Elde edilen verilerin belirli aralıklarla yayımlanması, ulusal ve uluslararası 

kullanıcıların yararına sunulması. 
*Buradaki deneyimleri Türkiye‘nin diğer bölgelerine de aktarıp bu bölgelerde kanser 

kayıtçılığı çalıĢmalarının baĢlatılması ve yürütülmesine katkıda bulunmak. 
Proje çalıĢmalarının yürütülmesi için 30 Aralık 1991 tarihinde Ege Üniversitesi Kanserle 

SavaĢ Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (EÜKAM) kurulmuĢtur. 13 Mart 1993 yılında Ġl Sağlık 
Müdürlüğüne bağlı Ġzmir Kanser Ġzlem ve Denetim Merkezi (KĠDEM) kurulmuĢ ve proje 
çalıĢmalarının koordinasyon görevi bu merkeze devredilmiĢtir. AĢağıda örgütlenmesi ve 
çalıĢmalarından söz edilen KĠDEM, halen Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalıĢmalarını 
sürdürmektedir. 

1995 yılına kadar süren ilk dönemi Ģöyle özetlenebilir: Ġdari koordinasyon için bir 
merkez ofis olmaması ve hastaneler arasında standardizasyon eksikliği söz konusu. Olgular 
hakkında ―çok ayrıntılı bilgi‖  toplama öncelenmiĢtir fakat birimdeki bütün olguların kapsanması 
göz ardı edilmiĢtir. Büyük hastaneler dıĢında veri kaynağı kullanılmamıĢ, dolayısıyla veri 
tabanının tamlığı sağlanamamıĢtır. Bu sistemin nüfus tabanlı bir merkez için uygun olmadığı 
görülüp 1995-1997 yıllarında bir yeniden yapılanma süreci yürütülmüĢtür. Ġzmir Ġl Sağlık 
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Müdürlüğü bünyesinde bilimsel ve idari olanaklarla donatılmıĢ yeni bir merkez ofis oluĢturularak 
projenin koordinasyonu bu merkeze aktarılmıĢtır. 

Veriyi daha etkin biçimde toplamak ve uluslararası bilim çevrelerinde kabul edilebilir 
olmaya izin verecek bir tamlık ve kalite düzeyine ulaĢtırmak amacıyla baĢlatılan, bütün yapıların 
yeniden düzenlenmesi 1998 yılında tamamlandı. Gezici kanser kayıtçılarının kamu ya da özel, 
kanser hastası gören bütün kurumlardan uygun standartlarda veri toplayabilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapıldı. 2000 yılında ise bütün bu çalıĢmalara ivme kazandıran ―Kanser Kayıt 
Merkezi Yönetmeliği‖  çıktı ve uygulamaya kondu.  Ġzmir ilindeki kanser tanısı koyan ve/veya 
tedavisi yapan bütün kurumlardan veri toplayan KĠDEM, ölüm verilerini de yardımcı veri kaynağı 
olarak kullanmaktadır. KĠDEM‘ in ilk sonuçları, 1993-1994 yıllarında Ġzmir‘de kanser insidansı, 
Türkiye‘den ilk bilimsel kanser görülüĢ verileri olarak 2001 yılında Avropean Journal of 
Cancer‘de yayımlandı. Nüfus tabanlı ilk sağkalım hızları ise 2005 yılında Uganda‘da yapılan 
IARC bilimsel yıllık toplantısında sunuldu. 

KĠDEM, nüfus tabanlı bir merkezin toplaması zorunlu olan ad, soyad, cinsiyet, doğum 
tarihi, ikamet adresi gibi sosyo-demografik veri baĢlıkları; tanı tarihi, geçerli tanı yöntemi, 
tümörün topografisi, morfolojisi, davranıĢı, lateralitesi, diferansiyasyonu gibi tümörle ilgili veri 
baĢlıkları dıĢında evre ve son izlem tarihi gibi çok sınırlı sayıda veri baĢlığı hakkında da bilgi 
toplamaktadır. Toplanan bütün veri baĢlıkları için uluslararası öneriler dikkate alınarak kurallar 
oluĢturulmuĢ ve kullanılmaktadır. Topografi, morfoloji sınıflandırma ve kodlamasında ICD-O-3 
kullanılmaktadır. Verileri saklamak ve değerlendirmek için yardımcı baĢka programların yanısıra 
temel olarak Canreg-4 bilgisayar programı kullanılmaktadır. Canreg-4 tıpkı kayıtları yakalamayı 
sağlayan ve veri baĢlıkları arasında tutarlılık kontrolleri yapan bir programdır.  

1995 yılında WHO/IARC/IACR (Dünya Sağlık Örgütü / Uluslararası Kanser 
AraĢtırmaları Ajansı / Uluslararası Kanser Kayıtçılar Birliği) üyeliğine kabul edilen KĠDEM, 1997 
yılında da ENCR (Avrupa Kanser Kayıtçılar Ağı) üyesi oldu. 2004 yılında ise Türkiye‘nin resmen 
üyeliği ile, MECC (Middle East Cancer Consortium, Orta Doğu Kanser Konsorsiyumu) 
çerçevesinde yürütülen BirleĢik Kanser Kayıt Merkezi Projesine dâhil olmuĢtur. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Türkiye‘de pasif kanser kayıtçılığı sistemi 1983 yılından beri kanserin bildirimi zorunlu 

bir hastalık olarak kabul edilmesi ile baĢlamıĢtır. Ancak, ne yazık ki pasif kayıt diğer ülkelerde 
olduğu gibi sistemi baĢarı ile uygulanamamıĢtır. Aile hekimliği sistemi ile entegrasyon ile bu 
sistem  geliĢmiĢ ülkelerdeki gibi verimli hale getirilebilir. 

Aktif kayıtçılığa ise 1991 yılında 8 ilde geçilmiĢ, 2010 yılında kayıt merkezi sayısının 
11‘e çıkarılmasına karar verilmiĢtir. Bu merkezlerden gelen veriler her geçen gün kalite ve tamlık 
açısından güvenilir hale gelmiĢ, 2 merkez de uluslar arası kurumlarca afiliye edilmiĢtir.  

Aktif kanser kayıt merkezlerinin altyapısının ve çalıĢan kanser kayıt elemanlarının 
desteklenmesi kanser kontrol faaliyetlerinin esasını ve en önemli yapıtaĢı olan kanser kayıtlarının 
düzenlenmesi açısından oldukça önemlidir. 
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6.5. KANSERĠ  ÖNLEME ÇALIġMALARI  
Bu bölümde Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı (KSDB)‘nın Ulusal Kanser Kontrol 

Programı çerçevesi içerisinde planlamıĢ olduğu kanser önemle çalıĢmalarından bahsedilecektir. 
Planlanan pek çok faaliyette KSDB‘nın, Sağlık Bakanlığı‘nın diğer birimleri ve diğer devlet 
kurumları ile iĢ birliği içerisinde çalıĢması planlanmıĢtır. Bu faaliyetlerin bir kısmı Ağustos 2010 
tarihi itibarıyla tamamlanmıĢ bulunmaktadır. Diğer faaliyetler Sağlık Bakanlığı‘nın 2015 yılı 
sonuna kadar gerçekleĢtirmeyi hedeflediği faaliyetler arasında yer almaktadır. 

 

 6.5.1. Önemli Bir Risk Faktörü Olan Tütün Kullanımı Ġ le Mücadele 
Amaç, tütün kullanımının kanserler ile ispat edilmiĢ neden-sonuç iliĢkisi ve kullanım 

yaygınlığı dikkate alınarak, tüketimini azaltmak, yeni baĢlayacakları önlemek ve pasif sigara 
dumanına maruziyeti ortadan kaldırmaktır. Bu amaca ulaĢırken hedeflenen 2012 yılına kadar tütün 
ürünü kullanmayanların oranının 15 yaĢın üzerinde %‘80‘e, 15 yaĢın altında %‘100‘e 
yaklaĢtırmaktır. Bu hedeflere ulaĢmak için belirlenen stratejiler Ģöyledir: 

 
a) Tütün Ürünleri Ġçmenin Kapalı Ortamlarda Yasaklanması 
4207 sayılı Kanun‘da yapılan değiĢiklikle; iç ortamlarda uygulanan yasağın nedenleri ile 

yasağa uymayanlar hakkındaki müeyyidelerin halka, iĢletme sahiplerine, yöneticilere aktarılması, 
konuyla ilgili farkındalık ve bilinç oluĢturulması, kanun hükümlerinin etkili Ģekilde uygulanması, 
uygulamada standardın sağlanması ve idari yaptırımların uygulanması planlanmıĢtır. 

Bu konuda ülkemiz için önerilen ve dünyada da benimsenmiĢ etkinlikler; medyada 
kanunun belirttiği sürelerdeki yayınlar ile özellikle pasif sigara içimi ve kanser iliĢkisinin yer 
alması, ilgili sivil toplum kuruluĢlarının, kamu yöneticilerinin, iĢletmecilerin ve halkın bir araya 
geleceği toplantılar planlaması ve kolluk kuvvetlerinin kanun ile ilgili bilgilendirilmesi için hizmet 
içi toplantıları düzenlenmesidir. Ayrıca tütün yasasının ihlali durumlarında kullanılmak üzere bir 
ihbar hattının kurulması öngörülmüĢtür. Bilindiği üzere bu faaliyetlerin pek çoğu gerçekleĢmiĢtir. 

 
Ülkemiz açısından 4207 sayılı Kanun gelecekteki kanser yükümüzün azaltılması 

açısından son derce önemlidir ve tüm kamu kurumları, özel kurumlar ve iĢletmeler ve de dahası 
tüm vatandaĢlarca benimsenmeli ve sahip çıkılmalıdır. Son dönemlerde yasanın uygulanmasında 
karĢılaĢılan bazı sorunlar komisyon toplantılarında da dile getirilmiĢtir. Bu kanunun 
uygulamasında gözlenen sorunların giderilmesi için ve yasağın delinmemesi için ek düzenlemeler 
yapılmalıdır.  

Bilindiği üzere, Ġzmir Kahveciler Odası, kahvehanelerde sigara içilmemesini öngören 
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrol Hakkında Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına iliĢkin BaĢbakanlık Genelgesi'nin 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin 
durdurulması istemiyle DanıĢtay'da dava açmıĢtı. DanıĢtay 10. Dairesi de 5727 sayılı Kanun‘un   
3. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendindeki "Özel hukuk kiĢilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, 
kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen iĢletmelerde" Ģeklindeki, tütün ürünleri 
tüketiminde mutlak yasak getiren kuralda yer alan "kahvehane" ibaresini, Anayasa'ya aykırı 
bulmuĢ ve söz konusu bentteki "kahvehane" ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne 
baĢvurmuĢtu. 6 Ocak 2011 tarihinde Anayasa Mahkemesi, kahvehanelerde sigara yasağı getiren 
kanun hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetmiĢtir. 

 

b) Tütün Ürünlerinin Fiyatlarının Yükseltilmesi 
Gençlerin sigaraya baĢlamasının engellenmesi için Dünya Sağlık Örgütü‘nün ve diğer 

birçok bilimsel çalıĢmanın sonucunda, en önemli araç olarak belirlenen strateji, tütün ürünlerinin 
fiyatlarının tüketimi azaltacak düzeyde arttırılmasıdır. Bu hedefe ulaĢılırken yapılması gereken en 
önemli etkinlik, fiyatların birim sigara paketi yüzdesi dıĢında ayrı olarak vergilendirilmesi, Avrupa 
ülkeleri satıĢ fiyatları ile aynı düzeye çıkarılmasıdır. 
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c) Reklam, Tanıtım ve Sponsorluk Yasaklarının Uygulanması 
4207 ve 4733 sayılı yasaların belirttiği reklam yasakları gençlerin sigaraya baĢlamasını 

engelleyici çok önemli tedbirlerdir. Ayrıca sigara içenlerin bırakma motivasyonunu da etki lediği 
saptanmıĢtır. Bu faaliyetler de büyük oranda gerçekleĢmiĢtir. 

 

d) Medya Kampanyaları 
Sigaranın sağlık etkileri konusunda yapılan sürekli ve etkileyici medya kampanyalarının 

çok etkili olduğu bilimsel çalıĢmalar ile sabittir. Bu nedenle, sivil toplum kuruluĢları ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından düzenli, nitelikli, etkileyici ve sürekli kanser ile sigara iliĢkisini anlatan 
program ve basın toplantılarının yapılması öncelikli bir etkinlik olarak ele alınmaktadır. Bu 
konuda da geçtiğimiz yıllar içerisinde önemli yol alınmıĢtır. 

 

e) Paketlerde Uyarı Yazılarının Bulunması ve Ürün Kontrolü 
Dünya Sağlık Örgütünce, sigara paketleri üzerinde resimli uyarı yazılarının bulunması 

için yasal düzenlemenin yapılması tütün kullanımını azaltan önemli bir strateji olarak 
belirlenmiĢtir. 

Uluslararası normlara uygun, bağımsız, bilimsel olarak akredite laboratuvar kurulması ve 
tütün ve tütün ürünlerinin nikotin, karbonmonoksit ve zifir ölçümlerinin yanısıra, içeriğinde 
bulunan kanserojen maddelerin AB standartlarına uygunluğunun denetiminin yapılması ve 
sonuçlar hakkında toplumun bilgilendirilmesi yapılacaktır. Bilindiği üzere bu faaliyetler de 
gerçekleĢmiĢtir. 

 

f) Sigara Bırakma Konusunda Tıbbi Destek Sağlanması 
Sigara bırakmanın birinci basamak tedavi hizmetlerine entegrasyonu, sigara bıraktırma 

tedavisi geri ödemesinin sağlanması, sigara bıraktırma ve eğitim veren hekimlerin etkinliklerinin 
performans olarak değerlendirilmesi, diğer ülke örneklerinde olduğu gibi sigara vergilerinin         
% 5‘ inin tütün bağımlılığı ile mücadeleye ayrılması planlanmıĢtır. Geri ödemeler konusunda 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüĢmeler halen devam etmektedir. 

 

 6.5.2. Risk Faktörü Olan Enfeksiyon ile Mücadele 
Enfeksiyon ile iliĢkili kanser morbidite ve mortalitesini azaltmaya yönelik önlemler 

arasında Hepatit B enfeksiyonu ve Human Palpilloma Virüs enfeksiyonundan korunma ve 
enjeksiyon güvenliği öncelikler arasındadır. 

 

a) Hepatit B Virüs (HBV) Enfeksiyonu: 
Amaç, toplumda Hepatit B prevalansının azaltılmasıdır. Hedefler; 2010 yılı sonuna 

kadar toplumda hepatit B prevalansını % 5‘ in altına düĢürmek, 2010 yılı sonuna kadar 20 yaĢ altı 
hepatit B prevalansını % 1‘ in altına düĢürmek, 2010 yılı sonunda bebeklik çağı aĢılama oranlarını 
tüm ülke genelinde % 90‘ ın üzerine çıkarmaktır. 

Belirtilen hedeflere ulaĢabilmek için yapılması gerekli stratejiler arasında eriĢkin yaĢ 
grubundaki aĢılama hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması yer almaktadır. Bu nedenle ―Haydi Büyükler 
AĢıya‖  kampanyasının yürütülmesi önemli bir etkinliktir. Ayrıca, eriĢkin bağıĢıklanmasında 
farkındalığın artırılması, Hepatit B bağıĢıklaması için tanımlanan hedef risk gruplarının 
geniĢletilmesi çok önemlidir. 

AĢılanması gerekli ikinci yaĢ grubu adolesan çağıdır. Adolesan çağı aĢılama 
hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi ve ilköğretim çağı yakalama kampanyalarının 
sürdürülmesi stratejiyi gerçekleĢtirecek diğer önemli etkinliklerdir. 

AĢılanması gerekli üçüncü yaĢ grubu bebeklik çağıdır. Bebeklik çağı aĢılama 
hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi üzere GBP (GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı) 
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kapsamında primer bağıĢıklamanın tamamlanması, doğum sonrası ilk 48 saat içerisinde Hepatit B 
ilk dozunun uygulanması hedefe ulaĢmak için elzemdir. Bu amaç özellikle yenidoğan 
dönemindeki aĢılama programı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

b) Human Papilloma Virüs (HPV) Enfeksiyonu 
Toplumda serviks kanseri insidansının kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. 

Üreme sağlığı programlarına entegre halk eğitimleri ve riskli grupların eğitimi amaca yönelik 
etkinlikler olacaktır.  

Öte yandan, KSDB düzenli aralıklar ile HPV aĢılarının maliyet etkililik analizlerini 
yaptıracak, uygun Ģartlarda belli hedef gruplar ulusal HPV aĢılaması programına alınacaklardır. 

 

c) Enjeksiyon Güvenliği 
Amaç enjeksiyon güvenliği sorunlarından kaynaklanan bulaĢıcı hastalıkların 

önlenmesidir. Amaca ulaĢmak için belirlenen bir strateji sağlık personeline güvenli enjeksiyon 
uygulama becerilerinin kazandırılmasıdır. Güvenli enjektör atık kullanımının yaygınlaĢtırılması, 
güvenli enjektör atık kutularının uygun bertarafının sağlanması, sağlık personeline yönelik 
eğitimlerin yaygınlaĢtırılması ve sürekliliğinin sağlanması stratejiyi gerçekleĢtirmek için 
uygulanacak etkinlikler arasındadır. 

Madde bağımlısı ve ilaç kötü kullanımlarında enjeksiyon güvenliğinin teĢviki diğer 
önemli bir stratejidir. Madde bağımlılığının prevalansının azaltılması ve madde kullanımında 
güvenli enjektör sağlanması stratejiyi gerçekleĢtirecek etkinliklerdir. 

 

 6.5.3. Risk Faktörü Olan Mesleksel ve Çevresel Etkenleri Kontrol Altına 
Alma 

Hedefler bilinen çevresel kanserojenle (asbest ve arsenik) temasın önlenmesi, çalıĢma 
ortamından kaynaklanan ve kansere yol açan mesleki faktörlerden bütün çalıĢanların korunmaları 
ve iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmeleridir. 

Hedeflere ulaĢmak için belirlenen stratejilerden biri mesleksel ve çevresel asbest 
temasının önlenmesidir. Bu nedenle uygulanacak etkinlikler kayıt dıĢı iĢletmelerin tespiti ve yasa 
ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, kırsal bölgede beyaz toprağın ev içi 
amaçlarla kullanımının önlenmesi, eğitim ve bilinçlendirme çalıĢmalarının planlanması, yoğun 
hasta gelen bölgelerde tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması, uluslararası iĢ birliği ile önceden 
baĢlanılan çalıĢmaların bitirilmesidir.  

Diğer bir strateji çevresel arsenik temasının önlenmesidir. Bu nedenle su analizlerinin 
yapılması ve tekrarlanması, fosil yakıtların arsenik oranlarının tespiti ve yüksek oranlı olanların 
kullanımının önlenmesi gereklidir. 

Diğer bir çevresel etken olan Radon ile temasın azaltılması için Radon haritasının 
güncelleĢtirilmesi gerekli görülmüĢtür. 

Yine bu kapsamda yüksek gerilim hatları ve baz istasyonları ile ilgili yönetmeliklerin 
uygulanması sağlanacaktır. KSDB, Çevre ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili 
bakanlıklar ile beraber çalıĢarak gerekli yönetmeliği 2010 yılı içerisinde yayımlamıĢtır.  

Ayrıca diğer çevresel etkenlerin hastalık oluĢturmasını en aza indirmek için; gemi söküm 
tersaneleri atıklarının önlenmesi ve bu giriĢimlere izin verilmemesi konusunda gerekli tedbirlerin 
alınması zaruridir. 

Ev içi kirliliğe yol açan biomass, unrafine biyolojik yakıtların kullanılmasının azaltılması 
ve iç ortam ventilasyonunun sağlanması için bilinç arttırılmasına yönelik eğitim yapılması, iyi ve 
uygun havalandırma düzeneklerinin, ısınma ve piĢirme sistemlerinin sağlanması yolunda 
çalıĢmalar gerçekleĢtirilecektir. 
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Hava kirliliği (makro çevre); endüstriyel kirlilik, trafik ve partiküler madde ile dizel 
egzoz gaz temasları engellenmesi ile hava kirliliğinin azaltılması, güneĢ ıĢınlarına maruziyetin 
önlenmesi için bilinç ve farkındalık yaratıcı halk eğitimleri gerçekleĢtirilecektir. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği uygulamalarının tüm çalıĢanlara yaygınlaĢtırılmasına 
çalıĢılacaktır. 

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile eğitim ve araĢtırma hastaneleri bünyelerinde iĢ sağlığı 
ile ilgili bilimsel yapılandırmanın oluĢturulması, mesleksel ve çevresel kanserojenin ölçümü, 
akredite edilmiĢ özel ve resmi laboratuvarların oluĢturulması, mezotelyoma araĢtırmalarının çevre 
ve genetik etkileĢimi konusunda geliĢtirilmesine ağırlık verilmesi gerçekleĢtirilecek önemli 
hedefler arasındadır. 

 

 6.5.4. Risk Faktörü Olan Obezite Ġ le Mücadele 
 Obezite, diyet ve inaktivitede hedef 2012 yılına kadar toplumun % 90‘ ına yeterli ve 
dengeli beslenme alıĢkanlığı kazandırmak ve fiziksel inaktiviteye bağlı kanser prevelansını 
azaltmaktır. Ülkemizde veri eksikliği göz önüne alınarak hedefe ulaĢmak için belirlenen 
stratejilerden biri beslenme alıĢkanlığı ile kanser oluĢumu ilgisini araĢtıracak çalıĢmaların 
yapılması ve verilerin değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. 

Ġkinci strateji yeterli ve dengeli beslenmenin ilk ayağı olarak anne sütü ile beslenmenin 
özendirilmesi olarak belirlenmiĢtir. Bebek dostu hastane ve il sayılarının arttırılması, sağlık 
personelinin hizmet içi eğitiminin sürdürülmesi, halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Üçüncü strateji olarak sağlıklı beslenmenin sağlanması için halkın bilinç düzeyinin 
artırılması, gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması ele alınmıĢtır. Bunun için 
yapılacak etkinlikler içinde eğitici eğitimlerin sürdürülmesi, beslenme ve kanser modüllerinin 
güncellenmesi, bilgi-eğitim-iletiĢim materyallerinin hazırlanması, toplumsal rol modellerinin 
kullanılması (sanatçı, sporcu, politikacı vs.) gibi aktiviteler belirlenmiĢtir. 

Halkın bilinçlendirilmesinde, yeterli ve dengeli bir beslenme alıĢkanlığı kazanmasında 
diyetisyenlere de önemli roller düĢmektedir. Bu kapsamda mevcut diyetisyen sayısının arttırılması 
ve diyetisyenlik meslek yasasının çıkarılmasına, obezite ile mücadelede zayıflama programlarının 
ve sağlıklı beslenme danıĢmanlıklarının da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme kapsamına 
alınmasına çalıĢılacaktır. 

Dördüncü strateji, birinci basamak sağlık çalıĢanlarının sağlıklı beslenme konusunda 
hizmet içi eğitimlerinin yapılması olarak benimsenmiĢtir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından 
Dünya Sağlık Örgütü ve üniversitelerin iĢ birliği ile, 2012 yılında tamamlanmak üzere eğitici 
eğitimi programlarının düzenlenmesi ve eğitim modüllerinin hazırlanması planlamıĢtır. Ayrıca 
sağlık personelinin eğitim müfredatlarına beslenme ve fiziksel aktivite ve kanserle iliĢkisi 
konusunun yerleĢtirilmesi önerilmiĢtir. 

Beslenme bilgisi yanısıra toplumda fiziksel hareketliliğin sağlığa olumlu katkıları 
konusunda farkındalık oluĢturmak stratejisi de benimsenmiĢtir. Bu amaçla kolay ulaĢılabilir 
mesafede yeterli ve güvenli oyun ve spor alanları oluĢturulması ve çevre düzenlenmesinin 
yapılması, toplumu fiziksel aktiviteye yönlendirecek ve farkındalık oluĢturacak medya 
kampanyalarının düzenlenmesi, Sağlıklı Kentler Birliği‘ne üye belediye ve Ģehirlerin sayılarının 
arttırılması planlanmıĢtır. 

Yukarıda bahsedilen tüm faaliyetler konusunda, KSDB ile Sağlık Bakanlığı‘nın diğer 
ilgili birimleri ve farklı devlet kurumları iĢ birliği içerisinde çalıĢmalar yürütmektedirler. Örneğin, 
obezite ile iliĢkili olarak Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve 
Fiziksel Aktiviteler Daire BaĢkanlığı‘nın yürüttüğü bir ulusal ―Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol 
Programı‖  bulunmaktadır. 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanserle mücadele konusunda en etkin yöntem kanserden korunmadır.  Sağlık Bakanlığı 

Kanserle SavaĢ Dairesince Dünya Sağlık Örgütü ile iĢ birliği içerisinde yayımlanan Türkiye‘de 
Kanser Kontrolü (2009-2015) programında 4 ana baĢlık halinde önlem faaliyetleri toparlanmıĢtır. 

 Tütün ile Mücadele 
 Enfeksiyonlar ile Mücadele 
 Mesleki ve Çevresel Kanserojenle Mücadele 
 Obezite ile Mücadele 
Kanserle SavaĢ Dairesi bu önleyici faaliyetler kapsamında pek çok kurum ile iĢ birliği 

içerisindedir (Milli Eğitim Bakanlığı, RTÜK, Maden Tetkik Arama Enstitüsü vb.). BaĢarılı bir 
kanser kontrolü için kurumlar arası iĢ birliği esastır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Murat Tuncer. Ulusal Kanser Kontrol Programı 2009-2015. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ 

Dairesi Yayınları, 2009. 
 

6.6. TARAMA VE ERKEN TEġHĠS ÇALIġMALARI VE KETEM’LER 
Dünyada kanser hastalığı ve buna bağlı olarak kanserden ölümler her geçen gün 

artmaktadır. Kanser olgularının büyük çoğunluğunun ileri evrelerde teĢhis ediliyor olması tedavi 
Ģansını azaltmaktadır. Dünyada ve Türkiye‘de ilk sıralarda yer alan kanserlerin birincil ve ikincil 
koruma ile önlenebilir kanser türleri olduğu görülmektedir. Dolayısıyla koruma kapsamında halkın 
eğitimi ile farkındalık oluĢturulup, ikincil koruma kapsamında tarama ve erken tanı programları 
çerçevesinde kanserlerin erken teĢhisi ile tedavi Ģansı artırılarak, taranabilir kanserlerden ölümlerin 
önüne geçilebilir. 

Kanser konusunda sağlık personelini ve halkı bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik 
eğitimler düzenlenmesi (farkındalığın arttırılması), tanımlanmıĢ risk gruplarına, oluĢturulmuĢ 
tarama standartları doğrultusunda yapılacak toplum tabanlı tarama programlarıyla (meme, serviks -
rahim ağzı, kolorektal kanserler vb.) erken dönemde tanı konulması, kanser tanısı konan hastalara 
gerekli tıbbi yönlendirme yapılıp tedavi merkezlerine sevk edilmesi, hasta takip ve 
değerlendirmelerinin yapılması, imkânlar ölçüsünde sosyal, ruhsal ve tıbbi destek sağlanması 
kanser kontrolünün önemli ayaklarını oluĢturmaktadır. 

―Önleme, tarama, erken teĢhis,  tedavi ve palyatif bakım‖ aynı zamanda DSÖ tarafından 
ülkeler için önerilen Kanser Kontrol Programı‘nın basamaklarını oluĢturmaktadır. 

Ülkemizde kanser kontrolünde çağdaĢ düzeyi yakalayabilmek için toplumun kanser 
konusunda erken teĢhis ve taramanın önemi hakkındaki farkındalığını eğitim yoluyla artırmak, 
erken yakalanabilir kanserlerde erken teĢhisi ve toplum tabanlı tarama faaliyetlerini yürütmek ve 
yaygınlaĢtırmak, kanser kontrolünde etkin rol almak, tüm bu faaliyetler sonucunda da önlenebilir 
ve erken yakalanabilir kanserlerin morbidite ve mortalitesini azaltmak amacıyla 1995 yılında bir 
proje dâhilinde çalıĢmalara baĢlanarak Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezi 
(KETEM) adı ile merkezler kurulmaya baĢlanmıĢtır. 

Sağlık Bakanlığı mali kaynakları ile ilki 1995 yılında Ġstanbul‘da kurulan Kanser Erken 
TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezi‘ni, 1996 yılında Ankara ve Ġzmir, 1997 yılında Afyon, Amasya, 
NevĢehir, 1998 yılında KahramanmaraĢ, Çanakkale, Yalova, Bolu, Kütahya, Rize ve Hatay,   
1999-2000 yıllarında ise Bursa, Burdur, Samsun, Kayseri, Elazığ, Bayburt, Aksaray, Adıyaman, 
Kilis, Niğde ve Giresun illeri izlemiĢtir. Akdeniz Kalkınma ve ĠĢbirliği Programı (MEDA) 
kapsamında AB Komisyonu‘na sunulan ―Kanser Tarama ve Eğitim Merkezleri‖nin kurulması 
Projesinin, 14 Aralık 2000 tarihinde taraflar arasında imzalanmasının ardından 2004 yılında 
Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Ġstanbul, Sivas, 
Trabzon ili olmak üzere 11 il daha projeye dâhil edilmiĢ olup faaliyet gösteren merkezler (Ankara, 
Ġstanbul) proje kapsamında yenilenmiĢ ve merkezi olmayan illere ise standart donanımlı 1‘er 
merkez açılmıĢtır. Bu proje süresince KETEM çalıĢma ilkeleri ve standartları belirlenmiĢtir. 
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14 Aralık 2000 tarih ve 24260 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kanser Erken TeĢhis 
ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği ile yasal altyapı oluĢturulmuĢtur. 2004 yılında ayrıca Ardahan, 
Malatya, Denizli, Manisa, Muğla, Aydın, Kırklareli illerinde, 2006 yılında Çorum, Isparta, 
Kocaeli, Konya, Mersin, MuĢ ve Ordu illerinde, 2007 yılında Ankara ilinde ikinci Merkez (Etlik) 
ve üçüncü Merkez Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji KETEM, Ġstanbul ilinde ikinci Merkez 
(Ümraniye) KSDB tarafından, Kırıkkale ve Karabük illerinde ise entegre oldukları hastane 
baĢtabipliklerinin kendi imkânları ile KETEM kurulmuĢtur. 

2008 yılında Ağrı, Artvin, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Çankırı, Düzce, 
Erzincan, EskiĢehir, GümüĢhane, Hakkâri, Iğdır, Karaman, Kars, Kastamonu, KırĢehir, Mardin, 
Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, ġırnak, Tekirdağ, Tunceli, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerinde 
KETEM kurularak 2008 yılı sonu itibarı ile merkez sayısı 84‘e ulaĢtırılmıĢtır. 

2009 yılının ilk 6 ayında, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesince kurulan ve faaliyet gösteren 
34 Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri ile 5 görüntüleme merkezi, imzalanan protokol çerçevesinde 
KETEM olarak faaliyetlerini sürdürmeye baĢlamıĢlardır. Aynı zamanda Ġzmir iline 1 Merkez, 
Ġstanbul iline 2 merkez ve KahramanmaraĢ‘ ın Elbistan ilçesinde de 1 merkez kurularak KETEM 
sayısı 122‘ye ulaĢmıĢtır. 

Ġlk kurulduğu yıllardan itibaren merkezlerde görevlendirilen personelin eğitim 
programlarına ağırlık verilmiĢtir. Eğitimli KETEM personeli  toplumu kanser konusunda 
bilgilendirerek farkındalık oluĢturmak için hizmet içi eğitimler ve halk eğitimleri düzenlemiĢ, 
tarama programlarının tüm Türkiye genelinde yürütülme hedefini benimseyerek çalıĢmıĢ ve 
baĢarılı olmuĢlardır. Pilot bölgelerde meme kanseri, serviks kanseri ve kolorektal kanser 
taramamaları baĢlatılarak yıllar içinde yaygınlaĢtırılmıĢtır. Böylelikle kanserle mücadele 
edilebileceği bilinci hem toplumsal ve kurumsal hem de kiĢisel anlamda geliĢtirilerek 
sorumluluklar paylaĢılmıĢtır. 

KETEM‘ ler "Erken teĢhis hayat kurtarır! prensibiyle yola çıkarak meme, serviks (rahim 
ağzı) ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programlarını yürütmektedir. 

Meme, serviks, kolorektal ve deri kanserlerine bağlı ölümleri azaltarak, özellikle 
kadınlar baĢta olmak üzere toplumun sağlık düzeyini yükseltmek KETEM hizmetlerinin asıl 
amacını oluĢtururken; 
- Taramanın hedef grubu olan sağlam kadın ve erkeklere kanserle ilgili bilgiler ulaĢtırarak 

toplumun kanserle ilgili farkındalığını arttırmak, 
- Hedef nüfus içinde taramaya katılan kiĢi %sini yükseltmek,  
- Toplumda farkındalık artıĢı sağlamak,  
- Taramaya katılan kiĢi %sini artırmak, 
- Ġleri evrede tanı alan kanser olgularında azalma sağlamak, 
- Kanser insidanslarını azaltmak, 
- Kansere bağlı ölümlerde uzun dönemde azalma sağlamak,  
gibi amaçlar da KETEM hizmetlerinin diğer amaçlarını oluĢturmaktadır. 

 
Belirlenen amaçlara ulaĢılabilmesi sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması, yürütülen 

tarama programlarının ülke çapına yayılması ve standardizasyonun sağlanması ile mümkün 
olabilecektir. KETEM‘ lerde hizmet kalitesinin arttırılarak standardizasyonun sağlanması için 
KETEM Hizmet ve Kalite Standartları Rehberi 21.05.2009 tarihinde yayınlanmıĢ ve Ulusal Kanser 
Kontrol Programı gereği ülke genelinde 280 KETEM kurularak yaygınlaĢtırılması planlanmıĢtır. 
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ġekil 178. Ülkemizdeki KETEM‘ lerin Dağılımı 
 Kaynak: KSDB Verileri 

 

 
ġekil 179. Yıllara Göre Ülkemizdeki KETEM Sayıları  
Kaynak: KSDB Verileri 
 
KETEM‘ ler bugün pek çok geliĢmekte olan ülke için uluslararası platformlarda örnek 

gösterilen merkezlerdir. Her bir KETEM‘de mamografi, ultrasonografi, kolposkopi, mikroskop ve 
dermatoskop vardır. Ayrıca halk eğitimlerinde kullanılmak üzere dizüstü bilgisayarı, projektör gibi 
eğitim araç ve gereçleri de bulunmaktadır. KETEM‘ lerin standart kadroları 2 pratisyen hekim, 2 
hemĢire, 2 ebe-hemĢire, 2 radyoloji teknisyeni, 1 tıbbi teknisyenden oluĢmaktadır. Ayrıca 
KETEM‘ lerde konsültan olarak çalıĢan birer kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, üroloji uzmanı, 
genel cerrahi uzmanı, dermatoloji ve patoloji uzmanları bulunmaktadır.  
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 ġekil 180. DeğiĢik KETEM‘ lerden Görüntüler 

Kaynak: KSDB 

 
KETEM‘ ler esasen toplumda bölgesel farkındalık konusunda oldukça aktifdir. Yerel 

toplum liderleri ile iĢ birliğine girerek toplumda farkındalık artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri 
yürütürler. ġekil 181‘de yıllar içerisinde yurt genelinde KETEM‘ lerde yürütülen eğitim faaliyetleri 
görülmektedir. 

 

 
ġekil 181. KETEM‘ lerde Yürütülen Halk Eğitimleri, 2007-2009  
Kaynak: KSDB Verileri 
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KETEM‘ lerde yürütülen ikinci görev, yukarıda da değinildiği üzere toplum tabanlı davet 
usulü kanser taramalarıdır. Bu kapsamda, aĢağıda gösterilen ulusal standartlara göre meme, serviks 
ve kolorektal kanser taramaları yapılmaktadır. Amaç, 2015 yılı sonuna kadar hedef nüfusun en az 
% 70‘ ini bu standartlara uygun bir Ģekilde taramaktır. Görüldüğü üzere KETEM‘ ler yeni kuruluyor 
olsa da, ülkemizde bir yılda yapılan kanser taramasının önemli bir kısmını gerçekleĢtirmektedir. 
Ortalama kapsama oranı % 20 civarındadır. % 70‘ lik kapsama oranına ulaĢmak pek çok geliĢmiĢ 
ülkede de 15-20 yıllık bir süreyi gerektirmektedir. Ancak, 2011 yılı itibarıyla Aile Hekimliği 
Sistemi‘ne geçilmesi ve aile hekimlerinin de kanser taramasında KETEM‘ lere entegre edilmesi ile 
çok kısa sürede hedeflenen oranlara ulaĢılacağı düĢünülmektedir. 

 

Ulusal Kanser Tarama Standartları 
Meme Kanseri 

 50-69 yaĢ arası tüm kadınlara, her iki yılda bir, her iki meme için, birisi medyolateral oblik, 
diğeri ise kraniokaudal olmak üzere ikiĢer poz mamografi filmi çekilir. 

 Mamografi filmleri iki radyoloji uzmanı tarafından ve birbirlerinden bağımsız olarak 
değerlendirilmelidir. 

 Asıl tarama metodu mamografi olmakla beraber, taramaya katılan her kadın hekim tarafından 
da muayene edilir. 

 
  Serviks Kanseri 

 30-40 yaĢ aralığındaki tüm kadınlardan en az bir kez smear (rahim ağzı sürüntüsü) alınmalıdır. 

 Smearler beĢ yıllık aralıklarla tekrarlanmalıdır. 

 Son iki testi negatif olan 65 yaĢındaki kadınlarda taramaya son verilmelidir. 

 Benign jinekolojik nedenler ile total histerektomi yapılan olguların sitolojik takibi gereksizdir. 

 CIN II/III nedeniyle histerektomize olmuĢ olgularda üç dokümante edilebilen, teknik yeterli 
negatif sitoloji ve son 10 yılda anormal/pozitif sitoloji yokluğunda tarama kesilmelidir. 

 HIV enfeksiyonu olanlarda / bağıĢıklığı baskılayıcı tedavi alan olgularda ilk yıl iki kez, 
sonuçları negatifse yılda bir kez alınmalıdır. 

 

Kolorektal Kanserler 

 50-70 yaĢ arası tüm erkek ve kadınlarda her yıl dıĢkıda Gizli Kan Testi (GGK) 

 Her 10 yılda bir kolonoskopi yapılmalıdır. 

 GGK poliklonal veya monoklonal antikorlar kullanarak dıĢkıda hemoglobin varlığını kantitatif 
olarak gösterebilmeli ve testlerde kullanılacak antijenler sadece insan hemoglobinine hassas 
olmalı. 

 

  Prostat Kanserleri 

 Prostat kanserlerinin kanda PSA (Prostat Spesifik Antijen) ile rutin olarak taranması bilimsel 
veriler ıĢığında halen tartıĢmalıdır. Bu nedenle KETEM‘ lerde de rutin olarak baĢlatılmamıĢtır. 
Bu konudaki bilimsel veriler takip edilmeye devam edecektir. Ancak 50 yaĢ üzerindeki her 
erkeğin yıllık, ailesinde prostat kanseri olan bireylerin ise sık aralıklarla ürolojik muayeneye 
gitmesi önemlidir. 

 
Tablo 109. 2009 Yılı Meme Kanseri Taramaları (KiĢi Sayısı)  

 Mamografi %  

Sağlık Bakanlığı 892.492 63,7 

Üniversiteler 315.957 22,5 

Özel 192.622 13,8 

TOPLAM 1.401.071 100, 0 

Kaynak: KSDB Verileri 
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KETEM‘ lerin önemli bir yönü de tarama usulü ile kanser teĢhisi koyduğu için, teĢhis 
edilen olguların yaklaĢık % 80‘ i erken evrededir (Tablo 110). Bu nedenle son derece basit ve ucuz 
tedavilerle kanser tamamen tedavi edilmektedir. Her bir KETEM, yılda teĢhis edeceği birkaç hasta 
ile bile tüm maliyetini karĢılayabilecektir.  

 
Tablo 110. KETEM‘ lerde TeĢhis Edilen Kanserlerin Evreleri 2009  

 Meme Kanseri Serviks Kanseri 

Evre I -I I  % 79 % 92,3 

Evre I I I -IV % 21 % 7,7 

Kaynak: KSDB Verileri 

 
KETEM‘ lerde 2011 yılı ile yeni bazı fonksiyonlar da eklenecektir. Her bir KETEM‘e 

obezite tarama klinikleri açılacak, riskli bulunan olgular konsültan diyetisyenlere 
yönlendirilecektir. Bu Ģekilde tüm ülkenin obezite haritasının da kolayca çıkarılabilmesi mümkün 
olacaktır. Bir diğer aktivite de, sigara bıraktırma klinikleridir. Bu kliniklerde baĢvuran her hastaya 
hem ücretsiz danıĢmanlık hem de ücretsiz replasman tedavisi verilecektir. 2011 yılı için önemli bir 
diğer plan da, evde bakım ve opioid kullanımı konusunda KETEM‘ lerin aracı olmasıdır. Bu 
kapsamda, ülkemizde ciddi bir eksiklik olan palyatif bakım hizmetlerindeki açık azaltılabilecek ve 
ülkemizin her köĢesinde kanser hastaları açısından morfine ulaĢım kolaylaĢacaktır. 

KETEM’lerde tüm bu hizmetler (eğitim, kanser taraması, sigara bırakma ve obezite 
danıĢma hizmetleri) tamamen ücretsizdir.  

Tüm KETEM personeli interaktif olarak eğitilmiĢ ve eğitim becerileri kursuna katılmıĢ 
olup, yılda birkaç kez de bilgilerini tazelemek amaçlı düzenli eğitimlere alınmaktadır. Tüm bu 
yatırımların neticesinde KETEM‘ lerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde kanser kontrol faaliyetlerinin 
en önemli odak noktası olacağı beklenmektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
KETEM‘ ler ülkemizde toplum tabanlı meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taraması 

yürütmektedir. KETEM‘ ler erken teĢhis ettikleri kanserler göz önüne alındığında son derece 
maliyet etkindir. Halen sayıları 122 olan KETEM‘ lerin 2015 yılı sonuna kadar 250‘ye çıkarılması 
planlanmıĢtır. Ancak, mevcut tarama programlarının kapsama oranları düĢüktür. Aile Hekimliği 
Sistemi‘ne geçiĢ 2011 yılında KETEM‘ ler için önemli bir fırsattır ve hedef toplumun % 70‘ ini 
kapsayan bir tarama programı gerçekleĢtirilebilir.  

KETEM‘ ler 2010 itibari ile obezite taraması ve sigara bıraktırma merkezleri olarak 
çalıĢmaya baĢlamıĢ ve tüm bu hizmetleri ücretsiz gerçekleĢtirmektedir. 

Halkımız üzerinde KETEM‘ ler hakkında farkındalık yaratılması ve tarama 
programlarına katılımın arttırılması gerekmektedir. 

Uzak yerleĢim yerlerinde KETEM‘ lere bağlı olarak çalıĢan mobil tarama cihazları 
kapsama oranlarına önemli bir katkı da bulunabilir. 

Tarama programları KETEM kalite kriterlerine uygun yapıldığı ve KETEM‘ lere veri 
akıĢının da sağlanması Ģartıyla tüm hastanelerde geri ödeme kapsamına alınmalıdır.  

 
KAYNAKLAR: 
1. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi Verileri 
2. www.ketem.org 
 

6.7. KANSER TEDAVĠSĠ  ÜZERĠNE YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR 
Ülkemizde kanser konusunda tedavi hizmetleri ele alındığında yıllardır süre gelen bir 

dengesizlik olduğu bilinmektedir. Sağlığa eriĢimin daha etkin olması ve ülke çapında yatırımların 
belirli bir planda yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
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onkolojik tedavi hizmetleri açısından 2023 yılına kadar yapılacak olan hizmetlerin planını 
hazırlamıĢ ve Aralık 2010‘da uygulanmak üzere yayımlanmıĢtır (planlama için kullanılan veriler 
2010 yılı verileridir ve anlık olarak güncel personel sayılarında değiĢiklik olmuĢ olabilir). AĢağıda 
bu planlamanın ana hatları çizilmiĢtir. Ülkemiz gerçeklerine uygun olarak hazırlanan bu 
planlamanın baĢarı ile gerçekleĢtirilmesi, dinamik bir yapı içerisinde güncellenerek yakından 
izlenmesi gerekmektedir.   

 

 Türkiye Onkoloji Hizmetleri Eylem Planı Hedef 2010-2023 
Sağlık hizmetlerindeki geliĢmeler, sanayileĢme ve nüfusun yaĢlanması ile birlikte 

ülkemizdeki kanser insidansı da sürekli artma eğilimi gösterecektir (Tablo 111). Her yıl daha çok 
kanser vakası teĢhis edildiği bir gerçektir. Çünkü; tanı olanakları geliĢmekte, sağlık hizmetine 
eriĢim artmakta, enfeksiyon hastalıkları kontrole alınmakta, ortalama yaĢam süresi uzamakta, yaĢlı 
nüfus artmakta, toplumun bilinç düzeyi yükselmekte, kanser tedavisinde olumlu geliĢmeler 
olmakta, çevresel kanserojene maruziyet artmaktadır. Bugün kanser ölümleri, kalp ve damar 
sistemi hastalıklarından sonra ülkemizde ikinci sıraya yükselmiĢ bulunmaktadır. 

  
Tablo 111. 2009 Yılı Kanser Verilerine Göre 2023 Yılı Projeksyonu 

 2009 Yılı 2023 Yılı Projeksiyonu 

Nüfus 72.561.000 82.293.000 

45 yaĢ üstü nüfus ve oranı  18.586.000 - % 25,6 27.843.000 - % 33,8 

Ġnsidans  binde (1.000) 2  - 2,2 3  - 3,2 

Yıllık yeni kanser vakası sayısı x 1000 145.000-160.000 245.000-265.0000 

Yıllık RT alması öngörülen vaka sayısı  (% 
70 x yıllık yeni vaka sayısı) 

100.000 - 11000 170.000 - 185.000 

Kaynak: KSDB Verileri 

 
Tedavi Merkezlerinin Standartlarının ve Sayılarının Belirlenmesi: 
Ülkemizde kanser tedavisinde hizmet veren Sağlık Bakanlığı, Üniversitelere ve özel 

sektöre ait farklı kapasitelerde sağlık birimleri bulunmaktadır. Bu kurumların hizmet sunumunda 
bir potansiyel olduğu kabulü ile tanımlamalarının yapılması ve dağılımlarının tespiti bundan sonra 
yapılacakların doğru planlanması açısından gereklidir. Onkoloji hizmeti veren kanser tedavi 
merkezleri Ģu Ģekilde gruplanmıĢtır; 1) Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (KOM) 2) Onkoloji Tanı Ve 
Tedavi Merkezleri (OTTM), 3) Onkoloji Hizmet Birimleri (OHM), 4) Kanser Erken Tanı Ve 
Tarama Merkezleri. Ülkemiz planlaması nüfus dağılımları, hasta sayıları ve hastaların ulaĢım 
imkanlarına göre belli tedavi bölgelerine ayrılmıĢ, kimi illerde KOM, kimi illerde OTTM, kimi 
illerde de OHM kurulması planlanmıĢtır. 

Elbette kanser tedavisi sadece cihaz ya da binadan oluĢmamaktadır. Bunun yanısıra 
önemli bir de insan gücüne ihtiyaç olacaktır. Sağlık Bakanlığı‘nın bu planlamasında uluslararası 
kurumların önerdikleri standartlar ıĢığında ülkenin mevcut durumu analizi yapılmıĢ, eksiklikler 
tespit edilerek 2023 yılına kadar gerek cihaz gerekse de insan gücü kaynakları planlanmıĢtır.  

Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (KOM) 
Onkoloji alanında ileri düzeyde bilgi birikimi ve yapılanmaya sahip, ulusal kanser 

politikasının oluĢması ve uygulanmasında katkıları olabilecek, onkoloji merkezlerine deneyimli 
personel yetiĢtirmesi planlanan ileri merkezlerdir.  Bu merkezler özellikle büyük yerleĢim 
birimlerindeki kamu-özel üniversite hastaneleri ya da Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araĢtırma 
hastaneleri bünyesinde olacaktır ve gerek insan gücü kadroları gerekse de teknik altyapıları itibari 
üst düzey merkezler olmaları planlanmıĢtır. Bu tür hastanelerin standart altyapılarına ilgili 
rapordan ulaĢılabilir. 
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Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezleri (OTTM) 
Standart onkoloji hizmetlerinin halka ulaĢtırılmasında aktif rol oynayabilecek orta 

ölçekli merkezlerdir.  

Onkoloji Hizmet Birimleri 
Kemoterapi uygulama eğitimi almıĢ onkoloji uzmanı olmayan bir hekimin gözetiminde, 

planlaması daha üst merkezlerce yapılmıĢ, baĢta kemoterapiler olmak üzere tedavilerin 
uygulanmasında ve destek tedavilerin sunumunda rol alabilecek daha perifer bölgelerde (daha 
küçük yerleĢim birimlerinde) oluĢturulmuĢ birimlerdir.  

Kanser Erken Tanı ve Tarama Merkezleri (KETEM):  
BaĢta meme ve serviks kanseri olmak üzere standart kabul edilen kanser tarama 

yöntemlerinin sağlıklı bireylere uygulandığı birimlerdir. Bu raporun ilgili bölümünde detaylı 
bahsedilmiĢtir. 

Onkoloji Merkezleri ve Donanımı Planlaması: 
Nüfus sayıları, mevcut hasta sayıları ve ulaĢım imkanlarına göre illerin gruplara 

ayrılması ve buna göre hizmet birimlerinin kurulması planlanmıĢtır. Ġnsan gücü kadroları da bu 
planlama çerçevesinde yapılacaktır. Ġleri düzey radyasyon cihazları ve tedavi planlamaları da         
-Lineer hızlandırıcı- LĠNAC, Co-60, Brakiterapi cihazı-HDR ya da LDR, Tomoterapi, Cyberkinfe, 
Gammaknife, Volumetric modulated arc therapy, Planlama sistemleri, Simülatör (Konvansiyone / 
CT simülatör)  ve PET-CT/PET (Pozitron emission tomography/Computed tomography gibi) bu 
gruplamaya göre yapılacaktır.  

LĠNAC‘ lar radyoterapi cihazı baĢına yıllık 400 hasta/1 LĠNAC Ģekilde planlama 
yapılacaktır. Bölgesel farklılıkların giderilmesi için PET-CT yatırımları planlaması; Ankara, 
Ġstanbul ve Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde en fazla 700.000 nüfusa bir, diğer illerde de 1.000.000 
nüfusa bir PET-CT düĢecek Ģekilde planlanmıĢtır. Gamma Kamera ve uygulamalarının olduğu 
nükleer tıp laboratuarları Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde en fazla 100.000 nüfusa 
bir, diğer illerde 200.000 nüfusa bir gamma kamera düĢecek Ģekilde planlanlanmıĢtır. 

Cihaz ihtiyaç analizleri yapılmıĢ ve iller 3 gruba ayrılmıĢtır. Bu gruplara göre cihaz 
ihtiyacı 3 aĢamalı giderilecektir. Bu gruplar 1. derece ihtiyaç olan, 2. derece ihtiyaç olan ve 3. 
derece ihtiyaç olan iller Ģeklindedir. Ġdeal cihaz kontenjanları Sağlık Bakanlığı‘na bağlı hastaneler, 
üniversite hastaneleri ve özel merkezler arasında dağıtılmıĢtır.  

 
Kanser Hastaları için Merkezi Sistem Kemoterapi Ġ laç Hazırlama Üniteleri  
Kanser tedavisinde, ilaçla tedavi/kemoterapi uygulamaları önemli bir yer tutmakta ve 

yaygın tedavi yöntemi olarak tüm kurumlarımızda uygulanmaktadır. KT‘de kullanılan ajanlar 
kanserli hücreleri yok etmekte ya da ploriferasyonunu durdurmakta bunu yaparken de normal 
hücrelere etki ederek ciddi yan etkilere yol açabilmektedir. Bu olumsuz etkilere yalnızca tedavi 
edilen hastalar değil, aynı zamanda ilaçların hazırlanması, depolanması, taĢınması, hastaya 
verilmesi, atıkların bertaraf edilmesi sırasında sağlık çalıĢanları da maruz kalabilmektedirler. KT 
hazırlarken, uygularken ve bulaĢmıĢ maddeler uzaklaĢtırılırken solunum, emilim ve sindirim 
yoluyla sitostatik maddelerle karĢılaĢılması önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.  

Hasta ve çalıĢan güvenliği doktor isteminin yazılmasıyla baĢlar.  HemĢirenin istemi 
kontrol ve kabul etmesi, eczacının kontrolü ile tedavinin hazırlanması, uygulanması ve bu tedaviyi 
uygulayan sağlık çalıĢanlarının da bu ilaçlarla maruziyet riskinden korunması ve güvenli çalıĢma 
ortamının sağlanması büyük önem taĢımaktadır. 

ÇağdaĢ sağlık hizmetinin özellikleri güvenli, hasta merkezli, zamanında, tarafsız, adil, 
verimli, yeterli ve etkili olarak sıralanmaktadır. Güvenli sağlık hizmeti ise; verilen hizmetin 
hastaya yarar yerine zarar vermesinin, yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının, hata 
yapılmasının önüne geçilmesidir. Onkoloji hastalarının kemoterapi tedavileri için reçetelerinin 
yazılmasından uygulanmasına kadar olan süreçte tam bir kontrolün sağlanması ve yapılan 
uygulamaların kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu konuda sağlık çalıĢanlarına eğitim 
verilmelidir. 
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Antineoplastik ilaçlar biyolojik güvenlik kabininin olduğu, penceresi olan, aydınlık, 
baĢka bir amaçla kullanılmayan ayrı bir odada hazırlanmalıdır. Antineoplastik ilaçlar, büyük 
miktarlarda antineoplastik ilaç tedavisi uygulayan 3. basamak üniversite hastaneleri ile eğitim ve 
araĢtırma hastanelerinde, merkezi antineoplastik ilaç hazırlama birimlerinde, tercihen eczacı ya da 
bu alanda eğitilmiĢ sağlık personeli tarafından dikey hava akımlı kabinlerde hazırlanmalıdır. Diğer 
sağlık kurumlarında ise personelin bir siperle korunduğu, havalandırması olan ve baĢka bir amaçla 
kullanılmayan izole bir odada, flakon sulandırılmasında kapalı sistem aygıtları kullanılarak 
hazırlanmalıdır. 

Kurumlarda kemoterapi ilaçlarının güvenli bir Ģekilde isteminin yapılması, hazırlanması 
ve uygulanmasında çalıĢan bireyleri korumak amacıyla kabin içindeki havayı dıĢarı verme 
özelliğine sahip olan tam otomatik sistem merkezi ilaç hazırlama ünitesi (Sınıf III), yarı-otomatik 
sistem merkezi ilaç hazırlama ünitesi (Sınıf III) ve en az Sınıf II B Tipi güvenli kabin kemoterapi 
ilaç hazırlama üniteleri önerilmektedir. Bu cihazların planlanmasında aĢağıda sağlanan avantajlar 
elde edilecektir; 
-  Hastaneler kemoterapi ilaçlarını mega form kullanıp miligram düzeyinde faturalandırıldığında 

yaklaĢık % 20‘ lik tasarruf sağlanabilmektedir.  Bu yolla kalan ilaçların hastalar arasında 
kullanımı sağlanabilmektedir 

-  Tam otomatik sistem merkezi ilaç hazırlama ünitelerinin kullanımı personelin üzerindeki stresi 
azaltmakta ve personelin zamanının daha esnek kullanabilmesini sağlamaktadır. Manuel 
hazırlama ile kıyaslandığında, personelin ilaç hazırlama esnasında kemoterapötik ajanlara 
maruz kalma olasılığı minimuma inmektedir. Hatalı ilaç ve hatalı doz kullanımı olasılığı 
önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Ġlaçların manuel olarak hazırlanması sırasında personelin 
maruz kaldığı yaralanmalar en aza inmektedir. Ġlaç hazırlama esnasında kontaminasyon 
olasılığı en aza inmektedir. Kemoterapötik ajanların hazırlanmasında tam otomatik sistem 
kullanımının hem hasta hem de hizmet sunucusu açısından manuel uygulamaya göre daha 
avantajlı olduğu görülmektedir. 

-  Manuel uygulamaya göre tam otomatik sistem ile ilaç hazırlama daha tasarrufludur. 
-  Manuel uygulama tamamen kaldırılarak tam otomatik sistem ilaç hazırlama üniteleri ile ilaç 

hazırlamaya geçildiğinde, bir hastane için 7 hemĢire iĢgücü kazanılacaktır. Kanser 
insidansında beklenen artıĢ ve hemĢire iĢgücü ihtiyacı dikkate alındığında tam otomatik sistem 
merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri uygulamasının bu bağlamda fayda sağlayacağı 
görülmektedir. 

-  Literatüre göre tam otomatik sistem merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri uygulaması 
kontaminasyon yönünden manuele göre daha güvenlidir. 

-  Hastaneler tam otomatik sistem merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri uygulamalarında 
toplamda aylık giderler bazında %  80‘e varan tasarruf sağlayabilmektedir. 

-  Sosyal Güvenlik Kurumu‘na Aylık toplam maliyet bazında tam otomatik sistem merkezi 
kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri ile kemoterapi uygulaması, manuele göre % 18 daha 
maliyetli gözükmesine karĢın; 

 Kemoterapi ilaçlarının serbest eczanelerden temini yerine tamamının hastane tarafından satın 
alınması halinde;  tam otomatik sistem merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri manuel 
kemoterapi hazırlamaya göre ilaç giderlerinde yaklaĢık olarak % 35 oranında tasarruf 
sağlayabilmektedir. 

 Manuel uygulamada toplam ilaç giderinin %  6‘sı atık ilaç giderlerinden oluĢmakta iken, tam 
otomatik sistem merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri uygulamada bu oran % 2 
civarındadır. Aynı zamanda manuel uygulamada, üretim miktarı arttıkça atık ilaç miktarı da 
artacaktır. Yeni kemoterapi ajanlarının eskilerin yerini alması ile, yeni tedavilerin etkililik 
yararı karĢılığında daha pahalı tedaviler olduğu dikkate alındığında, atık ilaç giderinin artması 
olasıdır. Tam otomatik sistem uygulamasında ise üretim arttıkça ve doğru planlama yapıldığı 
sürece ilaç atığı daha az olacaktır. 
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 Mega form kullanıldığında tam otomatik sistem merkezi kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri 
uygulamada ilaç giderlerinde manuele göre % 20‘ lik bir tasarruf sağlanabilmektedir. 

 Tüm bu uygulamalar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tam otomatik sistem merkezi 
kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri olan hastanelerde yatarak ya da ayaktan tedavi olan kanser 
hastaları için mega form ilaçları miligram düzeyinde birden fazla hastaya faturalaması maliyeti 
daha da düĢüreceğinden Sosyal Güvenlik Kurumu için de avantajlı olacaktır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemizde tedavi altyapısı olarak eksiklikler söz konusudur. Bu eksiklikler hem insan 

gücü, teknik altyapı yurt çapında dengesiz dağılım baĢlıkları altında incelenebilir. Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nce bu kapsamda mevcut durum analizi, uluslararası 
kurumlarca yapılan öneriler ve bölgesel nüfus ve hasta sayılarını göz önüne alarak 2023 yılına 
kadar yapılacak yatırım ve uygulamaların planlamıĢ olması ülkemiz açısından önemli bir 
geliĢmedir. Öncelikle büyük Ģehirlerde baĢlayacak olan bu yatırımların zamanla tüm bölgelere 
yayılması ve onkolojik altyapının yurt çapında güçlendirilmesi önemlidir.  

KAYNAKLAR: 
1. Türkiye‘de Onkoloji Hizmetleri Yeniden Yapılanma Programı Hedef 2010-2023, Sağlık 

Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Aralık 2010. 
 

6.8. DESTEKLEYĠCĠ (PALYATĠF) BAKIM HAKKINDA ÇALIġMALAR 
Konunun daha iyi anlaĢılması için bazı tanımları vermek yerinde olacaktır. 
Destekleyici (Palyatif) Bakım: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘ne göre palyatif bakım, 

hayatı tehdit edici bir hastalıkla karĢılaĢan eriĢkin/çocuk hasta ve ailesinin yaĢadığı fiziksel, psiko-
sosyal ve manevi sorunları kontrol ederek yaĢam kalitelerini iyileĢtirmeyi amaçlayan yaklaĢımdır. 

Kanserde Destek Tedavisi (Suportif Bakım): Kanserin kendisinin veya tedavi 
yöntemlerinin (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi vb.) neden olduğu sorunların önlenmesi veya 
kontrol edilmesidir. Erken evre, ileri evre, son dönem ve hastalıksız takip dönemleri dahil kanserin 
her aĢamasında fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların kontrol edilmesi yanısıra her türlü 
rehabilitasyon (iyileĢtirme) desteğini de kapsamaktadır. 

Terminal Dönem Bakım Programı (Hospis): YaĢam süresi beklentisi 6 ay olan 
hastaların sorunlarının desteklendiği programdır. 

YaĢam Sonu Dönem Hastası: YaĢam süresi beklentisi birkaç gün veya hafta olan 
hastayı ifade etmektedir. 

Palyatif Bakım Ekibi: Palyatif bakımın etkin olarak uygulanabilmesi için iyi  organize 
olan bir ekibe gereksinim vardır. Bu ekipte palyatif bakım uzmanı, hastanın sorunları ile ilgili olan 
diğer uzman doktorlar, palyatif bakım hemĢireleri, ilgili terapistler (fizyoterapist, konuĢma 
terapisti, meĢguliyet terapisti vb.), sosyal çalıĢmacılar, diyetisyenler, psikologlar ve gönüllüler yer 
almalıdır. 

 

PALYATĠF BAKIM PROGRAMI  
Tıpta geliĢmeler kaydedildikçe kanser tedavisinde etkinlik artmakta ve kanserli 

hastaların yaĢam süresi uzamaktadır. Bu durum kronik hastalıklı olarak daha uzun süre fiziksel, 
ruhsal, manevi, sosyal ve mali sorunların yaĢanması anlamına gelmektedir. Palyatif bakımın, 
hastaların sıkıntılarının giderilmesinde multidisipliner ve bütüncül bir yaklaĢım prensibidir. 

 
 

Palyatif Bakım Kapsamı: 
- Ağrı ve diğer fiziksel semptomları ortadan kaldırmayı veya baĢ edilebilir hale 

getirmeyi içerir. 
- Program hastanın psikolojik ve manevi sorunlarını da destekler.  
- Hastaların ölünceye kadar aktif kalmasını sağlar. 
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- Ölümü normal bir süreç olarak görür, ölüme geçiĢ basamaklarını hızlandırmaz 

veya geciktirmez. 

- Hastalık sürecinde hastanın ailesinin yaĢadığı sorunların üstesinden gelmesinde 

ve ölüm sonrası yas döneminde aileyi destekler. 

- Hasta ve ailesinin desteklenmesi bir ekip anlayıĢı içinde yapılır. 

- Hastalığın olumlu yönde seyretmesinde ve hastanın yaĢam kalitesinin 

artırılmasında gerekli giriĢimleri sağlar. 

- Kemoterapi veya radyoterapi sırasında ortaya çıkan sorunların araĢtırılmasını 

ve kontrol edilmesini destekler. 

- Etkin palyatif bakım multidisipliner bir sağlık ekibi, yeterince bilgilendirilmiĢ 

hasta ailesi ve uygun toplumsal kaynakların birlikte kullanımı ile sağlanır. 

- Palyatif bakım ile hasta ve hasta yakınının sorun olan semptomu tamamen 

ortadan kaldırılamadığında, onların ilgi odakları gerçekçi bir umuda doğru yönlendirilip sorunlar 

ile daha iyi baĢ etmeleri sağlanabilir.  

 

Palyatif Bakımın Organizasyonunda Bulunması Gerekli Alt Programlar: 

 Akut ve Subakut Palyatif Bakım Programı: Akut ortaya çıkan sorunların 

desteklendiği bir programdır. Sorun birkaç hafta içinde kontrol edilmeye çalıĢılır. Devam eden 

sorunlar subakut palyatif bakım programında takip edilir, destek tedavisi yapılır, hastaya ve 

yakınına gerekli eğitim (yara bakımı, kateter-sonda eğitimi vb.) verilir. 

 Terminal Dönem Hasta Bakım Programı (Hospis): YaĢam beklenti süresi 6 

ay olan hastaların takip ve destek programıdır. Bu programda bir semptomu kontrol etmede katkısı 

olmayan tetkik ve tedaviler yapılmaz. Ancak semptom palyasyonu için gerekli her giriĢim yapılır. 

 Evde Bakım Programı: Tedavi ve desteğin devamlılığı açısından hastanın 

evde de uygun takibi önemlidir. Hastanın gereksinimi olan ziyaret sağlık personeli (hemĢire, 

fizyoterapist, psikolog vb.) tarafından hastanın evinde yapılır ve uygun destek verilir. 

 

Yeterli Destek Tedavisi Uygulamanın Hasta ve Yakınına Katkıları: 

- Kansere bağlı semptom ve komplikasyonlar azalır. 

- Hastalığı ve prognozu konuĢmayı kolaylaĢtırır. 

- Aktif tedavinin daha iyi tolere edilmesi sağlanır ve tedavilerin toksisiteleri 

daha az görülür. 

- Hasta ve yakınının duygusal yükü hafifletilir. 

- Kanserli olarak yaĢamda ortaya çıkabilecek psikolojik ve sosyal problemlerin 

çözümü kolaylaĢır.  

 

    Etkin bir destek tedavisi her hasta ve hasta yakınının hakkı, her sağlık personelinin 

görevidir. Bütün sağlık elemanları ekip anlayıĢı içinde semptom tedavisinin desteklenmesi 

bilincinde olmalıdır. Bu profesyonel ekip hasta ve yakınının problemlerini rahatça ifade 

edebilecekleri güvenli ve etkin bir iletiĢim ortamı sağlamalıdır. Hasta ve yakını hastalık hakkında 

uygun Ģekilde bilgilendirilmeli ve tedavi kararları onlarla birlikte alınmalıdır. Hastalığın seyrindeki 

değiĢmeler yine hasta ve yakını ile paylaĢılmalıdır. Hastanın semptomları aktif olarak 

sorgulanmalı ve takip edilmelidir. Ağrı ve diğer semptomların kontrolü için gerekli giriĢimler 

ertelenmemelidir. Sorun tespit edilir edilmez etiyoloji ortadan kaldırılmaya çalıĢılmalı, ortadan 

kaldırılamıyorsa ampirik tedavisine baĢlanmalıdır. Tedavinin baĢlanması geciktikçe semptom daha 

dirençli hale gelebilmektedir.  
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Palyatif Bakım Organizasyonundaki Basamaklar: 
 
1. Tüm uzmanların palyatif bakım konusunda eğitilmesi, bütün sağlık ekibinin 

palyatif bakım konusundaki farkındalığının artırılması ve temel prensiplerin öğrenilmesi,  
2. Fiziksel ve psikololojik semptomların sistematik olarak değerlendirilmesi ve 

bu semptomların tedavi basamaklarının gösterildiği basit kılavuzların geliĢtirilmesi, 
3. Palyatif bakım organizasyonlarının gerekliliği konusunda resmi kurum ve 

sağlık elemanlarının eğitilmesi; bu organizasyonların kurulması, yaygınlaĢtırılması ve uygun 
standartlarda idame edilebilmesi için gerekli desteklerin (fiziksel koĢullar, eği timli personel, mali 
destek, kanuni düzenlemeler vb.) sağlanması, 

4. Temel palyatif bakım uygulamalarının her klinikte uygulanması, gerekli 
olduğunda konsülte edilebilecek palyatif bakım ekiplerinin oluĢturulması ve özellikli giriĢimler ve 
bakımlar için spesifik palyatif bakım ünitelerinin kurulması, 

5. Kurulan ünitelerin idamesi, geliĢtirilmesi ve kontrol edilmesi. 
 
Palyatif Bakımın Uygulanmasındaki Engeller: 

GeliĢmiĢ ülkelerde bile palyatif bakımın uygulanmasında engeller bulunmaktadır. Bu engellerden 
bazıları Ģunlardır:  

- Doktor, hemĢire ve diğer sağlık elemanlarının formal eğitimlerinde palyatif bakım eğitimi 
eksiktir.  

- Halkın bu konudaki farkındalığı düĢüktür ve hastalar yeterince destek tedavisi talep etmezler. 
- Palyatif bakım yeterli kanun ve mevzuatla desteklenmemiĢtir.  
- Evde bakım gibi bazı palyatif bakım programları sigortaların kapsamı dıĢında kalırlar. 
- Opioid toleransı ve bağımlılığı genellikle hekimler tarafından karıĢtırılır ve bağımlılık yan 

etkisi çok abartılır. 
- Semptom kontrolünde standartlar yeterince bilinmemektedir. 
 
Ağrı Kontrolünde Engeller: 
- Hasta ve sağlık personelinin opioid fobisi (bağımlılık korkusu, opioid teminindeki zorluklar 

vb.), 
- Kırmızı ve yeĢil reçete ulaĢılabilirliğinde ve reçete yazma mevzuatındaki güçlükler, 
- Opioidlerin çeĢitliliğinin az olması, eczanelerden temin edilmesindeki engellerdir.  

 
Türkiye’deki Palyatif Bakım  Uygulamaları 
Pratik uygulamalarımızda ―palyatif bakım‖dan bahsedildiğinde genellikle sadece son 

dönem bakım veya ağrı tedavisi anlaĢılmaktadır. DSÖ‘nün tanımladığı Ģekilde palyatif bakımın 
ülkemizde de ―yaĢamı tehdit edici bir hastalıkta hasta ve ailesinin karĢılaĢtığı fiziksel ve psiko-
sosyal sorunları kontrol ederek yaĢam kalitesini iyileĢtirme bütüncül yaklaĢımı‖  olarak görülmesi 
bilincinin yaygınlaĢtırılması gerekmektedir.  

Türkiye‘de palyatif bakım genellikle büyük hastanelerdeki kliniklerde (tıbbi veya 
radyasyon onkolojisi, nöroloji, fizik tedavi, genel cerrahi veya diğer dahili ve cerrahi klinikleri) 
uygulanmaktadır. Hastanelerde sadece palyatif bakım uygulayan spesifik üniteler mevcut değildir. 
Terminal dönem hastalar genellikle kendi evlerinde geleneksel olarak yakın iliĢkilerin yaĢandığı 
aile yapısı içinde yakınları tarafından desteklenmektedirler.   

Ülkemizde onkoloji eğitimi yapılan merkezlerin sadece bir kısmında palyatif bakım 
eğitim programları vardır. Halbuki kanserde palyatif bakım onkoloji eğitiminin önemli bir parçası 
olmalıdır. Ġngiltere, Kanada ve ABD gibi geliĢmiĢ ülkelerde onkoloji merkezlerinde palyatif bakım 
üniteleri, kemoterapi ve radyoterapi programları tamamlanmıĢ, hastalığı ilerleyen ve tedavilere 
dirençli hale gelmiĢ hastaların yaĢam kalitesini artırmak için palyatif bakım ve evde bakım 
programları, hemĢire bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. 

Türkiye‘de bazı büyük hastanelerde tıbbi onkoloji veya anestezi/algoloji klinikleri 
bünyesinde ağrı ve diğer semptomların kontrolünün sağlandığı birkaç palyatif bakım ünitesi 
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vardır. Bunlardan baĢka özellikle Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir‘de küçük çaplı bazı özel bakımevleri 
ve evde bakım üniteleri hizmet vermektedir. 

Türk Onkoloji Grubu (TOG) bünyesinde 1999 yılında Destek Tedaviler ÇalıĢma Grubu 
kurulmuĢtur. 18 farklı merkezden 40 kadar üyesi olan bu çalıĢma grubu, çeĢitli toplantılar ve 
çalıĢmalarla palyatif bakım konusunda eğitici ve standartları geliĢtirici yönde katkılar 
sağlamaktadır.  

Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı 2008 yılından itibaren DSÖ ile 
birlikte ―Ulusal Kanser Kontrol Programı‖  ve bu program içinde ―Palyatif Bakım Programı‖  nın 
kurulması çalıĢmalarını gerçekleĢtirmektedir. Hazırlanacak olan eylem planına uygun olarak ulusal 
palyatif bakım organizasyonu kurulması planlanmaktadır. 

Türkiye‘de 2000 yılından sonra gerçekleĢtirilen onkoloji kongrelerinde palyatif bakım 
konuları daha çok yer almaya baĢlamıĢtır, ancak pratik uygulamaya geçilmesi ve hizmetin genel 
popülasyona yayılmasında henüz çok fazla bir geliĢme sağlanamamıĢtır. Bu geliĢmenin yetersiz 
kalmasındaki en büyük nedenler: 
- Sağlık personeli ve hastaların palyatif bakım konusundaki farkındalık düzeyinin ve 

eğitimlerinin yetersiz olması, 
- Kanser takibinde sadece antitümör tedaviye (cerrahi, kemoterapi, radyoterapi vb.) 

odaklanılması  
- Maddi desteğin yetersizliğidir. 

Ülkemizde son dönem hastalar daha çok evde ailelerinin yanında ölmeyi tercih 
etmektedirler. 2000‘ li yıllarda ĢehirleĢme arttıkça ve kadınlar da daha çok iĢ sahasında çalıĢmaya 
baĢladıkça, sosyo-ekonomik yapı değiĢmiĢ ve kadınların son dönem hastalara evde bakımı 
güçleĢmiĢtir. ġehirde ölümlerin % 60‘ ı hastanede gerçekleĢmektedir. Ġki yüz eriĢkine uygulanan 
bir ankette, bireylerin % 47‘si yakınlarının evde ölmesini, % 57‘si kendi ölümlerinin hastanede 
olmasını tercih etmektedirler. 

Semptom kontrolü ve diğer palyatif bakım uygulamaları için ulusal standartlar mevcut 
değildir. Evde bakım uygulamaları Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) kapsamında 
desteklenmemektedir ve geri ödeme yapılmamaktadır.  Sağlık Bakanlığının 2005 yılında 
yayımladığı ―Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik‖  terminal dönem bakım 
programları bünyesinde evde bakım hizmetinin verilebileceğini belirtmektedir. Bu yönetmelikte 
evde bakım ünitelerinin standartları ve kapsamı tanımlanmakta, ancak bu hizmetler geri ödeme 
kapsamına alınmamaktadır. Altyapısı tamamlanan evde bakım üniteleri 2011 yılında 500 evde 
bakım takımı ile faaliyete geçecektir. Geri ödemeler hastanelerin döner sermayeleri aracılığıyla 
yapılmaktadır. 

Ülkemizde hastaneler fiziki donanımları ve sağlık çalıĢanlarının eğitimleri ile yaĢam 
sonu bakımına uygun Ģekilde planlanmamıĢtır. Genellikle tıp fakültesi veya uzmanlık eğitiminde 
palyatif bakım programının yeri yoktur. Ayrıca Türkiye‘de ―palyatif bakım‖ bir uzmanlık alanı 
olarak kabul edilmemektedir.  

Türkiye‘de son dönem hasta için resusitasyon uygulama izni de mevcut değildir, 
hastanın resusitasyon istememe ve doktorun resusitasyon uygulamama inisiyatifi 
bulunmamaktadır.  

 
Opioid Elde Edilebilirliği : Ülkemizde mevcut opiodler sadece morfin (paranteral ve 

yavaĢ salınımlı oral formu), kodein, tramadol ve fentanil (paranteral ve transdermal)‘dir. Hızlı 
etkili oral morfin, oksikodon, hidromorfon, metadon gibi opioidler mevcut değildir. 

Uluslararası Narkotik Kontrol Grubu‘nun (The International Narcotics Control Board) 
Türkiye‘de 2002‘deki opioid tüketimi ile ilgili verileri gözden geçirildiğinde, hasta baĢına düĢen 
opioid kullanım miktarı en düĢük olan ülkelerden biri olduğumuz dikkati çekmektedir (ġekil 182)  

Ülkemizde opioidler için kırmızı-yeĢil reçete uygulamaları vardır ve opioid reçetesi 
yazmada bazı engeller mevcuttur.  Bir reçetede toplam maksimum ilaç yazma kısıtlaması ve 
birçok hekimde ise opioid içeren reçete yazmaya karĢı bir direnç vardır. Bu nedenlerle Ģiddetli 
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kanser ağrısı olan ve opioid gereksinimi olan hastanın ihtiyacı olan dozda ilaca ulaĢması bazen 
mümkün olamamaktadır. 

 
ġekil 182. Dünyada KiĢi BaĢına DüĢen Morfin Kullanımı (mg/kiĢi)*  
*Küresel ortalama, bütün ülkelerin kiĢi baĢına düĢen tüketim miktarının (mg/kiĢi)     

toplanıp ülke sayısına bölünmesiyle hesaplanmıĢtır. 
Kaynak: DSÖ, KSDB Verileri 
 

Uluslararası Palyatif Bakım Uygulamaları 
Palyatif bakım Amerika, Ġngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde ayrı bir 

uzmanlık alanı olarak kabul edilmiĢtir. Ġngiltere‘de palyatif bakım büyük hastanelerde destek 
tedavi ekipleri ile sağlanır. Bu ekipler uzman doktor, hemĢire ve diğer elemanlardan oluĢur. 
Palyatif bakım için ulusal standartlar mevcuttur ve periyodik olarak her hastanede bu standartlar 
aranır. Farklı semptomların (kemik ağrısı, nöropatik ağrı, kusma, depresyon, dispne, kas spazmı, 
terminal deliryum gibi) tedavileri için rehberler vardır. 

Amerika Tıp Birliği (American Medical Association) doktorlara yaĢam sonu bakımı 
konusunda eğitim programı uygulamaktadır. ÇalıĢma grupları ve video gibi yöntemlerle bu eğitim 
verilmektedir. Bu programlarda terminal dönemde görülen semptomların (ağrı, deliryum, dispne, 
anksiyete vb.) kontrolü ile ilgili standartlar verilmektedir. 

Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu (MECC) Ortadoğu Bölgesi‘nde palyatif bakımın 
geliĢmesini destekleyen bir organizasyondur. MECC 1996 yılında kurulmuĢ olup, Türkiye 2004 
yılında bu organizasyona üye olmuĢtur. Diğer üye ülkeler:  Güney Kıbrıs, Mısır, Ġsrail, Ürdün ve 
Filistin‘dir. 

 

TERMĠNAL DÖNEM HASTA BAKIM PROGRAMI (HOSPĠS) 
Terminal dönemdeki hastalara palyatif bakım verme yaklaĢımıdır. Ağrı ve diğer fiziksel 

semptomlar ile psikolojik sorunların giderilmesinde bir ekip yaklaĢımı gerektirir. Amaç hastaların 
onurlu ve kaliteli olarak sevdikleri ile birlikte yaĢamasını sağlamaktır. Hastanedeki bir klinikte, 
evde veya özel bir ünitede bu destek verilebilmektedir.  

YaĢam beklenti süresi 6 aydan az olan hastalar bu programa kabul edilirler. Ġleri bakım 
planları hazırlanır. Halen koopere olan hastalarda duyarlı Ģekilde kurulacak iletiĢimle bakımdaki 
tercihleri/istekleri sorulur. Bu Ģekilde hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin üzerindeki baskı ve 
belirsizlikler ortadan kalkmıĢ olur.  
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Bu programda bir semptomu kontrol etmede katkısı olmayacak hiçbir tetkik ve tedavi 
yapılmaz. Semptom kontrolü için hastanın onayladığı her müdahale yapılır. Bu program maliyet 
etkili bulunmaktadır. 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI PALYATĠF BAKIM PROJESĠ: PALYA-TÜRK 
Yukarıda da değinildiği üzere, palyatif bakım ülkemizde yıllardır göz ardı edilen bir 

konu olmuĢtur ve ülkemizin kanser kontrol faaliyetlerinin en zayıf noktasını oluĢturmaktadır. 
Ülkemizde palyatif bakım konusunda ciddi açıklar vardır ve bu açıkların giderilmesine yönelik 
olarak ülkemize has bir çözüm yolunun bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda palyatif bakım 
konusunda önümüzdeki 5 yıl için yapılan tüm planlar ulusal kanser kontrol programında ayrı bir 
bölüm olarak incelenmiĢtir. Palya-Türk adı verilen bu projede hasta odaklı ve ülkemize has bir 
model çizilmiĢ olup, baĢarılı olması durumunda pek çok dünya ülkesine örnek olacağı 
düĢünülmektedir. AĢağıda bu projenin temel hatları verilmiĢtir (ġekil 183); 

 
• Pallia-Türk Projesi aile hekimleri, evde bakım takımları ile KETEM personeli 

üzerine kurgulanmıĢtır. Evde bakım hizmetlerinde yeni kurulan 500 evde bakım takımı ile aile 
hekimleri ve KETEM hemĢireleri rol alacaktır. Bu Ģekilde çok basit müdahale ile çözülebilecek 
sorunlar nedeni ile hastaların sık sık hastanelerin acil servislerine baĢvurmaları, hastane yataklarını 
da günlerce iĢgal etmeleri önlenecektir. Palyatif bakım, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
maliyet etkili bir hizmet olacaktır. 

• Ülkemizde morfin çeĢitliliği merkezi satın alma metodu ile aĢılacaktır. 
Morfinin çok ucuz bir ilaç olması nedeni ile pek çok kez davet edilmelerine karĢın, özel sektörün 
bu konuda günümüze kadar bir giriĢimi olmamıĢtır. Bu sorun, merkezi ihale ve Türkiye Eczacılar 
Birliği aracılığı ile çözülecek ve ülkemizde olmayan ancak mutlak olarak piyasaya girmesi 
gereken morfin preparatları merkezden ithalat yolu ile ülkemize getirilecektir. 

• Morfin reçetelendirilmesi ile ilgili yasal mevzuat yeniden değerlendirilecek ve 
hastaların morfine ulaĢımını hekimlerin de morfini reçete etmesini kolaylaĢtıracak yasal 
düzenlemeler sağlanacaktır. 

• Ġthal edilen morfinler ülke çapında KETEM‘ ler ve devlet hastaneleri aracılığı 
ile dağıtılacak ve denetlenecektir. Bu nedenle, her ildeki aile hekimleri hastalarına morfin reçete 
ettiklerinde KETEM‘ ler ile iĢ birliği içerisinde temini sağlanacaktır. 

• Tüm KETEM hekim ve hemĢireleri ile evde bakım personeli ve her ilden aile 
hekimleri palyatif bakım ve morfin kullanımının temel prensipleri açısından eğitileceklerdir. Aile 
hekimlerinden önce her ilde 10 tanesi eğitilecek ve acil ihtiyaçlar için çalıĢmaya baĢlayacaklardır. 
Takip eden dönemde ise, aile hekimleri eğitiminin ikinci bölümünde program içerisine entegre 
edilecek ve tüm aile hekimleri bu konuda eğitilmiĢ olacaklardır. 

• Palyatif bakım sadece ağrı ya da semptomlara müdahale etmek değildir. 
Hastaların bu dönemde ekonomik, psikolojik, sosyal, manevi ve dini desteklere de ihtiyacı 
olacaktır. Bu ihtiyaçlar için her KETEM bölgesel olarak sivil toplum örgütleri ile temasa geçecek, 
yardıma ihtiyacı olan hastalara gerektiğinde manevi gerektiğinde ise maddi destekleri sivil toplum 
örgütleri vasıtası ile sağlayacaktır. Bu kapsamda, özellikle belediyelere büyük rol düĢecektir. 

 



- 500 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Hastalar

Evde 
Bakım 

Takımları

Aile 
Hekimi

KETEM’ler

Uzman 
Doktor

İkincil Düzey 
Merkezler

Sivil Toplum Örgütleri
Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü

Belediyeler
Din Adamları

Diğer Uzmanlar
•Sosyal Hizmet, Fizyoterapist, 

Psikolog vs.

 
ġekil 183. Palya-Türk Projesi Organizasyon ġeması 
Kaynak: KSDB Verileri 
 
• Aile hekimleri, evde bakım takımları ve KETEM‘ ler sistemin birincil seviye 

bakım organizasyonunu gerçekleĢtirecektir. Hastaların basit semptomlarını gidereceklerdir. Bu 
kapsamda hemĢire temelli, toplum tabanlı bir palyatif bakım projesi gerçekleĢtirilecektir. 

 • Her ilde, devlet hastaneleri bünyesinde, birkaç yatağın realokasyonu ile, ikincil 
derece palyatif bakım merkezleri açılacaktır. Burada hastanede mevcut imkânlar kullanılacağından 
ötürü büyük bir masraf yapılmayacağı düĢünülmektedir. 

• Ayrıca, bölgesel olarak onkoloji vizyon çalıĢmasında olduğu gibi, ülkemizin 
26 farklı bölgesine de üçüncül seviye palyatif bakım merkezleri açılacaktır. Bu merkezler en 
kompleks hastaların görüldüğü yerler olacaktır. Bu Ģekilde terminal dönem hastaları ile yeni teĢhis 
almıĢ hastaların aynı koğuĢta kalmaları ve birbirlerini etkilemelerinin önüne geçilmiĢ olunacaktır. 
Bu merkezler sadece hizmet verilen klinikler değil, aynı zamanda akademik çalıĢmaların 
yürütüldüğü ve araĢtırmaların yapıldığı merkezler olacaktır. 

• Pek çok Batılı ülkede olan hospis sisteminin ülkemizin sosyokültürel yapısına 
uygun olmadığı için yakın gelecekte uygulamaya geçilmesi planlanmamaktadır. 

• Tüm bu merkezlerde gelecekte de çalıĢacak olan hekimlerin bilgi, tecrübe ve 
yeteneklerini arttırmaları için bu esnada YÖK ile görüĢülecek, palyatif bakım eğitim programları 
çekirdek tıp eğitimlerinin içerisine yerleĢtirilecektir. Ayrıca zaman içerisinde palyatif bakımın yeni 
bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesi ve üniversiteler bünyesinde uzman doktorların 
yetiĢtirilmesi için ana bilim dallarının kurulması çalıĢmaları yürütülecektir. 

Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanan bu projenin 2011 yılı 
itibari ile baĢlatılması planlanmaktadır. 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Palyatif bakım hayat kalitesi ölçüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü de kısıtlı imkanları olan 

devletleri, pahalı yatırımlardan önce, ülke genelinde yaygınlaĢmıĢ palyatif bakım kurması 
konusunda teĢvik etmektedir. Ülkemiz bu konuda pek çok ülkenin gerisindedir ve acil eylem planı 
ile müdahale gerekmektedir. 

Ülkemizdeki sorunları 3 ana baĢlık altında inceleyebiliriz: 
Morfine UlaĢım: Ülkemizdeki mevcut reçete uygulamaları sistemi nedeni ile kanserli 

hastaların morfine ulaĢımı oldukça sıkıntılıdır. Ağrı ve acı içerisinde olan bu hastalar tüm bu 
bürokratik iĢlemlerden sakınmakta ve en doğal hakları olan ağrı kontrolü için ilaca ulaĢım yollarını 
zorlamamaktadırlar. Hastaların morfine ulaĢımını kolaylaĢtıran mevzuat çalıĢmaları 
gerekmektedir.  

Öte yandan ülkemizde morfin preparatlarının piyasada bulunmasında da sıkıntılar vardır. 
Örneğin, ağrı kontrolünün olmazsa olmazı olan hızlı salınımlı morfin veya değiĢik gramajlarda 
olan oral morfin tabletleri piyasada yoktur. Dahası, mevcut morfin çeĢitleri de, yasal olarak 
mecburi tutulsa da pek çok eczanede bulunmamaktadır. Tüm dünyada kullanılan yasal morfinin 
ham maddesinin % 90‘ ının üretildiği ülkemizde bu mevcut durum kabul edilebilir değildir. Bu 
konuda acil önlemler alınmalıdır. 

Hekimlerin Eğitimi: Ülkemizde önemli bir diğer sorun da hekimlerin morfin kullanımı 
ve ağrı kontrolü konusunda yeterince eğitilmiĢ olmaması, morfinin bağımlılık ya da solunum 
depresyonu gibi bir takım yan etkilerinden korkulması neticesinde, morfini reçete etmekte tereddüt 
etmeleridir (opiafobi). Bu nedenle, hekimlerimizin bu konuda tekrar eğitilmeleri, morfinin yan 
etkileri ile nasıl baĢ edeceklerinin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ģimdiden tüm 
hekimlerin eğitimine entegrasyonu için YÖK ile temasa geçilmeli ve 6 yıllık temel tıp eğitimlerine 
palyatif bakım, ağrı kontrolü ve morfin kullanımı konuları yerleĢtirilmelidir. Öte yandan ilgili ana 
bilim dalları kurulmalı ve palyatif bakım konusunda uzmanlık eğitimine baĢlanmalıdır. 

Palyatif Bakım Merkezi: Ülkemiz yüz ölçümü ve nüfusu oldukça büyük bir ülkedir. Bu 
nedenle tüm yurtta yaygınlaĢmıĢ hizmet sunumu oldukça zordur. Bu konu özellikle palyatif bakım 
için geçerlidir, çünkü terminal safhaya gelmiĢ, elem ve keder içerisindeki pek çok hasta eĢlik eden 
ağrılarının dindirilmesi için çok fazla yorulmamalı ve hasta merkezli bir sağlık sistemi ile bu 
yaĢam kalitesine yönelik hizmet evde bakım örneklerinde olduğu gibi hastaların ayağına kadar 
ulaĢtırılabilmelidir. Ülkemizde oldukça az ve sınırlı sayıda palyatif bakım merkezi vardır. Yeni 
merkezlerin açılması gerektiği gibi, bu hizmetlerin de tüm yurtta eĢit bir Ģekilde dağılımı 
sağlanmalıdır.  

 

KAYNAKLAR: 
1. ġeref Kömürcü, Türkiye‘de Palyatif Bakım, Türkiye‘de Kanser Kontrolü. Sağlık Bakanlığı 

Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları, 2009 
2. Shetty P. Lancet. The parlous state of palliative care in the developing world. 2010 Oct 

30;376(9751):1453-4. 
3. www.incb.org (International Narcotics Board) 

 

6.9. KEMĠK ĠLĠĞĠ  NAKLĠNDE KOORDĠNASYON: TÜRK-KÖK PROJESĠ  
Bilindiği üzere geçmiĢ yıllarda kemik iliği nakli konusunda ülkemizin acı tecrübeleri 

olmuĢtur. 12 yıl önce kan kanserini yenmek için kemik iliği nakli arıyorum diyerek yapılan bir 
gazete reklamı sonucu 160.000 ilik ve kan örneği alınmıĢ ve bunların 120.000‘ i kaybolmuĢtur. Bu 
olayla ülkemizde de kemik iliği nakli konusunda bir güvensizlik baĢlamıĢtır. Sağlık Bakanlığı bu 
güvensizlikleri geride bırakmak ve ihtiyaç halinde her vatandaĢın ücretsiz yararlanabileceği kemik 
iliği ve kordon kanı merkezlerinin oluĢturulmasını hedefleyen TÜRK-KÖK Projesi‘ni hazırlamıĢ, 
altyapısı tamamlanan projeyi de 2011 yılı içerisinde aktif halde getirmeyi planlamıĢtır. 

Türkiye‘de halen 32 kemik iliği nakli merkezinde 167‘si eriĢkin, 39‘u çocuk olmak üzere 
toplam 206 yatak bulunuyor. GerçekleĢtirilen kemik iliği nakli sayısı yıllık 900-1000 arasında 

http://www.incb.org/
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değiĢmektedir. Kemik iliği nakli olması gereken hastalar nakil merkezi, uzman doktor ve verici 
sayısının yetersizliği gibi nedenlerle uzun süre beklemek zorunda kalmaktalar. Nakil yapılamayan 
hastalara ise baĢarı Ģansı daha düĢük tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Türk Kök Projesi‘nin 
uygulamaya geçmesiyle kemik iliği nakli sayısının yılda 2500‘ün üzerine çıkması bekleniyor.  

Proje, nakil merkezlerinin yaygınlaĢtırılmasını, tam kapasite ile çalıĢtırılmasını, yatak 
sayısının 300 ve üzerine çıkarılmasını amaçlıyor. Projeyle, hedeflenen gönüllü verici sayısına 
ulaĢabilmek için ilk aĢamada planlanan 27 Sağlık Bölgesi‘nde, bölge koordinasyon ve her bölgede 
de bölge koordinatörlerinin tespitleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan sayıda "Gönüllü Verici 
Merkezi" kurulması öngörülüyor. 

Türkiye Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRK-KÖK); Bakan Onayı ile kurulan, ilgili 
mevzuatına göre döner sermayesi bulunan, kemik iliği (hematopoetik kök hücre) nakli ile ilgili 
merkezlerin koordinasyonunu yapan bir merkezdir. 

TÜRK-KÖK projesi; kemik iliği nakli için bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü 
vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Ulusal Kemik Ġliği Bankasının (UKĠB) 
kurulması, kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması amacı ile 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Proje kapsamında;  
 

a) Halkı, kemik iliği nakli bağıĢı konusunda bilgilendirmek amacı ile kampanyalar ve toplantılar 
düzenleyecek, gönüllü verici merkezleri ve kordon kanı toplama merkezlerindeki personele 
hizmet içi eğitimler verecek, nakil gereken hastalar için uygun verici bulunduğunda da 
bunlarla iletiĢime geçerek gönüllü verici merkezi, kordon kanı bankası, kemik iliği nakli 
merkezi, aferez merkezleri ve ulusal kemik iliği bankası arasındaki koordinasyonu sağlayacak 
koordinatörlerin bulunacağı, ilgili yönetmeliğe göre kurulacak ve Bakanlık tarafından 
ruhsatlandırılacak Bölge Koordinasyon Merkezleri (BKM), 

 
b) Kemik Ġliği nakli tedavisi olması gereken hastalar için; gerekli olabilecek akraba dıĢı gönüllü 

vericilere kemik iliği veya periferik kök hücre bağıĢlama konusunda danıĢmanlık yapacak, bu 
konuda bilgilendirme yaparak vericilerin izinlerini alacak, bunların verici olarak uygun olup 
olmadığını değerlendirdikten sonra kayıtlarını yapacak, alınan örnekleri doku tipleme 
laboratuvarına gönderecek, uygun verici bulunduğunda bunlarla iletiĢime geçerek TÜRK-
KÖK‘e yönlendirecek, hematopoetik kök hücre bağıĢlayan gönüllü vericilerin kısa ve uzun 
dönem sağlık durumlarını izleyecek personelin bulunacağı, ilgili yönetmeliğe göre kurulacak 
ve Bakanlık tarafından ruhsatlandırılacak Gönüllü Verici Merkezleri (GVM ), 

 
c) Kadın hastalıkları ve doğum hastanelerinde; yeni doğanlara ait kordon kanlarını toplayıp 

allojenik kullanım amacıyla muhafaza edecek Ulusal Akraba DıĢı Kordon Kanı Bankası 
(UADKKB)‘na uygun Ģartlarda gönderecek personelin bulunacağı Kordon Kanı Toplama 
Merkezleri (KKTM ), 

 
d) Doğumhanelerden toplanan kordon kanlarını, allojenik kullanım amacıyla muhafaza edecek ve 

bunların kemik iliği nakli gereken hastalar için kullanımına yönelik tüm iĢlemleri yürütecek 
personelin bulunacağı Ulusal Akraba DıĢı Kordon Kanı Bankası (UADKKB), 

 
e) Kemik iliği nakli gereken hastalar için; akraba ve akraba dıĢı gönüllü vericilerden kemik iliği 

veya periferik kök hücre bağıĢı amacıyla ve hastanın kendisinden daha sonra kullanılmak 
üzere kök hücrelerin toplanacağı, dondurma ve saklama iĢlemlerinin yapılacağı, ilgili 
yönetmeliğe göre kurulacak ve Bakanlık tarafından ruhsatlandırılacak Kök Hücre Toplama 
Merkezleri (Aferez Merkezleri), 
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f) Akraba dıĢı hematopoetik kök hücre nakli için; kemik iliği veya periferik kök hücre 
bağıĢlamayı kabul eden gönüllü vericilerden alınacak örneklere ve kordon kanı 
bağıĢlayıcılarından alınacak kana ait, doku tipleme sonuçlarını vericinin kimliği gizli kalmak 
Ģartıyla kodlayarak bir veri tabanına kaydeden yüksek güvenlik kurallarının uygulandığı yurt 
içi ve yurt dıĢı diğer ilgili birimlerle koordineli çalıĢabilen bilgi kayıt sistemindeki bilgileri, 
hastalara ait doku grubu bilgileri ile eĢleĢtirilmesi iĢlemlerini yapacak personelin bulunacağı, 
TÜRK-KÖK bünyesinde bulunacak Ulusal Kemik Ġ liği Bankası (UKĠB) kurulacaktır. 

 
Mevcut bulunan; 

a) Vericilerden ve kemik iliği nakli gereken hastalardan gelen örneklerde, doku tiplendirmesi 
yapan Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmıĢ Doku Tipleme Laboratuarlarının (DTL), 

 
b) Hastaya; kendisinden, akrabalarından, akrabalık iliĢkisinin olmadığı bir gönüllü vericiden veya 

bağıĢlanan göbek kordonundan hematopoetik kök hücre nakli uygulamak amacı ile kamu ve 
özel tam teĢekküllü hastanelerde kurulan Hematopoetik Kök Hücre Nakli Merkezlerinin 
(HKHNM), 

sorunları giderilecektir. 
 

TÜRK-KÖK PROJESĠNĠN GEREKLĠLĠĞĠ  
Ülkemizde; hematopoetik kök hücre nakl i ile ilgili merkezlerin koordinasyonunun bir 

çatı altında toplanması, kalite kontrol, standartların belirlenmesine, sayı ve kapasitesinin 
artırılmasına yönelik çalıĢmaların yapılması, düzenli veri akıĢının sağlanması, toplanan verilerin 
analizi ve eksiklerinin tespitinin yapılması Ulusal Kemik Ġliği Bankası ve Ulusal Akraba DıĢı 
Kordon Kanı Bankasının kurulması amacı ile TÜRK-KÖK projesi yürütülmektedir. (16.06.2008 
tarih ve 22739 sayılı Makam Oluru) 

 
TÜRK-KÖK projesi ile UKĠB kurularak, hematopoetik kök hücre nakli yapılacak 

hastalar için tedavi gideri düĢürülecektir. (Nakil bekleyen hastalara, 2008 yılında yurt içi 
KĠB‘ larından toplam 3, uluslararası KĠB‘ larından toplam 83 hematopoetik kök hücre temin 
edilmiĢtir. Her bir nakil için yurt dıĢına ortalama 20.000 avro çıkmaktadır.) 

Avrupa Birliği standartları yakalanacak ve idari kapasite güçlendirilecektir. (Katılım 
müzakerelerinin,  “ Tüketici ve Sağlığın Korunması Faslı” nda doku ve hücre nakli ile ilgili konular 
kapanıĢ kriteri olarak kabul edilmiĢtir. Bu faslın kapanabilmesi için Avrupa Birliği; idari 
kapasitenin güçlendirilmesini, ilgili mevzuatın Avrupa Birliği 2004/23/EC, 2006/17/EC ve 
2006/86/EC sayılı direktifleri ve 2007/1394/EC sayılı regülasyonları ile uyumlu hale getirilmesini, 
mevzuatın uygulanabilirliğinin sağlanabilmesini ve ilgili merkezlerin standartlarının Avrupa 
Birliği standartlarına getirilmesini istemektedir.) 

Merkezlerin uluslararası standartları yakalamasında ve akreditasyon süreçlerinin 
baĢlatılmasına, çalıĢanların eğitim ve sertifikasyon süreçlerine katkı sağlanacaktır. 

Yurt içinde çeĢitli HLA tiplemesine sahip gönüllü vericilerden ve UADKKB‘na 
bağıĢlanan kordon kanlarından yapılacak tarama ile nakil bekleyen hastalara, hematopoetik kök 
hücre temini için koordinasyon sağlanacaktır. 

Yurt içinde gönüllü verici bulunamayan nakil bekleyen hastalara, yurt dıĢındaki 
bankalardan en kısa sürede hematopoetik kök hücre temini için koordinasyon sağlanacaktır. 

 
TÜRKÖK Merkezi: Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi Ek binasının 4. katı TÜRK-KÖK projesinin faaliyete geçirilmesi için tahsis 
edilmiĢtir. (Dr. Ahmet Andiçen Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
 
Türk-Kök Projesi ile; 

 Ulusal Kemik Ġliği Bankası kurularak, hematopoetik kök hücre nakli yapılacak hastalar için 
tedavi gideri düĢürülecektir. 

 Nakil bekleyen hastalara, hematopoetik kök hücre temini için koordinasyon sağlanacaktır. 

 Merkezlerin uluslararası standartları yakalaması sağlanacaktır. 
Türk-Kök projesinin yaygınlaĢması ve donörlerin arttırılması desteklenmelidir. 

 
KAYNAKLAR: 

1. Osman Ġlhan, Kemik Ġliği Nakli‘ nde Koordinasyon ve Türk-Kök Projesi, Türkiye‘de Kanser 
Kontrolü. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları, 2009. 

 

6.10. KANSERLE SAVAġ KAPSAMINDA TÜTÜN VE OBEZĠTEYLE MÜCADELE 
6.10.1.Tütün Ġ le Mücadele ÇalıĢmaları 
Sigara baĢta olmak üzere tütün dünyanın giderek terk ettiği bir üründür. Doğum öncesi 

dönemden baĢlayarak, çocuk ve eriĢkinlikte ölüme kadar götüren 50‘nin üzerinde sağlık sorununa 
yol açar. Önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden biridir. Günümüzde 
dünyada 1,3 milyar kiĢi sigara içmektedir ve sigara içenlerin % 80‘ i geliĢmekte olan ülkelerde 
yaĢamaktadır. Sigara, içenleri olduğu kadar çevresindeki kiĢileri de etkilemektedir. Toplumu pasif 
sigara dumanının zararlarından korumanın yegâne yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda 
yasaklanmasıdır.  

Tütünle mücadelede ilk uluslararası anlaĢma olan ―Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi 
(TKÇS)‖  21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün 56. Dünya Sağlık Asamblesinde kabul 
edilmiĢtir. Bu sözleĢme 28 Nisan 2004 tarihinde ülkemiz adına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
Akdağ tarafından imzalanmıĢ ve akabinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
Ülkemiz sözleĢmeyi imzalayan 43. ülke konumundadır. Ağustos 2009 tarihi itibarıyla TKÇS‘yi 
168 ülke imzalamıĢ ve sözleĢmeye taraf olmuĢtur.  

TKÇS‘nin imzalanması ile birlikte ülkemizde baĢlatılan tütün kontrolüne yönelik 
çalıĢmalar ivme kazanmıĢtır. Ġlgili Bakanlıklar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütlerinden 130‘a 
yakın uzmanın iĢ birliği ile hazırlanan ―Ulusal Tütün Kontrol Programı‖   07 Ekim 2006 tarihinde 
BaĢbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıĢtır.  

 Ulusal Tütün Kontrol Programı‘nın uygulanması için 2007 yılında 81 ilimizde ― Ġl Tütün 
Kontrol Kurulları‖  oluĢturulmuĢ ve tütünle mücadele etkinliklerinin yerel düzeyde yürütülmesi 
için görevlendirilmiĢtir.  

Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalıĢmaların daha etkili ve sürdürülebilir olabilmesi 
amacıyla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tütün ve Bağımlılık Yapıcı 
Maddelerle Mücadele Daire BaĢkanlığı kurulmuĢtur.  

Düzenlenecek faaliyetler ve bunların yerine getirilmesinden sorumlu kamu kurum ve 
kuruluĢlarının belirlendiği ―Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı 2008-2012‖ hazırlanmıĢ 
ve 12 Aralık 2007 tarihinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ ın katılımları ile kamuoyuna 
tanıtılmıĢtır.  

Tütünle mücadele çalıĢmalarının kazandığı ivme ile 5727 sayılı ―Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ 03 Ocak 2008 
tarihinde TBMM‘de kabul edilmiĢtir.  

Söz konusu Kanun‘un kamuya açık kapalı alanları ile ilgili hükümleri 19 Mayıs 2008, 
özel hukuk kiĢilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti 
verilen iĢletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmemesi ile ilgili hükmü ise 19 Temmuz 2009 
tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.   

Kanun hükümlerinin etkili Ģekilde uygulanması ve uygulamada standardın sağlanması 
amacıyla 16 Mayıs 2008 tarihinde BaĢbakanlık genelgesi yayımlanmıĢtır. 
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Kanun‘un ceza hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak da 27 Mayıs 2008 tarihinde 
Sağlık Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ―Kamu Kurum ve 
KuruluĢlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek Ġdari 
Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‖  yayımlanmıĢtır. 

27 Ekim 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgede 4207 sayılı 
Kanun‘un uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonuna yönelik yapılacak 
çalıĢmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve çok disiplinli yaklaĢımın gerekliliği konuları 
tekrar açıklanmıĢ, izleme ve değerlendirme formları revize edilmiĢtir. 

Yasa ile ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla ―Dumansız 
Hava Sahası‖  ve ―Havanı Koru‖  sloganlarıyla ulusal medya kampanyası baĢlatılmıĢtır. Medya 
kampanyasında sergilenen yasakçı olmayan birleĢtirici yaklaĢım kabul görmüĢtür. Kampanya 
çerçevesinde televizyon ve radyo spotu, gazete ilanı, ilan panosu, afiĢler, broĢürler, açık hava 
uygulamaları düzenlenmiĢtir. Her sosyoekonomik konumdan ve görüĢten bireyin, rol modelin ve 
politikacının kampanyanın ortak sözcülüğünü yapması hedeflenmiĢtir. Tüm siyasal partilerin 
liderlerinin kampanyaya dâhil edilmesi ile birliktelik mesajı güçlendirilmiĢtir. Toplumun her 
kesiminden sözcüler, medyada yasaya ve kampanyaya desteklerini belirtmiĢlerdir.  

Kampanyanın birinci fazı sonunda 62 milyon kiĢiye ulaĢılmıĢtır. Bu yasa, toplumsal bir 
sağduyu hareketine dönüĢmüĢtür. 01-28 Mayıs 2008 tarihleri arasında ―Bırak-Kazan Kampanyası‖  
düzenlenmiĢtir. Bu ulusal kampanyaya 69.678 vatandaĢımız katılmıĢ olup Niğde‘ li bir 
vatandaĢımıza ödül verilmiĢtir.  

Sağlık Bakanımıza Dünya Sağlık Örgütü tarafından ―Sigarayla Mücadele Ödülü‖, 
Galatasaray Üniversitesince de ―En 2008‖ ödüllerinden ―En Ġyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü‖ 
verilmiĢtir. 

19 Mayıs 2008 tarihinde Yasa‘nın yürürlüğe girmesini takiben baĢlayan çalıĢmalarda 
uygulamaları değerlendirmek amacıyla denetim ekipleri oluĢturulmuĢ, ekipler gerekli eğitimlerden 
geçirilmiĢtir. 19 Temmuz 2009 tarihine kadar ülke genelinde denetim ekiplerince yaklaĢık 70.000 
mekân ziyaret edilmiĢtir. Ziyaretlerde yasaya uyum oranı yüksek olmakla birlikte aksaklık tespit 
edilen mekânlarda gerekli uyarılar yapılmıĢ ve aksaklıkların giderilmesi sağlanmıĢtır. Ziyaretler 
esnasında sigara kullanan ve uyarıları dikkate almayan 114 kiĢiye, 113 iĢletmeye ve 2 toplu taĢım 
aracına gerekli cezai müeyyide uygulanmıĢtır. 

19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulanan yeni düzenlemelerin etkinliğini 
değerlendirmeye yönelik değiĢik araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalar Dumansız Hava Sahası 
uygulaması ile birlikte halkımızın tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusundaki farkındalığının 
arttığını göstermiĢtir. Uygulama gerek sigara içen ve gerekse içmeyen vatandaĢlarımızdan büyük 
destek (% 95) görmüĢtür. Kapalı ortamlarda hava kalitesini değerlendirmeye yönelik ölçümlerde 
Dumansız Hava Sahası uygulaması ile birlikte kapalı ortamlarda havadaki partikül miktarlarında 
ciddi azalmalar tespit edilmiĢtir. 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından 2008 yılında yapılan Küresel YetiĢkin 
Tütün AraĢtırması sonuçları, 2006 yılında yine TÜĠK tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile 
kıyaslandığında; sigara kullanma oranlarının toplum genelinde % 2.1 azalmıĢ olduğu ve % 33.4 
olan sigara tüketim oranı % 31.3‘ e düĢmüĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Sigara içenlerin ortalama 
% 7‘si sigarayı bırakmıĢ olup tütün ve mamullerini kullanmayı bırakma eğilimi gençlerde daha 
yaygındır. Sigara satıĢ rakamlarına bakıldığında ise 2000 yılında kiĢi baĢı sigara tüketimi 1646 
iken bu sayı 2007 yılında 1522‘ye, 2008 yılında ise 1508‘e, 2009 yılında ise 1482‘ye gerilemiĢtir. 

16-19 Aralık 2008 tarihlerinde DSÖ ile iĢ birliği içinde uluslararası katılımlı, illerde 
tütün kontrolünden sorumlu idarecilerimize yönelik ―Tütün Kontrolünde Liderlik‖  konulu bir 
eğitim toplantısı gerçekleĢtirilmiĢ, katılımcılar konu hakkında bilgilendirilmiĢ ve kendilerine 
liderlik misyonu yüklenmiĢtir.  

24-25 Aralık 2008 tarihlerinde Ulusal Tütün Kontrol Komitesi toplanarak Ulusal Tütün 
Kontrol Eylem Planı‘nı ve uygulamaya yönelik stratejileri gözden geçirmiĢtir. 
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Uluslararası deneyimler ıĢığında Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan tütün 
kontrolü çalıĢmalarında ülkelere yol gösterici olma niteliği taĢıyan ―MPOWER Tütün Salgınını 
Kontrol Etmeye Yönelik Politika Paketi‖  Türkçe‘ye çevrilmiĢ olup ülke çapında ilgili kurum ve 
kuruluĢlara dağıtımı yapılmıĢtır.  

09-20 ġubat 2009 tarihleri arasında tütün kontrolü alanında uzman yerli ve yabancı 
akademisyenlerin katılımıyla ―Ulusal Kapasite Değerlendirme Toplantısı‖  gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 
çalıĢma ile ülke genelinde tütünle mücadelede rolü olan belli baĢlı kurum ve kuruluĢlar ziyaret 
edilerek tütün kontrol politikaları, süreçleri, sonuçları hakkında görüĢ alıĢveriĢinde bulunulmuĢ, 
tütün kontrolü konusunda ülke profili çıkarılmıĢtır. Akabinde uluslararası deneyimler göz önüne 
alınarak tespit ve önerilerin yer aldığı bir rapor hazırlanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda ortaya çıkan 
rapor geniĢ katılımlı bir basın açıklaması ile halkımızla paylaĢılmıĢtır. 

13-14 Nisan 2009 tarihlerinde 81 ilimizdeki görevlilere yönelik ―Tütün Kontrolünde 
Denetim Ekipleri Eğitimi‖  gerçekleĢtirilmiĢ, saha ziyaretlerinde uyulacak usuller standardize 
edilmiĢtir. ―Dumansız Hava Sahası Denetim Ekipleri Ġçin Rehber‖  hazırlanarak ülke çapında 
denetim ekiplerinin istifadesine sunulmuĢtur. 

15 Nisan 2009, 26 ve 28 Mayıs 2009 tarihlerinde 81 ilimizden vali, vali yardımcısı, 
belediye baĢkan yardımcısı, belediye zabıta müdürü, il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, 
yerel medya ve sivil toplum kuruluĢu temsilcilerinin katılımı ile ―Tütünle Mücadele Kapsamında 
Kurumlararası ĠĢbirliği Toplantısı‖  gerçekleĢtirilmiĢ, il düzeyinde yönetici konumundaki 
katılımcılara tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin önemi ve bu konudaki sorumlulukları 
hatırlatılmıĢtır.  

81 ilimizde halktan gelecek soru ve Ģikâyetlere cevap verebilmek amacıyla Dumansız 
Hava Sahası Ġrtibat Ofisleri oluĢturulmuĢ, ALO SABĠM 184 hattı çalıĢanlarına gerekli eğitimler 
verilmiĢ, ayrıca Sağlık Bakanlığı‘nda Teknik Destek Masası kurulmuĢtur. 

14 Temmuz 2009 tarihinde ―Kurumlararası Bilgilendirme Toplantısı‖  yapılmıĢ, ilgili 
Bakanlık ve kurumların üst düzey yöneticilerine Kanun kapsamında sorumlulukları hatırlatılarak 
uygulamaya yönelik görüĢ alıĢveriĢinde bulunulmuĢtur. 17 Temmuz 2009‘da Tütün Kontrolü 
Ulusal Komitesi Toplantısı yapılmıĢ ve tütün kontrol çalıĢmalarına yönelik eylem planı 
değerlendirilmiĢtir.  

18 Ağustos 2009 tarihinde Sayın Sağlık Bakanı‘nın BaĢkanlığında Türkiye Futbol 
Federasyonu BaĢkanı ve spor kulüpleri baĢkanları ile basın toplantısı düzenlenmiĢ, stadyumlarda 
tütün kontrolüne yönelik alınacak önlemler masaya yatırılmıĢtır.  

Ülkemizde tütün kontrolü alanında yapılan çalıĢmalar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
da ilgiyle karĢılanmıĢ ve yapılan değerlendirme sonucunda birçok ülke arasında ülkemiz seçilerek 
her yıl ülkelerin tütünle mücadelede yürüttükleri çalıĢmaların değerlendirildiği ―Küresel Tütün 
Salgını Raporu‖nun açıklandığı toplantı, 9 Aralık 2009 tarihinde Ġstanbul‘da gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Kanun hükümlerinin uygulamasını değerlendirmek amacıyla Temmuz 2009 öncesinde 
81 ilimizde 1571 denetim ekibi kurulmuĢ, bu ekiplerde 4167 kiĢi görevlendirilmiĢtir. Zamanla 
ekipler geniĢletilmiĢ ve Nisan 2010 itibarı ile denetim ekibi sayısı 2394, bu ekiplerde görevli 
personel sayısı 7436‘ ya ulaĢmıĢtır. Denetimlerde yasaya uyum oranı % 99,2 olarak tespit 
edilmiĢtir.  

Aylık sigara satıĢ rakamları, tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminin ikram sektörü dâhil 
tüm kapalı alanlarda yasaklandığı 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren azalmaya baĢlamıĢ olup, 
Temmuz-Kasım aylarında, Türkiye‘de son beĢ yılın en düĢük sigara tüketimi gerçekleĢmiĢtir. 2007 
yılının aynı dönemine göre 233 milyon paket, 2008 yılının aynı dönemine göre 185 milyon paket 
daha az sigara içilmiĢtir. SatıĢlar 2009 yılının bu döneminde, 2007‘ye göre % 10, 2008‘e göre % 8 
azalmıĢtır.  

Bu verilere göre vatandaĢlar, 2007 yılının aynı dönemine oranla sigaraya, 1 milyar 165 
milyon TL, 2008 yılının aynı dönemine oranla 922 milyon TL daha az para harcamıĢtır. 
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Benzer Ģekilde 2010 yılı ilk çeyreğinde sigara satıĢlarında çok ciddi düĢüĢler 
gözlenmiĢtir. SatıĢlar 2010 yılının bu döneminde 2007‘ye göre % 16,  2008‘e göre % 20 
azalmıĢtır. 

01 Mayıs 2010 tarihinden itibaren sigara paketleri üzerinde resimli uyarıların yer 
almasıyla birlikte sigara satıĢlarında daha fazla düĢüĢ beklenmektedir. 

4207 sayılı ―Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun‖ 
hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra bazı iĢ yeri sahipleri müĢteri kaybettikleri, zarar 
ettikleri ve iflas edecekleri Ģeklinde açıklamalar yapmaktadırlar. Ancak ekonomik veriler bu 
açıklamaları desteklememektedir. Tütün kontrolüne iliĢkin düzenlemelerin uygulamaya 
girmesinden sonra, özellikle ikram sektörü iĢletmelerinin sayısında ve kârlılığında artıĢ olduğu 
gözlenmektedir.  

Maliye Bakanlığı verilerine göre 2008 yılı Temmuz ayında 931.531 olan ikram sektörü 
iĢletme sayısı, 2009 yılı Aralık ayında 958.960‘a yükselmiĢtir. Yemek sektörü % 4, alkollü içki 
satıĢı olan iĢletmeler % 3, alkolsüz içecekli iĢletmeler % 2 ve genel olarak ikram sektörü % 3 
nispetinde büyümüĢtür. 

2009 yılının Ağustos-Aralık döneminde 17.198 iĢletme kapanmıĢ, buna mukabil 19.042 
iĢletme açılmıĢtır.  

2009 yılı toplamında ikram sektöründe 65.330 iĢletme açılmıĢ, 39.977 iĢletme 
kapanmıĢtır.  

Bu iĢletmelerde Ağustos 2008‘de çalıĢan personel sayısı 584.082 iken, Ağustos 2009‘da 
572.944, Aralık 2009‘da ise 710.633 olmuĢtur.  

Ġkram sektörü iĢletmelerinin KDV matrahları, 2008 yılı Ağustos-Aralık dönemine göre 
2009 yılının aynı döneminde % 11 artmıĢtır. ArtıĢ oranı yemek sektöründe % 13, alkolsüz içecek 
servisi yapan iĢletmelerde (kahvehane, kafeterya vs.) % 10 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

TÜĠK, ―Dönemler Ġtibarıyla GSYH‖ verilerine göre 2009 yılının aynı döneminde 
Türkiye‘nin GSYĠH % 3,3 oranında düĢerken, otel, restoran ve kahvehanelerin içinde bulunduğu 
ikram sektöründe %  5,2‘ lik gelir artıĢı olmuĢtur.  

TÜĠK ―Üç Aylık Ticaret- Hizmet Göstergeleri‖ne göre 2009 yılı üçüncü çeyreğinde, 
ikram sektörü iĢletmelerinin ciro endeksi 2007 yılının aynı dönemine göre % 23.8, istihdam 
endeksi % 9.9, ücret-maaĢ endeksi ise % 17.5 oranında artmıĢtır. Oysa inĢat sektöründe aynı 
dönemde ciro endeksi % 10.3, istihdam endeksi % 26.1, ücret-maaĢ endeksi % 0,6 azalmıĢtır.  

Bu veriler göstermektedir ki, diğer tüm ülkelerde olduğu gibi,  lokantalar ve 
kahvehaneler de dâhil olmak üzere kamuya açık tüm kapalı ortamlarda sigara içilmesini 
yasaklayan Kanun iĢe yaramaktadır ve aslında zarar eden sadece sigara endüstrisidir.  

19 Temmuz 2009-1 Temmuz 2010 tarihleri arasında, Ġstanbul‘da Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelere astım krizleri, üst solunum ve alt solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere 11 tane 
hastalığa bağlı baĢvuru oranları Marmara Üniversitesi uzmanlarınca incelenmiĢtir. Solunum yolu 
enfeksiyonu ve astım krizi nedeniyle baĢvurularda % 20 civarında azalma olduğu tespit edilmiĢtir.  

Uzmanlık dernekleri tarafından 2010 yılında Ankara‘da 112 Acil Sağlık Hizmetlerine 
sigara kaynaklı hastalıklara bağlı baĢvurular incelenmiĢtir. Kanunun uygulamasından sonra 
beklendiği gibi özellikle erkeklerde kalp ve solunum hastalıkları ve felç nedeni ile acil baĢvurular 
azalmıĢtır. Kadınlarda da kalp ve solunum hastalıkları nedeni ile olan baĢvurularda azalma 
olmuĢtur. 

Ülkemiz, 19 Temmuz 2009 itibarıyla tütün kontrolüne yönelik en geniĢ kapsamlı yasası 
olan Bermuda, Yeni Zelanda, Uruguay, Ġngiltere ve Ġrlanda‘dan sonra dünyadaki 6., Avrupa‘daki 
3. ülke konumuna gelmiĢtir. 

 

6.10.2. Obezite ile Mücadele ÇalıĢmaları 
Bilindiği üzere küresel bir halk sağlığı problemi olan ĢiĢmanlık ―obezite‖ ; yaĢamın erken 

döneminde baĢlayan, adolesan döneminde devam eden ve yetiĢkinlikte artan, genetik faktörler, 
hormonal dengesizlik, yanlıĢ beslenme, hareketsiz yaĢam, psiko-sosyal etmenler nedeniyle vücutta 
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% 20 veya daha fazla yağ birikmesi (besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla 
olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması) sonucu ortaya çıkan, kalp-damar 
hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, solunum yolu bozuklukları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi 
kronik hastalıklara zemin hazırlayarak, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlara neden olan, 
önlem alınmadığı takdirde yaĢam kalitesini düĢürerek yaĢam süresini kısaltan, bunun yanısıra 
sağlık harcamalarını artırarak ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açan önemli bir sağlık 
sorunudur. Günümüzde mutlaka tedavi edilmesi gereken önlenebilir kronik bir hastalık olarak 
kabul edilmektedir. 

Sağlık, sadece mikroplardan ve hastalıklardan korunmak değil, bir bütün olarak fiziki, 
ruhi ve sosyal açıdan iyi olma halidir. Sağlığın belirleyicileri arasında yer alan yeterli ve dengeli 
beslenme ve düzenli fiziksel aktivite büyük önem taĢımaktadır. 

Beslenme; insanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaĢaması 
için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarda alıp vücutta kullanabilmesidir. AnlaĢılacağı üzere, 
anne karnında baĢlayarak yaĢamın sonlandığı ana kadar devam eden yaĢamın vazgeçilmez bir 
ihtiyacıdır. Bireylerin doğru beslenme alıĢkanlığı kazanarak yeterli ve dengeli beslenmesi, büyüme 
ve geliĢimini tamamlamasına, hastalıklardan korunmasına ve kaliteli bir yaĢam sürmesine 
yardımcı olduğu gibi, toplumda ĢiĢmanlık (obezite), kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser ve 
benzeri hastalıkların görülme riskinin azalmasında, ayrıca beslenme bozukluğu (malnütrisyon), 
vitamin-mineral yetersizliği ve benzeri beslenme ile ilgili sağlık sorunlarının en aza 
indirgenmesinde de büyük önem taĢımaktadır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ―Sağlıklı Beslenelim, Kalbimizi Koruyalım‖ isimli 
araĢtırmaya göre ülkemizde obezite görülme sıklığı kadınlarda  % 41,5, erkeklerde  % 21,2 olarak 
tespit edilmiĢtir.  

GeliĢmiĢ ülkelerin yanısıra geliĢmekte olan ülkelerde de hızla artan obezite epidemisi, 
obezite ile mücadeleyi zorunlu hale getirmiĢtir. 48 ülkenin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 
gerçekleĢen ―Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Obezite Ġle Mücadele Bakanlar Konferansı‖  ülkemiz 
ev sahipliğinde 15-17 Kasım 2006 tarihlerinde Ġstanbul‘da yapılmıĢ ve ―Obezite Ġle Mücadele 
ġartı‖  Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanmıĢtır. 

Avrupa Obezite Ġle Mücadele ġartı, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Avrupa Bölgesi‘ndeki 
epideminin engellenmesini ve eğilimin tersine çevrilmesini hedeflemektedir. 

Obezitenin birden çok nedeninin olması, bireysel mücadelenin yanısıra çok sektörlü 
kurumsal mücadeleyi de zorunlu hale getirmiĢtir. Bu nedenle ülke genelinde obezite ile mücadele 
faaliyetlerine hız vermek, belirlenen hedeflere ulaĢmak için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedefler 
ve stratejiler belirlemek ve faaliyetlerin belirli bir çerçevede etkin ve yaygın olarak yürütülmesini 
sağlamak amacıyla, ulusal bir programın hazırlanması ve eylem planının acilen uygulamaya 
konulması ihtiyacı doğmuĢ ve ―Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı‖  
hazırlanmıĢtır.  

Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı 4 ana baĢlıkta yürütülmektedir. 
Bunlar;  

- Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı yönetiminin oluĢturulması ve 
politika geliĢtirilmesi,  

- Obezitenin önlenmesine yönelik çalıĢmalar 
-  Sağlık kuruluĢlarında obezitenin teĢhisi ve tedavisine yönelik önlemler 
- Ġzleme ve değerlendirmedir.   
Bunun yanısıra, Sağlık Bakanlığı‘na bağlı devlet hastanelerine entegre olarak veya Milli 

Savunma Bakanlığı‘na bağlı kuruluĢlar haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile özel 
hukuk tüzel kiĢiliklerince kurulmuĢ veya kurulacak olan obezite merkezlerinin açılıĢ, kuruluĢ ve 
çalıĢma esaslarının belirlenmesi ve denetlenmesi ile kurulu olduğu il sınırları içinde obezite 
vakalarının belirlenmesi, obezitenin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi 
yoluyla halkın obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilmesi, 
bilinçlendirilmesi ve toplumda obezite görülme sıklığının azaltılması amaçlarıyla ―Obezite 
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Merkezleri Yönetmeliği‖  taslağı hazırlanmıĢtır. Ayrıca, Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programının DanıĢma ve 
Yürütme Kurulu‘nun teĢkil edilmesi konusunda çalıĢmalar sürdürülmektedir. Ġllerde obezite ile 
mücadele çalıĢmalarına hız vermek amacıyla Ġl Hıfzıssıhha Kurulu bünyesinde yeterli ve dengeli 
beslenme ve hareketli yaĢam kurulları oluĢturulmuĢtur. Ayrıca, KETEM‘ ler ile Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelerde Obezite Tarama ve DanıĢma Merkezleri kurulmuĢtur. Sağlık Bakanlığı, aynı 
zamanda Ulusal Beslenme AraĢtırması da yapmaktadır. Bu araĢtırmada; ülke genelinde obezite 
epidemiyolojisine yönelik anket ve kan analizi çalıĢmaları yürütülmektedir.   

 

ÖZET VE SONUÇLAR: 
Sağlık Bakanlığı Tütün ile Mücadele ÇalıĢmaları 
Sigara önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden biridir. 

Günümüzde dünyada 1,3 milyar kiĢi sigara içmektedir ve sigara içenlerin % 80‘ i geliĢmekte olan 
ülkelerde yaĢamaktadır. Ülkemizde ise son verilere göre yaklaĢık 17 milyon kiĢi sigara içmektedir. 
Sigara, içenleri olduğu kadar çevresindeki kiĢileri de etkilemektedir. Toplumu pasif sigara 
dumanının zararlarından korumanın yegane yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda 
yasaklanmasıdır.  

Tütünle mücadelede ilk uluslararası anlaĢma olan ―Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi 
(TKÇS)‖  21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün 56. Dünya Sağlık Asamblesinde kabul 
edilmiĢtir. Bu sözleĢme 28 Nisan 2004 tarihinde ülkemiz adına Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Recep AKDAĞ tarafından imzalanmıĢ ve akabinde TBMM‘nde kabul edilmiĢ, Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Ülkemiz sözleĢmeyi imzalayan 43. ülke konumundadır. 

TKÇS‘nin imzalanması ile birlikte ülkemizde baĢlatılan tütün kontrolüne yönelik 
çalıĢmalar ivme kazanmıĢtır. Ġlgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil  toplum örgütlerinden 130‘a 
yakın uzmanın iĢ birliği ile hazırlanan ―Ulusal Tütün Kontrol Programı‖   07 Ekim 2006 tarihinde 
BaĢbakanlık genelgesi olarak yayımlanmıĢtır.  

 Ulusal Tütün Kontrol Programı‘nın uygulanması için 2007 yılında 81 ilimizde ― Ġl Tütün 
Kontrol Kurulları‖  oluĢturulmuĢ ve tütünle mücadele etkinliklerinin yerel düzeyde yürütülmesi 
için görevlendirilmiĢtir.  

Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalıĢmaların daha etkili ve sürdürülebilir olabilmesi 
amacıyla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tütün ve Bağımlılık Yapıcı 
Maddelerle Mücadele Daire BaĢkanlığı kurulmuĢtur.  

Düzenlenecek faaliyetler ve bunların yerine getirilmesinden sorumlu kamu kurum ve 
kuruluĢlarının belirlendiği ―Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı 2008–2012‖ hazırlanmıĢ 
ve 12 Aralık 2007 tarihinde BaĢbakan Recep Tayyip ERDOĞAN‘nın katılımları ile kamuoyuna 
tanıtılmıĢtır.  

Tütünle mücadele çalıĢmalarının kazandığı ivme ile 5727 sayılı ―Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ 03 Ocak 2008 
tarihinde TBMM‘de kabul edilmiĢtir. Bu Kanun‘ la ülkemiz, tütün kontrolü konusunda yasal 
düzenlemesi olan sayılı ülkeler arasına girmiĢ, hatta liderlik yapar hale gelmiĢtir. 

Söz konusu Kanun‘un kamuya açık kapalı alanları ile ilgi li hükümleri 19 Mayıs 2008, 
özel hukuk kiĢilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti 
verilen iĢletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmemesi ile ilgili hükmü ise 19 Temmuz 2009 
tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.  

Ülkemiz böylece, 19 Temmuz 2009 itibarıyla tütün kontrolüne yönelik en geniĢ 
kapsamlı yasası olan Bermuda, Yeni Zelanda, Uruguay, Ġngiltere ve Ġrlanda‘dan sonra Dünya‘daki 
6., Avrupa‘daki 3. ülke konumuna gelmiĢtir. 

19 Mayıs 2008 tarihinde yasanın yürürlüğe girmesini takiben baĢlayan çalıĢmalarda 
uygulamaları değerlendirmek amacıyla denetim ekipleri oluĢturulmuĢ, ekipler gerekli eğitimlerden 
geçirilmiĢtir. Yine, 19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulanan yeni düzenlemelerin etkinliğini 
değerlendirmeye yönelik değiĢik araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalar Dumansız Hava Sahası 
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uygulaması ile birlikte halkımızın tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusundaki farkındalığının 
arttığını göstermiĢtir. Uygulama gerek sigara içen ve gerekse içmeyen vatandaĢlarımızdan büyük 
destek (% 95) görmüĢtür. Kapalı ortamlarda hava kalitesini değerlendirmeye yönelik ölçümlerde 
Dumansız Hava Sahası uygulaması ile birlikte kapalı ortamlarda havadaki partikül miktarlarında 
ciddi azalmalar tespit edilmiĢtir. 81 ilimizde halktan gelecek soru ve Ģikâyetlere cevap verebilmek 
amacıyla Dumansız Hava Sahası Ġrtibat Ofisleri oluĢturulmuĢ, ALO SABĠM 184 hattı çalıĢanlarına 
gerekli eğitimler verilmiĢ, ayrıca Sağlık Bakanlığı‘nda Teknik Destek Masası kurulmuĢtur. 

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün mamullerine baĢlamayı önleyici tedbirler almanın 
yanında mevcut sigara bağımlılarına yönelik, sigara bırakma polikliniklerinin kurulması ve 
sayılarının artırılması, ALO 171 sigara bırakma danıĢma hattının faaliyete geçirilmesi, sigara 
bırakma tedavilerinde kullanılan ilaçların ücretsiz olarak dağıtılması gibi bir takım programlar da 
yürütmektedir. 

 
Sağlık Bakanlığı Obezite ile Mücadele ÇalıĢmaları 
GeliĢmiĢ ülkelerin yanısıra geliĢmekte olan ülkelerde de hızla artan obezite epidemisi, 

obezite ile mücadeleyi zorunlu hale getirmiĢtir. 48 ülkenin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 
gerçekleĢen ―Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar Konferansı‖  ülkemiz ev 
sahipliğinde 15-17 Kasım 2006 tarihlerinde Ġstanbul‘da yapılmıĢ ve ―Obezite ile Mücadele ġartı‖  
Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanmıĢtır. Avrupa Obezite Ġle Mücadele ġartı, önümüzdeki 5 
yıllık dönemde Avrupa Bölgesi‘ndeki epideminin engellenmesini ve eğilimin tersine çevrilmesini 
hedeflemektedir. 

Bu nedenle ülke genelinde obezite ile mücadele faaliyetlerine hız vermek, belirlenen 
hedeflere ulaĢmak için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedefler ve stratejiler belirlemek ve 
faaliyetlerin belirli bir çerçevede etkin ve yaygın olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, ulusal 
bir programın hazırlanması ve eylem planının acilen uygulamaya konulması ihtiyacı doğmuĢ ve 
‖Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı‖  hazırlanmıĢtır.  

Türkiye obezite ile mücadele ve kontrol programı 4 ana baĢlıkta yürütülmektedir.Bunlar;  
- Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı Yönetiminin OluĢturulması ve 

Politika GeliĢtirilmesi 
- Obezitenin Önlenmesine Yönelik ÇalıĢmalar 
- Sağlık KuruluĢlarında Obezitenin TeĢhisi ve Tedavisine Yönelik Önlemler, 
- Ġzleme ve Değerlendirmedir.   
  
Bunun yanısıra, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerine entegre olarak veya Milli 

Savunma Bakanlığına bağlı kuruluĢlar haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile özel hukuk 
tüzel kiĢiliklerince kurulmuĢ veya kurulacak olan Obezite Merkezlerinin açılıĢ, kuruluĢ ve çalıĢma 
esaslarının belirlenmesi ve denetlenmesi ile kurulu olduğu il sınırları içinde obezite vakalarının 
belirlenmesi, obezitenin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın 
obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilmesi, 
bilinçlendirilmesi ve toplumda obezite görülme sıklığının azaltılması amacıyla ―Obezite 
Merkezleri Yönetmeliği‖  taslağı hazırlanmıĢtır. Ayrıca, Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programının DanıĢma ve 
Yürütme Kurulu‘nun teĢkil edilmesi konusunda çalıĢmalar sürdürülmektedir. Ġllerde Obezite ile 
mücadele çalıĢmalarına hız vermek amacıyla Ġl Hıfzıssıhha Kurulu bünyesinde yeterli ve dengeli 
beslenme ve hareketli yaĢam kurulları oluĢturulmuĢtur. Ayrıca, KETEM‘ ler ile Bakanlığa bağlı 
hastanelerde obezite tarama ve danıĢma merkezleri kurulmuĢtur. Bakanlık, aynı zamanda Ulusal 
Beslenme AraĢtırması da yapmaktadır. Bu araĢtırmada; ülke genelinde epidemiyolojisine yönelik 
anket ve kan analiz çalıĢmaları yürütülmektedir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Sağlık Bakanlığı Bilgi Notu, 2010 
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Sadece Kanunlarla kanser tedavi edilmez, 
Kanunların sağladığı imkanlarla kanser tedavi edilebilir. 

KOMİSYON 
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YEDĠNCĠ  BÖLÜM  
7.KANSER KONUSUYLA ĠLGĠLĠ  MEVZUAT 
7.1. KANSER KONTROL ORGANĠZASYONUYLA ĠLGĠLĠ   MEVZUAT 
• Kanser SavaĢ Konseyi Yönünde Değerlendirme Yönetmeliği  
31.05.1977 tarih ve 15296 sayılı Resmi Gazete  
 
• Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nın KuruluĢu  
14.12.1983 tarih ve 18351 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  
 
• Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezi Yönetmeliği  
14.12.2000 tarih ve 24260 sayılı Resmi Gazete  
 
• Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği  
14.12.2000 tarih ve 24260 sayılı Resmi Gazete  
 
• S.B. TaĢra T. Yatak ve Kadro Standartları Yön. ile Eki Cetvellerinin DeğiĢtirilmesine 

Dair Yönetmelik  
24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete  
 
• Ġl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü Yönergesi  
01.10.2003 tarih ve 1009/1404 sayılı Makam Onayı  
 
• Kadınlarda Meme Kanseri Taramaları için Ulusal Standartlar  
20.07.2004 tarih ve 5030/1135 sayılı Genelge  
 
• Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu Yönergesi  
30.05.2005 tarih ve 5030/725 sayılı Makam Onayı  
 
• Toplum Tabanlı Meme ve Serviks Kanseri Taramalarının Ücretsiz Olmasına Dair 

Bakanlar Kurulu Kararı  
02.Eylül.2005 tarih ve 25924 sayılı Karar  
 
• Ġl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü Yönergesinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönerge  
21.01.2006 tarih ve 68 sayılı Yönerge  
 
• Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uygulanacak 

Usul ve Esaslar  
24.01.2006 tarih ve 34 sayılı Genelge  
 
• Kanser Kayıtları  
24.01.2006 tarih ve 35 sayılı Genelge  
 
• Kanser Kayıt Merkezleri Gizlilik Yönergesi  
24.01.2006 tarih ve 60 sayılı Yönerge  
 
• Serviks Kanseri Ulusal Tarama Standartları  
29.05.2007 tarih ve  2007/40 sayılı Genelge  
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• Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezleri Personeli Sertifika Programı Uygulama 
Genelgesi  

19.06.2007 tarih ve 2007/51 sayılı Genelge  
 
• Kolorektal Kanserler için Ulusal Tarama Standartları  
31.12.2008 tarih ve 3239 sayılı onay ve 11.08.2009 tarih ve 2669 sayılı değiĢikliğe ait 

Makam onayı ile yürürlüğe girmiĢtir. 
 
7.2. KANSERLE ĠLGĠLĠ   DĠĞER MEVZUAT  
Kanunlar: 
 
• Tababet ve ġuabatı San‘atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun 1219 sayılı  
R.G. tarihi: 04.04.1928 R.G. sayısı: 863 
 
• 24.06.1933 tarihli ve 2313 sayılı UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 
R.G. tarihi: 24.06.1933, R.G. sayısı 2435 
•  13.12.1983 tarih ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname  
R.G. tarihi: 14.12.1983 R.G. sayısı: 18251  
 
• 4128 Sayılı Kanun ile DeğiĢik 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 

Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  
R.G. tarihi: 07.11.1995 R.G.sayısı: 22456  
 
•  Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Sayısı: 560  
R.G. tarihi: 28.06.1995 R. G. sayısı: 22327  
 
• 27.05.2004 tarih ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun  
R.G. tarihi: 05.06.2004 R.G. sayısı: 25483  
 
Yönetmelikler:  
 
• Gıda IĢınlama Yönetmeliği  
Tarihi: 19.12.2003 Sayısı: 25321  
 
• Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliği  
Tarihi: 26.09.1995 sayısı: 22416  
 
• Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği  
Tarihi: 02.10.1986 sayısı: 19269  
 
• Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği  
R.G. Tarihi: 10.06.1998 R.G. sayısı: 23368  
 
• Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği  
R.G. Tarihi: 06.08.2000 R.G. sayısı: 24132 
  
• Kaplıcalar Yönetmeliği  
R.G. Tarihi: 24.07.2001 R.G. sayısı: 24472  
 
• Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği  
R.G. tarihi: 23.06. 1997 R.G. sayısı:23028  
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• Ġçilebilir Nitelikteki Suların Ġstihsali, Ambalajlanması, SatıĢı ve Denetlenmesi 

Hakkında Yönetmelik  

R.G. tarihi: 25. 07. 2001 R.G. sayısı: 24473  

 

• Gıda Üretim ve SatıĢ Yerleri Hakkında Yönetmelik  

R.G. tarihi: 05.05.2003 R.G. sayısı: 25100  

 

• Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik  

R.G. tarihi: 08.04.2004 R.G. sayısı: 254727  

 

• Özel Hastaneler Yönetmeliği  

R.G. tarihi: 27.03.2002 R.G. sayısı: 24708  

 

• Hasta Hakları Yönetmeliği  

R.G. tarihi: 01.08.1998 R.G. sayısı: 23420  

 

• Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik  

R.G. tarihi : 17.05.2002 R.G. sayısı: 24758 

 

Genelgeler:  

 

Gayrı Sıhhi Müesseseler Hakkında Genelge  

Tarihi: 24.09.2004 Sayısı:14866  

 

• Gıda Hizmetleri Hakkında Genelge  

Tarihi: 17.08.2004 Sayısı:13345  

 

• Ġçilebilir Nitelikteki Suların Ġstihsali, Ambalajlanması, SatıĢı ve Denetlenmesi 

Hakkında Yönetmelik Hakkında Genelge  

Tarihi:11.08.2004 Sayısı:13064  

 

• Su Tesislerinin Denetimi Hakkında Genelge  

Tarihi:17.06.2004 Sayısı:10072  

 

• Unlara Benzoil Peroksit ve Potasyum Bromür Katılmasının Denetlenmesi Hakkında 

Genelge  

Tarihi: 25.05.2004 Sayısı:8651  

 

• Gıda Üretim Sicili ve Üretim Ġzni Alınmadan SatıĢa Sunulan Yiyecekler Hakkında 

Genelge  

Tarihi: 07.05.2004 Sayısı:7698  

 

• Ġzinsiz Satılan Pestisit vb. Ürünlerle Ġlgili Piyasa Denetimi Hakkında Genelge  

Tarihi: 30.04.2004 Sayısı: 7142  

 

• Deri, Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinde Kullanımı Yasak Azo-Boyar Maddelerin 

Denetimi Hakkında Genelge  

Tarihi:20.04.2004 Sayısı:6501  
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• Gıda Kontrol Analizleri Hakkında Genelge  
Tarihi:15.12.2003 Sayısı:19290  
 
• Gıda ve Gıda Katkı Maddesi Üreten ĠĢ Yerlerinin Mevzuat Doğrultusunda 

Denetlenmesi Hakkında Genelge  
Tarihi: 04.07.2003 Sayısı:10415  
 
• Deterjan ve Genel Amaçlı Temizlik Maddelerinin Etiketlerinde Yer Alan 

Ġsimlendirmelerle Ġlgili Genelge Tarihi: 25.06.2003 Sayısı:963  
 
• Gıda Denetimlerine Dair Genelge  
Tarihi:10.01.2003 Sayısı:380 
  
• Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Genelge  
Tarihi: 14.12.2000 Sayısı:18547  
 
• Vakıf ve Derneklerin Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Genelge  
Tarihi: 14.12.2000 Sayısı:18547 Genelge No: 2000/35  
 
• Manyetik Rezonans Cihazları Hakkında Genelge  
Tarihi: 01.11.2000 Sayısı:15220  
 
• ĠyonlaĢtırıcı Olmayan Radyasyon-Elektromanyetik Kirlilik Hakkında Genelge  
Tarihi: 29.05.2000 Sayısı: 7384-2000/56  
 
• ġehir ve Kasabaların Tevsi ve Islahı, Ġmar Planları Hakkında Genelge  
Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5843-2000/32  
 
• Meskenler ve Umuma Mahsus Binaların Sağlığı Hakkında Genelge  
Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 
  
• Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Genelge  
Tarihi: 19.04.2000 Sayısı: 5138  
 
• Açıkta Gıda Maddeleri SatıĢı Hakkında Genelge  
Tarihi:20.03.2000 Sayısı: 3355  
 
• Azo-boyar Maddeler Hakkında Genelge  
Tarih: 20.08.1997 Sayısı:9179  
 
• NTA ( Nitroltriasetat ) Kullanılması Hakkında Genelge  
Tarihi:06.02.1997 Sayısı:1357  
 
• Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo-Boyar Madde ve Arl Âminler Hakkında Genelge  
Tarihi: 29.12.19994 Sayısı:15488  
 
• Gıda Üretim ve SatıĢ Yerleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması 

Hakkında Genelge  
Sayısı:6086  
 
• Laser Pointer Hakkında Genelge  
Sayısı:9146  
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Yönergeler:  
 
• Kanser Olguları Hakkında Bilgi Toplama Formu Yönergesi  
Tüzükler:  
 
• Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığını Ġlgilendiren EĢya Ve Levazımın Hususi 

Vasıflarını Gösteren Tüzük‘e Geçici 4. Madde Eklenmesi Hakkında Tüzük  
R.G. Tarihi: 25.01.1982 
  

Tebliğler:  
 
• Kaynak ve Ġçme Suları Ġle Ġlgili Tebliğ  
 
Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları  
R.G. 17.01.2002 R.G. sayısı: 24643  
 
• Gıda Maddeleri Ġle Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer Ġçeren Madde ve 

Malzemeler Tebliğ  
R.G. tarihi:06.02.2002 R.G. sayısı24663  
 
• Gıda Maddelerinin ve Gıda BileĢenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon 

Çözücüleri Tebliğ  
R.G. tarihi:17.12.2003 R. G. sayısı: 25319  
 
• Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar DıĢındaki Gıda Katkı 

Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği  
R.G. tarihi:10.04.2002 R.G. sayısı:24722  
 
• Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliğ  
R.G. tarihi:10.04. 2002 R.G. sayısı:24722  
 
• Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Saflık Kriterleri Tebliğ  
R.G. tarihi:04.12.2001 R.G. sayısı:23367  
 
• Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliğ  
R.G. tarihi:25.08.2002 R.G. sayısı:24857  
 
• Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğ  
R.G. tarihi:11.10.2002 R.G. sayısı: 24903 
  
• Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner Ġlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği  
R.G. tarihi:28.04.2002 R.G. sayısı:24739  
 
• Renklendirici ve Tatlandırıcılar DıĢındaki Gıda Katkı Maddeleri Hakkında Tebliğ  
 
• Renklendirici ve Tatlandırıcılar DıĢındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Tebliğ  
R.G. tarihi:28.03.2004 R.G. sayısı: 25416  
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7.3. UYGULAMAYLA DOĞRUDAN ĠLGĠLĠ  MEVZUAT  
 
1) KETEM’LERDE ÜCRETSĠZ KANSER TARAMASI:  
2008 SUT‘da aĢağıdaki Ģekilde yayımlanmıĢ olsa da, 2010 SUT‘dan çıkarılmıĢ, global 

bütçelendirme kapsamında Sağlık Bakanlığı‘nca karĢılanmaya baĢlanmıĢtır. 
29 Eylül 2008 tarihinde yayınlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 

Tebliği‘nde kanser tarama hizmetlerinin KETEM‘ lerde ücretsiz olarak verilebilmesi aĢağıdaki 
maddeler ile temin edilmiĢtir. 

9.2.2. Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından, kanser 
erken tanı kapsamında yapılan iĢlemler; 

(1) KETEM tarafından yapılmak Ģartıyla; 
a) KETEM tarafından sürdürülen ―Kadınlarda meme kanseri tarama programı‖  

kapsamında 50-69 yaĢ arası kadınlara; 
1) Her yıl yapılacak muayene, 
2) 2 yıl aralıklarla yapılacak mammografi çekimi, 
3) Gerek görülen vakalarda meme ultrasonografisi, 
b) KETEM tarafından sürdürülen ―Kadınlarda serviks kanseri tarama programı‖  

kapsamında 20 yaĢ üstü kadınlara; 
1) Her yıl yapılacak muayene + pap smear tetkiki, 
2) Gerekli görülen vakalarda kolposkopi tetkiki, 
c) Kolorektal kanserler için 50-74 yaĢ arası erkek ve kadınlarda her yıl yapılacak olan 

―gaitada gizli kan tetkikleri‖ , 
d) Prostat kanserleri için 50 yaĢ üstü erkeklere her yıl yapılacak olan ―PSA tetkikleri‖  
 
Ancak 2010 SUT uygulamasında KETEM‘ ler tarafınca sağlanan hizmetler SUT‘ tan 

çıkarılmıĢ, tarama geri ödemeleri global bütçeden Sağlık Bakanlığı‘na yapılmaya baĢlanmıĢtır. 
 

2) KANSERLĠ HASTALARIN ÜCRETSĠZ TEDAVĠ GÖRMESĠNĠ SAĞLAYAN 
DÜZENLEME 

2010 SUT‘da  kanser tedavisinin ücretsiz olmasını sağlayan maddeler aĢağıdaki gibidir; 

24.3.3. Ġ lave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri; 
1) Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan 

sağlık hizmetleri,  
2) Yoğun bakım hizmetleri, 
3) Yanık tedavisi hizmetleri, 
4) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 
5) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,  
6) Organ, doku ve hücre nakilleri,  
7) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi iĢlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 
8) Diyaliz tedavileri, 
9) Kardiyovasküler cerrahi iĢlemleri, 
bedellerinden ilave ücret alınamaz. 
 

3) 24.06.1933 TARĠHLĠ  VE 2313 SAYILI  UYUġTURUCU MADDELERĠN 
MURAKABESĠ HAKKINDA KANUN 

Bu Kanun‘ la morfin kullandırımı oldukça kısıtlanmıĢ ve zorlaĢtırılmıĢtır. Bu Kanun‘un 
yanısıra, morfin reçetelendirilmesi, dağıtılması ve iç pazar kontrolü ile ilgili kabul edilen ve 
yayımlanan sözleĢmeler (27/12/1966 tarih ve 812 sayılı Kanun, 
http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr), genelgeler 
(http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr-tr&thelawtype=7) de 
mevcuttur.  

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr
http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr-tr&thelawtype=7
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Opioid türevi aneljezikler yeĢil ve kırmızı reçete bildirim formu doldurulurak reçete 
edilmekte, burada reçete eden hekimler üzerinde uyarı sistemi bulunmakta ve bu nedenle de 

hekimler reçete yazmakta tereddüt etmektedir. Ülkemizde ağrılı kanser hastalarında morfine 
ulaĢımı kolaylaĢtırıcı yeni mevzuat ve genelgelere ihtiyaç olduğu açıktır.     

 
29 Mayıs 1985 Tarihli, 5768 Sayılı KONTROLE TABĠ UYUġTURUCU MADDE 

VE MÜSTAHZARLARIN REÇETELERĠ HAKKINDA GENELGE 
 

(YeĢil ve Kırmızı Reçetelerin Düzenlenmesine Ġ liĢkin Açıklama) 
Reçetenin Doktor Tarafından Doldurulacak Bölümü  

Hastanın adı, soyadı, adresi:  
Hastanın (Reçeteyi kullanacak kiĢinin) adı soyadı ve adresi yazılacak.  

Sigorta veya emekli sicil numarası:  
Hastanın sigorta, emeklilik veya Bağ-Kur numarası yazılacak.  

Kurum:  
Hastanın çalıĢtığı kurum veya iĢ yeri  

Tarih ve protokol numarası:  
Sağlık kuruluĢunda hastalara kayıt yapmaya mahsus defterin tarihi ve protokol numarası 

yazılacak. Sağlık ocaklarında protokol numarası verilmediğinden buradan verilen reçetelerde 
protokol numarası aranmayacak. Serbest hekimlerin hasta kayıt defteri tarih numarası yazılacak. 

Hastayı evinde muayene eden hekim, protokol numarasını hatırlayamadığı takdirde bu haneye 
―Hasta evinde muayene olmuĢtur‖  kaydının konulması kifayet edecektir.  

 
Dr. Adı ve soyadı:  

Reçeteyi yazan doktorun adı ve soyadı yazılacak.  
Diploma numarası:  

Reçeteyi yazan doktorun diploma numarası yazılacak.  
Kurumu:  

Doktorun görev yaptığı kurum yazılacak, serbest çalıĢan hekimlerin muayenehane adı ve 
adresini gösteren kaĢeleri basılacaktır. (Her nüshaya)  

Ġlaçlar:  
Bu bölüme yalnızca psikotrop ilaçlar yazılacaktır.  

1. Ġlaçlar okunaklı yazılacaktır. Miktarları rakamla ve yazı ile belirtilecektir.  
2. Reçeteler tekrarlanamaz.  

3. Reçete, yazılıp doktor tarafından imzalandıktan sonra geçerli olacaktır. Reçetenin seri 
numarası ve hasta adı hasta kayıt defterine, dosyasına, kartına ya da kiĢisel sağlık fiĢine 

iĢlenecektir.  
4. Reçetenin 3. nüshası yazan hekim tarafından muhafaza edilecektir. 

 
ECZACI TARAFINDAN ECZANEDE DOLDURULACAK BÖLÜM  

Ġlacın veriliĢ tarihi:  
Eczanede ilacın veriliĢ tarihi  

Verilen ilaç miktarı:  
Doktor tarafından yazılan ilaçların verilen miktarı belirtilecektir.  

Eczanenin ve eczacının adı adresi:  
Eczanenin ve eczacının ad ve adresi bulunan kaĢesi basılacaktır. (Her nüshaya)  

Ġmzası:  
Eczacı tarafından imzalanacaktır.  

1. Reçetenin iki nüshası eczanede kalacaktır.  
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2. Recete kayıt defterine kayıt edildikten sonra ilk nüshası her ay sonu Ġl Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüğüne gönderilecektir.  

3. Ġkinci nüsha, hasta sigortalı, memur, emekli vs. ise kurumuna fatura edilecektir.  

 
YeĢil ve Kırmızı Reçetelerde Eczacıların Uyması Gereken Kurallar 
Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce 29.5.1985 tarihinde yürürlüğe 

sokulan kontrole tabi uyuĢturucu madde ve müstahzarların reçeteleri (kırmızı reçete) ile 2.1.1986 
tarihinde yürürlüğe sokulan psikotrop madde ve müstahzarlara ait reçetelerde (yeĢil reçete) 
eczacıların uyması gereken kurallar:  

1. Sağlık Bakanlığının 28.3.1986 tarih ve 5796 sayılı Tamimi gereğince kontrollerin 
daha etkin olması amacıyla yeĢil ve kırmızı reçeteler daha önce bildirilen form ile gönderilecektir. 
Formda istenen bilgilerin hepsi forma yazıldıktan sonra form 2 nüsha halinde Ġl Sağlık 
Müdürlüğüne gönderilecektir. (Reçeteler form eĢliğinde posta ile de gönderilebilir.)  

2.  Reçeteler en geç müteakip ayın onuna kadar Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. 
(Örnek: Haziran ayı reçeteleri Temmuzun onunda Müdürlükte olacak Ģekilde gönderilmelidir.)  

3. YeĢil ve kırmızı reçetelerin ilk nüshaları Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir. Aksi 
olduğu takdirde reçeteler iade edilecek ve gelmemiĢ kabul edilecektir. (Kurum reçetelerinde resmi 
kurumlara reçetelerin ikinci nüshaları fatura edilecektir.)  

4.  Hastalar eczaneye reçetelerin birinci ve ikinci nüshaları ile müracaat edeceklerdir. 
Birinci ve ikinci nüshası ile müracaat etmeyen hastaların ilaçları karĢılanmayacaktır.  

5. YeĢil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dıĢında ilaç yazılması yasaktır. Bu Ģekilde 
gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçları verilmeyecektir.  

6. Kırmızı reçeteler psikotrop ilaçlar için kesinlikle kullanılmayacaktır. Böyle yazılan 
reçeteler de karĢılanmayacaktır.  

7. UyuĢturucu madde reçetelerinde maximal doz sınırını aĢan ilaçlar kesinlikle 
karĢılanmayacaktır.  

8.  UyuĢturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri karĢılığında eczacı ilacı alan kimsenin adresini 
ve imzasını reçetenin ilk nüshasının arkasına alacaktır. Eğer reçete emekli veya resmi kurum 
reçetesi ise alanın adı-soyadı ve imzası yeterli olacaktır.  

9.  Kontrole tabi reçetelerde doktorun ilaç yazdığı bülümün altı eczacıya aittir. Bu 
bölümün eczacı tarafından eksiksiz doldurulması gerekmektedir.  

10. YeĢil ve kırmızı reçetelerde doktorun adı, soyadı, diploma numarası ve imzası 
olmayan reçeteler eczanece karĢılanmayacaktır.  

11. Formlardaki uyarı kısmı Sağlık Müdürlüğünce doldurulacaktır.  
12. Psikotrop madde ihtiva eden ancak yeĢil reçete dıĢında kalan ilaçlar reçete karĢılığı 

satılıp reçete kayıt defterine iĢlenecektir. 

 
Kırmızı Reçeteye Yazılabilecek UyuĢturu Madde (Müstahzarları) ve Maksimal Dozlar 

Aldolan Ampul, 100 mg 15 Amp.  15 Amp  

Alfentanyl 7 mg  7 mg  

Cocain 225 mg  225 mg  

Codein  0.5 g  

Dextropropoksifen HCl  1 g  

Dihydrocodein  600 mg  

Ethyl Morphine (Dionine)  375 mg  

Fentanyl  1.5 mg  

Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul (10x2ml)  1 Kutu  

Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul (10x10ml)  1 Kutu  

Flunitrazepam injeksiyon (Rohypnol Ampul)  10 mg  

Flunitrazepam oral (Rohypnol Tab.)  20 mg  
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Hydrocodone  110 mg  

Hydromorphane  35 mg  

Methadone  125 mg  

Methylphenidate HCl (Ritalin) 10 mgx30 Tablet  2 Kutu  

Morphine HCl (Parenteral)  300 mg  

Morphine HCl 0.01 g. Ampul  30 Amp  

Morphine HCl 0.02 g Ampul  15 Amp  

Morphine Sulfat (Oral)  2700 mg  

MST Continus Tablet (10 mgx20 Tablet)  13 Kutu  

MST Continus Tablet (100 mgx4 Tablet)  6 Kutu  

MST Continus Tablet (30 mgx14 Tablet)  6 Kutu  

MST Continus Tablet (60 mgx6 Tablet)  7 Kutu  

Nopan Sublingual Tablet  2 Kutu  

Normethadone (Ticarda damla)  112 mg  

Oxycodone  50 mg  

Oxymorphone  25 mg  

Pentozocine (Basta, Sosegon, Ampul, Tablet)  300 mg  

Pethidin HCl (Oral)  6000 mg  

Pethidin HCl (Parenteral)  1500 mg  

Poudre opium  1250 mg  

Teinture D'opium (Aspasmil damla)  12.5 g  

Temgesic Ampul (0,3 mg x 5) (9mg)  30 Amp  

Temgesic Sub.Tablet (0,2 mg x 50) (10mg)  1 Kutu  

Tilidin HCl (Dalidin)  1 g  

Ultiva Enjektabl Flakon (1 mg/5 ampul)  1 Kutu  

Ultiva Enjektabl Flakon (5 mg/5 ampul)  1 Kutu  

Vendal Retard Tablet (60 mg x 30 Tablet)  1 Kutu  

Vendal Retard Tablet (10 mg x 30 Tablet)  9 Kutu  

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemizde kanser önleme, tarama ve tedavi konusunda pek çok kanun, yönetmelik ve 

diğer mevzuat yayımlanmıĢtır. Burada önemle ihtiyaç duyulan düzenlemeler Ģunlardır; 

 Morfin reçetelendirilmesinde bürokratik iĢlemleri azaltıcı ve kolaylaĢtırıcı yönetmelik (yeĢil ve 
kırmızı reçeteler bildirim prosedürleri) 

 SUT‘da kanser taramalarının akredite merkezlerde KETEM‘ lere veri akıĢının sağlanarak 
uygun tüm merkezlerde geri ödemeye alınması 

 Aile hekimlerinin  taramalara katılımının sağlanmasına yönelik yönetmelik 

 Bitkisel ürün adında pazarlanan ve halkımızda bilgi kirliliklerine yol açan ürünler ve 
programlar üzerinde denetimleri arttırıcı kanun 

 Hasta ve hasta yakınlarının haklarının ve örgütlenmelerini destekleyici kanun 

 Kanserin tüm yönleri ile takip edecek, gerekli araĢtırmaları yapacak ve ilgili kurumları 
uyaracak Ulusal Kanser Kurumu ile ilgili kanun. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Türkiye'de Kanser Konusunda Mevcut Mevzuat, Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Sağlık 

Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009. 
2. http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr 
3. 13.10.2010 Tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=uetut_mevzuat&lang=tr
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TÜRKĠYE’DE KANSER 
HARCAMALARI  

 
 
 
 
 
 
 

Sağlık için tüm maddi imkanlar feda edilir, 
Fakat çekilen acıları hiçbir şey telafi edemez. 

Önemli olan hasta olmadan harcamaları engelleyebilmektir. 
KOMİSYON 
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SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM  
8.TÜRKĠYE’DEKĠ  KANSER HARCAMALARI  
8.1. KANSER ĠLAÇLARI VE KANSER ĠLACI HARCAMALARI  
Kanser yıllar içerisinde toplum sağlığını tehdit eden hastalık grupları içerisinde giderek 

daha fazla yer almaktadır. Tıp alanındaki geliĢmeler ile birlikte kanser tedavisinde hastalıksız sağ 
kalım açısından  yüz güldürücü geliĢmeler olmaktadır. Bu yeniliklerin içerisinde, erken tanı 
yöntemlerinin yanısıra tedavideki yenilikçi yaklaĢımların ve destek tedavinin öneminin artmasını 
sayabiliriz. Ayrıca kanser biyolojisi alanındaki moleküler çalıĢmalar sayesinde tedavi alanında 
önemli hedefler bulunmuĢ ve bulunmaya devam etmektedir.  

 
Tablo 112. Bazı Kanser Ġlaçlarının Dünyada ve Türkiye‘de Piyasaya ÇıkıĢ Tarihleri  

 
 Kaynak: DSÖ Verileri  
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 Son yıllarda ABD ve Avrupa‘da yapılan çalıĢmalar, kanser tedavisinde kullanılan 
ilaçlara eriĢimin hızı ve sağ kalım süreleri arasında net bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır; 
buna göre bir ülkede bulunan kanser tedavisinde kullanılan ilaç sayısındaki artıĢ hem 1 yıllık hem 
de 5 yıllık sağ kalım oranındaki artıĢ ile paralellik göstermektedir.  

Kanser tedavisi için keĢfedilmiĢ olan yeni moleküllerin, en kısa sürede ülkemizde de 
hasta ve hekimlerin kullanımına sunulmasının kanser tedavisinde sağlanan baĢarı açısından 
belirleyici olduğu açıktır. Yeni keĢfedilen bir kanser ilacının, dünyada ilk olarak kullanıma girdiği 
tarih ile Türkiye‘de kullanılmaya baĢlaması arasında bazen 5 yıl gibi bir süre olabilmektedir. 

Yeni keĢfedilmiĢ olan bir ilaç için, dünyada ilk kullanılmaya baĢlandığı tarihten, 
Türkiye‘de kullanılmaya baĢlandığı tarihe kadar geçen sürenin bu denli uzun olması ve ilaçlar 
arasında bu denli farklılık göstermesine neden olan farklı sebepler olmakla birlikte; en belirleyici 
faktör,  ilaçların ruhsatlandırılması ve sosyal güvenlik sistemi içine dâhil edilmesi için geçen 
değerlendirme süreleridir.  

AraĢtırmacı Ġlaç Firmaları Derneği (AĠFD) üyeleri arasında yapılan bir ankete göre, 
ülkemizde 01.01.2005 tarihinden itibaren onkoloji/hematoloji alanında 8 yeni molekül 
ruhsatlanmıĢtır. Bu dönemde ruhsatlanan 5 onkoloji ilacı, ortalama 655 gün içinde ruhsat almıĢtır. 
Bu süre, diğer tedavi alanlarında kullanılmaya baĢlayan yeni moleküllerin ruhsatlanması için 
geçen süreden daha uzundur. Bu moleküllerin bazılarının, ruhsatlandırıldığı alanların, Avrupa‘daki 
onaylı kullanım alanlarına göre farklılıklar göstermesi de dikkat çeken bir diğer noktadır. Gerek 
ruhsat değerlendirme sürelerinin uzunluğu ve yeni moleküllerin referans olarak kabul gören 
ülkelerde bulunmasına rağmen halen ülkemizde ruhsatlanamamıĢ olması, gerekse Türkiye‘de 
ruhsatlanan yeni ilaçların kullanım alanlarında kısıtlılıklar olması, ruhsatlanma sürecinde mali 
kaygıların; yeni ilaçların sağladığı klinik yararın önüne geçebildiğini düĢündürmektedir.  

Yeni moleküllerin sosyal güvenlik kapsamına alınması için tanımlanan yeni süreçlerin 
kanser tedavilerinin değerlendirilebilmesi açısından önemli kısıtları beraberinde getirdiği açıktır. 
Bu konuda henüz istatistiksel bir değerlendirme yapmayı mümkün kılacak sayıda örnek 
oluĢmamıĢtır; ancak, erken dönem gözlemleri, hastalık yükü ve maliyet etkililik 
değerlendirmelerine imkân tanıyacak düzeyde veri ihtiyacının altını bir kez daha çizmektedir.  

 TartıĢmasızdır ki, kanser tedavisinde en önemli baĢarı, kanserin önlenmesi; eğer bu 
mümkün olmaz ise, erken tanı ve tedavi ile elde edilecektir. Ancak kanser ilaçlarına erken eriĢimin 
sağlanabilmesi 2030‘da dünyada ölümün ilk sebebi olarak tanımlanan bu hastalıkta atılması 
gereken önemli bir adım olacaktır.  

Kanser ilaçlarına eriĢimin sağlanabilmesi açısından, ilaçların ruhsatlandırılması ve sosyal 
güvenlik sistemi içine dâhil edilmesi konuları ilgili kamu kurumlarının bu konudaki vazifeleri ve 
bunları yerine getirmede uyguladıkları süreçler aĢağıda detaylı olarak ele alınmıĢ bulunmaktadır.  

 

8.1.1.Kanser Ġ laçlarının Ruhsatlandırılma Süreci (Sağlık Bakanlığının 
Rolü) 

Ruhsatlandırılma Süreci 
Ġnsanlarda kullanılmak üzere hazırlanmıĢ bir ilacın sağlık hizmetine sunulabilmesi için, 

önce ruhsatını alması yani ilgili kamu otoritesi tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir.   
Ruhsat; bir ürünün belirli bir formül ile belirli bir farmasotik form ve doz, kabul edilen 

ürün bilgilerine uygun olarak üretilip pazara sunulabileceğini gösteren, Bakanlıkça düzenlenen 
belgeyi, ruhsatlandırma ise; bir ürünün, pazara sunulabilmesi için Bakanlıkça yapılan inceleme ve 
onay iĢlemlerini ifade etmektedir.   

Ülkemizde ilaçların ruhsatlandırılma görevi, Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
çalıĢmaları çerçevesinde hazırlanan ve 19.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren BeĢeri Tıbbi Ürünler 
Ruhsatlandırma Yönetmeliği hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü (ĠEGM) tarafından gerçekleĢtirilmektedir.  
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Ġlgili yönetmelikte; ruhsat baĢvurusunda bulunabilecek ilgililer, baĢvurularda sunulması 
gereken dokümanlar, ruhsat baĢvurularının değerlendirilme, kabul ve red kriterleri, ruhsatın 
geçerlilik süresi, ruhsat sahibinin sorumlulukları, ruhsatın iptali, ruhsat sahibi değiĢikliği gibi 
konular yer almaktadır.  

Bu Yönetmeliğin amacı; beĢeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken 
kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere, ruhsatlandırma iĢlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar 
ile ruhsatlandırılmıĢ ilaçlara iliĢkin uygulamaları belirlemektir. Söz konusu Yönetmeliğe göre, 
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan hiçbir beĢeri tıbbi ürün pazara sunulamaz.  

BeĢeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ise, 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ 
olup, 210 günlük ruhsatlandırma süresinin kısaltılmasına iliĢkin bazı istisnalar getirilmiĢ, 
yenilenmiĢ olan AB direktifine uyum amacıyla bazı güncellemeler yapılmıĢtır. 

Kanser ilaçları; üretim yeri denetimi, ruhsat baĢvurusu, teknik değerlendirme, analiz ve 
fiyatlandırma iĢlemlerini müteakip pazar izni almaktadır. Bunların hepsi diğer ilaçların 
ruhsatlandırma sürecinde de yer alan standart iĢlemlerdir. Sadece diğer ilaçlardan farklı olarak 
bunlar bir klinik komisyon tarafından ayrıca incelenmektedir. Ġlk müracaatlar söz konusu 
komisyona yapılmaktadır. ―Onkoloji DanıĢma Komisyonu‖ olarak adlandırılan Komisyon ―BeĢeri 
Tıbbi Ürünler Bilimsel DanıĢmanlık Kurulu ve Komisyonlarının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında 
Yönetmelik‖  çerçevesinde kurulmuĢ olup, her hafta toplanmakta ve temel olarak aĢağıdaki 
danıĢmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir: 

- Yeni ilaçların ruhsat müracaat değerlendirmeleri, 
- Ruhsatlı ilaçlar için yeni endikasyon taleplerinin değerlendirilmesi, 
- Endikasyon dıĢı ve ruhsatsız ilaç kullanım baĢvurularının değerlendirilmesi.  
Ruhsatlandırma iĢlemleri sonucunda, gerek imal gerekse ithal bütün ürünlerin kalite 

koĢullarının uluslararası standartlara uygunluğu sağlanmaktadır. Teknik değerlendirmede özellikle 
baĢvuru sahibinin;  

- Kanıt niteliğinde olacak randomize çalıĢmaların bilimsel değeri, 
- Randomize faz-3 çalıĢmalarında, kontrol grubuna göre ilaç kolunun yeterli 

yararının tespiti, 
- Randomize çalıĢmaların sonuçlarında çeliĢkili olup olmadığı, 
hususlarına dikkat edilmektedir.  

 
Ruhsatlı Ürünler  
Ülkemizde kanser kemoterapisinde kullanılmak üzere 97 etkin maddeye ait 374 preparat 

ruhsatlandırılmıĢtır. Genel olarak antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar olarak 
sınıflandırılmıĢ olan bu ürünler; 

 Alkilleyici ilaçlar, Azotlu Hardal Analogları, Alkil Sülfonatlar, Etilen Ġminler, Platin 
BileĢikleri, Antimetabolitler, Folik Asit Analogları, Pürin Analogları, Pirimidin Analogları, 
Bitkisel Alkaloidler, Vinka Alkaloidleri ve Analogları, Podofilotoksin Türevleri, Taksanlar, 
Aktinomisinler, Antrasiklinler, Sitotoksik Antibotikler, Monoklonal Antikorlar, Retinoidler, 
Kamptotesin Analogları, Sinyal Transduksiyon Ġnhibitörleri, Projestinler, GnRH Analogları, Anti 
Estrojenler, Anti Androjenler, Enzim Ġnhibitörleri, Sitokinler, Koloni Stimüle Edici Faktörler, 
Ġnteferonlar ve Ġmmünosüpresif Ġlaçlar adlarıyla gruplandırılmaktadırlar. 

Ülkemizde üretim kısıtlılığı ve son iki yılda reçete edilme oranının azalması sebebiyle 
ticari değerini yitiren 13 preparatın ruhsatı iptal edilmiĢtir. Ülkemizde halen bunlardan 4 tanesinin 
endikasyon muadili mevcut iken, kalan 9 tanesinin birebir eĢdeğeri mevcuttur. Dolayısıyla bu iptal 
iĢlemleri neticesinde hastalarımızda mağduriyet oluĢmamıĢ bulunmaktadır. 

ĠEGM‘nün verilerine göre; kanser ilaçlarının yıllar itibarıyla satıĢ rakamları kutu sayısı 
ve gerçekleĢen fiyatları bazında Tablo 113‘de verilmektedir. (Veriler ilacın ecza deposundan 
eczaneye çıkıĢ rakamları olup nihai satıĢ rakamlarını yansıtmamaktadır.) 
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Tablo 113. Kanser Ġlaçlarının Yıllar Ġtibarıyla SatıĢ Rakamları 
(Kutu sayısı ve TL bazında) 

  Kutu 2004 Kutu 2005 Kutu 2006 Kutu 2007 Kutu 2008 Kutu 2009 

TOPLAM 1.648.715 3.126.818 3.659.018 4.061.582 4.314.364 4.695.187 

ĠTHAL 1.431.107 2.706.673 3.252.525 3.758.378 4.121.348 4.482.801 

ĠMAL 217.608 420.145 406.493 303.204 193.016 212.386 

              

  TL 2004 TL 2005 TL 2006 TL 2007 TL 2008 TL 2009 

TOPLAM 231.050.144 493.761.664 674.671.735 865.184.717 1.003.948.805 1.247.045.264 

ĠTHAL 227.923.264 488.918.326 669.839.326 860.027.755 999.287.847 1.235.455.936 

ĠMAL 3.126.880 4.843.338 4.832.409 5.156.962 4.660.958 11.589.328 

Kaynak: KSDB Verileri 
 
Yıllar itibarıyla incelendiğinde; kutu bazında yaklaĢık olarak üç kata yakın bir artıĢ 

bulunmaktadır. Yine yıllar itibarıyla satıĢ rakamları (TL bazında) incelendiğinde; yaklaĢık olarak 
altı kata yakın bir artıĢ tespit edilmektedir. Sağlık Bakanlığı ĠEGM tarafından, ilaç piyasası 
açısından on üç baĢlık altında izledikleri ilaç grupları içerisinde, en hızlı büyüyen ilaç grubunu 
kanser ilaçlarının oluĢturduğu ifade edilmektedir. Yetkililer tarafından ayrıca, bu rakamlara yurt 
dıĢından getirilen ilaçlara ödenen para eklendiğinde bir hayli yüksek bir meblağa ulaĢmanın söz 
konusu olduğu eklenmektedir.  

 

Ruhsat BaĢvuruları 
Halihazırda ĠEGM‘ne 34 firma 10 etkin maddede toplam 162 adet müstahzar için imal 

ve ithal statüde jenerik baĢvuruda bulunmuĢlardır. Bu ürünlerin ruhsatlandırılma süreci devam 
etmektedir. Ayrıca, 9 firma tarafından 11 etkin maddede 18 müstahzara ait orijinal baĢvuruda 
bulunulmuĢtur. Tamamı ithal olan bu baĢvuruların ruhsatlandırılma süreci devam etmektedir.  

 

Endikasyon DıĢı ve YurtdıĢı Kaynaklı Ġ laç Kullanımı 
Ülkemizde onaylanmıĢ endikasyonların dıĢında ve/veya standart dozların üstünde ilaç 

kullanımı ile ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamıĢ ilaçların Ģahsi tedavi amacıyla yurt dıĢından 
getirtilerek kullanımı hususları ―endikasyon dıĢı ilaç kullanımı‖  (off label use) olarak 
adlandırılmaktadır.  

Henüz ruhsatlandırılmamıĢ ürünler için, 1262 sayılı Ġspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunu‘nun Ek Madde-7‘sine göre ―Ticarete çıkmamak üzere araĢtırma, deneme veya Ģahsi 
tedavide kullanılmak üzere‖  Sağlık Bakanlığı tarafından reçete bazında kullanım izni 
verilmektedir. 

Ülkemizde mevcut ilaçlarla veya ruhsatlı endikasyonlarla tedavi seçeneği tüketilmiĢ olan 
hastalar için, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan genelgeler çerçevesinde baĢvuru formları 
oluĢturulmuĢtur. Tedavinin sorumluluğunu üstlenmiĢ hekimin müracaatı üzerine hastalık türüne 
göre komisyonlarda değerlendirme yapılmaktadır.  

BaĢvurunun bilimsel değer taĢıması söz konusu olduğunda ruhsatsız ilaçların Türk 
Eczacıları Birliği (TEB) aracılığı ile hastaya ulaĢtırılması sağlanmaktadır. 2005 yılında sosyal 
güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı‘nın yaptığı 
anlaĢmanın bir benzerini Sosyal Güvenlik Kurumu da gerçekleĢtirmiĢtir. 

Hastaların mağduriyet yaĢamaması için 2006 yılında TEB‘e ön ithalat izni verilmiĢtir. 
Böylelikle aylar itibarıyla oluĢabilecek reçeteler tahmin edilerek TEB tarafından ilaç hastaya 
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teslim edilmek üzere hazır halde bulundurulmaktadır. ĠEGM‘nin verdiği kullanım izni her gün 
düzenli olarak TEB‘e ulaĢtırılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığınca değerlendirilen ikinci bir baĢvuru Ģekli ise ruhsatlı endikasyonlar 
dıĢında yapılan müracaatlardır. Hastalık ile ilgili bütün tedavi seçenekleri tüketildiğinde çeĢitli 
bilimsel yayınlar taranmak suretiyle yararlı olabileceği düĢünülen ürünler ruhsatlarında yer alan 
endikasyonların dıĢında kullanılmak istenmektedir. Komisyon üyeleri bu baĢvuruları da bilimsel 
yönden değerlendirmeye tabi tutmakta, hasta için yarar umulduğunda kullanım izni verilmektedir.  

Bu kapsamlarda 2008 yılında 80 ayrı endikasyonda 3832 vakaya, 2009 yılında ise aynı 
endikasyonlar için 6317 vakaya izin verilmiĢtir. Bu vakalarda 35 etkin maddeye ait 45 müstahzar 
kullanılmıĢtır. 3832 vaka için 15.744.302 TL ve 6317 vaka için 16.022.465 TL Sosyal Güvenlik 
Kurumu ödemesi gerçekleĢmiĢtir.  

Geçtiğimiz 5 yıl içinde yurtdıĢı izni ile getirilen 4 etkin maddeye ait 9 müstahzara ruhsat 
verilmiĢ bulunmaktadır.  

 
Yetim Ġ laçlar 
Dünya Sağlık Örgütü 8000‘den fazla hastalığı ―Yetim Hastalık‖  olarak tanımlamıĢtır. Bu 

hastalıklar çoğunlukla ırksal veya bölgesel özellik göstermektedirler. Bu hastalıkların ilaçlarına da 
―Yetim Ġlaçlar‖  denilmektedir. Yetim kelimesinin kullanılmasının nedeni seyrek görülme sebebi 
ile ilgi azlığını iĢaret etmek içindir. 

Yetim Ġlaçlar az görülen hastalıklara karĢı geliĢtirilmiĢ, ticari değeri düĢük ilaçlardır. 
Onkolojik preparatlar da genellikle yetim ilaç sınıfında yer almaktadır. Üzerinde çalıĢılan bir yasal 
düzenleme ile az tüketilen ilaçların ülkemizde üretimi için teĢvikler oluĢturulması planlanmaktadır. 
Bu teĢvikler ruhsat prosedüründe hızlandırma, harç muafiyetleri, ürünün özelliğine göre 
muafiyetler (üretim yeri denetimi, analiz, biyoeĢdeğerlik, vb.), fiyat avantajı vb. Ģeklinde 
olabilecektir. 

 

8.1.2.Kanser Ġ laçlarının Ödeme Süreci (Sosyal Güvenlik Kurumunun Rolü) 
 
Ġ laç Ödeme Sistemi 
I . Ġ laçta Pozitif Liste 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)‘nun, bedelini ödeyeceği ilaçlar için pozitif liste 

mevcuttur. Pozitif listede bulunacak ilaçlar SGK tarafından belirlenir ve duyurulur. 
Pozitif listede yer alan ilaçların bedeli SGK tarafından ödenirken ilaç firmaları tarafından 

iskonto uygulanır. Bu iskonto kutu fiyatı 3,56 TL‘den az ilaçlar için % 4 bunun dıĢındaki ilaçlar 
için % 11‘dir. Ġskonto uygulamasında jenerik-orijinal ilaç ayırımı yapılmaz. Ġlaç firmalarının 
çeĢitli nedenlerle bu iskontoları arttırmaları mümkün olup, bu artıĢlar SGK tarafından kabul edilir. 

Pozitif liste ve iskonto ile ilgili kurallar devletin tüm kurumlarında aynen uygulanır. 
 

I I . Ödeme Komisyonu 
SGK sağlık yardımlarından yararlananların tedavilerinde kullanılacak ilaçları ve bu 

ilaçların uygulama esaslarını belirlemek üzere Ödeme Komisyonu ve Tıbbi ve Ekonomik 
Değerlendirme Komisyonu kurmuĢtur. Ödeme Komisyonu‘nun çalıĢma usul ve esasları bir 
yönerge ile belirlenir ve Yönerge SGK‘nın resmi internet sitesinde duyurulur. 

Bu komisyonlarda SGK ile birlikte Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, BaĢbakanlık 
Hazine MüsteĢarlığı, BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ile orijinal ve jenerik 
ilaç sektörü temsilcileri bulunur. 

Komisyona ilaç firmaları tarafından ilaçla ilgili yapılacak baĢvuruların esasları ―Ödeme 
Komisyonuna Yapılacak BaĢvuruda Sunulacak Dosya Hakkında Kılavuz‖  da belirtilir.  

Ayrıca firmalar dıĢında ilaçla ilgili yapılan baĢvurular da komisyonu yönerge‘de 
belirtilen görevleri arasında olmak koĢulu ile değerlendirmeye alınır. 
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Komisyonların çalıĢmaları sonucunda alınan kararlar tüm kamu kurumları tarafından 
aynen uygulanır. 

SGK‘nin bedelini ödediği en ucuz eĢdeğer ilaçtan daha ucuz olan ilaçlar komisyonların 
toplantı yapması beklenmeden incelenir ve her hafta duyurulur. Bu Ģekilde Kurum‘un bedelini 
ödediği en ucuz eĢdeğer ilaçtan daha ucuz olan eĢdeğer ilaçlar firmanın baĢvuru tarihinden itibaren 
en fazla bir haftalık bir süre içinde ödeme kapsamına alınabilir. 

 

I I I . Sağlık Uygulama Tebliği 
SGK‘nin, bedelini ödeyeceği ilaçlar ve ödeme kuralları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 

ile duyurulur.  
a) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için Kurum‘dan gelir ve aylık alanlar % 10, diğer 

kiĢiler % 20 oranında katılım payı öder. SUT‘ ta belirtilen durumlarda ilaçlardan katkı payı 
alınmaz. (Örneğin iĢ kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalılar,  Kurumca 
finansmanı sağlanan kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, Sağlık Raporu ile belgelendirilmek 
Ģartıyla SUT eki ―Hasta Katılım Payından Muaf Ġlaçlar Listesi‖  nde yer alan ilaçlar gibi)  

b) Kurumca finansmanı sağlanacak bağıĢıklama hizmetleri kapsamında; Sağlık 
Bakanlığı GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı kapsamına dâhil olmayan aĢıların, Grip aĢısının, 
Pnömokok aĢısının, Hepatit A aĢısının bedelleri,  SUT‘ ta belirtilen hasta grupları için ödenir. 

c) Reçetelere ayaktan tedavide en fazla 4 cins ilaç ve her birinden bir kutu yazılabilir. 
(Bu kuralın istisnaları SUT‘ ta belirtilmiĢtir.) Yatan hastaların tedavisinde kullanılan ilaçların 
hastane eczanelerinden verilmesi gereklidir. Hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar reçeteye 
yazılarak eczanelerden temin edilebilir. Yatan hasta reçetelerine en fazla 5 günlük ilaç yazılabilir. 
Bu ilaçlar için hasta katılım payı ödenmez.  

d) Bazı ilaçların reçeteye yazılabilmesi için Sağlık Raporu veya Sağlık Kurulu Raporu 
düzenlenmesi gereklidir. Sağlık Raporu tek uzman hekim, Sağlık Kurulu Raporu en az üç uzman 
hekim tarafından düzenlenir. 

e) Kurum bazı ilaçların bedelini yalnızca yatan hastada kullanıldığında öder. Bu ilaçlar 
SUT‘ ta bir liste halinde bulunur. 

f) Bazı özel hastalıklarda ilaç kullanımına iliĢkin özel düzenlemeler mevcuttur. (Örneğin; 
antiTNF, antidepresan ve antipsikotik ilaçlar, eritropoietin ve darbopoetin, kanser ilaçları, lipit 
düĢürücü ilaçlar gibi) 

g) Kurumun ―eĢdeğer ilaç uygulaması‖ ; temelde, sınırlandırılmıĢ bir terapotik eĢdeğerlik 
olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj 
formları arasında fiyat karĢılaĢtırması esasına dayanır. 

EĢdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken 
maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin  % 22 fazlasına kadarı dikkate alınır. En ucuz olarak fiyatı 
referans alınacak ilaçların eczacılar tarafından ulaĢılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas 
en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eĢdeğer ilaç grubuna 
dâhil olan ilaçlar arasından en az % 1 pazar payına sahip olması koĢulları gözetilir.  

Bu esasa göre, belirlenen eĢdeğer ilaç gruplarının her birinde belirlenen en ucuz fiyata 
% 22 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami bedel bulunur, hesaplanan kutu 
fiyatını aĢan kısmı Kurumca ödenmez. Sigortalı, Kurum‘un ödeyeceği bedelden daha pahalı bir 
ilacı almak isterse aradaki farkı öder. 

 

SGK Kanser Ġ laç Harcaması 
SGK‘nin kanser ilaçları için gerçekleĢen harcama verilerine bakıldığında;  
2009 yılı için gerçekleĢen toplam ilaç harcaması (13.583.239.524 TL) içerisinde kanser 

ilacı tahakkukuları (1.404.294.274 TL) payının % 10,34 olduğu tespit edilmektedir. 2010 yılının 
ilk 2 aylık verileri incelendiğinde ise; gerçekleĢen toplam ilaç harcaması (2.057.937.781 TL) 
içerisinde kanser ilacı tahakkukuları (229.998.586 TL) payının % 11,18 olduğu tespit 
edilmektedir(Tablo 114).  
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Tablo 114. 2009-2010 Yıllarına Ait Kanser Ġlacı SGK Tahakkuk Verileri 

Yıl SGK Kanser Ġlaçları 
Tahakkuku 
(TL) 

SGK Toplam Ġlaç  
Takakkuku 
(TL) 

Kanser Ġlacı 
Tahakkuklarının  
Toplam Ġçindeki Payı (% 
)* 

2009 Yılı 1.404.294.274 13.583.239.524 10,34 

2010 Yılı (Ġlk 2 Ay) 229.998.586 2.057.937.781 11,18 

*: Satır %si 
Kaynak: SGK Verileri 
 
 SGK‘nin 2009 yılı verilerine göre; kanser hastalığının SGK‘ya maliyeti 

hesaplandığında kanser hastalığına bağlı ilaç tahakkukunun toplam maliyetin % 76,2‘sini 
oluĢturduğu tespit edilmektedir.  

 
Tablo 115. 2009 Yılı SGK Kanser Hastalığı Maliyetleri Dağılımı, *: Kolon % si 

 Tutar                 (TL) %*  

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Ġlaç Tahakkuku 1.490.872.421 76,2 

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Tedavi Tahakkuku 465.267.342 23,8 

 Kanser Hastalığının SGK'ye Toplam Maliyeti 1.956.139.763 100,0 

Kaynak: SGK Verileri 
 

8.1.3. Ġ laç Sektörü BakıĢ Açısından Kanser Ġ laçlarına EriĢim  
Ġlaç sektörü ile ilgili araĢtırmalarda dünyanın önde gelen kuruluĢlarından i3 Innovus, 

―Türkiye‘de Hastaların Kanser Ġlaçlarına EriĢimi Raporu‖nu hazırlamak üzere bir çalıĢma 
gerçekleĢtirmiĢtir. Rapor, AraĢtırmacı Ġlaç Firmaları Derneği (AĠFD)‘nin katkılarıyla Nisan 
2010‘da Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesinin ev sahipliğini yaptığı Kanserin Önlenmesi 
için Asya Pasifik Organizasyonu (APOCP) Kongresi‘nde tüm paydaĢlara sunulmuĢtur. 

Raporda kanser vakalarının sayısı, bu vakalardaki ortalama yaĢam süresi ve yeni kanser 
vakalarının arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve Türkiye‘de kanser tedavisinin, Avrupa ülkelerine 
kıyasla zorlukları bulunduğu, hastaların kanser tanısı aldıktan sonraki yaĢam sürelerinin 
Avrupa‘daki hastalara kıyasla daha kısa olduğu saptanmıĢtır. 

 

 
ġekil 184. Kanser Tedavisi Sonuçlarının Ülkelere Göre Dağılımı 
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Kaynak: Türkiye‘de Hastaların Kanser Ġlaçlarına EriĢimi Raporu, i3 Innovus 
 
Türkiye‘nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kanser ilaçlarına eriĢim bazında karĢılaĢtıran 

rapora göre: 
- Türkiye‘de kanser tedavisinin sonuçları, karĢılaĢtırılan Avrupa ülkelerinden çok daha 

geridedir. Bu durum, Türkiye‘deki kanser hastalarının Avrupa‘dakiler kadar yüksek bir sağkalım 
Ģansına sahip olmadığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

- Sağkalımı olumsuz etkileyen faktörler, ülkeler arası farklılıkları açıklayabilmektedir. 
Bunlardan baĢlıcaları: 

 Geç tanı 
DüĢük hasta farkındalığı 
Yetersiz uzman sayısı 

 Tedaviye geç eriĢim 
Ruhsatlandırma ve geri ödeme süreçlerinin AB ve ABD‘ye kıyasla uzun olması 
Ġyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikasyonu sebebiyle yaĢanan gecikmeler 
Klinik araĢtırmalar için gerekli yasal düzenlemelerin eksikliği 

 Varolan tedavi seçeneklerine kısıtlı eriĢim 
Rapor ve reçeteleme koĢullarındaki kısıtlamalar 
Uzman kısıtlaması 

 Ülkeye özgü kanser nedenleri (ör: sigara tüketim oranı vb.) 

 Genetik özellikler 
- Türkiye‘de Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırma baĢvurularını en fazla 210 takvim günü 

(saat durdurumları hariç) içinde sonuçlandırılmasını öngörülmektedir, ancak AIFD üyelerinden 
elde edilen veriler onkoloji ilaçlarında bu sürenin ortalama 448 gün (saat durdurumları hariç) 
olduğunu göstermektedir. 

- Bu sürenin Mart 2010‘dan itibaren uygulamaya konulan Ġyi Üretim Uygulamaları 
(GMP) sertifikasyon süreci ile 6–12 ay daha uzayacağı öngörülmektedir. 

- Tüm bu sürece ek olarak hastaların ilaca eriĢebilmesi için, yaklaĢık 12-15 ay süren 
ilacın geri ödeme listelerine alınma sürecinin de tamamlanması gerekmektedir. 

- Sonuç olarak Türkiye‘de ilk baĢvuru tarihinden itibaren ilaca eriĢim 3-4 yıl 
sürebilmektedir. 

- 2010 OECD verilerine göre Türkiye‘de kiĢi baĢı sağlık harcaması 767 dolar olup, 
OECD ülkelerinde ortalama kiĢi baĢı sağlık harcaması 3060 dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Aynı 
zamanda Türkiye‘de sağlık harcamalarının GSMH içindeki payı % 6 olup, bu oran  % 9 olan 
OECD ortalamasının altındadır. 

- Türkiye‘de kanser harcamalarının toplam sağlık harcamalarındaki payı % 6 olup, bu 
oran diğer geliĢmiĢ ülkelerdeki oranla benzerlik göstermektedir. Ancak Türkiye‘de kiĢi baĢı sağlık 
harcamasının ve sağlık harcamalarının GSMH içindeki payının düĢük olması sebebiyle, 
Türkiye‘de kiĢi baĢı kanser harcaması 33 avro iken, Avrupa‘da bu değer ortalama 148 avro olarak 
tahmin edilmektedir. 

- Hastaların büyük Ar-Ge yatırımları sonucu geliĢtirilen yeni kanser ilaçlarına eriĢiminin 
artırılması için kansere kaynak oluĢturacak yeni modeller geliĢtirilmesi tavsiye edilmektedir. 

8.1.4. Merkezi Kemoterapi Ġ laç Hazırlama Ünitesi 
Onkoloji hastanelerinde, kanser tedavisi amacıyla kullanılan ilaçların, hastaya özel 

dozlarda, özel donanımlı yerlerde, konusunda uzman kiĢilerce hazırlanması gerekmektedir. Yurtiçi 
ve yurtdıĢında yapılan bilimsel çalıĢmalarda, klasik hazırlama yöntemleri ile her klinikte ayrı ayrı 
ilaç hazırlandığında çok ciddi hatalar oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Bu hatalar, yanlıĢ dozda ilaç 
hazırlanması, yanlıĢ etiketleme sonucu ilaçların ya da hastaların karıĢtırılması, ilaca özel hazırlama 
tekniklerinin bilinmemesinden ve uygun çözücülerin kullanılmamasından kaynaklanan yanlıĢ ilaç 
hazırlamalarıdır. Sitotoksik (hücre öldürücü) etkiye sahip bu ilaçların, hastaya uygulanacak dozu 
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çok hassas olarak belirlenmeli ve hazırlanması sırasında uygun teknik malzemeyle hazırlanması 
zorunludur. Aksi takdirde kanser ilacı, hazırlayan eczacıya zarar verdiği gibi, dozda hata yapılması 
da hastaya etkisiz bir tedavi ya da yüksek toksik etkili bir tedavi yapılmasına neden olmaktadır. 
Yan etkiler daha Ģiddetli olmakta, allerjik reaksiyonlar daha sık görülmektedir. Ġlaçların 
hazırlanması kadar hazırlanan son ürünün uygun dokümante edilmesi, ürün üzerinde hastaya ait 
bilgilerin, dosya numarasının, hazırlanan ilacın adının, miktarının, hazırlanma ve verilme 
zamanının, hazırlama personelinin dikkat etmesi gereken hususlar ile kim tarafından 
hazırlandığının, uygulama personelinin dikkat etmesi gereken hususlar ile kim tarafından 
uygulandığının, nerede uygulandığının, hangi Ģartlarda saklanması, nasıl atılması gerektiğinin ürün 
etiketinde olması gerekmektedir.  

Uygulama aĢamasında hazırlama biriminden gelen ilacın, hasta ile eĢleĢtirilmesi ile 

ilacın farklı hastaya verilmesinin engellenmesi gerekir. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların 

hücre öldürücü etkiye sahip olması nedeniyle bu ilaçların hastanelerin farklı kliniklerin de 

hazırlanması, güçlü etkiye sahip ilaçların personele, hastane yüzeylerine bulaĢma riskini 

arttıracağından, hastanenin tek bir noktasında hazırlanması hayati öneme sahiptir. Kemoterapi 

ilaçları Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitelerinde, konusunda uzmanlaĢmıĢ eczacı ve 

eczacı teknisyenlerince hazırlanmalıdır. Hazırlamanın tüm aĢamalarını dijital olarak dokümante 

edebilecek yazılımlar kullanılmalıdır. Bu yazılımlar aracılığı ile hasta ve reçetenin Merkezi 

Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitelerine gelmesinden, kullanılan ilacın vücudundan atıldığı zamana 

kadar, basamak basamak kontrol noktaları takip edilebilmelidir. Örneğin olası hekimin yazım 

hataları, raporlama hataları, reçetenin yazılıma giriĢ hataları, ilacın teminindeki hatalar, hazırlama 

hataları, ambalajlama hataları, stabiliteyi etkileyebilecek hatalar ve uygulama hataları yazılımlar 

sayesinde kontrol edilebilmelidir. Bu Ģekilde oluĢabilecek sorunlar ortadan kaldırılabilecektir. 

Bu tip yüksek etkili ilaç hazırlamalarda, ilacı dıĢ çevreden izole edebilecek kapalı 

sistemler kullanılmalı, ilaç hastaya uygulanırken kullanılan sistemlerde de kapalılık mutlaka 

zorunlu tutulmalıdır. Yüksek etkili olan bu ilaçların hastaya verilme hızı, tedavinin etkinliği ve yan 

etkinin Ģiddeti ile yakından ilgilidir. Kanser ilaçları mutlaka otomatik pompa gibi hızı hassas 

olarak kontrol edilebilen sistemlerle hastaya verilmelidir. Ayrıca lateks kontrollü infüzyon 

pompaları ile evde tedavi için tasarlanan ve kullanılan pompalar, ilaç bitiminden sonra hastaneye 

geri getirilebilmelidir. Aksi takdirde içerisinde kalıntı ilaçla beraber, hasta tarafından Ģehir 

çöplüğüne atılmaktadır. Bu da ciddi çevresel kirliliğe neden olmaktadır.  

Kapalı sistemlerle hazırlanmayan ilaçların hastadan arta kalan kısımlarının güvenli 

korunması mümkün değildir ve günümüzde atılmaktadır. Birim fiyatları çok yüksek olan ve büyük 

oranda ithal olan bu ilaçlar, merkezileĢmiĢ ilaç hazırlama ünitelerinde,  kapalı sistemlerle 

hazırlandığında kalan ürünler bir sonraki ilgili hastada kullanılabilir. Bu Ģekilde ciddi bir kazanım 

sağlanabilir. Halen ülkemizde kemoterapi ilaçları kutu bazında faturalandırılmaktadır. Ancak 

merkezi üniteler de, kapalı sistemlerle hazırlanan ilaçların faturalandırılmasında bu yöntem, 

mililitre birim fiyat hesaplaması Ģeklinde değiĢtirilebilir. Bu Ģekilde milli gelirimizin israfı ve 

yurtdıĢına çıkıĢı ciddi Ģekilde azaltılabilir. Hastanelerin farklı birimlerinde, çoklu noktada bu 

ilaçlar hazırlandığında, personel koruyucu malzemelerin sarfiyatı da, merkezi sistemlere göre daha 

fazla olmaktadır. Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitelerinde sorumlu olan eczacı hastalara 

kendilerine verilen ilaç ve tedavi hakkında, özellikle kanser ilaçlarında sıklıkla görülen yan etkiler 

konusunda rehberlik hizmeti vermekten sorumlu tutulmalıdır. 2010 yılında Sağlık Bakanlığının 

yayınladığı ve yenidoğan ünitelerinin olduğu yerde mutlaka Total Parenteral Nutrisyon ünitesinin 

olması zorunluluğuna benzer, kemoterapi uygulaması yapan her hastanenin bu standartlarda 

Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitelerine sahip olması gerekliliği üzerinde durulabilir. Bu 

üniteleri kurma imkân veya hasta yoğunluğu olmayan birimlerin, var olan merkezlerden hizmet 

alımı yolu ile ilaçlarını temin etmeleri zorunlu hale getirilebilir. 
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ÖZET VE SONUÇLAR: 
Ülkemiz mevzuatı açısından aĢağıdaki alanlarda yapılacak iyileĢmeler bu ilaçların sağlık 

sistemine erken kazandırılması açısından önem taĢıyacaktır: 
• Gerçek hastalık yükünün doğru olarak değerlendirilebilmesi için kanserle iliĢkili kayıtların 

(ilaç ve diğer tedavi harcamaları) geliĢtirilmesi  
• Kanser ilaçlarına eriĢiminin AB ve ABD ile eĢ zamanlı hale getiri lmesi 
- Ġlaçların ruhsat sürecinin mevzuat ile uyumlu olarak hızlandırılması. Ürünlerin 

ruhsatlandırıldığı ve ödendiği endikasyonların, Avrupa ve dünyadaki uygulamalara paralel 
olması 

- Yetim ilaç statüsünün netleĢtirilerek, ruhsat ve ödeme süreçlerinde bu ilaçlara öncelik 
verilmesi 

- Ruhsatlandırma ve ödeme süreçlerinin/uygulamalarının Ģeffaflık ve öngörülebilirliğinin 
arttırılması 

- GMP denetim sürecinin ruhsatlandırma ile eĢ zamanlı hale getirilmesi için sürenin 
kısaltılmasına yönelik iyileĢtirmeler yapılması 

- Kanser hastalığının önceliği çerçevesinde, kanser ilaçları için ruhsat ve ödeme süreçlerinin 
kısaltılmasına yönelik yeni metotların geliĢtirilmesi  

- Gerekli yetiĢmiĢ insan gücünün temini (eğitim, teĢvik vs.) konusunda planlamalar yapılarak 
uygulanması  

- Onkoloji DanıĢma Komisyonu‘nun toplanma sıklığı ve sayısının artırılması 
• Sosyal güvenlik sistemi açısından yapılan değerlendirme perspektifinde kanser tedavisinde 

yeni nesil ilaçların getirdiği tıbbi değerin yanısıra, bu ilaçların önemli bir bölümü için göz ardı 
edilmemesi gereken bir diğer özellik de, tedaviden daha iyi yarar sağlayacak olan hastaların 
moleküler veya histolojik metotlarla daha iyi tanımlanmasının mümkün olmasıdır. 

• Onkoloji alanında klinik çalıĢmaların onay süreçlerinin hızlandırılması büyük önem 
taĢımaktadır.  

• Türk ilaç firmalarının, dünyanın son teknolojisini kullanma alanında gayret göstermesi,  
AraĢtırma GeliĢtirme (Ar-Ge) çalıĢtırmalarına ve ihracata önem vermeleri gerekmektedir. 

• Klinik araĢtırma ve ilaca erken eriĢim programlarının desteklenmesi ve sürekliliğinin 
sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması sağlanmalıdır. 

Onkoloji hastanelerinde, kanser tedavisi amacıyla kullanılan ilaçların, hastaya özel 
dozlarda, özel donanımlı yerlerde, konusunda uzman kiĢilerce hazırlanması gerekmektedir. Bu 
amaçla ―Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Üniteleri‖nin hizmete sunulmasının faydalı olacağı 
açıktır. Bu üniteler çok sayıda yararlarının yanında, ilaç israfının önlenmesi konusunda da 
ülkemize katkı sağlayacaktır. 

Kemoterapi uygulaması yapan her hastanenin belli standartlarda Merkezi Kemoterapi 
Ġlaç Hazırlama Ünitelerine sahip olması gerekliliği üzerinde durulmalıdır. Bu üniteleri kurma 
imkânı veya hasta yoğunluğu olmayan birimlerin ise var olan merkezlerden hizmet alımı yolu ile 
ilaçlarını temin etmeleri mümkün olabilir. 

 
KAYNAKLAR: 

1. Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
2. BeĢeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi 

Gazete 
3. 25.06.2010 Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı (Sağlık 

Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü sunumu) 
4. Endikasyon DıĢı Ġlaç Kullanımı Kılavuzu (www.iegm.gov.tr) 
5. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü verileri 
6. Türkiye‘de Hastaların Kanser Ġlaçlarına EriĢimi Raporu, i3 Innovus 
7. 20.10.2010 Tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı 

(AraĢtırmacı Ġlaç Firmaları Derneği sunumu) 

http://www.iegm.gov.tr/
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8. Uzm. Ecz. Ahmet Sami BOġNAK, Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitesi Hazırlama 
Konulu Bilgi Notu.  

 

8.2. KANSER VE SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU UYGULAMALARI  
8.2.1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mevzuatı ve ĠĢleyiĢi 
Türkiye‘de ―Sosyal Güvenlik Reformu‖ kapsamında sosyal güvenlik kurumları (Emekli 

Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu) 16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanun ile tek 
çatı altında toplanarak, sosyal sigortacılık iĢlemlerinin ve genel sağlık sigortasının 
yürütülmesinden sorumlu olan ―Sosyal Güvenlik Kurumu‖ kurulmuĢtur.  

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kiĢileri güvence altına alacak, 
sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay eriĢilebilir, aktüeryal (sigorta risklerine ve 
istatistiklere dayanan) ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaĢ standartlarda bir sosyal güvenlik 
sisteminin gerçekleĢtirilmesi amacıyla kurulmuĢ olan Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun görevleri 
5502 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre Ģunlardır: 
1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal 

güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapmak. 
2. Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kiĢileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, 

haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaĢtırmak. 
3. Sosyal güvenliğe iliĢkin konularda; uluslararası geliĢmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve 

uluslararası kuruluĢlar ile iĢ birliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik 
sözleĢmelerine iliĢkin gerekli çalıĢmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ 
uluslararası antlaĢmaları uygulamak. 

4. Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve iĢ birliğini sağlamak.  
5. Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak. 

 
Bugün itibarıyla SGK, ―VatandaĢ odaklı hizmet anlayıĢı içinde etkin, süratli ve kaliteli 

sosyal güvenlik hizmeti sunan, toplumun güvenine sahip ve aktüeryal dengelerini sağlamıĢ, saygın 
bir kurum olmak‖ Ģeklinde vizyonunu belirlemiĢ bulunmaktadır. 

Sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilebilmesi için 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı 
―Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‖ Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde kabul 
edilmiĢtir. Bu Kanun‘un amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kiĢileri 
güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kiĢileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan 
yararlanma Ģartları ile finansman ve karĢılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve 
genel sağlık sigortasının iĢleyiĢi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.  

SGK yapılanması içinde Genel Sağlık Sigortası iĢlemlerini yürütmek üzere ―Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü‖ oluĢturulmuĢtur. SGK ana hizmet birimlerinden birisi 
konumunda olan Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (GSSGM)‘nün görevleri; 
• Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgi li konularda verilen görevleri 

yapmak, 
• Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu 

idareleriyle kiĢisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir Ģekilde 
uygulanmasına katkı sağlamak, 

• Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve iĢverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından 
doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletiĢim araçları ile bilgilendirmek, 

• Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliĢtirmek,  
olarak düzenlenmiĢtir. 
Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası Sistemi ile hedeflenen amaç; 

Türkiye‘de sağlık hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması, eriĢimin kolaylaĢtırılması, herkesin eĢit Ģekilde 
yararlanması, sürdürülebilir bir sağlık sigortası sistemi kurulmasıdır. 
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Reform ile dünyadaki örneklerinden farklı olarak tek bir mevzuat kapsamında tüm 
vatandaĢların ve Türkiye‘de ikamet eden diğer kiĢilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması 
ve sağlıkta temel teminat paketi ile kapsamlı bir sağlık yardımı hizmeti verilmesi 
hedeflenmektedir.  

 

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı 
5510 sayılı Kanun ile; 
- Türkiye‘de ikamet eden tüm vatandaĢlar ile Türkiye‘de çalıĢmakla birlikte iĢi 

gereği baĢka bir ülkede görevlendirilen kiĢiler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler, 
- Sığınmacı ve vatansızlar,  
- Türkiye‘de oturma izni almıĢ ve yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 

sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaĢları,  
Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıĢtır.  
 

Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma ġartları 
- Son 1 yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının 

olması, 
- 60 günden fazla prim ve prime iliĢkin her türlü borcun bulunmaması,  
- Ġsteğe bağlı sigortalı ve Türkiye‘de oturma izni olan yabancılar için 30 gün 

genel sağlık sigortası prim gün sayısının yanında prim ve prime iliĢkin her türlü borcun 
bulunmaması gerekmektedir. 

Ancak; 
- 18 yaĢının altındaki kiĢilere sunulan sağlık hizmetlerinde, 
- Acil hal nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinde, 
- BulaĢıcı hastalıkların tedavisinde, 
- ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarında, 
- KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve insan sağlığına zararlı madde 

bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinde, 
- Analık hallerinde, 
- Tıbben baĢkasının bakımına muhtaç kiĢilere sunulan sağlık hizmetlerinde, 
- Afet ve savaĢ hali ile grev ve lokavt hallerinde, 
prim gün sayısı ve prim borcuna bakılmaksızın sağlık hizmeti sunulur. 
 

Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 63‘üncü 

maddesinde; genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin; 
 Sağlıklı kalmalarını, 
 Hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, 
 ĠĢ kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen 

sağlık hizmetlerinin karĢılanmasını, 
 ĠĢ göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını, temin etmek 

amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri aĢağıda belirtilmiĢtir: 
- KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve insan sağlığına zararlı madde 

bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, 
- KiĢilerin hastalanmaları halinde yapılan ayakta ve yatarak tedaviler, 
- Analık sebebiyle yapılan ayakta ve yatarak tedaviler, 
- Ağız ve diĢ sağlığı hizmetleri ile 18 yaĢından küçük kiĢilerin ortodontik diĢ 

tedavileri, 
- 23 ile 39 yaĢ arası kadınlarda üreme yöntemi tedavilerinin belirli miktarları. 
 
 



- 534 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Finansmanı Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri 
- Estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti, 

- Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen ya da tıbben sağlık hizmeti 
olarak kabul edilmeyen hizmetler, 

- Yabancı ülke vatandaĢlarının genel sağlık sigortası kapsamına girdiği tarihten 
önce mevcut olan kronik hastalıklarının tedavileri. 

 
Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı 

Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya 
bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler tarafından ödenecek tutarı ifade etmektedir. 

5510 sayılı Kanun ile; 
• ĠĢ kazası ile meslek hastalığı halleri, 

• Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri, 
• Afet hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri, 

• Aile hekimi muayeneleri, 
• KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, 

• Kronik hastalıklar ile hayati önemi haiz protez ve ortezler, 
• Kontrol muayeneleri, 

• Organ, doku ve kök hücre nakli, 
dıĢındaki sağlık hizmetlerinden asgari ücretin % 75‘ ini aĢmayacak Ģekilde belirli 

oranlarda katılım payı alınması öngörülmüĢtür. 
 

YurtdıĢında Tedavi 
5510 sayılı Kanun ile; Türkiye‘de tedavisinin yapılamadığı tespit edilen kiĢilerin ayrım 

yapılmaksızın yurtdıĢına tedaviye gönderilmesine ve ülkemizde yapılamayan tetkiklerin yurt 
dıĢında yaptırılmasına imkân sağlanmıĢtır. 

 
Sağlık Hizmetlerinin Sağlanması 

Sağlık hizmetleri özel ve resmi sağlık hizmeti sunucuları ile yapılacak sözleĢmeler 
yoluyla sağlanmaktadır.  

Genel Sağlık Sigortalıları sözleĢmeli kamu ve özel sağlık hizmeti sunucularından 
istediklerine müracaat edebilmektedirler. 

SözleĢmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ve vakıf üniversiteleri belirli bir tavan 
oranında kiĢilerden ilave ücret talep edebilmektedirler. 

Acil hallerde sözleĢmesiz sağlık kuruluĢlarına yapılan müracaatlarda tedavi bedelleri 
karĢılanmakta olup, bu durumda, sözleĢmeli ve sözleĢmesiz sağlık kuruluĢları tarafından ilave 

ücret alınmamaktadır. 
Koruyucu sağlık hizmetleri, Genel Sağlık Sigortası ile ilk defa sağlık sigortası 

kapsamına alınmıĢ olunup; bağıĢıklamaya yönelik sağlık hizmetleri ve erken tanı ve tedaviye 
yönelik sağlık hizmetleri SGK tarafından karĢılanmaktadır. 

 
Ġ lave Ücret Uygulaması 

Kurumumuzla sözleĢmeli vakıf üniversiteleri dâhil özel sağlık hizmeti sunucularınca 
hastalardan ilave ücret alınabilmektedir. 5510 sayılı Kanun ile ilave ücrete sınır getirilmiĢ olup 

tavan oranını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiĢtir. 
Ancak, ilave ücret alınmaksızın karĢılanan sağlık hizmetleri aĢağıda sıralanmıĢ 

bulunmaktadır: 
- Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan 

sağlık hizmetleri,  
- Yoğun bakım hizmetleri, 
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- Yanık tedavisi hizmetleri, 
- Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 
- Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,  
- Organ, doku ve hücre nakilleri,  
- Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi iĢlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 
- Diyaliz tedavileri, 
- Kardiyovasküler cerrahi iĢlemleri. 
 
Bu hizmetlerin ücretsiz ve ilave ücret ödemeden temininin ancak SGK ile sözleĢmeli 

olan sağlık hizmeti sunucuları için geçerli olduğu hususu akılda tutulmalıdır. Ayrıca, üniversite 
hastanelerinde de hekim seçimi uygulanırsa, yine döner sermayeye ek ücret yatırılması 
gerekmektedir.  

 

Otelcilik Hizmetleri ve Ġstisnai Sağlık Hizmetleri 
SGK ile sözleĢmeli sağlık kurum ve kuruluĢlarınca otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık 

hizmetleri için Kurumca belirlenen bedellerin üç katına kadar ilave ücret alınabilmektedir. 
 

Sağlık Hizmetlerinin Bedelleri 
Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kiĢilere ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek 

giderlerinin bedelleri ile finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin bedellerini belirlemeye ―Sağlık 
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu‖  yetkili kılınmıĢtır.  Komisyon, ÇalıĢma ve Sosyal Güvelik 
Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığını, 
Hazine MüsteĢarlığını temsilen birer üye ve Sosyal Güvenlik Kurumunu temsilen iki üyeden 
oluĢmaktadır.  

 
 

Ödeme Yöntemleri  
Sağlık hizmetlerinin karĢılanmasında üç tür ödeme yöntemi uygulanmaktadır: 
1. Hizmet baĢı ödeme yöntemi 
2. Tanıya dayalı iĢlem (paket) üzerinden ödeme 
3. Ayaktan tedavide baĢvuru baĢına ödeme yöntemi 
 

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 
5510 sayılı Kanun çerçevesinde; 
- Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin, 
- Yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usullerinin, 
- Bu hizmetlere iliĢkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca 

belirlenen ödenecek bedellerin,  
bildirilmesi amacıyla Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayımlanmaktadır.  
Son SUT, 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiĢ bulunmaktadır. 

 

8.2.2. Kanserli Hastalarda SGK Uygulamaları 
Yukarıda verilen SGK mevzuatı ve uygulamaları ıĢığında kanser hastalığı özelinde SGK 

uygulamaları gözden geçirilecek olursa; 
 
5510 sayılı Kanun kapsamı ile;  
- KiĢilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kiĢiye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetleri, 
- Ġnsan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetleri, 
genel sağlık sigortası kapsamına alınmıĢtır. 
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2008 SUT ile 01.10.2008 tarihinden itibaren; 
1) ―Kadınlarda meme kanseri tarama programı‖  kapsamında 50-69 yaĢ arası kadınlara; 
- Her yıl yapılacak muayene, 
- 2 yıl aralıklarla yapılacak mammografi çekimi, 
- Gerek görülen vakalarda meme ultrasonografisi,  
2 ) “Kadınlarda serviks kanseri tarama programı‖  kapsamında 20 yaĢ üstü kadınlara; 
- Her yıl yapılacak muayene + pap smear tetkiki, 
- Gerekli görülen vakalarda kolposkopi tetkiki,  
3) Kolorektal kanserler için 50-74 yaĢ arası erkek ve kadınlarda her yıl yapılacak olan 

―dıĢkıda gizli kan tetkikleri‖ , 
4) Prostat kanserleri için 50 yaĢ üstü erkeklere her yıl yapılacak olan ―PSA tetkikleri‖  
kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti kapsamında Kurumca (SGK) karĢılanmaya 

baĢlanılmıĢtır. 
Ancak; KETEM tarafından kanser erken tanısı kapsamında yapılan tarama amaçlı 

iĢlemler, Sağlık Bakanlığı ile mutabakat sonucu yayımlanan 2010 SUT‘ ta, kiĢiye yönelik koruyucu 
sağlık hizmeti kapsamından çıkarılmıĢtır. Söz konusu tarama amaçlı iĢlemler, KETEM‘ ler 
tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edilmekte olup, SGK tarafından Sağlık Bakanlığı‘na 
verilen global bütçe içerisinde yer almaktadır.  

Tarama amaçlı olmayan kanser erken tanısına yönelik tüm iĢlemler SGK tarafından 
karĢılanmaktadır. (Tablo 116)  

 
Tablo 116. SGK Tarafından KarĢılanan, Kanser Erken Tanısına Yönelik ĠĢlemler 
(Tarama Amaçlı Olmayan ) 

SUT Kodu ĠĢlem Adı 

620.240              Kolposkopi 

801.590      Mammografi (tek meme)  

803.430            Meme US (bilateral) 

803.440       Meme US (unilateral) 

903.220  Prostat spesifik antijen (PSA) 

905.930  Gaitada gizli kan aranması 

909.340   Servikal veya vajinal sitoloji  

Kaynak: SGK Verileri 
 
Kanser hastalarının her türlü tedavileri (kemoterapi, radyoterapi, cerrahi müdahale vb.) 

SGK tarafından karĢılanmaktadır. 
01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010 SUT doğrultusunda; hematolojik veya 

onkolojik malignensi bulunan kiĢilerden, ayakta tedavide muayene katılım payı alınmamaktadır.  
Kurumla sözleĢmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri tarafından 

kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) için ilave ücret talep 
edilmemektedir. 

Ayrıca, 2010 SUT ile kanser hastalarının yerleĢim yeri dıĢına yapılan sevklerinde istisnai 
düzenleme yapılmıĢ ve 01.04.2010 tarihinden itibaren; kanser tedavisi ve/veya kontrolü için 
yerleĢim yeri dıĢına yapılan sevklerde, tedavinin sağlandığı en yakın yere sevk Ģartı 
uygulanmaksızın hastanın sevk edildiği yerleĢim yeri esas alınarak yol gideri ödenmeye 
baĢlanılmıĢtır.  

Ayaktan tedavilerde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılan onkolojik ön 
tanı / tanı konulmuĢ hastalıklara iliĢkin sağlık hizmet bedelleri, vaka baĢı ödeme uygulamasına 
dahil edilmemiĢtir ve hizmet baĢına ödeme yöntemi ile ödenmektedir. 
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Sintigrafi, SPECT, PET, vb. iĢlemlerin tekrarlarında uygulanan 180 gün 
sınırlandırmaları,  2010 SUT ile kaldırılmıĢtır. 

Sadece; PET çalıĢmasının tekrar yapılabilmesi için bir önceki PET çalıĢmasından sonra 
asgari 3 (üç) ay süre geçmiĢ olma Ģartı aranmaktadır. Ancak kanser tedavisi yanıtının belirlenmesi 
amacıyla ve nüks Ģüphesi nedeniyle erken dönemde yapılacak PET çalıĢmaları için bu Ģart 
aranmamaktadır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
  5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘yla genel sağlık 

sigortasına iliĢkin olarak; 
• Kapsama alınan kiĢilerin, aynı sağlık hizmetlerinden eĢit Ģekilde yararlandırılması, 
• ÇağdaĢ sağlık anlayıĢı benimsenerek, kiĢilerin hasta olduktan sonraki tedavilerine ait 

bedellerin ödenmesinin yanında, hasta olmalarını önlemeye yönelik koruyucu sağlık 
hizmetlerinin kapsama alınması, 

• 18 yaĢ altı çocukların, anne veya babalarının genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmesine ve 
30 günlük genel sağlık sigortası primi ödenmiĢ olmasına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden 
yararlandırılmaları, 

• Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmeti olarak kabul edilmeyen hizmetler ile estetik amaçlı 
hizmetler dıĢındaki tüm sağlık hizmetlerinin sağlık teminat paketi içinde yer alması, 

• Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kiĢilerin ikamet yeri dıĢına sevki halinde; yol parası, 
zaruri masraf ve refakatçi giderlerinin ödenmesi,  

     öngörülmüĢtür. 
Kanser hastalığı özelinde hastalarımızın hizmete eriĢimini artıracak özel önlemler 

alınmıĢ bulunmakta ve yenilenen SUT vasıtasıyla her geçen gün iyileĢtirmeler yapıldığı 
gözlenmektedir. Ancak, özel hastanelerde kanserli hastaların ayakta tedavilerinde muayene katılım 
payı ve Kurumla sözleĢmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri tarafından kanser 
tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) için ilave ücret talep edilmemesi 
hususlarına rağmen, kanser tanısı ile hastaneye kabulden sonra ilave ücretlerin özel sağlık hizmet 
sunucularınca hastadan talebi bir realitedir. Bu çeliĢkinin nereden kaynaklandığının (otelcilik 
hizmetleri, konsültasyon ücretleri vb.) araĢtırılarak giderilmesi konusunda gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir. 

Kanser erken tanı ve tedavisine yönelik tarama tetkiklerinin (mamografi, kolposkopi vs.) 
SGK tarafından Sağılık Bakanlığı‘na ödenen global bütçe uygulaması içinde yer alarak sadece 
KETEM‘ lerce ücretsiz yapılabildiği anlaĢılmakta olup, hastalarımız ve hekimlerimizin 
mağduriyeti açısından uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinde fayda olacaktır. 

 KETEM‘ lere ödenen bütçenin global bütçe dıĢına alınması haricinde, tarama amaçlı 
iĢlemlerin KETEM‘ ler dıĢında da (belediyelerin veya özel hastanelerin bile tarama yapmasına izin 
verecek Ģekilde) ödemeye alınması gerekmektedir. Ancak, tarama hizmeti alınan sağlık hizmeti 
sunucuları için belirli standartların Sağlık Bakanlığınca geliĢtirilmesi ve ayrıca merkezi KETEM 
veri tabanına bilgi aktarımının sağlanması gerekmektedir. Bu standartları ve Ģartları sağlayan 
merkezlerde tarama maksatlı yapılan tetkiklerin geri ödeme kapsamına alınması uygun olacaktır. 

 Ayrıca, hastanelerimizde (devlet, özel ve üniversite hastaneleri) tarama yapılmak amacı 
ile istenecek tetkiklerin ödenmesinin sağlanması amacı ile, tanının mevzuata uydurulması yani 
kanser ön tanısı girilmesi gibi uygulamalara ve sonuç olarak da istatistiksel anlamda yanlıĢ verilere 
yol açılabileceği hususu göz önünde tutulmalıdır. SGK tarafından sonuçta zaten ödenmekte olduğu 
düĢünülen paranın yanlıĢ yollara ve verilere sebebiyet vererek yanlıĢ bilgilere götürdüğünden 
endiĢe duyulmaktadır.  

Hastalarımızın böylesine acil tedavi gerektiren bir hastalık konusunda özel sağlık 
hizmeti sunucularından da etkin bir Ģekilde yararlanabilmelerinin sağlanması için ilgili Kurumca 
sigortalılarının bilgilendirmelerinin sağlanması gerekmektedir. 
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Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan tebligatların kanser tanısı, tetkiki ve tedavisi ile 
ilgili uygulamaları içeren bölümlerinin sağlık hizmet sunucularında halkın göreceği ve dikkatini 
çekeceği yerlere asılarak duyurulması zorunlu hale getirilmelidir.   

 

KAYNAKLAR: 
1. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Dr. Hüseyin ÖZBAY Sunumu, Nisan 2009 
2. 16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı ―Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu‖  
3. 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı ―Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‖  
4. 25.06.2010 Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Dr. Hasan 

ÇAĞIL (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) Sunumu 
5. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Veri leri 
 

a. TÜRKĠYE’DE KANSER HARCAMALARI VE MALĠYET ETKĠNLĠK 
ÇALIġMALARI  

Dünyada ve Türkiye‘de kanser hastalığının hızla yaygınlaĢması, Türkiye gibi birçok 
ülkede hastalığın daha çok ilerlemiĢ evrelerde fark edilmesi, önleyici politikaların yetersiz kalması, 
toplum sağlığını yaĢam kaybı, kaliteli yaĢam yıllarında azalma gibi konularda olumsuz 
etkilemektedir.  

Ayrıca kanser hastalığının önemli bir ilaç ve tedavi maliyeti gerektirmesi, sağlık 
sisteminin finansman yapısını ve sunum kalitesini orta ve uzun dönemde olumsuz yönde 
etkileyecek önemli bir risk unsuru oluĢturmaktadır. Tüm dünyada kanser insidansında (yeni vaka) 
ve mortalite hızlarındaki (ölüm) artıĢ, kansere ayrılan kaynaklarda da artıĢları beraberinde 
getirmiĢtir. Nitekim toplam harcama düzeyi açısından AB ülkeleri ile karĢılaĢtırıldığında, 
Türkiye‘nin doğrudan kanser tedavisine yönelik en fazla harcama yapan ilk altı ülke içinde yer 
aldığı görülmektedir. 

Kanser harcamaları ile ilgili değerlendirmeye geçmeden önce dünyada ve Türkiye‘de 
artan sağlık harcamalarının genel yapısı ve temel problemler üzerinde durmak gerekmektedir. 

 

8.3.1. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Harcamaları 
Dünyada ve Türkiye‘de sağlık harcamaları artmaktadır. OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development - Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü ) 2009 yılı 
verileri baz alındığında ülkelerin kiĢi baĢı sağlık harcamalarının son 10 yıllık dönemde ortalama 
% 4,1 oranında arttığı görülmektedir. Bu artıĢ aynı dönemde Türkiye‘de % 9 ile daha yüksek 
oranda çıkmaktadır. KiĢi baĢı kamu sağlık harcamaları açısından bakıldığında bu oranlar sırasıyla 
%  4,3 ve % 11 oranlarında çıkmaktadır. Bu artıĢ sağlık harcamalarını Türkiye dâhil birçok ülkede 
kamu harcamaları içinde sosyal güvenlik ve sosyal korumadan sonra ikinci büyük harcama alanı 
haline getirmiĢtir.  

Bu çerçevede, 2000‘ lerin baĢında Türkiye‘de GSYĠH‘ye oran olarak % 3‘ ler düzeyinde 
olan kamu sağlık harcamaları 2009 yılında % 5‘ ler düzeyine çıkmıĢtır. Satın alma gücü paritesine 
göre Dolar cinsinden düzeltilmiĢ kiĢi baĢına kamu sağlık harcamalarındaki artıĢ ise bu dönemde 
%  60‘ ın üzerindedir (OECD 2009).  
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ġekil 185. Türkiye‘de Kamu Sağlık Harcamalarının GeliĢimi (2000-2010) 
Kaynak: Emil, Yılmaz , 2010 
 
Türkiye‘de sağlık sistemi 2003 yılından bu yana baĢlayan süreç ile birlikte radikal 

değiĢikliklerle yüz yüze kalmıĢ ve sağlık hizmetlerinin hem finansmanında hem de sunumunda 
çok önemli reformlar gerçekleĢmiĢtir. Bu reformların önemli sonuçlarından biri toplumun sağlık 
hizmetlerine eriĢiminin geliĢmesi olmuĢtur. Örneğin, eriĢimin geliĢmesinin en önemli 
göstergelerinden biri olan yıllık kiĢi baĢına hekime baĢvuru sayısı, reformlar öncesinde 2,6 iken 
2009 yılında 7‘ye kadar ulaĢmıĢtır. Bu değiĢim beraberinde kaçınılmaz olarak sağlık 
harcamalarının artmasını ve eldeki sınırlı kaynakları mümkün olan en verimli Ģekilde kullanma 
ihtiyacını da beraberinde getirmiĢtir. Kanser insidansının artıĢ beklentisi, sağlık hizmetlerinin 
finansmanı içerisinde kanser için yapılan harcamaların da artması beklentisini doğurmaktadır.  

Türkiye uluslararası karĢılaĢtırılabilir nitelikteki sağlık harcaması verilerine ilk kez 1999 
ve 2000 yılları için ulaĢabilmiĢtir. OECD Sağlık Hesapları Sistemi ile uyumlu Ulusal Sağlık 
Hesapları çalıĢması (USH) 1999 ve 2000 yılları için yapılmıĢ ve bu yıllar için Türkiye 
karĢılaĢtırılabilir ve ayrıntılı sağlık harcamaları verilerine sahip olmuĢtur.  

O dönemden sonra sağlık harcamaları ile ilgili tahminler, kamunun yaptığı harcamaların 
tedavi ve ilaç giderleri olarak toplanıp, özel sektör harcamalarının da çeĢitli varsayımlara 
dayanılarak tahmin edilmesi ile oluĢturulmuĢtur. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi 2003 yılından 
itibaren sağlık politikalarında, sağlık hizmetlerine eriĢimi ve kullanımı önemli ölçüde değiĢtirmesi 
beklenen reformlar gerçekleĢmiĢtir. Bunlar arasında en önemlileri olarak Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) hastanelerinin Sağlık Bakanlığı‘na devredilmesi ve böylece SSK mensuplarının 
hizmetlere eriĢim kapsamının geniĢlemesi, SSK mensuplarının reçetelerini serbest eczanelerden 
alabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, YeĢil Kart kapsamının sadece yatan hasta 
hizmetleri için olmaktan çıkıp ayakta sağlık hizmetleri ile reçeteleri de kapsar hale gelmesi ve 
sağlık hizmetlerinde performansa dayalı ücret ödeme sistemine geçilmesi sayılabilir. Sağlık 
hizmetlerine eriĢimi ve kullanımı, dolayısıyla sağlık harcamalarını önemli ölçüde etkileyen bu 
politika değiĢikliklerinin etkisi üzerine yapılmıĢ araĢtırmaların olmaması nedeniyle özellikle sağlık 
harcamalarının yapısındaki değiĢiklikleri izlemek mümkün olmamıĢtır.  
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USH çalıĢmasının devam ettirilmesi görevi Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK)‘na 
verilmiĢ olup, Sağlık Bakanlığı‘nın desteği ile çalıĢmalar sürdürülmektedir ve Ocak 2011 tarihinde 
sonuçların yayınlanması planlanmaktadır. 

Türkiye‘nin Avrupa Birliği ile uyum çalıĢmalarının önemli sonuçlarından biri, TÜĠK‘ in 
AVROSTAT ile uyumlu veriler üretmesi zorunluluğu doğmuĢtur. AVROSTAT, AB‘ye üye 
ülkelerin sağlık harcamalarının OECD Sağlık Hesapları Sistemi ile uyumlu olarak tutulmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bunun önemli nedenlerinden birisi, AB ülkeleri arasında sağlık 
harcamalarının tanımını ve veri toplama yöntemlerini standardize ederek ülkeler arasında 
karĢılaĢtırılabilir bir veri tabanına sahip olmaktır. Bu kapsamda TÜĠK sağlık harcamalarını aynı 
sistemle toplama çalıĢmalarına yeniden baĢlamıĢ ve bu çalıĢma ile ilgili ilk sonuçları Mart 2010‘da 
web sitesinden yayınlamıĢtır. Ancak burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, yayınlanan 
verilerin çok yüzeysel sağlık harcaması verileri olduğu ve özellikle herhangi bir hastalık ya da 
sağlık politikasının önemli bir alanına iliĢkin öngörülerde bulunmayı çok mümkün kılmamasıdır. 
Toplam sağlık harcamaları ve bunların kamu özel dağılımı elbette önemli konular olup sağlık 
harcamalarının genel görünümü ve bu harcamaların ülke ekonomisi içindeki yeri ile ilgili olarak 
önemli veriler sağlamaktadır. Ancak bu harcamaların hangi finansman kurumu tarafından hangi 
hizmet sunucusundan hangi hizmeti almak üzere yapıldığının bilinmemesi sağlık politikası 
belirleme sürecinde çok önemli veri eksikliği anlamına gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu 
eksikliklerin TÜĠK tarafından giderilmesi sağlık politikalarının daha bilimsel esaslara dayalı 
olarak yapılabilmesi anlamına gelecektir.  

TÜĠK‘ in en son yayınladığı rakamlara göre Türkiye‘de 2007 yılında Gayrisafi Yurtiçi 
Hâsılanın (GSYĠH) % 6‘sı sağlığa ayrılmıĢtır. ġekil 186‘da da görüldüğü üzere USH 
hesaplamalarının yapıldığı 1999 yılından bu yana sağlığın ülke ekonomisi içindeki payı önemli 
ölçüde artmıĢtır. Bu artıĢın temel nedeni yukarıda da ifade edildiği Ģekilde sağlık sektöründe 
birçok alanda gerçekleĢtirilen reformlar olmuĢtur. Türkiye‘nin geliĢmiĢlik düzeyi ve ortalama 
geliri açısından bakıldığında mevcut durumda sağlık sektörüne ilave kaynakların ayrılmasından 
çok mevcut kaynakların doğru zamanda ve yerde kullanılması önem kazanmaktadır. KiĢi baĢına 
sağlık harcaması açısından bakıldığında ise sağlık harcamaları OECD ülkeleri içinde en düĢük 
orana sahiptir. Yine TÜĠK rakamlarına göre 1999 yılında kiĢi baĢına sağlık harcaması 78,7 TL 
(186 ABD doları) iken 2007 yılı kiĢi baĢına sağlık harcaması 724,6 TL (553 ABD doları) olarak 
gerçekleĢmiĢtir (TÜĠK, 2010).  

 

 
ġekil 186. Toplam Sağlık Harcamalarının GSYĠH Ġçindeki Payı 
Kaynak: TÜĠK, 2010 
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Bir sağlık sisteminin finansal risk koruma açısından ne durumda olduğunun en önemli 
belirleyicisi toplam sağlık harcamaları içinde kamu harcamaları ve özel harcamaların payıdır. 
Katkı payları dıĢında cepten yapılan harcamaların finansal risk koruma açısından olumsuz yönleri 
bulunmaktadır. Bu nedenle özel harcamaların, özellikle cepten yapılan harcamaların toplam sağlık 
harcamaları içindeki payının azalmasına olumlu bir geliĢme olarak bakılabilir. AĢağıdaki 
grafiklerde toplam sağlık harcaması içindeki kamu/özel payı ve cepten yapılan harcamaların 
toplam sağlık harcamaları içindeki payı sunulmaktadır. AĢağıdaki Ģekillerde de görüldüğü üzere 
1999 yılı ile karĢılaĢtırıldığında her iki oranda da düĢüĢ yönünde bir eğilim gözlenmiĢtir ki bu 
özellikle finansal risk koruma açısından sistemin geçmiĢe göre daha iyi olduğunu göstermektedir.  

 

 
 ġekil 187. Kamu ve Özel Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamaları Ġçindeki 
Payı (% ) 
 Kaynak: TÜĠK, 2010 
 

 
ġekil 188. Cepten Yapılan Harcamaların Toplam Sağlık Harcamaları Ġçindeki Payı 
Kaynak: TÜĠK, 2010 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere her ne kadar TÜĠK tarafından yayınlanan rakamların 

OECD sistemi ile uyumlu olduğu belirtilse de Ģu ana kadar yayınlanan rakamlar, kapsamlı politika 
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analizleri yapılacak ayrıntıda değildir. Türkiye‘de sağlıklı sağlık politikaları belirleyebilmek ve 
politikaların uygulama sonuçlarını değerlendirebilmek için bu analizlerin bir an önce 
tamamlanarak kullanıma sunulması gerekir.  

Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kullanılan MEDULA 
sisteminden de söz etmek gerekmektedir. ġu anda herhangi bir hastalık ile ilgili harcamalara 
iliĢkin en kapsamlı ve güvenilir bilgiyi bu sistemden elde etmek mümkündür. SGK‘de politika 
belirleyicilerin bu sistemden gelen verileri önemli ölçüde kullandıkları bilinmektedir. Ancak bu 
verilerin sadece kurum içinde kalması ve yayınlanmaması ve hastaların gizlilik hakkını gözeterek 
akademik çevrelerin kullanımına açılmaması bu çok önemli kaynağın gerçekte sağlayabileceği 
faydalardan daha az fayda ile kullanılması anlamına gelmektedir.   

 

8.3.2. Dünyada ve Türkiye’de Kanser Harcamalarındaki GeliĢmeler  
 
Dünyada Kanser Harcamalarının GeliĢimi  
Tüm dünyada kanser insidanslarının ve buna paralel morbidite ve özellikle mortalitenin 

hızla arttığı düĢünülürse kanser maliyetini hesaplamanın diğer hastalıklara göre daha sıkıntılı 
olduğu görülecektir. Fakat göz önünde tutulması gereken en önemli gerçek veri kanserin tüm 
dünyada ciddi  yaĢam kaybına yol  açtığı bu kaybın AB ülkelerinde sağlıklı yaĢam yıl larının 
%  16,7‘sinin kaybı iken ABD ve Kanada‘da ise %  12,5 gibi önemli bir rakam olduğudur.  

Kanserin topluma maliyeti dediğimizde;  

 Birincil, ikincil korunma ve tedavi maliyetlerini kapsayan doğrudan maliyet, 

 Hastalığa bağlı yaĢam standartlarında bozulma, iĢ güç kaybı, aileye etkiler gibi 
dolaylı maliyet hesapları kullanılmaktadır.  

Her ne kadar ilk kalem daha fazla olacak gibi görünse de ülkeler için yapılan 
hesaplamalar, aslında dolaylı maliyetin kansere bağlı maliyetin % 70-80‘ ini oluĢturduğunu 
göstermiĢtir. Örneğin Amerikan Sağlık Enstitüsü (NIH)‘nün raporlarında kansere bağlı hastalık 
maliyeti 2000 yılında % 71, 2002 de ise % 65 olarak görülmektedir. Kanada 1998 verilerine göre 
de bu oran %  83‘e kadar çıkmaktadır. 

Farklı ülkelerde farklı kanser türlerinin maliyetleri, tarama ve tedavi programlarının 
maliyet etkinlik ve etkililiklerinin araĢtırıldığı çeĢitli yıllara ait çalıĢmalar mevcuttur. Genel olarak 
ülke verilerine baktığımızda Avrupa‘da Almanya ve Fransa‘da genel sağlık bütçesine göre kanser 
harcamalarının oranının % 6,6 ve % 5,3 olduğu rapor edilmiĢtir. Hollanda‘da bu oran 1988 de 
% 4,8, 1994 de % 3,2 ve 2004 de % 4,1 gibi bir seyir göstermektedir.  

Polder ve arkadaĢları 2005 yılındaki çalıĢmalarında, kanser harcamalarının toplam sağlık 
harcamalarının Ġngiltere‘de % 3,9, Almanya‘da % 4,8, Hollanda‘da % 3,9 ve Ġsviçre‘de % 4,7‘si 
olduğunu bulmuĢlardır. Fakat Ġngiltere ile ilgili veriler baĢka bir çalıĢmada daha yüksek 
çıkmaktadır. Bosanquet ve Sikora (2004) 2000-2001 yılları arasında Ġngiltere‘de tüm sağlık 
harcamalarının % 10,6‘sının kansere ayrıldığını ifade etmiĢlerdir. Bosanquet ve arkadaĢları (2005) 
gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan‘da bu oranın % 5 
civarında olduğu ifade etmiĢlerdir.  

Ġzleyen tablo bize AB ortalamasında toplam sağlık harcamalarının % 6,4‘ünün kanser 
tedavisine gittiğini göstermektedir. Avrupa Birliği ülkeleri içinde Ġsveç % 7 ile ortalamanın üstüne 
çıkarken Polonya, Hollanda, Çek Cumhuriyet gibi ülkelerde % 4-5‘ lere düĢmektedir. Kanser 
tedavi maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki oranı AB dıĢı ülkeler grubunda yer alan 
Amerika‘da % 4,7 olurken Japonya‘da % 9,3‘e çıkmaktadır.  

Kanserli hastaların doğrudan maliyetlerinin dağılımına bakıldığında hastalık 
maliyetlerinin çoğunun hastanede tanı, izlem ve tedavi masrafı olduğu görülmektedir. Ayakta 
tedavi maliyetleri ise hastane maliyetlerine göre daha düĢüktür. Bu tabloya göre ilaç maliyetleri ise 
% 4-16 arasında değiĢim göstermektedir. Hastaların kemoterapi uygulamaları çoğunlukla kapsamlı 
merkezlerde paket hizmet olarak gerçekleĢmekte veya hastanede yatıĢları sırasında hastaya 
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uygulanmaktadır. Bu durum ilaç maliyetlerinin bir kısmının hastane maliyetleri içinde yer 
almasına neden olmaktadır.  

 
Tablo 117. Bazı Ülkelerde Kanser Tedavi Maliyetleri ve Kanser Harcamaları 
(Maliyetler SGP ile düzeltilmiĢtir.) 

Doğrudan 

Kanser 

Maliyetleri

Kişi Başına 

Düşen 

Doğrudan 

Toplam Sağlık 

Maliyetleri İçinde  

Toplam Sağlık 

Harcamaları  

(Tedavi) Nüfus

(€ milyon)

Kanser 

Maliyetleri (€)

Kanserin Oranı 

(%) (€ milyon) 2004

Avusturya 1.247 153 6,6 18.897 8.175.000

Belçika 1.543 148 6,6 23.375 10.399.000

Çek Cumhuriyeti 514 50 5,0 10.287 10.211.000

Danimarka 760 141 6,6 11.516 5.401.000

Finlandiya 571 109 6,6 8.648 5.228.000

Fransa 7.458 124 5,3 140.714 60.200.000

Almanya 12.108 147 6,6 183.455 82.491.000

Yunanistan 1.168 106 6,6 17.698 11.060.000

Macaristan 495 49 5,0 9.897 10.107.000

İrlanda 513 127 6,6 7.769 4.044.000

İtalya 6.725 117 6,6 101.888 57.553.000

Hollanda 1.502 92 4,1 36.643 16.275.000

Norveç 890 194 6,6 13.478 4.592.000

Polonya 1.138 30 5,0 22.758 38.180.000

Portekiz 930 89 6,6 14.098 10.509.000

İspanya 4.367 102 6,6 66.169 42.692.000

İsveç 1.316 146 7,0 18.802 8.994.000

İsviçre 1.471 199 6,6 22.294 7.391.000

İngiltere 5.634 94 5,0 112.719 59.778.000

Avrupa 56.664 125 6,4 841.105 453.280.000

ABD 62.321 212 4,7 1.325.988 293.655.000

Kanada 5.013 157 6,7 74.818 31.946.000

Japonya 19.750 155 9,3 212.370 127.687.000

Avustralya 2.199 109 5,2 42.298 20.111.000

Yeni Zelanda 413 102 6,6 6.261 4.061.000

Güney Afrika ND ND ND 12.586 42.769.000  
Kaynak: Jönsson ve Wilking, 2007 
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Tablo 118. Kanser Harcamalarının Hastane, Ayakta Tedavi, Ġlaç Olarak %  Dağılımı 

Hastanede Ayakta İlaçlar

hasta bakımı Hasta Bakımı

Almanya (2002) %67 + %9 diğer 16% 8%

İsveç (2002) %75 (hastane)

%15 (evde bakımı 

kapsayan) 10%

Fransa (1998) 83%

%7 + %6 ulaşım 

maliyetleri 4%

Hollanda (1994)

%60 + %11 ( hastane 

dışında kurum) 18% 11%

Kanada (1998) 75%

%17 ( doktor ve ek 

maliyetler) 9%

ABD (1990) 65% 31% 4%

Avustralya (1993/1994)

%71 (Bakım evini 

kapsayan) 26% 3%

İspanya (1998, tek bölge) 77% 7% 16%  
 Kaynak: Jönsson ve Wilking, 2007 
 
Ġlaç hesaplamalarındaki farklılıklar, kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların özellikle 

antikorların ve hematopoietik ilaçların oldukça yaygın baĢka hastalıkların tedavisinde de 
kullanılıyor olmaları (hepatit, artrit, böbrek hastaları vs), bu ilaçların fiyatlarının oldukça yüksek 
olması ve bu nedenle kodlamayla yapılan hesaplarda ilaç üzerinden gidildiğinde endikasyon 
farklılıklarının olmasından kaynaklanmaktadır. Bazen de medikal tedaviler doğrudan hastanenin 
bünyesindeki ilaç rezervinden uygulanmakta bu da ilaç fiyatlandırmasında farklılık 
oluĢturabilmektedir. 

AB ülkelerinde kanser tedavisinde kullanılan ilaç harcamaları kiĢi baĢına düĢen sağlık 
harcamalarının % 13‘ünü oluĢturmakta ve bu yaklaĢık 7,3 milyar avro‘ya karĢılık gelmektedir 
(aynı yıl verileri ABD de 11 milyar Avro). Kemoterapötik ilaçlar referans alındığında ise kanser 
tedavisinde kullanılan ilaçlar tüm ilaç maliyetlerinin % 4,2 sini oluĢturmaktadır ( % 2-7,5). Kanser 
tedavilerinin doğrudan maliyeti göz önünde bulundurulduğunda ise ilaç maliyeti toplam maliyetin 
% 12‘sidir. Bu oran Norveç, Ġngiltere, Danimarka, Kanada ve Ġsviçre‘de % 5-9, Ġsveç, Almanya, 
Avusturya, Belçika, Finlandiya‘da % 9-14, Japonya, ABD, Ġspanya ve Fransa‘da % 14-20 arasında 
değiĢmekte ve Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya da bu oran %  20‘den fazla çıkmaktadır.  

 

Türkiye’de Kanser Harcamalarının GeliĢimi  
Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de kanser hastalık yükü açısından önemli bir hastalık 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Türkiye Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik çalıĢmasının sonuçlarına 
göre; kanser kardiyovasküler hastalıklardan sonra Türkiye‘deki toplam ölümlerin ikinci nedenidir. 
Yapılan tahminler kanser insidansının önümüzdeki yıllarda da yüksek olacağını ve kanserin 
görünür bir gelecekte birinci ölüm nedeni olacağı yönündedir.  

Toplum sağlığı ile ilgili olarak önemli bir problem olan kanserin teĢhis ve tedavisi için 
kullanılan yöntemler büyük baskı altındaki sağlık bütçelerini daha da zorlamakta, dünyanın her 
ülkesinde sağlık kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı tartıĢmalarında gündemin ana maddesini 
oluĢturmaktadır. Ayrıca kanserin sadece teĢhis ve tedavisi için değil aynı zamanda koruma amaçlı 
geliĢtirilen programlar için de gereken kaynak miktarının büyük boyutlarda olması, kanserin sağlık 
politikalarını belirleyenler ve uygulayanlar için önemini artırmaktadır.  
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Kanserin teĢhis ve tedavisi için toplam sağlık kaynaklarından ne kadarının ayrıldığı 
sorusu cevaplanması çok kolay olmayan bir sorudur. Belirli bir hastalık için yapılan harcamaların 
belirlenmesi her ülke için detaylı analizleri gerektiren bir çalıĢmadır. Herhangi bir hastalığa iliĢkin 
harcamaların belirlenmesinde, harcamaların maliyeti yansıtmasının ve harcamalara iliĢkin doğru 
bilgilerin olmasının yanısıra hastalığın toplumda görülme sıklığına iliĢkin verilerin de doğru 
olması gerekmektedir. Türkiye‘de harcamalara iliĢkin verilerin gerçek maliyetleri dolayısıyla 
gerçek harcamaları yansıtmadığı ifade edilmiĢtir. Benzer Ģekilde kanserin insidans, prevalans ve 
mortalite verilerine iliĢkin de doğru ve güvenilir bilgiler konusunda soru iĢaretleri bulunmaktadır. 
DSÖ istatistiklerine göre 2002 yılında Türkiye‘de yaĢa göre standardize edilmiĢ kanser mortalite 
hızı 100.000‘de 95 olarak gerçekleĢmiĢtir (DSÖ, 2006). 2000 yılı için yapılan Ulusal Hastalık 
Yükü çalıĢmasında kanser, kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm nedeni olarak ortaya 
çıkmıĢtır. Yine aynı çalıĢmada yapılan projeksiyonlarda kanserden ölümlerin önümüzdeki yıllarda 
da artmaya devam edeceği öngörüsünde bulunulmuĢtur. DSÖ projeksiyonlarına göre dünyada 
ölüm, yeni vaka ve kanserle yaĢayan kiĢi sayısındaki değiĢme aĢağıdaki Ģekilde verilmektedir.  

 

 
 ġekil 189. Dünyada Ölüm, Yeni Vaka ve Kanserle YaĢayan KiĢi Sayısındaki DeğiĢim ve 
2030 Tahmini 
 Kaynak: DSÖ 2008, IARC, Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 

 
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye 2006 yılında sağlığa 2,5 milyar dolar 

harcamıĢtır (http://www.kanser.gov.tr/). Buna göre 2006 yılında toplam sağlık harcamalarının 
yaklaĢık % 11‘ i kanser için yapılmıĢtır. Ancak mevcut kayıt sistemi göz önüne alındığında bu 
tahminin iyimser bir tahmin olduğu söylenebilir. Hem tanı konulan kanser vakalarında ortaya 
çıkması beklenen artıĢ hem de genel olarak sağlık hizmetlerine eriĢimde ortaya çıkacak iyileĢmeler 
orta ve uzun dönemde kanserin sağlık bütçesi üzerindeki baskısını giderek artıracaktır. Ayrıca son 
yıllarda hızlı bir Ģekilde yaygınlaĢan Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezleri‘nin 
faaliyetleri aracılığı ile daha çok sayıda kanser vakası daha erken aĢamada teĢhis edilebilecektir.  

Kanser tedavi maliyetlerinde doğrudan harcama tutarı 2008 yılında TEPAV tarafından 
T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı (KSDB) için hazırlanan ―Türkiye‘de 
Kanserle Mücadele Konusunda Rol Alan Kurumsal Yapıların ve Dünyadaki Ġyi Ülke 
Uygulamalarının Ġncelenmesi‖  çalıĢmasından alınmıĢtır. Bu çalıĢmada yaĢayan hasta baĢına düĢen 
tedavi maliyetinden hareketle 2030 yılına kadar yıllık ve kümülatif tedavi maliyetleri tahmin 

http://www.kanser.gov.tr/
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edilmiĢtir. Bu hesaplamada 2008 yılındaki tedavi hizmetleri ve bunların fiyatlarındaki yapı baz 
alınmıĢtır. Teknoloji ve veya hizmet sunum modellerindeki değiĢme için herhangi bir varsayım 
geliĢtirilmemiĢtir.  

Bu analiz kapsamında hesaplanan yeni vaka ve yaĢayan hasta sayısındaki geliĢmenin 
getireceği ilave tedavi maliyetine geçmeden önce, Türkiye‘deki doğrudan kanser tedavi 
harcamalarına baĢta AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle karĢılaĢtırmalı olarak bakarsak: 
Türkiye‘de söz konusu çalıĢma kapsamında hesaplanan kanser harcamaları, Wilking ve Jönsson 
(2007) çalıĢmasında yer alan ülke sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki temel saptamalarda 
bulunulabilir: 

- Türkiye, AB ülkeleri içinde mutlak düzey olarak 2006 yılında 2,3 milyar avro ile (satın 
alma gücü paritesine göre düzeltilmiĢ) kansere toplamda en fazla harcama yapan ilk altı ülke 
arasında yer almaktadır. 

- Toplam sağlık harcamalarının Avrupa‘da ortalama % 6,4‘ü, Türkiye‘de ise yaklaĢık 
% 6,7‘si doğrudan kanser tedavisine giden harcamalardan oluĢmaktadır. Kanser insidansının ve 
prevalansının AB ülkelerinden çok daha düĢük olduğu bir ortamda kansere iliĢkin doğrudan tedavi 
harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payının AB ülkeleri ortalamasının üzerinde 
olması bize göreli olarak Türkiye‘de kanser tedavisine yönelik harcamaların diğer hastalıklara 
yönelik tedavi maliyetlerinin üstünde olduğunu göstermektedir. 

- KiĢi baĢına kanser harcamalarına bakıldığında ise Türkiye (satın alma gücü paritesine 
göre standardize edilmiĢ kiĢi baĢına harcamada) sadece Polonya‘dan daha yüksek harcamaya sahip 
olup, kiĢi baĢı kanser harcamasında sondan ikinci ülke konumunda çıkmaktadır. AB ülkeleri 
ortalamada kiĢi baĢına 125 avro düzeyinde bir kaynağı kansere yönelik kullanırken bu rakam 
Türkiye‘de 38-43 Avro arasında değiĢmektedir (Grafik 12). 

- Kanser genel olarak 45 yaĢ üstünde daha sık görüldüğünden, kiĢi baĢına kanser 
maliyetlerine her bir ülke için 45 üstü yaĢ grubu için ayrıca bakılmıĢtır. Buna göre hesaplama 
yeniden yapıldığında, Türkiye‘nin 45 yaĢ üstü kiĢi baĢı ortalama kanser harcaması 147 avro 
olmaktadır. YaĢ standardizasyonu yapılmadan hesaplandığında, Türkiye kiĢi baĢına ortalama 
kanser harcaması, AB ortalamasının yaklaĢık % 26‘sı düzeyindedir. Kırk beĢ yaĢ üstü risk grubu 
alındığında bu oran % 50‘ye çıkmaktadır.  
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 ġekil 190. SeçilmiĢ Ülkelerin Toplam Kanser Harcamaları (SGP, Milyon Avro 2006)  
 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
 

 
 ġekil 191. SeçilmiĢ Ülkelerde KiĢi BaĢına DüĢen Kanser Harcamaları (SGP, Avro 2006)  
 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
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Tablo 119. 2009-2010 Yılları Kanser Hastalığının SGK‘ya Maliyeti  

2009 Yılı Tutar  

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Ġlaç Tahakkuku 1.490.872.421 

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Tedavi Tahakkuku 465.267.342 

 Kanser Hastalığının SGK'ya Maliyeti 1.956.139.763 

2010 Yılı Tutar 

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Ġlaç Tahakkuku (Ġlk 2 Ay) 243.897.415 

 Kanser Hastalığından Kaynaklanan Tedavi Tahakkuku (Ġlk 5 Ay) 243.412.916 

 Kanser Hastalığının SGK'ya Maliyeti 487.310.330 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu verileri 2009  

 
8.3.3.Türkiye’de Maliyet Etkinlik ve Maliyet Fayda ÇalıĢmaları  
Kanserle Etkin Mücadeleye Yönelik Politikaların Desteklenmesi Çerçevesinde DSÖ 

verilerine göre (2007) kanser vakalarının yaklaĢık % 40‘ ı önlenebilir nitelikte kanserlerdir. Bu 
anlamda toplumsal ve bireysel farkındalığın ve bilincin geliĢtirilmesi yoluyla sigara tüketimindeki 
azalma, beslenme alıĢkanlıklarının düzelmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması ve çevresel risk 
faktörlerinin azaltılması yoluyla bugün yaĢanan kanser vakalarının yaklaĢık % 40‘ ı 
önlenebilmektedir. Kanserin görülme sıklığında meydana gelecek bir azalma, kurtarılan yaĢam 
yılları ile birlikte kanser tedavisi maliyetlerinin azalmasına, toplumsal üretkenliğin artmasına ve 
toplumsal refahın arttırılmasına büyük katkıda bulunacaktır. 

Bu konu Türkiye açısından da oldukça önem taĢımaktadır. Örneğin 2005 ve 2006 yılı 
kanser insidans verilerine baktığımızda önlenebilir nitelikte kanserlerin toplam insidans (yeni 
vaka) içindeki payının % 30 civarında değiĢtiği görülmektedir. Bunun anlamı, bu düzeye ulaĢan 
bir kanser hastalığının aslında geçmiĢte alınacak aktif politikalarla önlenebileceğidir. 

BaĢta akciğer, mide, kolon ve serviks kanserleri olmak üzere ortalama maliyetten bu 
kanser türlerinin doğrudan tedavi maliyetleri ayrıĢtırılarak bakıldığında kurtarılacak yaĢam yılı 
yanında harcanacak olan tedavi maliyetlerinden yapılacak olan tasarrufun üst sınırı 2008 yılı için 
575 milyon dolara (750 milyon TL) çıkmaktadır. 

 
Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca TEPAV iĢ birliği ile yapılan bir 

projeksiyon analizinde 2030 yılında kansere yapılan doğrudan harcamaların 10 milyar doları 
geçeceği (bu Sağlık Bakanlığı bütçesinin de üzerindedir), bu masrafın tolere edilemeyeceği ve 
devlet bütçesinden karĢılanamayacak bir seviyeye ulaĢacağı hesaplanmıĢtır (ġekil 192). 
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 ġekil 192. Türkiye‘de Doğrudan Kanser Tedavisi Maliyetinin Projeksiyon Analizi  

Kaynak: KSDB Verileri 

 
Ülke Uygulamaları IĢığında Türkiye’de Akciğer Kanseri Örneği: Türkiye Ġçin 

Akciğer Kanseri Maliyet Etkililik ve Maliyet Fayda Analizi  
  
Gerek uluslararası düzeyde gerek Türkiye için yapılan çalıĢmalar, akciğer kanseri 

vakalarının meme kanserinde olduğu gibi erken evrede yakalanarak sağ kalım süresinin 
uzatılamayacağına ve bu süre zarfında yaĢam kalitesini artırmanın mümkün olamayacağına iĢaret 
etmektedir. Bu çalıĢmalar akciğer kanserine yakalanmıĢ bir hastanın ortalama bir sene içinde 
hayatlarını kaybettiklerini ortaya koymaktadır. Ġngiltere‘de bu sürenin 3 ayla 1 yıl arasında 
değiĢtiği rapor edilmiĢtir. Türkiye‘de ise Dr. AyĢegül Ertan‘ ın çalıĢmasında hastaların yakınmaları 
baĢladıktan sonra ortalama 338,4 gün yaĢadıkları, tanı konulmasını takiben bu sürenin ortalama 
215,5 güne indiği belirtilmektedir. Edis ve Karlıkaya‘nın ―Türkiye‘de Akciğer Kanserinin 
Maliyeti‖  adlı makalesinde ise Ocak 2002-ġubat 2003 arasında 103 akciğer kanseri olgusuna 
dayanılarak yapılan çalıĢmada ortalama sağ kalım süresinin 6,8 ay olduğu, hasta baĢına ortalama 
direkt maliyetin 5.480 dolar olduğu, her bir yaĢam yılının direkt tıbbi maliyetinin ise ortalama 
18.058 dolar artı-eksi 25.775 dolar arasında değiĢtiği hesaplanmıĢtır. 

Aynı Ģekilde, akciğer kanserinin erken evrede yakalanarak tedavi maliyetlerinde de bir 
düĢüĢ sağlamanın olanaklı olmadığı görülmektedir. Buna karĢılık akciğer kanserine yol açan en 
önemli etmenlerden birinin sigara ve tütün kullanımı olduğu yapılan araĢtırmalarda ortaya 
çıkarılmıĢtır. Tütün kullanımı, akciğer kanserlerinin % 90‘ ının nedeni olduğu gibi, felç ve kalp 
krizlerinin de en önemli risk faktörlerinden birini oluĢturmaktadır (World Health Report 2002, 
DSÖ). Dünyada ölüme neden olan en önemli sekiz hastalıktan altısında tütün kullanımının bir risk 
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faktörü oluĢturduğu, akciğer kanserinde ise tütün kullanımının birinci risk faktörü olduğu 
DSÖ‘nün aĢağıda verilen grafiğinden de gözlenmektedir.  

 

 
ġekil 193. Ölüm Nedenleri ve Tütün Kullanımının Yeri 
Kaynak: DSÖ Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008 
 
Üzerinde durulması gereken nokta tütünün yol açtığı sağlık sorunlarının ve özellikle 

akciğer kanseri olgusunun tütün kullanılmaya baĢlanmasından yıllar, hatta 10-15 yıl sonra 
görülmesidir. Dünya üzerinde tütün kullanımının artıyor olması tütün kullanımı sonucu ortaya 
çıkan hastalıkların ve ölümlerin giderek artacak olmasına iĢaret etmektedir. DSÖ‘nün 2008 
raporunda dünyadaki tütün kullanıcıların üçte ikisinin 10 ülkede yaĢadığını ortaya konmaktadır. 
Bu tespitin Türkiye için önemi ise bu 10 ülkeden birinin Türkiye olması ve dünyadaki tütün 
kullanıcılarının % 2-3‘nün ülkemizde yaĢıyor olmasıdır. Hastalığın 10-15 yıl sonra ortaya çıkıyor 
olması eğer bu konuda Ģimdiden önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda insidans düzeyi en 
yüksek olan akciğer kanserinin Türkiye için küçümsenmeyecek yaĢam kayıplarına neden 
olacağıdır.  

Ġzleyen grafikte Ġngiltere‘nin akciğer kanseri insidansları ile tütün tüketimi istatistikleri 
birlikte değerlendirildiğinde (reklam yasaklamalarının ve paket üzerindeki uyarıların yürürlüğe 
girdiği tarihler de göz önüne alınarak) en yüksek tüketim düĢüĢünün olduğu Ġngiltere‘de akciğer 
kanseri insidansının da düĢmekte olduğu, Ġrlanda ve Ġtalya‘da ise insidans artıĢ hızının azaldığı 
gözlenmektedir.  
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ġekil 194. Ġngiltere Akciğer Kanseri Ġnsidansları Yıllara Göre DeğiĢimi  
Kaynak: DSÖ, HFA Database 
 
Sigara kullanımını azaltıcı politikaların akciğer kanseri insidansının artmasına etkileri 

incelendiğinde, politikaların eĢ zamanlı olarak uygulanması durumunda negatif etkinin arttığı 
anlaĢılmaktadır.  

Türkiye‘de mevcut politikaların devamında kansere yönelik farkındalığı artırma 
çalıĢmaları kapsamında sigara tüketimi ile etkin mücadeleye yönelik programların etkinliğinin 
artacağı ve politikalardan geriye dönüĢlerin olmayacağı öngörülmektedir. Sigara ile mücadele 
programlarının çok çeĢitli faaliyetlerle güçlendirilmesi yanında uygulamanın izlenmesi ve 
geliĢmelerin düzenli raporlanması buradaki etkinliğin artmasına yol açacaktır. Bu kapsamda 
Ġngiltere ve Ġrlanda deneyimlerinden hareketle Türkiye için TEPAV çalıĢması kapsamında bir 
tahmin yapılmıĢtır. Buna göre;  

• Programların etkin bir Ģekilde uygulamaya konmadığı ve toplam kanser 
insidansına paralel bir artıĢ gösteren akciğer kanseri müdahalenin olmadığı birinci senaryo 
(müdahale yok) olarak kabul edilmiĢtir. 

• Mevcut mücadele programları yanında Ulusal Kanser Kurumu (UKK) 
kurulması yoluyla akciğer kanseri ile etkin mücadele edilmesine devam edileceği ise ikinci 
senaryo olarak kabul edilmiĢtir. Ġkinci senaryoda insidanslardaki değiĢme, farklı dönemlere 
karĢılık gelen Ġngiltere ve Ġrlanda sonuçlarının dönemler itibarıyla Türkiye‘ye uygulanması 
suretiyle hesaplanmıĢtır. 

Bu hesaplamalar sonucunda izleyen grafikte görüldüğü üzere müdahalenin olmadığı, 
programın etkin uygulanmadığı durumda akciğer kanseri insidansı 2010 yılında yüz binde 
35,5‘den 2020 yılında yüz binde 58,7‘ye, 2030 yılında ise yüz binde 69,2‘ye çıkmaktadır. 
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UKK‘nın olduğu senaryoda ise akciğer kanseri insidansı 2010 yılında yüz binde 34,6‘dan, 2015 
yılında yüz binde 36,3‘e çıkmakta, izleyen dönemde ise sürekli düĢerek 2030 yılında yüz binde 
33,2‘ye gerilemektedir. 

  

  
 ġekil 195. Akciğer Kanseri Ġnsidansı Ġki Senaryo Çerçevesinde DeğiĢim (1/100000)  
 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
 

Akciğer kanseri insidansındaki bu geliĢme toplam kanser insidansının ve yaĢayan hasta 
sayısının düĢmesine yol açmaktadır. Ġkinci senaryo vaka sayısı olarak ifade edildiğinde 2010-2030 
arasında toplam 272 bin kiĢi düzeyinde bir akciğer kanseri olgusunda azalma beklenmektedir. 
Akciğer kanseri insidansında tahmin edilen bu düĢme maliyet etkililik bağlamında toplam 
doğrudan tedavi maliyetlerinin de düĢmesine yol açmaktadır. Ortalama akciğer kanseri tedavi 
maliyetinden giderek yapılan hesaplama sonucunda yeni vaka sayısındaki azalma sonucu tedavi 
giderlerinde yaĢanan tasarruf 2008 fiyatlarıyla 1,6 milyar dolar düzeyinde olmaktadır.  

 

Meme ve Serviks Kanserleri Maliyet Etkililik ve Maliyet Fayda Analizleri  
Kanserle mücadeleye yönelik yaklaĢımların temelinde çevresel ve kiĢisel risk faktörlerin 

ortaya konularak etkenlerin azaltılmasına yönelik yaklaĢım, farkındalığın arttırılmasına yönelik 
çalıĢmalar yer almaktadır. Ülkelere baktığımızda her ne kadar 1900‘ lü yılların ilk dekatlarında 
kansere yönelik oluĢumlar baĢlıyor olsa da 1960‘ lı yıllardan itibaren kansere yönelik ciddi 
kararların alındığı ve uygulamaya konulduğu görülmektedir. 

AĢağıdaki tabloda seçilmiĢ ülkelerde uygulamaya girmiĢ kanserle savaĢ programlarının 
özeti yer almaktadır. Bu ülkelerden özellikle Ġngiltere kanser uygulamalarında daha kurumsal 
yapısıyla kanser insidansında azalma sağlayabilmiĢtir. Polonya‘da ise kansere yönelik programlar 
20. yüzyılın ilk yarısında uygulamaya girmiĢ, gerek meme gerekse serviks kanserine yönelik 
taramaların diğer ülkelere göre daha erken baĢlanmıĢ ve kanser insidansı diğer ülkelere göre daha 
düĢüktür. 
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 Tablo 120. SeçilmiĢ Ülkelerde Kanserle Mücadele Programları 

 
 Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
 

Kanser türüne bağlı olarak öncelikle toplum bazlı araĢtırmalar ile risk analizlerinin 
yapılması ve takiben risk grubundaki kitlenin belirlenerek taranmasına veya önlem alınması 
mümkün olacaktır. Bu durum kanserde erken tanı ve önlemeye yönelik uygulanan yöntemlerin de 
maliyet etkililiğini arttıracaktır. 

Kanserin erken tanısını etkileyen iki önemli faktör vardır, bunlar toplumun hastalığa 
bağlı bilgilendirilmesi ve farkındalığın arttırılmasının sağlanarak erken tanısı ve tarama 
programlarının uygulanmasıdır. 

Kanserin erken belirtileri açısından öncelikle doktor, hemĢire gibi sağlık personelinin 
eğitimi bu eğitimin uzmanlarca halka uygulanması özellikle meme, serviks, ağız, larinks, 
kolorektal kanserler açısından daha etkin sonuçlar vermektedir. Etkin bir kurumun varlığı yetkin 
personelin istihdamını da kolaylaĢtıracaktır. Bu nedenle ülkeye uygun programın doğru 
tanımlanması, programın gerektirdiği altyapının sağlanması ancak sağlam bir kurumsal yapıyla 
mümkündür.  

Erken dönemde meme kanserine bağlı morbiditede daha düĢüktür. Meme kanseri diğer 
kanser türlerinden farklı olarak özellikle erken evrelerde tanısı mümkün olduğunda kullanılan 
cerrahi daha konservatif olabilmekte, daha az kematörapik uygulama ile hastalıkta regresyon 
görülebilmektedir. Erken tanı ve tedavi yöntemleri ile geliĢmiĢ ülkelerde meme kanseri tanısı alan 
hastalarda 5 yıllık sağ kalım yaklaĢık ortalama % 80 iken bu oran geliĢmekte olan ülkelerde % 40-
60 civarındadır. Hastalar erken evrede (lokalize) meme kanseri tanısı aldığında ise 1950‘ lerde 
% 80 olan sağ kalım günümüzde % 98‘ lere çıkmıĢtır. Metastaz varlığında hastaların 5 yıllık 
sağkalım süresi % 27‘ye düĢmektedir. Meme kanseri tarama yöntemleri ile meme kanseri 
tanılarının % 63.7‘si erken lokalize dönemde konulabilmektedir. Bu dönemde yakalanan hastaların 
5 yıllık yaĢam beklentileri % 98‘dir. Meme kanserine yönelik etkin tarama programları meme 
kanserine bağlı yaĢam yılı kayıplarını belirgin Ģekilde azaltacaktır. 

Meme kanseri, Türkiye‘de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür, bu nedenle erken 
tanı ve tedaviye yönelik çalıĢmalar önem taĢımaktadır. Epidemiyolojik çalıĢmalarla risk faktörleri 
belirlenmeye çalıĢılmakta, tarama yöntemleri uygulanarak erken dönemde meme kanseri tanısını 
konulmaya çalıĢılmaktadır. Genel olarak tüm dünyada yaĢa bağımlı olarak çevresel faktörler, 
genetik yatkınlık, aile hikâyesi, yaĢam stili, hormon kullanımı ve menarĢ yaĢı meme kanseri riskini 
belirleyen en önemli faktörler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye‘de meme kanseri insidansı ve risk 
faktörlerinin belirlemeye yönelik çalıĢmaların sayısı çok azdır ve kısıtlı sayıda hasta kullanılarak 
yapılmıĢtır. Daha etkin bir kurum ve veri altyapısı risk faktörlerine yönelik analizlerin daha doğru 
ve güvenilir yapılmasını sağlayacaktır. 

Sağlık Bakanlığı KSDB ortaklığında yapılan bir çalıĢmada, meme kanseri tarama 
verilerinden yola çıkarak yakalanan kanser olgusu sayısı Türkiye 50 üstü yaĢ grubu nüfusuna 
oranlanarak 2007 yılı itibarıyla olası meme kanser sayısı tahmin edildiğinde bu sayının aslında 
44.253 olduğu bulunmuĢtur. Oysa bu rakam 2004 Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik 
raporunda 16.883 olarak belirtilmiĢtir. Bu verilere göre meme kanseri tedavisine girme 
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potansiyelinde olan hali hazırda meme kanseri geliĢmiĢ fakat tanı almamıĢ 27.370 vaka mevcuttur. 
Bu vakalar bulgu verdikleri evrelere göre ileri dönemlerde meme kanseri hastası olarak karĢımıza 
çıkacaklardır. Bunu poliklinik hasta tanı evreleri de desteklemektedir. Daha yaygın tarama 
sonuçları karĢımıza ilk dönemde artmıĢ hasta yükü olarak çıkacaktır. Aynı çalıĢma kapsamında 
polikliniğe farklı semptomlar ve/veya kanser Ģüphesiyle baĢvuran hastanın evre dağılım (Evre I, II, 
III, IV) %leri sırasıyla % 12.7, 53.7, 30.6, 3 dür. Mamografi taraması sırasında tanı konulan bu 
hastaların evre dağılım yüzdeleri ise evre I ve II %  45, evre III %  10 bulunmuĢtur. 

Evrelere göre uygulanan tedavi protokollerine baktığımızda meme kanserinin erken evre 
tedavilerinde (evre I ve II) multimodalite tedavi uygulandığını görmekteyiz. Bu tedavi cerrahi, 
radyoterapi ve sistemik ilaç uygulamalarıdır. Sistemik tedavi uygulamalarında lenf nodu katılımı, 
tümör büyüklüğü, invazyon özellikleri önemlidir. Uygulanan cerrahi, meme koruyucu 
cerrahisinden mastektomiye veya daha ileri aksiller diseksiyonu kapsayabilen radikal cerrahi 
yöntemlerine göre değiĢebilmektedir. Uygulanan cerrahi yöntem hastanın operasyon sırasında 
hastanede yatıĢ süresini ve daha sonraki süreçteki yaĢam kalitesini etkileyebilmektedir. Daha etkin 
tarama programlarının uygulamaya girmesi ile erken dönemde meme kanserine ayrılan harcamalar 
artıyor gibi görünse de 5 yıllık süreçte hastaların erken dönemde yakalanmasına bağlı olarak 
doğrudan tedavi harcamalarındaki azalma ile bile tarama programlarının maliyeti 
karĢılanabilmekte hatta ciddi bir tasarruf sağlanmaktadır. Nitekim Yazıhan-Yılmaz 2007 
çalıĢmasında meme kanserinde erken ve geç evrelerde hastalığa bağlı doğrudan tedavi maliyetleri 
belirgin Ģekilde azalmaktadır.  

 
Tablo 121. Türkiye‘de Meme Kanseri Taramalarının Tasarruf Etkisi 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB 2009 
 
Tarama sonucunda meme kanseri hastalarının daha erken evrelerde yakalanması orta ve 

uzun vadede tedavi giderlerinde ciddi bir tasarruf sağladığı kadar kurtarılan DALYs de 
artırmaktadır. Meme kanserinin evrelerine göre hem hastalığa bağlı sakatlık hem de uygulanan 
tedavi türüne bağlı olarak özellikle cerrahi yöntem seçimi hastalığa bağlı yaĢam yılı kayıplarını 
çok fazla etkilemektedir. Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkililik çalıĢmasına 
göre meme kanserli hasta sayısı 16.883 yerine bu çalıĢmada 44.253-51.990 arasında tahmin 
edilmiĢtir.  

Hasta sayısının artması tedavisiz durumlarda DALYs sayısının artmasına dolayısıyla 
tedavi sonucu kurtarılacak DALYs sayısının da artmasına yol açmaktadır. Yazıhan-Yılmaz 
çalıĢmasının bulgularına göre meme kanseri taramaları etkin tarama uygulamaları ile 5 yıllık 
süreçte yıllık ortalama 200.000 DALY kazanımı sağlanacaktır. 

Serviks kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümlerde meme kanserinden sonra ikinci 
sırada yer almaktadır. Serviks kanserinin dağılımı bölgesel olarak ciddi farklılık 
gösterebilmektedir. Türkiye ve Orta Asya‘da serviks kanseri insidansı rölatif olarak diğer Asya 



- 555 - 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

ülkelerine göre daha düĢüktür (sırasıyla 5/100.000 ve 25/100.000). Serviks kanseri Türkiye‘de SB 
KSDB, 2006 yılı 8 il verilerine göre; tüm kanser türleri içinde kadınlarda sıklık olarak 9. sırada yer 
almaktadır. Hastaların yaĢam ömürleri de doğal olarak tanı aldıkları evreye göre çok fazla 
varyasyon göstermektedir. Hastaların ilk tanı aldıkları evreler de ileri evrelerdir. Bu durum tedavi 
maliyetine de yansımaktadır. Türkiye‘de serviks kanseri yıllık doğrudan tedavi gideri 2009 yılı 
için 75,4 milyon TL (52 milyon Dolar) düzeyinde hesaplanmıĢtır. Üç doz aĢının etkisinin 10 yıllık 
dönemi kapsayacağı varsayımında 10 yıllık toplam tedavi gideri 2009 yılı fiyatlarıyla 890 milyon 
TL (613 milyon Dolar) olmaktadır. 

Servikal kanser taramasında amaç öncelikle kanser invazif ve yüksek grade olmadan tanı 
koyarak tedavi etmektir. Serviks kanserinde kullanılan tarama yöntemleri: Sitoloji (Papanicolaou-
PAP smear), HPV DNA, visual inspeksiyon, servikografi veya bunların kombine kullanımıdır. Bu 
yöntemlerin çoğu maliyeti düĢük, ileri teknoloji gerektirmeyen dolayısıyla kolay uygulanabilir ve 
oldukça etkindir. 

UKK‘nın tanımlanan organlarıyla kurulumu ve faaliyete geçmesi ile ülkemizde kanser 
taramaları daha etkin yapılabilecek, kurulacak sistem sayesinde kayıt sistemi ve analizinde ciddi 
iyileĢmeler sağlanarak hedefe yönelik tarama ve erken tanı programları daha etkin bir biçimde 
koordine edilmeye ve uygulanmaya baĢlanacaktır. Toplumun yaĢlanmasıyla beraber Türkiye‘de 
diğer ülkelerde olduğu gibi meme kanseri insidansı artmaya devam edecektir, fakat etkin bir 
tarama programı ile bu hasta popülasyonunu daha erken dönemde yakalamak mümkün olacaktır. 
Hastaların tanı aldıkları evredeki iyileĢme hasta yaĢam süresi, morbidite ve mortalitesine 
yansıyacaktır. Doğal olarak bu hastalığa ayrılan harcamayı da olumlu etkileyecektir.  

Serviks kanserinde ise risk altındaki popülasyon daha geniĢtir. Serviks kanseri 
taramalarının yaygınlaĢması beraberinde ciddi bir personel istihdamını gerektirmektedir. Riskli yaĢ 
grubundaki kadınların hepsinin taranması günümüz koĢullarında mümkün değildir. Bu durum bu 
gruptaki kadınların etkin bir kurumsal yapıyla risk altındaki öncelikli popülasyonun 
belirlenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Tarama programları biyoinformatik sistemdeki 
iyileĢme, kapsamlı istatistiksel analizlere olanak sağlayan veri birikimi ile ileriye yönelik doğru 
projeksiyonların yapılarak daha etkin programların belirlenip uygulamaya girmesine olanak 
verecektir. Benzer Ģekilde proje bazlı tarama programlarının desteklenerek uygulanması da ileriye 
yönelik yapılanmayı olumlu etkileyecektir. Mevcut yapıda iyi leĢme sağlanarak uluslararası 
platformda kanser alanında Türkiye‘nin konumunda iyileĢme sağlanabilecektir. Bu iliĢkili diğer 
alanlara da yansıyacaktır.  

 

Sonuç ve Değerlendirme 
Kanser dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de önemli bir sağlık problemi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Hastalığın teĢhis ve tedavisinin ileri teknoloji gerektirmesi yapılan harcamaların 
ülkelerin sağlık kaynakları içindeki payının artmasına neden olmaktadır. Sağlık harcamalarındaki 
önlenemeyen artıĢ bugün bütün dünyanın karĢılaĢtığı bir olgudur. Her ülkede bu harcamaları, 
sağlık hizmetlerine eriĢim ve kaliteden ödün vermeksizin kontrol altına alma yönünde politikalar 
geliĢtirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu geliĢme sadece kanser için değil tüm hastalıklar için 
yapılan harcamaların da gözetim altına alınması gereğini doğurmuĢtur.  

Hastalığa iliĢkin harcamaların belirlenmesi her ülke için zordur ve bunun temel nedeni 
hem hastalık için yapılan harcamalara iliĢkin verilerin hem de epidemiyolojik verilerin doğru 
olması zorunluluğudur. Harcamalara iliĢkin verilerdeki güçlük maliyetlerin hesaplanmasındaki 
güçlüklerden kaynaklanmakta, epidemiyolojik verilerdeki güçlük ise etkili ve güvenilir kayıt 
sistemlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Türkiye‘de her iki konuda da önemli eksiklikler söz konusudur. Ancak sağlık hizmetleri 
ile ilgili gelinen noktada sağlıklı politikalar belirleyebilmek ve bunları uygulayabilmek için 
önümüzdeki yıllarda bu konularda somut adımlar atmak ve uygulamak gerekmektedir. Bunun ilk 
ve önemli adımları hem TÜĠK‘ in sağlık hesaplarını daha ayrıntılı bir Ģekilde hesaplaması hem de 
SGK‘nin MEDULA verilerini daha etkin kullanmasıdır. Eğer Ģimdiden önlem çalıĢmaları 
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yapılmazsa (tarama ve kanser enstitüsü gibi), 2030‘ lu yıllarda kanserin doğrudan maliyeti ülke 
ekonomisi için tolere edilemeyecek düzeylere ulaĢacaktır. 
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Tedavisi araştırılmamış hastalık vardır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM  
9.TÜRKĠYE’DE KANSER ARAġTIRMALARI  
9.1.KANSER KONUSUNDA EPĠDEMĠYOLOJĠK ARAġTIRMALAR 
Hem halk sağlığı hem de klinik tıbbın tüm dallarıyla ilgili olan epidemiyolojik 

çalıĢmalar; sağlıkla ilgili olayları tanımlama ve görülme sıklığını ölçmek üzere gerçekleĢtirilir. Bu 
tip çalıĢmalar, aynı zamanda, hastalık ya da kazaların nedenlerini inceleyen çözümleyici çalıĢmalar 
yapmak, uygulanan sağlık hizmetinin veya programlarının etkinliğini ölçme ve değerlendirme 
çalıĢmaları yapmak üzere yürütülür. Toplum üzerindeki zararlı etkileri en yüksek düzeyde olan 
hastalıklar epidemiyolojinin öncelikli konusu olarak değerlendirilir.  Bununla birlikte, salgın 
yapsın veya yapmasın bulaĢıcı olsun veya olmasın tüm hastalıklar inceleme kapsamına 
alınmaktadır. 

Dünya üzerinde baĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere tüm ülkelerde epidemiyolojik 
çalıĢmalar halk sağlığı problemlerin çözümünde anahtar role sahiptir.  Bu nedenle, bu tip 
çalıĢmalar kamu tarafından izlenmekte ve desteklenmektedir.  

Yakın geçmiĢte ortaya çıkan, TBMM tarafından da özel komisyonlar kurularak 
araĢtırılan, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluĢları tarafından izlenmeye devam 
edilen, Komisyonumuzca hakkında bilgi alınan kanser konusunda epidemiyolojik araĢtırmalara ve 
bu çalıĢmalarda elde edilen  bulgularla ilgili yürütülen çalıĢmalara yer verilmiĢtir:  

 Ülkemizde NevĢehir Ġli Tuzköy Kasabası ve Karain Köyünde Zeolit Nedenli 
Mezotelyoma Sorunu 

 Kütahya ve arsenik 

 Kocaeli-Dilovası'nda çevre ve insan sağlığı 

 Türkiye sularında ağır metal dağılımı 

 Çernobil nükleer kazası ve ülkemiz açısından önemi 

 Karadeniz bölgesi, kanser ve kanser risk faktörleri araĢtırması 

 Coğrafi bilgi sistemleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi‘ndeki kanser vakalarının 
konumsal analizleri 

 Türkiye'de tıbbi jeoloji konuları ve Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğünün (MTA) araĢtırmaları 

  
Yukarıda sıralanmıĢ olan ―Ülkemizde NevĢehir Ġli Tuzköy Kasabası ve Karain Köyünde 

Zeolit Nedenli Mezotelyoma Sorunu‖,  ―Karadeniz Bölgesi, Kanser ve Kanser Risk Faktörleri 
AraĢtırması‖  ve  ―Çernobil Nükleer Kazası ve Ülkemiz Açısından Önemi‖  konuları ile ilgili durum 
tespiti ve yapılan çalıĢmalar bu komisyon tarafından da yerinde incelenmiĢtir. Bu çalıĢmalara ait 
Sağlık Bakanlığı‘ndan alınmıĢ olan durum raporu ile birlikte konuya iliĢkin çalıĢmalar ilgili 
baĢlıkta açıklanmıĢtır.  

Bunun yanısıra, ilgili kurum ve kuruluĢlardan tarafından çalıĢmalar yürütülmektedir. Bu 
kapsamda yürütülmekte olan çalıĢmaların bazıları aĢağıda verilmiĢtir: 

 - Son yıllarda önemi yeni anlaĢılmaya baĢlanan bazı kanserojenler ve yaĢam tarzlarının 
muhtemel zararlarına karĢı kurumlararası iĢ birliği oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır.  

- Ġçme sularında doğal arsenik kirlenmesi ile ilgili Türkiye haritası çalıĢmaları 
yürütülmektedir. ÇalıĢma sonuçlarına göre stratejik çalıĢma planlanmıĢ, toplum sağlığını 
koruyacak tedbirler alınmaya baĢlanmıĢ olup bu alandaki çalıĢmalar yürütülmektedir. Deniz ve 
akarsuları kirleten ağır metallerin izlenmesi ve insan sağlığına olan zararlı etkilerinin önlenmesine 
yönelik çalıĢmalar sürdürülmektedir.  

- Çevre kirliliğinde en önemli etmenlerden olan evsel ve endüstriyel atıkların yönetimini 
sağlamak üzere stratejiler oluĢturulmuĢ, bu kapsamda çevre mevzuatında yer alan Kanun ve 
yönetmeliklerde 2006 yılından itibaren yeni düzenlemeler yapılarak tedbirler alınmaya 
baĢlanmıĢtır. Bu düzenlemelerin kontrolü Çevre ve Orman Bakanlığının görev alanındadır ve 
kontrollerin etkinliğinin sağlanması için çalıĢmalar yürütülmektedir.  
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Mesleki maruziyetin önlenmesi ve kontrol altına alınmasında iĢ yerlerinde sağlık 
önlemlerinin alınması ve bu iĢlemlerin sürekliliğinin iĢ sağlığı çalıĢanlarınca kontrolü önemlidir. 
Bu konu ile ilgili olarak Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi II (2009-2013)‘de konuya 
iliĢkin yürütülen çalıĢmalar ve ileriye yönelik planlamalar yapılmıĢtır. Buna göre yapılan yeni 
düzenlemelerle, iĢ yerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri 
yürütmek üzere görevlendirilecek iĢ yeri hekimleri, iĢ güvenliği uzmanlarının eğitim ve 
belgelendirme usul ve esasları belirlenmiĢ, iĢ sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik 
kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danıĢmanlık, uzmanlık hizmetlerini verecek özel 
ve tüzel kiĢi ve kuruluĢların niteliklerinin belirlenmesi, yetkilendirilmeleri, kontrol ve 
denetimlerine iliĢkin yasal dayanak oluĢturulmuĢtur.  

Ayrıca, 5763 sayılı Kanunla; iĢ kazalarını azaltmak için ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢacak 
iĢçilerin mesleki eğitim alma zorunluluğu getirilmiĢtir. Ülkemizde beklenen ancak tespit 
edilememiĢ meslek hastalığı vaka sayısının, düzenlenen mevzuat ve tanı sistemindeki geliĢmeler 
ıĢığında ilgili tarafların konuya iliĢkin duyarlılık ve bilgi düzeylerinin geliĢtirilmesine karar 
verilmiĢtir. Ayrıca, 1980 yılında baĢlatılan ― ĠĢ Sağlığında Küresel Eylem Programı‖  ile iĢ sağlığı 
hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre 
edilmesi‖ , 60. Dünya Sağlık Asamblesi 2008-2017-Global Eylem Planı‘nda yer alan iĢ sağlığı 
hizmetlerinin  kapsamının tüm çalıĢanları içerecek Ģekilde geniĢletilmesi, ulusal sağlık kayıtlarının 
iyileĢtirilmesi hususları göz önüne alınarak, Sağlık Bakanlığı tarafından ―2009-2013 ĠĢ Sağlığı 
Eylem Planı‖  hazırlanmıĢtır. 

Meslek hastalıkları tanı sisteminin geliĢtirilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince yapılmaktadır.11.10.2008 
tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Ankara, Ġstanbul, Zonguldak Meslek Hastalıkları Hastaneleri 
ve devlet üniversitelerinin hastaneleri meslek hastalığı raporu düzenlemek üzere 
yetkilendirilmiĢlerdir. Meslek hastalıkları tanı ve tespit iĢlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca 
yetkilendirilen sağlık hizmetleri sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık 
kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucunda SGK Sağlık Kurullarınca karara 
bağlanacaktır.  

 
KAYNAKLAR: 
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), 2009, T.C. Ulusal ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Politika Belgesi II (2009-2013),  
EriĢim Adresi: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=politikabelgesi 
 

9.1.1. NevĢehir Ġ li Tuzköy Kasabası, Sarıhıdır ve Karain Köylerinde Zeolit 
Nedenli Mezotelyoma Sorunu 

Dünya Sağlık Örgütü‘nün verilerine göre, çevresel kirleticiler insanlardaki kanserlerin 
% 70‘ inden fazlasına neden olmaktadır. Doğrudan ve kesin olarak kurulan bağlantı akciğer 
kanseridir ve genellikle kirlenmiĢ bölgelerde yaĢayanlar arasında görülür. Kanserojenlerin bir 
listesi IARC‘da yayınlanmıĢtır ve 783 maddeyi içerir. 

AĢağıdaki tabloda görüldüğü üzere Erionit IARC sınıflamasına göre Grup I‘de yer 
almaktadır. Çevre nedeniyle maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan yüksek mezotelyoma 
insidansı, Türkiye‘de evlerin ve doğal ortamın mineral erionit içerdiği çeĢitli köylerde yaĢayan 
insanlar arasında belirgin olarak görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=politikabelgesi
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Tablo 122. Doğada Bulunan Bazı Kanserojenler  

 
Kaynak: Çevre ve Kanser, Doç. Dr. Pırıl Önen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji  

Mühendisliği Bölümü 

 
MEZOTELYOMA 
Mezotelyoma plevranın (akciğer zarının) en önemli birincil tümörüdür. Kaynağını 

peritonyumdan (karın zarı) ve perikardiyumdan (kalp zarı) da alabilir. Mezotelyomalar, 1960‘ larda 
asbest madenciliği ve imalat sanayinde çalıĢan iĢçiler arasında çok sayıda vaka bildirilene kadar 
çok nadir rastlanan tümörler olarak görülmekteydi. 

Mezotelyoma optimal ölçülerdeki, durabl asbest ve zeolit (erionit) liflerinin solunması 
ile geliĢir. BaĢka yollarla örneğin; sindirim ve deri yoluyla organizmaya giren bu liflerin hastalık 
yapmadığı, kesin olarak klinik, deneysel ve epidemiyolojik araĢtırmalarla gösterilmiĢtir. Hastalık 
bu liflerin (minerallerin) mesleki veya çevresel yolla solunmasından 20-40 yıl sonra ortaya çıkar. 
Mesleki mezotelyomalar 60-70 yaĢ arasında ve erkeklerde daha sıktır. Çevresel mezotelyoma genç 
yaĢlarda görülebilmektedir. Bunun nedeni doğumdan itibaren maruziyetle açıklanabilir. 
(Yurdumuzda NevĢehir ili Tuzköy kasabası ve Karain köyünde doğumdan itibaren zeolite 
maruziyet nedeniyle erken yaĢlarda mezotelyoma vakalarına sıkça rastlanmaktadır.) Mezotelyoma 
erkeklerde ve kadınlarda kabaca aynı oranlarda görülmektedir. 

Batı ülkelerinde mesleksel veya asbest madenleri çevresinde yaĢayanlarda oluĢan 
çevresel temas sonucu geliĢen mezotelyoma; Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, Yeni Kaledonya, 
Afganistan, Korsika, Bulgaristan gibi ülkelerde asbest ile karıĢmıĢ toprağın (beyaz toprak) ev 
iĢlerinde (domestik kullanım) kullanılması sonucunda geliĢmektedir.  
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Bazı popülasyonlarda mezotelyoma vakalarının önemli bir bölümünde Simian Virüs 40 
DNA‘sı bulunduğu bildirilmiĢtir; ancak bu virüsün nedensel bir rol oynadığı henüz teyit 
edilmemiĢtir. Ġyonize edici radyasyona maruziyet de, bir radyolojik kontrast aracı olan torotrastla 
muamele edilmiĢ hasta kohortlarında gösterildiği gibi, plevral mezotelyoma riskinin artmasına 
neden olur. Tütün içiciliği, alkol tüketimi ve beslenme plevral mezotelyoma açısından risk faktörü 
olarak görülmemektedir. 

Mezotelyoma oldukça nadir görülmektedir. Dünyadaki görülme sıklığı (insidansı) yılda 
1/1.000.000‘dir . (Plevral tümörlerin ve özelde de mezotelyomanın tanımlayıcı epidemiyolojisi, 
teĢhis doğruluğundaki coğrafi ve zamansal farklılıklar nedeniyle karmaĢıklaĢtırılmıĢtır. Kaynak 
yönünden en zengin ülkelerde plevral mezotelyoma insidansı erkeklerde 1-1,5/100.000 düzeyinde, 
kadınlarda ise 0,5/100.000 civarındadır. Kaynak yönünden fakir ülkelerde daha düĢük oranlar 
bildirilmiĢtir, ancak bunda teĢhis edilmeyen vakaların çokluğu önemli bir neden olabilir. 
Tersanecilik ve madencilik merkezleri gibi mesleki olarak asbeste maruz kalma prevalansının 
büyük olduğu bölgelerde oranlar erkeklerde 5/100.000, kadınlarda 4/100.000‘e kadar 
çıkabilmektedir.) 

Ülkemizde, insidans hakkında kesin bilgi vermek güçtür. Türkiye‘de malign plevral 
mezotelyoma insidansına yönelik en geniĢ çalıĢma 2000 yılında yapılmıĢ olup, biyopsi ile tanı 
konmuĢ 506 yeni olgu toplanmıĢtır. Bu olguların 464‘ü plevral, 42‘si ise peritonial olarak rapor 
edilmiĢtir. Kadın/Erkek oranı 0.7 olup (213/293), ortalama yaĢ sırası ile toplamda 55.6 yıl (24-88 
yaĢ), erkeklerde 55.8 yıl (26-83), kadınlarda ise 55.5 yıl (24-88) olarak bulunmuĢtur. Asbest veya 
erionite mesleksel temas öyküsü olmayıp, olguların % 6‘sı (30/506) erionit köylerinden 
bildirilmiĢtir.  

Mezotelyomanın ortaya çıkıĢı kesin olarak asbest maruziyetiyle bağlantılandırılmıĢtır. 
Maruziyetin yüksek olduğu endüstriler arasında tersanecilik, madencilik, tekstil ve çimento sanayi 
sayılabilir. Deneysel çalıĢmalar ile erionitin "chrysotile" asbestten 300-800 kat, "crocidolite" 
asbestten ise 100-500 kat daha kanserojen olduğu gösterilmiĢtir. 

Mezotelyomalı hastalar göğüs ağrısı ve nefes darlığından yakınırlar. Ender olarak sebebi 
bilinmeyen ateĢ ve venöz tıkanıklıklar da ilk baĢvuru sebebi olabilmektedir. Plevrada sıvı 
birikiminin bulguları en sık rastlanan bulgularıdır. 

Mezotelyomanın bugünkü bilgilere göre erken tanısı yoktur. Bugün kullanılan tedavi 
yöntemleri ile tedavisi mümkün değildir. Ancak maruziyetin engellenmesi halinde bu hastalık 
ortaya çıkmaz. Yani korunulabilir bir hastalıktır. 

 
ZEOLĠT ve TÜRKĠYE 
Kapadokya yöresi Hasandağı, Melendiz dağı ve Erciyes dağı gibi üç büyük yanardağın 

milyonlarca yıl devam eden püskürmeleriyle oluĢan kalın bir volkanik örtüyle kaplanmıĢtır. 
Kapadokya Bölgesi‘nde NevĢehir iline bağlı Tuzköy kasabası ile Karain ve Sarıhıdır köylerinde 
yoğun akciğer kanseri görülmüĢtür. 1960‘ lı yıllardan bu yana yapılan çalıĢmalarda kanser nedeni 
olarak bu yerleĢim yerlerinin kurulmuĢ olduğu yerdeki tüfler içinde iğnemsi erionit minerali 
saptanmıĢ ve bu mineralin akciğer zarı kanseri yaptığı çok yönlü araĢtırmalarca kanıtlanmıĢtır.  

Türkiye‘de zeolit minerali nedenli mezotelyoma sorunu, Prof.Dr. Ġzzettin BarıĢ ve 
arkadaĢlarının 1970'li yıllarda Karain, Sarıhıdır ve Tuzköy‘de görülen mezotelyoma vakalarını 
araĢtırmaları sırasında, bu vakaların asbeste bağlı olmayıp zeolit mineralinin solunması sonucunda 
oluĢtuğunu tespit etmeleri ile ortaya çıkmıĢtır. 

Orta Anadolu‘da, NevĢehir yöresinde volkanik arazi üzerinde kurulu olan Karain, 
Sarıhıdır köyleri ile Tuzköy kasabasında 30 yıldan daha uzun süreden beri devam eden 
epidemiyolojik çalıĢmalar sonucunda çevresel ve mesleki asbest olmaksızın malign 
mezotelyomanın beklenenin 1000 katı daha fazla olduğu görülmüĢtür. 

Bu köylerde yapılan klinik araĢtırmalarda mezotelyomalı hastaların akciğerleri ile 
balgamlarında ―erionit minerali‖  tespit edilmiĢtir. Hastalık nedeni olarak söz konusu köylerdeki 
evler, bahçe duvarları, kiler, ambar ve depo olarak kullanılan yerlerin yapı taĢlarının içinde 
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bulunan fibröz zeolitin (erionit) solunması olduğu görülmüĢtür. Bu köylerin yerleĢim yerlerinin 
zemini zeolitli kayaçlar üzerine oturmakta olup, evlerin duvarları içinde erionit bulunan 
kayalardan yapılmıĢtır. Bu nedenle lifler buralardan hava akımı ile ortama yayılmakta, solunum 
yoluyla akciğerlere yerleĢerek bu hastalığa yol açmaktadır. Bu yerleĢim yerlerinin içinde erionit 
bulunan kayalar üzerine kurulmuĢ olması, asbest ve zeolitin yaptığı bütün hastalıkların yoğun bir 
Ģekilde görülmesine sebep olmaktadır. 

Yapılan klinik, epidemiyolojik ve mineralojik çalıĢmalarda da söz konusu kanserlerin 
nedenlerinin, toprak ve bazı kayalarda bulunan zeolit (erionit) olduğu kesinlik kazanmıĢtır. 

Jeolojik bir yapı taĢı olan zeoliti, iç yapısı kafes gibi ve çok fazla miktarda kanal ve 
boĢlukları olması ve kolay ufalanması nedeniyle halk yapı iĢlerinde sıkça kullanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü‘nün yapmıĢ olduğu araĢtırmalara göre bu mineralin kanser yapıcı 
etkilerinin mavi asbestten daha etkin olduğu, Ģimdiye kadar bilinen en kuvvetli kanser yapıcı 
madde olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Yapılan araĢtırmalara göre Tuzköy'de 1980-1992 yılları arasında meydana gelen 373 
ölümün 182 tanesi (% 49) kanser nedeniyle olmuĢtur. Tuzköy kasabasında ölüm nedeni olan 
kanserler içinde en baĢta mezotelyoma gelmektedir. Kanser ölümlerinin Tuzköy kasabasında  
% 70'i mezotelyoma nedeniyledir. Bu sayılardan açık olarak görülmektedir ki Tuzköy'de kanser, 
özellikle de mezotelyoma çok sıktır. Gerçekte çok seyrek bir malign tümör olan mezotelyomanın 
dünyadaki görülme sıklığı 1 milyon nüfusta yılda 1-2 kadar iken, bu bölgede mezotelyoma sıklığı 
dünya değerinden 1000 kat daha yüksek olarak hesaplanmaktadır. 

 
Zeolit: Alüminyum silikat içeren alkali özellik gösteren ve üç boyutlu yapısı silikata 

benzeyen mineraller için kullanılan genel bir terimdir. Ġlk kez Ġsveçli mineralojist Cronsted 
tarafından 1756‘da tanımlanmıĢtır. Volkanik mineraller sınıfından olup 30‘a yakın doğal türü 
(Analcime, Chabazide, Mordenite, Clinoptilote, Erionit, Ferrierite...) mevcuttur. Zeolitler doğal ve 
sentetik; granüler ya da fibröz Ģekillerde olabilir. Sadece fibröz yapıda olan zeolitler kanserojendir. 
Bu grupta yer alan Erionit ve Mordenit fibröz yapıda olduğu için kanserojenik özellik gösterirler. 
20. yüzyılın ikinci yarısında endüstride kullanımına baĢlanmıĢtır.  

Zeolit mineralleri gazlardan nem alınması, kirlilik kontrolü, havadan oksijenin ayrılması, 
çiftliklerde hoĢa gitmeyen kokuların tutulması, kâğıt sanayinde dolgu ve beyazlatma maddesi, 
kimyasal gübre etkisini arttırmada, enerji, metalürji ve tıp alanlarında kullanılmaktadır. Dünyada 
zeolit yatakları, BirleĢik Amerika‘nın Oregon eyaleti, Ġtalya‘nın Napoli bölgesi, eski Yugoslavya, 
Yeni Zelanda, bazı Afrika ülkeleri ve Japonya‘nın belirli bölgelerinde mevcuttur. Kayıtlara göre 
buralarda kanser olaylarının görülmemiĢ olmasının nedeni, yatakların yakınında yerleĢim yeri 
olmamasındandır.  

Erionit: Zeolit grubu mineral olup, birkaç mikron boyutunda, lifsi ve iğnemsi yapıdadır. 
Bu mineralin tozları solunum yolu ile alındığında iğneciklerin akciğere ve karın zarına saplanarak, 
akciğer ve karın zarı kanserine neden olduğu BarıĢ (1987, 1994, 2003, 2005)‘ ın tıbbi 
çalıĢmalarında ortaya konulmuĢ ve son yıllarda bu konuyla ilgili jeolojik çalıĢmalar yapılmıĢtır 
(Temel ve Gündoğdu, 1996; Atabey, 2001, 2004, 2005a, 2005b). 

Erionitli volkanik tüfler, MTA tarafından 2006 yılında Türkiye‘de baĢlatılan ‗ ‘Tıbbi 
Jeoloji Projesi‘ ‘  kapsamında haritalanarak dağılımı ortaya konulmuĢtur. AraĢtırma ile erionitli 
volkanik tüf kayalarının; NevĢehir ili Ürgüp‘e bağlı Karain, Sarıhıdır, TaĢkınpaĢa, ġahinefendi, 
Cemilköy, YeĢilöz, Boyalı, Karacaören, Çökek, UlaĢlı, MustafapaĢa, ĠbrahimpaĢa, Ortaköy, Ürgüp 
merkez ve çevresinde, Uçhisar, Göreme, ÇavuĢini arasında, Zelve vadisinde, NevĢehir merkeze 
bağlı Sulusaray ve Nar arasında, GülĢehir‘e bağlı Tuzköy, Kızılköy, Çiftlikköy, Hamzalı, 
Hacıhalil, FakıuĢağı, AbuuĢağı‘nda, HacıbektaĢ‘a bağlı YeĢilli, ġahinli, Karahüyük, Topçu, 
AydoğmuĢ, Küçükkayapa, Büyükkayapa‗da, Aksaray ili Güzelyurt‘a bağlı Selime ve 
Yaprakhisar‘da, Kayseri ili YeĢilhisar‘a bağlı Soğanlı ve Güzelöz arasında yüzeylendiği ortaya 
konulmuĢ ve bu alanlarda örnekleme yapılmıĢtır. 
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Kanserojenite: Lifsel yapıdaki bu minerallerin kanserojenik olabilmesi için bazı 
özellikleri olması gerekmektedir. 

1. Durabl olması, yani akciğerde uzun süre bozulmadan kalabilmesi, (Zeolitin 
mezotelyomalı hastaların akciğer dokularında çok miktarda bulunması dokuda uzun süre 
değiĢmeden kalabilme özelliğinin fazla olduğunu kanıtlamaktadır.) 

2. Çapının 0,5 mikrondan küçük ve boyunun 8 mikrondan büyük olması yani kanser 
yapıcı optimal ölçülerde bulunması. 

Toprakta bulunan asbest ve erionit (fibröz zeolit) akciğerlerde hastalık yapan en önemli 
lifsel yapıda kanserojen maddelerdir. 

 
Volkanizmanın yaygın olduğu Batı Anadolu ve bazı yörelere göre lifsi yapılı erionit 

minerali Kapadokya'da, Kapadokya'da da NevĢehir'e bağlı Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır köylerinde 
insan sağlığını tehdit edici boyutlarda olduğu saptanmıĢtır. Niçin bu üç köyde hastalık 
yoğunlaĢmıĢtır? BaĢka etkenler rol oynayamaz mı?  

Erionit mineralinin zenginleĢmesinde, volkanik küllerin çevredeki mevcut tuzlu göl suyu 
ile kimyasal reaksiyona girmesi olayının rol oynadığı belirtilmektedir. 

Tuzköy'de en altta kayatuzundan oluĢan seviye, onun üzerinde erionitli tüf, tüfün 
üstünde de göl çökeltileri olan kiltaĢı, kumtaĢı bulunur. Sarıhıdır'da ise en altta erioniti mercek 
Ģeklinde tüf ve onun üzerinde göl sedimanları, tekrar tüf kayası ve sonra da göl çökelleri yer alır. 
Tuzköy ve Sarıhıdır köyleri, yaklaĢık 13,5 milyon yıl önce baĢlamıĢ ve 6 milyon yıl devam etmiĢ 
olan Hasan dağının tüfleri ile daha sonra 7 milyon yıl önce ilk volkanik patlamayı yapan Erciyes 
ve Melendiz dağlarının tüfleri üzerinde kurulmuĢtur. Karain köyünde erionitli tüf seviyesi ve onun 
da üzerinde göl çökelleri yer aldığı görülmektedir. Karain köyünün üzerinde kurulduğu tüf 
yaklaĢık 5 milyon yıl önce patlayan Erciyes, Hasandağ ve Melendiz dağının ürünüdür. Tuzköy, 
Karain ve Sarıhıdır'da bulunan bu tüfler içerisinde yoğun iğnemsi erionit minerali bulunmaktadır. 
Yöredeki kayalar Kızılırmak nehri boyunca ve verevine kesen faylardan etkilenmiĢ, kırılmıĢ ve 
kıvrımlanmıĢtır. Özellikle kıvrımlanmalarda Tuzköy'deki doğu batı yönlü kayatuzu biriminin 
davranıĢında 'Tuz tektoniği" etkili olmuĢtur. 

Kanser olaylarının en fazla olduğu Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır köyleri gölsel ortamda 
oluĢan çökeller ve bu çökellerin altında yer alan tüflerin üzerinde yerleĢmiĢlerdir. Özellikle 
dünyada da milyonda bir olan mezotelyomanın Tuzköy'de 1000 kat fazla görülmesinin nedeni 
Tuzköy'ün üzerinde yer aldığı tüflerin altında kayatuzu kayalarının oluĢtuğu göl çanağının burada 
bulunmasıdır. Tüflerin üzerinde de killi kayaların gelmiĢ olması erionit mineralinin 
zenginleĢmesine yol açmıĢtır. Sarıhıdır, Tuzköy ve Karain'de daha önce depolanmıĢ olan tüfler 
üzerine göl sedimanlarının çökelmesi ile bu tüfler tuzlu-acı sulu ortamda kimyasal reaksiyona 
girerek lifsi erioniti bünyesinde zenginleĢtirmiĢtir. OluĢum anındaki göl suyunun asitliği ve 
bazikliği, tuzluluğu, iyon alıĢ veriĢi, gözenek oranı ve gömülme derinliği önemli rol oynamıĢtır.  

 

GerçekleĢtirilen ÇalıĢmalar:  
Zeolit içeren kayaların üzerinde yine zeolit minerali içeren kayalarla yapılmıĢ evlerden 

oluĢan Sarıhıdır ve Karain köyleri ile Tuzköy kasabasının mezotelyoma sorununun çözümü, bu 
yerleĢim yerlerinin zeolit içermeyen yerlere sağlıklı yapı malzemeleri ile yapılmıĢ evlere taĢınması 
ile çözülebilecektir. 

Sarıhıdır Köyü; doğal afetler nedeni ile yeni bir yerleĢim yerine taĢınmıĢ sorun büyük 
oranda çözülmüĢtür. Ancak eski yerleĢim yerinin halen vatandaĢlar tarafından değiĢik nedenlerle 
(ahır, depo, vb.) kullanılması ve çocukların burayı oyun alanı olarak kullanıyor olmaları nedeni ile 
sorun tamamen bertaraf edilememiĢtir. Ayrıca, kansere sebep olan erionit liflerinin yeni köye 
rüzgarla ulaĢma tehlikesi her zaman bulunmaktadır.  

Tuzköy Kasabası ve Karain Köyü; yapılan bilimsel çalıĢmalar sonucunda 1 Aralık 
1980 tarih ve 17177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Karain köyü ve 
Tuzköy kasabası "Afete Maruz Bölge" olarak kabul edilmiĢ ve köyün taĢınmasına karar 
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verilmiĢtir. Ancak, köy halkının taĢınma konusunda isteksiz davranması nedeniyle köylerin 
taĢınması iĢlemi gerçekleĢtirilememiĢtir. 

17 Eylül 1984 tarih ve 18518 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bir baĢka Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bölgenin "Afete Maruz Bölge" olarak kabulü hakkındaki Kararname iptal 
edilerek "bulunduğu yerde ıslahı" planlanmıĢtır. Ancak bu ıslah çalıĢmalarından yeterli sonuç 
alınamamıĢtır. 

2000 yılında bölgede yeniden çalıĢmalar baĢlatılarak konu ile ilgili tüm bakanlıkların 
katılımı ve iĢ birliği içerisinde bir dizi faaliyet yürütülmüĢtür. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ―Tuzköy Beldesi ve Karain Köyü 
Islah Projesi‖  kapsamında bahse konu olan bölgede Haziran 2000 ve ġubat 2001 yılında Jeoloji 
Yüksek Mühendisi Dr. EĢref ATABEY tarafından mevcut yerleĢim yeri ile yeni yerleĢim yerinin 
jeolojik ön etüdü yapılmıĢtır. 

- Tuzköy için 1/1000 ve 1/5000 ölçekte haritalar üzerinde ve parsel bazında ayrıntılı 
Ģekilde kaldırılacak meskenlerin sınırı, iyileĢtirme yapılacak meskenlerin sınırı, yeni yerleĢim yeri 
özellikleri ve planı hazırlanmıĢtır. 

- Bölgenin jeolojik haritaları çıkarılmıĢ ve bu haritalarda zeolit içeren kayaların 
bulunduğu kanser yönünden riskli alanlar tespit edilmiĢtir. TaĢıma halinde risk altında bulunmayan 
(zeolit içeren kayaçların olmadığı) alternatif yerleĢim alanları tespit edilerek harita üzerinde 
iĢaretlenmiĢtir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin toprak haritası çıkartılarak 
alternatif taĢınma alanlarının toprak yapısı incelenmiĢtir. TaĢınma halinde, zeolitli kayaların 
üzerinin kapatılmasında kullanılacak zeolit içermeyen toprağın alınacağı yerlerin tespiti 
yapılmıĢtır. 

MTA‘nın vermiĢ olduğu rapor doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Daire 
BaĢkan V. Dr. Emire Özen Olcayto, Prof. Dr. Ġzzettin BarıĢ, Doç. Dr. Ümran Doğan, MTA jeoloji 
mühendisi Dr. EĢref Atabey, Tuzköy Belediye BaĢkanı Nihat Demirci zeolitli kayaların üzerinde 
bulunan ve çoğu da bu kayalardan yapılmıĢ kanser yönünden risk altındaki evlerin tespiti 
yapılmıĢtır. 

Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz 2004'de Tuzköy Beldesinde ve Karain 
köyünde yürütülen bilimsel çalıĢmalar doğrultusunda "Afete Maruz Bölge" kararı Bakanlar 
Kurulu'nca alınmıĢ ve yatırım programına dahil edilmiĢtir. 

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından 05 Mayıs 2005 ve 08 Mart 2006 
tarihlerinde bölgenin detaylı jeolojik raporları hazırlanmıĢtır. 

Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı tarafından ―Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve Ġskân Kanununda DeğiĢiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi‖  ile ilgili hükümet görüĢünün belirlenmesi amacıyla Bayındırlık ve Ġskân 
Bakanlığı Koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluĢan 
yetkililerce ―NevĢehir ili GülĢehir ilçesi Tuzköy beldesinde kansere neden olan zeolitli tüf 
nedeniyle nakledilemeyen konutlar ve iĢyerleri afet riski taĢımayan bir alana nakledilir. 
Nakledilecek konut ve iĢ yeri maliklerine ve nakille ilgili iĢ ve iĢlemlerde 7269 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır.‖  hükmünün yer aldığı Geçici Madde 26 21.02.2007 tarihinde yapılan toplantı 
sonucunda olumlu mütalâa edilmiĢtir. 

NevĢehir Valiliği Bayındırlık ve Ġskân Müdürlüğünce 18.09.2007 tarihinde söz konusu 
afete maruz alanda iyileĢtirme adına yapılacak yatırım çalıĢmalarında ―Ödenek Teminine Esas 
Tahmini Bedel Hesabı‖nı belirlemek üzere keĢif raporu hazırlanmıĢ olup Bayındırlık ve Ġskân 
Bakanlığına iletilmiĢtir. Bakanlık tarafından ödenek ayrılması sonucunda çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

NevĢehir Devlet Hastanesi bünyesinde 27.08.2007 tarihinde Mezotelyoma Erken Tanı ve 
Tarama Merkezi kurulmuĢtur. 

24 Mart 2008 tarihinde halkın demografik, sosyo-kültürel ve ekonomik durumlarının 
tespitine yönelik Hane Halkı Anket ÇalıĢması gerçekleĢtirilmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. 
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Sarıhıdır, Tuzköy, Karain, Karlık, Nar, Sulusaray köylerinde Amerika BirleĢik Devletleri 
Çevre Koruma Ajansına (USEPA) bağlı çalıĢan bilim adamları tarafından 01-22 Nisan 2008 
tarihlerinde ortam havasında çeĢitli ölçümler (erionit, radyasyon, arsenik vb.) yapılmıĢ sonuçlar 
Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmiĢtir. Yapılan hava ölçümlerinde hava ortamı erionit 
yönünden kirli olan Sarıhıdır Köyü Ġlköğretim Okulunun bahçesi ve çevreden geçen yolların asfalt 
çalıĢması Ağustos 2009‘da gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2009 yılı itibari ile Tuzköy Kasabası‘nda 245 konut, 13 iĢ yeri, okul, sağlık ocağı 
yapımları tamamlanmıĢ olup, afet evleri iç yolları ihalesi devam etmektedir. Eski evlerin 
boĢaltılarak yeni yapılan yerlere taĢınma iĢlemi tamamlanmıĢtır. Yeni yerleĢim yerinde yolların 
asfaltlama çalıĢmasının bir an önce yapılması eski yerleĢim yerinden taĢınmaları hızlandıracaktır. 
Eski yerleĢim yerlerinin ise ıslah çalıĢmasına baĢlanacaktır.  

Karain Köyünün taĢınabilmesi için 2009 yılı itibari ile 99 adet konutun Ürgüp ilçesinde 
Toplu Konut Ġdaresi (TOKĠ)  tarafından yapılması çalıĢmaları baĢlamıĢtır. 

Sarıhıdır, Karain ve Tuzköy‘de görülen mezotelyoma vakalarının oluĢumunda erionit 
maruziyeti ile genetik bir etkileĢmenin olup olmadığını göstermek amacıyla SB KSDB tarafından 
çalıĢma yürütülmektedir. ÇalıĢmanın sonucunda elde edilen bilgiler ile yüksek risk grubu önceden 
belirlenebilecek, hastalığın erken tanısı için hedefe yönelik tarama yöntemleri geliĢtirilebilecek, 
hastalıktan korunmak için yeni yöntemler araĢtırılacak ve yeni tedavi yöntemleri 
geliĢtirilebilecektir. 

Ayrıca, ülkemizde, 2003 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu‘na bağlı olarak ―Tıbbi Jeoloji Alt Kurulu‖  kurulmuĢtur. DanıĢma 
niteliğinde kararlar almakta olan kurulun görev alanı, kanser oluĢumunda çevresel faktörlerin 
ülkemizdeki durumunun ve bu konuda yapılabileceklerin tespiti olarak tanımlanmıĢtır. Tıbbi 
Jeoloji Kurulu kamu kurum ve kuruluĢları ile meslek örgütleri temsilcileri tıbbi jeoloji konusunda 
araĢtırmaları olan jeoloji mühendisleri, tıp doktorları, mineraloglar, veteriner hekimler, ziraatçılar, 
biyologlar, diĢçiler, kimyagerler, epidemiyologlar, fizikçiler, patologlar, hidrojeologlar ve 
jeokimyacılardan oluĢmaktadır.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Malign mesotelyoma asbest ve erionit mineralleriyle iliĢkili olarak Türkiye‘de çok ciddi 

bir problemdir ve genetik-epidemiyolojik araĢtırmalar genetik yatkınlığın da mezotelyoma 
geliĢiminde önemli bir rol alabileceğini göstermektedir. 

Kanser oluĢumu sıklığı ile çevresel Ģartlar arasındaki iliĢki açısından, değiĢik kanserlerin 
bölgesel dağılımını ve kimyasal elementlerin konsantrasyonlarını gösteren jeokimyasal haritalar 
çok büyük bir değer taĢır. Hastalık oluĢumu ile ilgili, coğrafi ve jeolojik Ģartların çalıĢılması onko-
coğrafik araĢtırmalarda yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte günümüzdeki en önemli bilmece 
olan kanseri çözebilmek için, multidisipliner çalıĢmaya, hastalığa yol açan doğal (jeolojik) ve 
antropojenik etkenleri çok daha iyi anlamaya gerek vardır. Bu konularda ilerleme medikal-jeolojik 
(jeokimyasal; eko-jeolojik) araĢtırmalarla sağlanabilir.  Dolayısıyla, ülkemizde tıp ve jeoloji 
alanında iĢ birliği ile ―Tıbbi Jeoloji‖  çalıĢmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Haritalanarak genel dağılımı ortaya konulan ve akciğer kanseri nedeni olduğu bilinen 
erionitli volkanik tüf kayaları üzerinde bulunan yerleĢim yerlerinde yaĢayan halkın sağlık riski 
özellikle bazı yerleĢim birimlerinde devam etmektedir. Risk altındaki yerleĢim yerlerinde devam 
etmekte olan tahliye çalıĢmaları kısa zamanda içerisinde bitirilmeli, gerek halkın gerekse 
kuruluĢların yapı malzemesi, altyapı hizmetleri için erionitli tüf kayalarının kullanması önlenmeli, 
yerleĢim birimleri yeĢillendirilmeli, bu gibi alanlar yeni yerleĢimlere açılmamalıdır.  

Bölgede gerçekleĢtirilen saha incelemesi sonucunda Ģunlar saptanmıĢtır: 
NevĢehir ili içerisinde mezotelyoma kanser olgularının dünya genelinde çok yüksek 

oranda görüldüğü köylerde erionit probleminin varlığı 40 yıldır bilinmekte olmasına rağmen, 
önlem alınmasında ve uygulanmasında gecikmeler olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak, son yıllarda, 
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sorun üzerine kararlılıkla gidilerek, konu hakkında alınan önlemlerin gözle görülür bir hız 
kazandığı tespit edilmiĢtir. 

Tuzköy beldesinde yeni evler tamamlanmıĢ, taĢınma iĢlemi de büyük oranda 
tamamlanmıĢtır. Ancak, ek bina ihtiyacı devam etmektedir. Son alınan Bakanlar Kurulu Kararı da 
bu ihtiyacı karĢılamaya yönelik olarak atılmıĢ önemli bir adımdır. 

Sarıhıdır Köyünün doğal afetler nedeniyle kendiğinden taĢındığı ve sadece eski köy 
önünden geçen yolun asfaltlama çalıĢmasına ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiĢtir. 

Karain‘de ise, TOKĠ tarafından yeni evlerin yapım kararı alınmıĢtır. Ancak, köylüler 
arasında tartıĢma halen mevcuttur. Bu konuda halkın farkındalık ve eğitim ihtiyacı olduğu açıktır. 

Yıkım ve ıslah çalıĢmaları gerçekleĢtirilirken kanser yapıcı maddelerin etrafa 
yayılmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Beyaz toprak olarak bilinen ve içinde asbest ve erionit içeren toprağın badana yapma ve 
sıva olarak kullanmasının önlenmesi yönünde halkın eğitimi çalıĢmalarının planlanarak, ilgili 
kurumlar tarafından verilmesi sağlanmalıdır. 

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığının eğitim ve araĢtırma hastaneleri 
bünyelerinde ilgili bilimsel yapılandırmanın oluĢturulması/güçlendirilmesi yoluyla mesleksel ve 
çevresel karsinojenlerin ölçümü gerçekleĢtirilebilmelidir. Ayrıca akredite edilmiĢ özel ve resmi 
laboratuvarların oluĢturulması gerekmektedir. Bu çalıĢmalarla mezotelyoma araĢtırmalarının çevre 
ve genetik etkileĢimi konusunda geliĢtirilmesine ağırlık verilmeli ve bu konuyla ilgili Sağlık 
Bakanlığı, YÖK, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve meslek 
odalarının iĢ birliği içinde çalıĢması sağlanmalıdır. 
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9.1.2. Kütahya Özelinde Arsenik Sorunu 
Bu baĢlık Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nca hazırlanarak 2009 

yılında basılmıĢ olan Türkiye‘de Kanser Kontrolü Kitabının ―Dünyada ve Türkiye‘de (Kütahya 
Özelinde) Arsenik Sorunu‖ bölümünden alınmıĢ olup, konu ile ilgili yürütülmekte olan çalıĢmalar 
hakkındaki ek bilgiler de Sağlık Bakanlığından temin edilmiĢtir.  

Arsenik, içme sularında bilinen en toksik madde olarak bütün dünyada liste baĢıdır. Ġçme 
sularında bulunan arsenik, DSÖ tarafından kanserojen madde olarak tanımlanmaktadır.  

Pek çok ülkede içme sularında arsenik konsantrasyonu toksik düzeydedir. Arjantin, 
BangladeĢ, ġili, Çin, Macaristan, Hindistan, Meksika, Tayvan, Vietnam ve ABD‘nin özellikle 
güneybatı eyaletleri yeraltı sularında As problemi olan baĢlıca ülkeler olarak sayılabilir.  

http://www.mesothelioma-tr.org/
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Dünya Sağlık Örgütü yapılan araĢtırmalara dayanarak, içme sularındaki arsenik 
miktarını 1993 yılında 50µ/litre‘den 10µ/litre‘ye indirmiĢ ve arsenik konsantrasyonu 10 µ/litrenin 
üzerinde olan suları toksik olarak belirlemiĢtir. 

Uzun süre arseniğe maruz kalmıĢ kanser vakalarında görülebilecek ilk bulgular pigment 

değiĢikliği ve hiperkeratozdur. Kronik olarak yüksek dozda arseniğe maruz kalmıĢ kiĢilerde 

görülen cilt lezyonları arasında keratoz ve hiperpigmentasyon arsenik toksikasyonunu erken teĢhis 

için önemli bir göstergedir. Kanseri oluĢturacak değiĢiklikler yıllar hatta on yıllarca sürebilir. 

Örneğin, Japonya‘da yapılan bir araĢtırma arsenik zehirlenmesine 10 yıl maruz kalındığında 

Bowen hastalığını, 20 yıl sonra skuamoz hücreli karsinomu ve 30 yıl sonra akciğer kanseri 

oluĢturduğunu belirtmiĢtir. Cilt kanseri latans dönemi 3-40 yıl, ortalama 18 yıl olarak belirtilmiĢtir. 

Farklı ülkelerde, büyük ölçekte arseniğe maruz kalmıĢ kiĢilerde yapılan araĢtırmalarda 

cilt kanseri ile palmar ve plantar keratoz arasındaki iliĢkiler saptanarak yayınlanmıĢtır. Bununla 

birlikte, arseniğin kanserojen mekanizması tam olarak anlaĢılmamıĢ ve oluĢturduğu kanserlerin 

onkojenezi hala açıklama beklemektedir. 

 Kütahya ili civarında yapılan araĢtırmalarda kronik arsenik zehirlenmeleri saptanmıĢtır. 

Arseniğin kaynağı bölgede büyük ölçüde jeojeniktir. Kütahya ilinde 40 ayrı içme suyundan alınan 

örneklerde arsenik miktarlarının 0-10.7 mg/litre değerleri arasında değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır. 

2005 yılı ve sonrasında yaptıkları araĢtırmalarda arsenik konsantrasyonu, kaynakları ve cilt 

lezyonları arasında iliĢkileri iki ayrı çalıĢmada karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġlk çalıĢmada Kütahya Emet‘ te 

iki ayrı köyde içme sularındaki arsenik konsantrasyonu ve çeĢitli cilt hastalıkları belirlenmiĢtir.  

Kronik arsenik toksikasyonu ve advers sağlık etkileri arasındaki iliĢkiler aĢağıdaki Tabloda 

sunulmuĢtur. Bölgede bulunan ve arsenik zehirlenmelerini gösteren belirtiler Ģunlardır: ―Palmo-

plantar keratoz‖ , ―basal hücreli karsinom‖,‖plantar keratodermi‖ , ―plantar hiperkeratoz‖ , 

―pigmente noduler lezyon‖, ―mycosis fungicides‖ , ―keratik papüller‖ , ―Bowenoid lezyonlar‖ , 

―hiperhidrozis‖ , ―verru plantaris‖ , ve ―verru plantaris et Palmaris‖ . Kronik arseniğin 

toksikasyonunun neden olduğu karsinomlar için on belirtiler arasında ―Bowenoid lezyonlar, 

―hiper-pigmentasyon‖ ve  ―keratoz‖  bulunur. Ġkinci çalıĢmada; Emet ve civarındaki sularda 40 ayrı 

içme suyundan örnek alınmıĢtır. Arsenik miktarı 0-10.7 mg/litre olarak çok geniĢ değiĢiklikler 

göstermektedir. Arsenik dozunun yüksek olduğu köy % 30.9 u bulan arsenik zehirlenmesi vakaları 

gözlenmiĢtir. AĢağıdaki tabloda dermatolojik veriler sunulmuĢtur. 

 

Tablo 123. Arsenik Toksikasyonu Görülen Köylerde Dermatolojik Bulgular 

(Kütahya Emet Civarındaki Köyler) 

Semptom ve Bulgular Köy1 

N (E/K) 

Köy2 

N (E/K) 

Toplam 

N (E/K) 

Palmo plantar keratoz 17 (9/8) 1 (1/0) 18 (10/8) 

Basal hücreli karsinom 2 (1/1) 0 2 (1/1) 

Verru plantaris 3 (3/0) 0 3 (3/0) 

Verru plantaris et palmaris 1 (0/1) 0 1 (0/1) 

Plantar keratodermi 1 (0/1) 0 1 (0/1) 

Plantar hiperkeratoz 1 (0/1) 0 1 (0/1) 

Pigmente nodüler lezyon 0 1 (0/1) 1 (0/1) 

Mycosis fungicides 1 (1/0) 0 1 (1/0) 

Hiperhidrozis 0 1 (0/1) 1 (0/1) 

Keratik papüller 3 (0/3) 0 3 (0/3) 
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Kaynak: Doğan M., 2005 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında kronik arsenik toksikasyonu ile ilgili cilt lezyonları ve 
sudaki arsenik dozu arasında iliĢki kurulabilir. Sudaki arsenik konsantrasyonun 8.9-9.3 
milligram/litreye kadar ulaĢtığı Köy1‘de arsenikle ilgili zehirlenmeleri gösteren 30 vaka 
gözlenmiĢtir. Sudaki arsenik miktarını 0.3-0.5 arasında değiĢen 2 numaralı köyde ise 3 vaka 
gözlenmiĢtir. 1 numaralı köyde bu araĢtırmaya katılanların  % 30.9‘unda; 2 numaralı köyde ise 
% 5.4‘  ünde arseniğin neden olduğu cilt değiĢimleri gözlenmiĢtir.  Palmoplantar keratoz, 1 
numaralı köyde 17 kiĢide (çalıĢmaya katılanların % 17.5‘ i) görüldüğü halde 2 numaralı köyde 
sadece 1 kiĢide (çalıĢmaya katılanların % 1.8‘ i) kiĢide bulunması bu iliĢkiyi desteklemektedir.  

ÇalıĢmalar; Emet ve civarında, uzun süre arsenik içeren sulara maruz kalan kiĢilerde cilt 
ve internal kanser vakalarının artabileceğini gösterdiğinden, bölgede kanser vakalarının artmasını 
önlemek için tedbir alınmasının gerektiği bildirilmiĢtir.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Yüksek miktarda arsenik içeren suların kullanımına bağlı olarak ülkemizde özellikle 

Kütahya-Emet‘ te sağlık sorunları ortaya çıkmıĢtır. Kütahya‘da içme ve kullanma sularında ölçülen 
yüksek arsenik konsantrasyonlarının en önemli kaynaklarından birisinin bölgede yer alan tersiyer 
çökellerdeki alünit, çört, kolemanit ve jips gibi mineraller olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 
karbonatlı kayalar, kireçtaĢı/dolomit ve travertendeki kırık zonlar boyunca oluĢan realgar ve 
orpiment formundaki epitermal jipsler ve volkano-sedimanter istiflerdeki volkanik kayaların da 
önemli arsenik kaynakları arasında bulunduğu belirtilmektedir. 

2005 yılında yapılmıĢ olan bir çalıĢmada; Ġğdeköy ve Dulkadir köylerinde, 40 ayrı içme 
suyundan alınan örneklerde yapılan arsenik ölçümleri ve buna bağlı olarak oluĢan cilt hastalıkları 
ile ilgili sonuçlar özetlenmiĢtir. ÇalıĢmada arsenik konsantrasyonundaki artıĢla birlikte ortaya 
çıkan semptomlarda da artıĢ gözlendiğine iĢaret edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada arsenikten etkilenen 
kadınların sayısının erkeklere göre biraz daha fazla olduğu da ortaya çıkmıĢtır.  

ÇalıĢmalar; Emet ve civarında, uzun süre arsenik içeren sulara maruz kalan kiĢilerde cilt 
ve internal kanser vakalarının artabileceğini gösterdiğinden, bölgede kanser vakalarının artmasını 
önlemek için tedbir alınmasının gerektiği bildirilmiĢtir.  

Sağlık Bakanlığından alınmıĢ olan bilgiye göre; bu bölgedeki mevcut sorunun çözünme 
yönelik tedbirler alınmaya baĢlanmıĢtır ve Bakanlığın ilgili birimleri tarafından bu bölge yakından 
takip edilmektedir.  

 

KAYNAKLAR: 
1. Doğan, M., 2009, Dünyada ve Türkiye‘de (Kütahya Özelinde) Arsenik Sorunu, Türkiye‘de 

Kanser Kontrolü, M. Tuncer (ed)., T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi Yayınları 
s:225-230. 

2. Sağlık Bakanlığı, Kanser SavaĢ Dairesi‘nin Komisyona gönderdiği Ek  Bilgi Notu -2011. 
 

i. Kocaeli-Dilovası’nda Çevre ve Ġnsan Sağlığı 
 Bu baĢlık Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nca Türkiye‘de Kanser 

Kontrolü Kitabında yer almak üzere 2009 yılında hazırlanmıĢ olan ―Kocaeli-Dilovası‘nda Çevre 
ve Ġnsan Sağlığı‖  bölümünden ve Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmıĢ bilgi notlarından 
yaralanılarak hazırlanmıĢtır.  

Kocaeli ilinde Gebze ilçesine bağlı Dilovası beldesi ülkemizin önemli sanayi 
bölgelerinden biridir. DeğiĢik kurumlar tarafından 2006 yılında yapılmıĢ çalıĢmalar ve hazırlanan 
raporlarda bölgedeki hızlı ve kontrolsüz sanayileĢme, çevre kirliliği ve bunların orada yaĢayan ve 
çalıĢan vatandaĢlar üzerindeki olumsuz sağlık etkileri gözler önüne serilmiĢtir.   

Bowenoid lezyonlar 1 (0/1) 0 1 (0/1) 

Arsenikle ilgili bulgular toplamı 30 (14/16) 3 (1/2) 33 (15/18) 
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Türkiye kanser insidansı kadın ve erkeklerde yüz binde 225‘ lerdedir. Kocaeli ilimizde 
ise yüz binde 149‘dur. Ülke genelinde ölüm nedenleri sıralamasında kanserden ölümler kalp ve 
damar hastalıklarından ölümlerden sonra ikinci sırada yer alırken, bu bölgede ilk sıraya yükselmiĢ 
olması kanser oluĢumunda artıĢa iliĢkin anlamlı bir bulgudur.  

Bu konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde 04.04.2006 tarihinde 10/254,258 
Esas Numaralı ―Kocaeli'nin Gebze Ġlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve 
Ġnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması Komisyonu‖ kurulmuĢtur. AraĢtırma 
Komisyonunun yaptığı detaylı çalıĢmaların sonucunda Dilovası Bölgesi‘nde 29 maddelik sorun 
tespiti, çözüm önerileri ve sorumlu kuruluĢların tespiti yapılmıĢtır. 

 
 Raporda sonuç olarak; 
 

Sanayi 
Dilovası‘nda son derece çarpık, düzensiz bir sanayileĢme ve yerleĢim bulunmaktadır. 

Gerek yerleĢim gerekse sanayi alanlarının bir kısmının arazileri ile ilgili hukuki sorunları da 
mevcuttur. Dilovası'nda OSB kurulmadan önce sanayi yapılaĢması baĢlamıĢ, bilahare OSB olması 
için yoğun çaba sarf edilmiĢ ve zaruri olarak Dilovası OSB kurulmuĢtur. Dilovası OSB'de faaliyet 
göstermekte olan sanayi tesislerine ait Dilovası OSB'nin yetki alanı içerisindeki arazi ve dolgu 
alanında ilgili belediyece onaylanan planlar ile kullanım hakkı tanınan; ayrıca, orman alanında, 
kiralama sonucu kullanım hakkı elde edilen büyük kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde depolama 
tesisleri, limanlar, dolgu alanları da yer almaktadır. Bunlara ilaveten, Dilovası OSB'de gerekli olan 
sağlık koruma bandı oluĢturulmamıĢtır. Yeni Yıldız Mahallesi ve Fatih Mahallesinin Dilovası 
OSB 'nin içinde kalıyor olması, bu yerleĢim alanlarının fiziki olarak tecrit edilmesine sebep 
olmakta ve belediyece altyapı hizmetlerinin götürülebilmesine engel teĢkil etmektedir. Ayrıca bu 
iç içe geçmiĢliğin sonucu olarak, Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan çevre kirliliğinin söz 
konusu mahallelerde yaĢayan halkın sağlığını direkt olarak etkilemesine de engel 
olunamamaktadır. 

Ġmar planında yerleĢim alanı olarak lekelenmiĢ olan Yeni Yıldız Mahallesi ile orman ve 
2B kapsamındaki orman alanında yerleĢik olarak gösterilen Fatih Mahallesinin ve sanayi içersinde 
kalan diğer konutların boĢaltılması gerekmektedir. Ayrıca, Dilovası'ndaki konutların tamamına 
yakını gecekondu olduğundan kentsel dönüĢüm projesi hazırlanarak acilen hayata geçirilmelidir. 

Kocaeli ili I. derece deprem kuĢağında yer almaktadır. Bölgede meydana gelebilecek bir 
doğal aletin ve/veya endüstriyel kazanın oluĢması durumunda; bölgedeki can ve mal güvenliğinin 
tehdit edilebileceğinin yanısıra büyük boyutta bir çevre kirliliğinin de ortaya çıkabileceği açıkça 
görülebilir. Bu nedenle, dolgu alanlarının sınırlandırılması, kimyasal maddelerin tanklarda 
depolanması sonucu oluĢacak yangın, patlama, sızıntı gibi risklerin ortadan kaldırılması için her 
türlü tedbirin alınması, orman alanı içersinde yer alan depolama tanklarının kaldırılması ve 
yenilerinin kurulmasına müsaade edilmemesi, büyük kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde depolama 
tesislerinden kira sözleĢme süresi bitenlerin sözleĢmesinin yenilenmemesi ve bu araziler üzerinde 
yeni kiralamaların yapılmaması gerekmektedir. Büyük kapasiteli yanıcı ve tehlikeli madde 
depolama tesislerinin kurulu olduğu alanların boĢaltılması ile elde edilecek alanın; orman vasıflı 
olan kısmı orman alanı, arazi vasıflı olanının da yeĢil alan olarak korunması sağlanmalıdır. 

Dilovası'nda, sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki kapasiteyi 
arttırmaya yönelik talepleri dikkatle değerlendirilmeli ve mümkün olduğu ölçüde 
sınırlandırılmalıdır. Bu doğrultuda bölgede kirlilik yükünü artıracak kirlilik vasfı yüksek tesislerin 
kurulmasının önlenebilmesi amacıyla; Çevre ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ilgili 
kurumlarca sınırlama getirilmesi gereken sektörlerin belirlenerek, Dilovası OSB imar planında 
plan notu ile seletör sınırlaması getirilmesi ve uygulamanın OSB Yönetimince bu doğrultuda 
yapılmasını o hüküm altına alınması, Dilovası OSB dıĢındaki planlama ile ilgili olarak da Kocaeli 
Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesinin birlikte 



- 570 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

çalıĢması gerekmektedir. Ayrıca, Dilovası'nda faaliyet göstermekte olan limanların dolgu yaparak 
kapasite artırımına da izin verilmemelidir. 

Bölgedeki metal ve hurda eriterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon ölçüm 
sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olması, cihazların kapatılması, denetimlerin 
yetersiz olması; yurt içinden ve yurt dıĢından gelen hurdaların detektörlerden geçirilmeden 
iĢlenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu sorunun önüne geçilebilmesi için radyasyon 
ölçüm sistemlerinin devlet tarafından iĢletilmesi ve yeterli sayıda eleman istihdam edilerek, 24 saat 
kesintisiz denetimin sağlanması gerekmektedir. Gümrük kapılarında uygulanan sistem bölgede de 
uygulanmalıdır. Körfeze girmeden önce gemilerde ölçümler gerçekleĢtirilmelidir. Ayrıca, yurt 
içinden ve yurt dıĢından gelen hurdalarla iĢlem yapan iĢletmelerin panel alması zorunlu hale 
getirilmelidir. 

Bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki taĢ ocakları baĢta çevre kirliliği olmak üzere arazi 
bozulmalarına neden olmaktadır. Bölge için yeni maden arama ruhsatı (taĢ ocakları da dahil olmak 
üzere) verilmemelidir. ĠĢletme süresi biten ocakların ruhsatlarının iptal edilerek kapatılması ve 
faaliyetin tamamlanmasından sonra arazinin rehabilite edilmesi gerekmektedir.  

Kirlilik 
Dilovası uygun olmayan topoğrafik yapısı ve meteorolojik Ģartlarının yanısıra, yoğun 

trafik yükünden, sanayi tesisleri ve yerleĢim alanlarından kaynaklanmakta olan kirlenme ile 
kirleticilere karĢı çok hassas bir hale gelmiĢ bulunmaktadır. 

Dil Deresi; baĢta Dilovası'ndaki ve Gebze ilçesinin bir bölümüne ait sanayi tesisleri 
olmak üzere, bölgedeki yerleĢim alanlarından, vahĢi depolama yapılmıĢ olan mevcut çöp alanından 
ve maden ocaklarından (taĢ ocakları da) kaynaklanmakta olan atık sular ile kirletilmektedir. 
Körfezin % 40'ından fazlasının bu dere tarafından kirletildiği Komisyona bilgi  veren birçok 
kurum/kuruluĢ tarafından ifade edilmiĢtir. Dil Deresi suyu kirli olduğu gibi, dere yatağı ve 
kenarları da son derece düzensiz ve kirli bir görüntüde olup, adeta çöplük olarak kullanılmaktadır. 
Dil Deresinin ıslah çalıĢmaları; DSĠ, Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ve OSB Yönetiminin iĢ birliği 
ile bir an önce gerçekleĢtirilmelidir. 

Dilovası ve Gebze Belediyesinin mevcut çöp alanları önemli bir kirlilik kaynağıdır. 
Ayrıca Dilovası'ndan çıkan katı atıklar için uygun bir çöp alanı yoktur. Kocaeli BüyükĢehir 
Belediyesince bölgedeki uygun bir yere çöp depo alanı bir an önce yapılmalıdır. 

Bölgede yapılan incelemelerde bazı fabrikaların arıtma sistemlerinin olduğu, ancak 
bunların ya yetersiz ya da çalıĢtırılmadığı gözlemlenmiĢtir. ĠĢletmeciler, genellikle arıtma 
tesislerinin inĢasını ve iĢletilmesini mali külfet olarak görmekte ve bu tesislerin çalıĢtırılması 
hususunda isteksiz davranmakta, titizlik göstermemektedir. Bu nedenle, OSB Yönetimince 
Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ivedilikle yaptırılmalıdır. 
Ayrıca, Dil Deresi Havzası içinde yer alan diğer yerleĢim alanlarından, Dilovası OSB dıĢında 
kalan münferit sanayi tesislerinden, Gebze ilçesinin bir bölümüne ait yerleĢim alanları ile sanayi 
tesislerinden, vahĢi depolama yapılmıĢ olan mevcut çöp alanından ve maden ocaklarından 
kaynaklanan atık suların toplanarak Dil Deresine verilmeden önce arıtılmaları konusunda Kocaeli 
BüyükĢehir Belediyesinin atık su arıtma tesisi veya tesislerini planlaması ve yapması zorunluluk 
arz etmektedir. 

Dilovası Bölgesi‘nde 8 adet liman bulunmaktadır. Limanlara gelen gemilerden alınan 
sintine ve balast suları için sadece depolama tesisleri mevcut olup, nihai arıtma yapılmamaktadır. 
Limanlara gelen gemilerden alınan sintine ve balast suları için öncelikle limanların ortak veya 
münferit atıksu arıtma tesisleri kurmaları veya OSB'nin kuracağı merkezi atıksu arıtma tesisine 
vermeleri sağlanmalıdır.  

Bölgede hurda metal kullanan büyük kapasitede demir-çelik fabrikaları faaliyet 
göstermektedir. Bu fabrikaların hem üretim hem de hurda metal depolama ve taĢıma süreçlerinde 
havaya önemli miktarlarda toz ve zararlı gazlar yayılmaktadır. Baca gazı arıtma ve toz tutma 
ünitelerinin kapasiteleri yetersiz olan tesislerin ivedilikle gerekli yatırımları yaparak baca gazı 
arıtma ve toz tutma kapasitelerini artırmaları gerekmektedir. Baca gazı arıtma ve toz tutma 
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ünitelerinin üretim süresince kesinlikle çalıĢtırılmaları sağlanmalıdır. Hurda depo alanlarının 
üzerleri kapatılarak hem çevreye toz yayılması önlenmeli hem de görüntü kirliliği ortadan 
kaldırılmalıdır. 

Dilovası Bölgesi‘nde boya ve tiner üretim tesislerinde genel olarak üretim, depolama, 
ürün ambalajlama sırasında meydana gelen organik madde yayınımları herhangi bir arıtma 
olmadan atmosfere salınmaktadır. Boya ve tiner üretim tesislerinde iyi bir havalandırma ile 
ortamdan organik maddelerin toplanması ve arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerekmektedir. 
Ayrıca, solvent bazlı boya üretimi/tüketiminden su bazlı boya üretim tekniklerine geçilmesinin 
teĢvik edilmesi, bu konuda boya üreticilerinin uygulanabilir mevcut en iyi tekniklerin kullanımına 
yönelik altyapının oluĢturulması için devlet/sanayici/üniversite iĢ birliğinin geliĢtirilmesi 
gerekmektedir. 

Dilovası'ndaki kirlilik profilinin çıkarılarak ilgili kurumlarca kirliliğin kontrol altına 
alınmasından sonra belirlenecek olan mevcut kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerin kapasite 
artımına gitmesine; Dilovası OSB'de, OSB Yönetimince, Dilovası OSB dıĢında ise Kocaeli 
Valiliğinin koordinasyonunda ilgili Belediye ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesince izin 
verilmemelidir. Ayrıca, Dilovası OSB'deki sanayi tesislerinden kaynaklanmakta olan emisyonların 
ölçülebilmesi için otomatik ölçme ve izleme sistemlerinin OSB Yönetimince kurulması veya 
kurdurulması ve iĢletilmesi gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığınca; 81 ilde 
yaygınlaĢtırılması planlanan Hava Kalitesi Ġzleme Ġstasyonlarından bir tanesinin de Dilovası'nda 
kurularak ortam hava kalitesinin ölçülmesi sağlanmalıdır. 

Dilovası, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun güzergâhı üzerinde bulunduğundan 
çoğunluğu ağır vasıta olmak üzere yoğun trafik baskısı altındadır. Araçların egzoz gazları önemli 
miktarda hava kirliliğine neden olmakta ve gürültü kirliliği de oluĢmaktadır. 

Bölgedeki trafik yükünü azaltmak için alternatif güzergâh olarak Kocaeli ilinin 
kuzeyinden bölünmüĢ yol ve otoyol yapılması, körfez köprülü geçiĢinin Dilovası'ndaki kirlilik 
yükünün de dikkate alınarak planlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. BaĢta TEM 
Otoyolu ve D-100 karayolları kenarları olmak üzere bölgede yoğun ağaçlandırma yapılmalı ve 
karayolu güzergahında uygun yerlere gürültü duvarları inĢa edilmelidir. 

Dilovası'nda dağınık halde faaliyet göstermekte olan kömür depolama-iĢleme-dağıtım 
tesislerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi kesinleĢtirilmiĢ olan Kömürcüler OSB 
alanına taĢınmaları gerekmektedir. Kömür tevzi ve dağıtım tesislerinde kömürler genellikle açık 
alanda depolanmakta ve özellikle paketleme ve doldurma-boĢaltma sırasında önemli oranda toz 
yayınımına neden olmaktadır. Kömür depolama-iĢleme-dağıtım tesislerinde yapılmakta olan 
iĢlemlerin mümkün olduğu kadar kapalı alanda gerçekleĢtirilmesi, kömür tozlarının ortamdan 
uzaklaĢtırılması konusunda teknik tedbirlerin alınması, alınan tedbirlerin devamlılığın sağlanması 
zorunluluk arz etmektedir. 

Kirleticilik vasfı yüksek olan yakıtların sanayi ve konutlarda kullanılması hava 
kirliliğine neden olmaktadır. Yakıt olarak çevreye daha az zarar veren ve kirleticilik vasfı daha 
düĢük olan yakıtların sanayi ve yerleĢim bölgelerinde kullanımının teĢvik edilmesi bağlamında 
Belediyeler ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi koordineli olarak çalıĢmalıdır. Özellikle bölgede 
doğalgaz kullanımının sağlanabilmesi için altyapı hizmetleri ivedilikle tamamlanmalıdır. 

Sanayi tesisleri ve limanlardan kaynaklanmakta olan atıkların toplayıcı firmalar 
tarafından ücret karĢılığı alındığı bilinmekte, ancak alınan atıkların nereye götürüldüğü veya nasıl 
bertaraf edildiği hususunda belirsizlikler bulunmaktadır. Bölgede ücret karĢılığı atık toplayan 
firmaların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği lisanslı olup olmadıklarının tespiti, 
topladıkları atıkları ne Ģekilde bertaraf ettiklerinin takibi ve denetimi Kocaeli Valiliği ile 
BüyükĢehir Belediyesince titizlikle gerçekleĢtirilmelidir. 

Dilovası‘nın çevresel kirlilik ve sağlık açısından potansiyel riskli bir bölge olduğu 
dikkate alınarak bölgedeki çevre ile ilgili olarak yapılacak tüm yatırımlara teĢvik verilmelidir. 
Atıksu, hava ve katı atık bertaraf tesislerine ucuz enerji sağlanmalıdır. Atıklarını usulüne uygun 
olarak bertaraf eden/ettiren kuruluĢlar ile 3 yıl çevre cezası uygulanmamıĢ çevreye duyarlı sanayi 
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kuruluĢlarına teĢvik getirilmelidir. Eski teknolojisi nedeniyle çevre kirliliğine neden olan sanayi 
kuruluĢlarına ileri teknolojili yatırımlara yönelebilmeleri için "yatırım desteği" ile ithal makine ve 
teçhizata ―gümrük muafiyeti" ve "yatırım indirimi" sağlanmalıdır. 

Sağlık 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı BaĢkanlığınca 

Dilovası'ndaki defin kayıtlarına dayalı olarak yapılan araĢtırmada; bölgede kanser hastalığından 
ölümlerin ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu ortaya konulmuĢtur. Ancak hastalığın nedenleri 
konusunda sağlıklı bir bilgi yoktur. Ayrıca bölgede diğer hastalıklar ve meslek hastalıklarının artıp 
artmadığı konusunda kayıtlara dayalı bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Bu nedenle, kanser aktif kayıt 
sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli ilinde ivedilikle baĢlanılmalıdır. Ayrıca, ön 
teĢhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezi ivedilikle kurulmalıdır. 

Her ne kadar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından, 
bu çalıĢmanın bir sonucu olarak ölüm kayıtlarında kanserin çok yüksek olduğu öne sürülse de; bu 
çalıĢmanın sadece bir gözlem olarak değerlendirilebileceği, ölüm kayıtları yerine epidemiyolojik 
bir çalıĢma yapılmasının gerekliliği yönünde Komisyona bilgi verilmiĢtir. Dilovası Organize 
Sanayi Bölgesi‘nde çalıĢan ve Dilovası Beldesinde ikamet eden kiĢilerde bilimsel bir metot 
kullanılarak çeĢitli metallerin ve organik maddelerinin biyo-izlemesi yapılmalıdır. 

Gelecekte bu tür belirsizlikleri yaĢamamak için Dilovası'ndaki sağlık kayıtlarının düzenli 
ve kapsamlı tutulması, bölgedeki sağlık kuruluĢlarının niteliklerinin arttırtması ve sağlık 
araĢtırmalarının yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. TÜBĠTAK-MAM ve üniversiteler tarafından 
yapılan biyo-izleme ve diğer çalıĢmaların neticesine göre; bölge çevre kirliliği kaynaklı sağlık 
riskleri açısından Dilovası Sağlık Bakanlığınca Pilot Bölge ilan edilmeli ve bölgenin tıbbi yönden 
afet bölgesi olarak ilan edilmesi hususu da değerlendirilmelidir. 

 Bölgede 15.000 civarında iĢçi çalıĢmakta olup, bu iĢçilerin bir kısmı yine bölgede 
ikamet etmektedirler. Kapalı iĢ yeri ortamında çalıĢanlar için, iĢ yerindeki hava kirli liğinin 
oluĢturabileceği olumsuz etkiler; gerek konsantrasyon artıĢı gerekse maruz kalma süresi açısından 
daha da fazla olmaktadır. Bölgedeki hava kirliliği dikkate alındığında, Dilovası‘nda bulunan 
iĢyerlerinde, iĢ yeri hekimi bulundurulması, iĢ sağlığı ve güvenliği konularındaki kayıt, 
değerlendirme, inceleme ve denetimin mevzuata uygun olarak yapılması; iĢçi sağlığı ve iĢ 
güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak bölgede yapılan incelemelerde; iĢçi 
sağlığına yönelik iĢ yeri denetimlerinin Dilovası'nın özelliği de dikkate alınarak sağlıklı ve planlı 
yapılmadığı, denetimlerin evrak ve belge üzerinde yapıldığı ve iĢ yeri havası ölçümlerinin de 
yapılmadığı tespit edilmiĢtir. Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz etkilenmeye neden 
olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu, kirlilik potansiyeli 
yüksek 34 iĢ yerinde iĢçilerde sağlık gözetimi yapılmalıdır. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 268. maddesi ve ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin 6. 
maddesi gereğince yetkili makamdan usulüne uygun gayri sıhhi müessese veya iĢ yeri açma ve 
çalıĢma ruhsatı alınmadan iĢyerlerinin açılmaması, çalıĢtırılmaması ve bu belgeleri olmayan 
iĢyerlerinin kapatılması gerekmektedir denilmektedir. 

 

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi ile Ġ lgili Genel Değerlendirme 
Dilovası beldesi Gebze ilçesine bağlı Gebze-ÇerkeĢli arasında, yaklaĢık 1700 hektarlık 

alana sahip bir beldedir. 1979-80 yılları arasında ÇerkeĢli köyüne bağlı bir mahalle iken 1987 
yılında belde olmuĢ, bugün itibariyle nüfusu  50.000 kiĢiyi aĢmaktadır. Ġstanbul il merkezine 60 
km, Ġzmit il merkezine 35 km ve Gebze ilçesine yaklaĢık 12 km uzaklıkta yer alması ve Ankara 
Ġstanbul D 100 Karayolu ile TEM otoyoluna cepheli ve büyük bölümünün her iki otoyolun 
arasında kalması, denizyolu ve demiryolu ulaĢım imkânlarının bulunması bu küçük beldeyi cazibe 
merkezi haline getirmiĢtir.  

Dilovası, ilimiz ve ülkemizin plansız sanayileĢme ve buna paralel oluĢan çarpık 
kentleĢme konusunda tipik bir örnektir. Bölgede artan sanayileĢmenin beraberinde getirdiği çok 
yönlü çevre sorunları azami düzeyde disipline edebilmek için 1985 yılında Dilovası‘nda faaliyet 
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gösteren sanayiciler bir araya gelmiĢler 1990 yılında DĠSAV (Dilovası Sanayiciler Derneğini) 
kurmuĢlardır. Daha sonrada burası Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmiĢtir. (Sanayi Bakanlığı 
tarafından 25.02.2002 tarihinde onanmıĢtır) Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yaklaĢık 822 
hektarlık sanayi alanını kaplamaktadır. Bölge kuzey ve doğudan D-100 karayolu ve ÇerkeĢli Köyü 
mevkiinde orman sahası ile batısında TEM otoyolu bağlantısı demiryolu taĢımacılığına uygun 
bağlantıları özellikle bölge sınırlarında bulunan 8 adet kuru ve sıvı yük tahmil ve tahliyesine 
uygun yüksek liman kapasitesiyle yatırımcılar için cazip bir OSB‘dir. 

 
Tablo 124. Dilovası OSB Verileri 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
 
Alanı çok küçük olmasına rağmen sanayi tesisinin bu kadar yoğun olduğu bölgede 2 adet 

mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler OSB alanı dıĢında ancak sanayi ile iç içe durumdadır. Bu 
mahalleler Fatih ve Yıldız mahalleleridir. Fatih Mahallesi yerleĢim itibariyle devlet ormanı 
niteliğinde olup 2/b ile ilgili yasal iĢlemler tamamlanmamıĢtır. Yapılan tespitlerde halk arasında 
2/b olarak nitelenen bölgede 57 adet, orman sahası alanında ise 22 adet yapının olduğu tespit 
edilmiĢtir. (05.05.2004 tarihli Kocaeli Valiliği Komisyonu) Yeni Yıldız Mahallesinde 85 adet 
konut (147 daire) bulunmakta olup sadece 12 adet konut ruhsatlıdır. 

 

Dilovası’nda Çevre Kirliliği 
 
Hava Kirliliğinin Nedenleri 
Dilovası‘nın hassas coğrafyaya sahip bir bölgede yer alması kirliliğin yoğun bir Ģekilde 

yaĢanmasına neden olmaktadır. Bölge üç tarafı tepelerle çevrili, diğer yanında ise deniz yer alan 
bir vadidir. Ancak vadinin deniz çıkıĢındaki ağız kısmı da bir tepe (Adatepe) ile kapanmıĢ 
durumdadır. Dolayısıyla, vadinin dört tarafı yükseltilerle çevrili yapısı hava akımlarını önemli 
ölçüde etkilemektedir. 

Bölgede yer sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirli l iği yükü, TEM otoyolu i le 
D-100 karayolundaki yoğun trafik akıĢının ortama yaydığı egzoz emisyonlarının etkileri, kimyasal 
hammaddelerin özellikle uçucu organik bileĢenlerin ithalat ve ihracatının deniz yoluyla yapılması 
ve depolamaların limanlarda olması nedeniyle hava kirletici bileĢenlerinin önemli bir bölümü hava 
akımları ile taĢınmadan bölgede kalmaktadır.  

Ayrıca ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlayan ve bu nedenle yoğun bir araç 
trafiğine sahip olan iki karayolu ile demiryolu da bölgeden geçmektedir. Bu da bölgeyi hava 
kirliliğine karĢı hassas bir konuma getirmektedir.  

 
Bölgede 171 adet tesis bulunmaktadır. Tesisleri, 

 Boya ve tiner üretim tesisleri 

 Depolama tesisleri 

 Demir Çelik üretim tesisleri 

 Kömür ve tevzi dağıtım tesisleri olarak gruplamak mümkündür. Emisyon 
yayınımı olan tesislerin sayısı 34 adettir. 

DĠLOVASI OSB 

ALANI                                                                           :820 HA 

FĠRMA SAYISI                                                             :171 (8 adet inĢaat halindedir) 

Endüstriyel Kaynaklı Emisyon Yayınımı Olan             : 34 

Faaliyette Olmayan                                                         :17 

Endüstriyel Kaynaklı Emisyon Yayınımı Olmayan      :113 

Liman Sayısı                                                          :8  

ÇALIġAN SAYISI                                                         :15 000 
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Boya ve tiner üretim tesislerinde genel olarak üretim, depolama, ürün ambalajlama 
sırasında meydana gelen organik madde emisyonları herhangi bir arıtma olmadan atmosfere 
salınmaktadır. Bu nedenle tesislerde iyi bir havalandırma ile ortamdan organik maddelerin 
uzaklaĢtırılması ve arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerekmektedir. 

Depolama tesislerinde bulunan tankların nefesliklerin atmosfere önemli oranda organik 
madde emisyonu olmaktadır. Bu nedenle tankların nefesliklerinden yayınımın önüne geçilmesi 
için nitrojen blanketing sistemi veya membranlı valfler gibi önlemler alınması gerekmektedir. 

Demir çelik üretim tesislerinde hurda metallerin ergitilmesi esnasında önemli miktarda 
gaz ve toz oluĢmakta ve bu gazlar verimli olarak toplanamaması nedeniyle tesislerin çatı ve 
duvarlarında bulunan boĢluklardan kontrolsüz olarak atmosfere atılmaktadır. Hava kirliliğine engel 
olabilmek amacıyla oluĢan bu gaz ve tozların etkin olarak toplanması ve arıtıldıktan sonra 
atmosfere salınması gerekmektedir. 

Kömür tevzi ve dağıtım tesislerinde kömürler genellikle açık alanda depolanmakta ve 
özellikle doldurma- boĢaltma sırasında önemli oranda toz yayımına neden olmaktadır. Bu 
tesislerde iĢlemlerin kapalı alanda gerçekleĢtirilmesi, kömür tozlarının ortamdan etkin olarak 
uzaklaĢtırılması ve uygun bir Ģekilde arıtıldıktan sonra atmosfere salınması gerekmektedir. 

Bölgenin hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen etkenlerden birisi de gerek organize 
sanayi bölgesi içindeki yolların gerekse pek çok iĢletmenin içindeki yolların bozuk ve asfaltsız 
olması sonucu yoğun bir toz çıkıĢının olmasıdır. Özellikle limanların bulunduğu bölgede yolların 
büyük bir bölümünün asfaltsız veya bozuk olması ve yoğun büyük araç trafiği nedeniyle önemli 
oranda toz oluĢumuna neden olmaktadır. 

Dilovası‘nda hava kirliliğinin en büyük nedeni otoyoldan kaynaklanan araç 
yoğunluğudur. Dilovası-Hereke arası D-100 karayolunu kullanan araç sayısı (2004 yılı yıllık 
ortalama günlük trafik değerleri) 13.404 adettir (9.061 adedi otomobil, 145 adedi otobüs, 2.715 
adedi kamyon ve 1.483 adedi tır). Deneyimler göz önüne alındığında Dilovası kavĢağından geçen 
araç sayısı tüm otoyolun %  70‘ i olmak üzere 25.109.779 adet ve 2005 yılında ise 25.338.334 
adettir. TEM otoyolu ile D-100 karayolundaki yoğun trafik akıĢının ortama yaydığı egzoz 
emisyonlarının etkileri bölgede yaĢayanların Ģikayetlerine neden olmaktadır. 

 

Sorunların Çözümüne Yönelik ÇalıĢmalar 
 
Sağlıkla Ġ lgili ÇalıĢmalar 
Kocaeli‘nde halk ve sağlık çalıĢanlarında kanser konusunda farkındalık yaratmak için 

eğitimler yürütmek, toplum tabanlı tarama programlarını yürütmek (meme kanseri, serviks kanseri, 
kolorektal kanserleri ) üzere devlet hastanesine entegre Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve Eğitim 
Merkezi (KETEM)  2 Nisan 2007 tarihinde kurulmuĢtur. KETEM‘ in çalıĢmaları tabloda 
gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 125. Kocaeli KETEM‘ in Tarama Faaliyetleri 

GĠRĠġĠM ADI Genel Muayene 
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KOCAELĠ 2007 2210 1118 954 823 283 5 31 31 0 

KOCAELĠ 2008 2807 1602 1451 874 222 30 11 26 0 

KOCAELĠ 2009 1259 846 822 459 126 6 4 8 0 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
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Tablo 126. Kocaeli 2007-2009 Arası Eğitim Faaliyetleri 

KOCAELĠ  2007-2008-2009 EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ  

ĠLLER  HĠZ. 
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KOCAELĠ  

2007 

3 127   610            1 0 0 

KOCAELĠ  

2008 

10 610 15 896 0 0 0 0 0 0 0 0 951 

KOCAELĠ  

2009 

3 380 12 820 0 996 1 0 0 0 0 0 0 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 

 

Bölgede yaĢanan sağlık sorunlarına ıĢık tutmak ve kanser seyrini takip etmek amacı ile 

11.06.2007 tarihinde ―Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi‖  kurulmuĢtur. Kayıt merkezi 

çalıĢmalarını sürdürmekte ve her geçen gün daha kaliteli ve güvenilir kanser verilerine ulaĢmak 

için çalıĢmaktadır. Kayıt merkezi tarafından elde edilen veriler Ģu Ģekildedir. 

 

Tablo 127. Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi Verileri 
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2006 654 102 106 137 26 50 128 11 3 8 9 7 32 343 1616 

2007 379 67 113 156 40 73 160 16 11 2 12 13 153 460 2223 

2008 890 213 214 160 64 72 154 26 20 10 19 15 69 770 2727 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 

 

Tablo 127. a Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi Verileri 

Kocaeli Dilovası Epidemiyolojik AraĢtırması Ölüm Nedenleri 2006 

HASTALIKLAR ERKEK KADIN  TOPLAM 

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI 12 14 26 

KANSER 16 7 23 

SEREBROVASKÜLER 

HASTALIKLARI 

3 5 8 

ZATÜRRE 0 0 0 

ĠSHAL 0 0 0 

DĠĞER NEDENLER 9 6 15 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
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Tablo 127. b Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi Verileri 

Kocaeli Dilovası Epidemiyolojik AraĢtırması Ölüm Nedenleri 2007 

HASTALIKLAR ERKEK KADIN  TOPLAM 

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI 24 29 53 

KANSER 11 3 14 

SEREBROVASKÜLER 
HASTALIKLARI 

3 0 3 

ZATÜRRE 0 0 0 

ĠSHAL 0 0 0 

DĠĞER NEDENLER 5 8 13 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrol Kitabı 
 
Tablo 127. c Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi Verileri 

Kocaeli Dilovası Epidemiyolojik AraĢtırması Ölüm Nedenleri 2008 

HASTALIKLAR ERKEK KADIN  TOPLAM 

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI 15 15 30 

KANSER 9 8 17 

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR 0 2 2 

ZATÜRRE 2 1 3 

ĠSHAL 0 0 0 

DĠĞER NEDENLER 3 8 11 

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 

 
Çevre Kirliliğinin Azaltılması Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar 
Planlama: Bölge 5 kısma ayrılarak planlama etaplar halinde yapılmıĢtır. Halen imar izni 

verilemeyen 3. 4. ve 5. etaplarda imar planları onaylanmıĢtır.  
Doğalgaz: Bölgede kuruluĢunun tamamlanmasıyla mevcut hatların devri için yapılan 

çalıĢmalar EPDK ve BOTAġ‘ ın özel bir firmaya hatları devretmesi sonucunda olmamıĢtır. Hukuk 
ve idari yapılan çalıĢmalar sonuç vermemiĢ, bu nedenle PALGAZ firması tarafından doğalgaz 
satıĢı yapılmaktadır. Ġlgili firma ile yapılan çalıĢmalar sonucunda 10 km‘ lik doğalgaz döĢenmesi 
için altyapı ruhsatı verilmiĢ ve güzergâh tespiti yapılan yerlere doğalgaz hattı döĢenmiĢtir. 

Arıtma: Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi projesi ile Türkiye‘de 
sanayinin odaklandığı Dilovası Bölgesi‘ndeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atıksuları ile 
Dilovası ve TavĢancıl belediyelerine ait evsel nitelikli atıksuların arıtılması hedeflenmektedir. 
Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi alanı 21.000 m² olup, mülkiyeti orman sahası olması 
nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığından tahsisi yapılmıĢtır. Bölgenin yapılanmıĢ bir OSB 
olması, arıtma tesisinin Çevre Kanunu gereği bir an önce devreye alınması gerekliliği nedeniyle 
yap-iĢlet devret modeli bölgeye uygun görülmüĢ ve yapılan ihale sonucu 19.03.2007 tarihinde 
proje TASK-ARBĠOGAZ konsorsiyumuna 27 yıl iĢletme 2 yıl yapım olmak üzere 29 yıllığına 
iĢletmeye verilmiĢtir. 

 
Hava Kalitesinin Düzeltilmesi: Bölgede var olan hava kirliliğine yönelik önlemlerin 

alınması ve hava kalitesinin sağlanması için Ġl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği Ġl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü‘nün koordinatörlüğünde 02.03.2005 tarihinde TÜBĠTAK, Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi iĢ birliği ile hava kirliliğinin araĢtırılması ve hava 
kirletici kaynaklarının belirlenmesi amacıyla 2 senelik bir projeye baĢlamıĢ, 02.03.2007 tarihi 
itibariyle proje tamamlanmıĢtır.  
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Proje çalıĢması bir sürekli ölçüm cihazı ve 16 noktada ölçüm tüpleri ile yapılarak 
10.02.2009 tarihinde tamamlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın amacı bölgede yer alan tesislerin 
endüstriyel kaynaklı emisyon envanterinin oluĢturulması, trafikten kaynaklı emisyonların 
belirlenmesi, evsel kaynaklı emisyonların belirlenmesi ve tesislerde son 2 yıl içerisinde yapılan 
iyileĢtirmelerin belirlenmesi olup çalıĢma sonucunda endüstriyel kirliliğin yanısıra, çarpık 
yapılaĢma ve devamında getirdiği kontrolsüz yakıt kullanımı ile E-80 otoyolu ve D-100 
karayolunun bölgeden geçmesi sebebiyle oluĢan yoğun emisyon potansiyeli gözler önüne 
serilecektir. 

Ayrıca bir kısım sanayici tarafından bağıĢlanan Hava Kirliliği Ölçüm istasyonunca  
bölgedeki hava değerleri 24 saat ölçülmekte olup bu değerler Çevre ve Orman Bakanlığının online 
sistemine yansıtılmaktadır. Bölgede Ģu an için sanayiden kaynaklanan hava kirliliği sınır 
değerlerinin altına düĢürülmüĢtür. 

Çevre Temizliği : Bölge sınırları içerisinde sokak, cadde, meydan, park, bulvar, yaya 
kaldırımı, refüj, bordür vs. gibi kamuya açık alanların temizlenerek çöp, moloz, toz, çamur gibi 
atıkların kaldırılması için temizlik ekipleri kurulmuĢtur.  

Ağaçlandırma ÇalıĢmaları : Bölgenin yeĢil alan ihtiyacı göz önüne alınarak ağaç 
dikimi devam etmesi için 2,3 hektarlık ilave alanın Ġzmit Orman ĠĢletme Müdürlüğünden tahsisi 
yapılmıĢ, diri örtü temizliği ve ihata çalıĢması tamamlanmıĢtır.  

Ġ laçlama ÇalıĢmaları: Bölge sınırları içerisinde Dil Deresi ve Eynerce Deresi olmak 
üzere Marmara Denizine dökülen iki dere bulunmaktadır. Yaz-KıĢ dönemlerinde sularda ve yeĢil 
alanlarda oluĢan larva ve uçkunlarla mücadele için 23.08.2005 tarihi itibariyle bölgenin tamamında 
hizmet alımı yapılarak ilaçlama çalıĢmalarına baĢlanılmıĢ, halen devam etmektedir. 

Görsel Kirlilik : Bölge içerisinde görsel kirlilik oluĢturan tabelaların büyük bir kısmı 
kaldırılarak Türk Ekonomi Bankası sponsorluğunda yönlendirme tabelaları konulmuĢtur. 

Ayrıca 5 kısma ayrılan bölgede yine TEB sponsorluğunda bölge etap sınırları totem 
tabelalar ile ayrılmıĢtır. 

Güvenlik : Bölge çevresinin çok kozmopolit bir yapıya sahip olması, yoğun göç olması 
nedeni ile, en önemli sorun güvenliktir. Bu nedenle bölge içi denetimin daha iyi yapılabilmesi 
amacıyla Kocaeli Valiliği Özel Güvenlik Komisyon BaĢkanlığından, firmalarımızın güvenlik 
birimleri arasında koordinasyonun sağlanmıĢtır. Bölgedeki firmaların güvenlik personeli ile irtibat 
kurulması için acil güvenlik hattı oluĢturulmuĢtur. ( 754 00 44 )  

Ġ letiĢim : Bölge Müdürlüğü ve firmaların günümüz teknolojisine uygun olarak 
elektronik ortamda tanıtımının yapılması ve haberleĢmenin en ekonomik ve en hızlı Ģekilde 
haberleĢmenin sağlanması için web sitesi (www.dosb.com.tr) oluĢturulmuĢtur. 

Bu sitede bölge firmalarının tanıtımları yapılmakta, firmalara ait bilgiler yine firma 
yetkililerince online olarak değiĢtirilebilmekte, il sağlık müdürlüğünce düzenlenen toplantılar ve 
mevzuat hakkında bilgi verilmektedir. 

Bölge müdürlüğünce bölge imar planlarının onaylanmasından sonra bölge firmalarına ve 
tüm kamu kurumlarına faydalı bir rehber olacağı düĢünülerek el haritası hazırlatılmıĢtır. Aynı 
zamanda bu harita web sitesinde yayınlanarak bölge firmalarının bütün dünya ile iletiĢim 
kurmaları hedeflenmektedir.  

 
Altyapı  
Yağmur Suyu : Firmalar için geçmiĢte altyapı olmaması nedeniyle en büyük sorun teĢkil 

eden 25 km‘ lik yağmur suyu kanal projesi hazırlanmıĢ ve onayı tamamlanmıĢtır.  
 Ġçme Kullanma Suyu : Firmalara içme kullanma suyu hizmeti verilebilmesi için 43 km 

olan içme suyu projeleri tamamlanmıĢ ve onaylanmıĢtır. Bölgede bir kısım sanayici ISU‘dan su 
almasına rağmen bir kısmı ise altyapı olmaması nedeniyle tankerle ya da kuyu suyu 
kullanmaktadır. ISU‘da su bedellerinin yüksek olması ve ülkemizde yaĢanan su sorunu nedeniyle 
daha ucuz su kullanılabilmesi için alternatif seçenekler araĢtırılmaktadır. 



- 578 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Yol Yapımları: Bölgenin arazi yapısı dikkate alınarak, 10 km‘ lik yolun projesi 
yaptırılmıĢ olup etaplar halinde ihale edilerek uygulanmaktadır. 

Bölgede sağlıklı altyapı olmaması ve halen altyapı çalıĢmalarına devam edilmesi 
nedeniyle belirli dönemlerde sorunu giderebilmek için yol çalıĢmaları devam etmektedir. 

 Elektrik: Bölge sınırları içerisinde Dil Ġskelesi Ġndirici Trafo Merkezinin bulunması 
nedeniyle SEDAġ tarafından, öncelikle bu trafo merkezindeki OSB fiderlerinden  beslenen, bölge 
sınırı dıĢındaki tesislere giden irtibatların kesilerek hatların bölge sınırları içerisinde 
yapılandırılması talep edilmiĢ, bu kapsamda iĢlemler tamamlanmıĢtır. Bölgede diğer bir sorun ise 
mevcut hatların yetersiz olmasıdır. Bu nedenle, bölge enerji ihtiyacının kesintisiz karĢılanabilmesi 
için master proje yapılarak onay iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Bu konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde 04.04.2006 tarihinde 10/254,258 

Esas Numaralı Kocaeli'nin Gebze Ġlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve 
Ġnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması Komisyonu özetle;  

Sanayi ile ilgili olarak 
Organize sanayi bölgelerinde sağlık koruma bandının oluĢturulmadığına ve bu bölge ile 

iç içe olan konutlarda sağlık sorunlarının devam ettiğine iĢaret ederek kentsel dönüĢüm projesinin 
baĢlanması gerektiğine,  

Bölgenin I. derece deprem kuĢağında olması nedeniyle depolama alanları ile ilgili 
sözleĢmelerin yenilenmemesi ve yeni kiralamaların yapılmaması gerektiğine,  

Orman vasıflı olan kısmın orman alanı, arazi vasıflı olan kısmın da yeĢil alan olarak 
korunmasının sağlanması gerektiğine, 

Sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki kapasiteyi arttırmaya 
yönelik taleplerinin dikkatle değerlendirilmesi ve  mümkün olduğu ölçüde sınırlandırılması 
gerektiğine,  

Bölgedeki metal ve hurda eriterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon ölçüm 
sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olmasından kaynaklanabilecek sorunların 
önlenmesi için radyasyon ölçüm sistemlerinin devlet tarafından iĢletilmesi ve yeterli sayıda eleman 
istihdam edilerek, 24 saat kesintisiz denetimin sağlanması gerektiğine,  

Kirlilikle ilgili olarak; 
Dil Deresinin sanayi ve yerleĢim yerleri tarafından ciddi düzeyde kirletildiğini ve 

Körfezin % 40'ından fazlasının bu dere tarafından kirletildiğini ve Dil Deresinin ıslah 
çalıĢmalarının yapılması gerektiğine,  

Kocaeli BüyükĢehir Belediyesince bölgedeki uygun bir yere çöp depolama alanının bir 
an önce yapılması gerektiğine,  

OSB yönetimince Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin 
ivedilikle yapılması gerektiğine,  

Dilovası Bölgesi‘nde bulunan 8 adet limana gelen gemilerden alımın sintine ve balast 
suları için limanların ortak veya münferit atıksu arıtma tesisleri kurmaları veya OSB'nin kuracağı 
merkezi atıksu arıtma tesisine vermelerinin sağlanması gerektiğine, 

Hurda metal kullanan büyük kapasitede demir-çelik fabrikalarında hem üretim hem de 
hurda metal depolama ve taĢıma süreçlerinde havaya önemli miktarlarda toz ve zararlı gazlar 
yayıldığına, bu nedenle iĢletmelerin baca gazı arıtma ve toz tutma kapasitelerini artırmaları ve  
üretim süresince kesinlikle çalıĢtırılmalarının sağlanması gerektiğine, hurda depo alanlarının 
üzerleri kapatılarak çevreye toz yayılmasının önlenmesi ve görüntü kirliliğinin ortadan 
kaldırılması gerektiğine,  

Dilovası Bölgesi‘nde boya ve tiner üretim tesislerinde organik madde yayınımlarının 
herhangi bir arıtma olmadan atmosfere salındığına, 
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Dilovası‘nın çevresel kirlilik ve sağlık açısından potansiyel riskli bir bölge olduğu 
dikkate alınarak bölgedeki çevre ile ilgili olarak yapılacak tüm yatırımlara teĢvik verilmesi 
gerektiğine,  

Sağlıkla ilgili olarak; 
Bölgede kanser hastalığından ölümlerin ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunun 

tespit edildiğine,  
Bölgede diğer hastalıklar ve meslek hastalıklarının artıp artmadığı konusunda kayıtlara 

dayalı bilgiye ulaĢılamadığını,  
Kanser aktif kayıt sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli ilinde ivedilikle 

baĢlanılması gerektiğine, ön teĢhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezinin ivedilikle 
kurulması gerektiğine,  

Bölgenin çevre kirliliği kaynaklı sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığınca pilot bölge 
olarak ilan edilmesi gerektiği ve bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi olarak ilan edilmesi hususunun 
da değerlendirilmesi gerektiğine, 

Dilovası‘nda bulunan iĢyerlerinde, iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği denetimlerin evrak ve belge 
üzerinde yapıldığının ve iĢ yeri havası ölçümlerinin yapılmadığının tespit edildiğine, iĢyerlerinde 
iĢ yeri hekimi bulundurulması, iĢ sağlığı ve güvenliği konularındaki kayıt, değerlendirme, 
inceleme ve denetimin mevzuata uygun olarak yapılması gerektiğine, 
iĢaret etmiĢtir. 

Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesinin dokümanlarına göre bu bölgeye yönelik olarak 
gerçekleĢtirilen çalıĢmalar aĢağıda özetlenmiĢtir: 

- 2 Nisan 2007 tarihinde devlet hastanesine entegre Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve 
Eğitim Merkezi (KETEM)  kurulmuĢtur. Bu merkez tarama ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.  

- 11.06.2007 tarihinde ―Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi‖  kurulmuĢtur. Bu merkezin 
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kayıt sayıları 1616, 2223 ve  2727‘dir.  2006‘da Dilovası‘nda 
meydana gelen 57 ölümün 23‘ünün, 2008 yılında 52 ölümün 17‘sinin nedeni kanserdir.  

 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi‘ndeki yerleĢim yerleri  
OSB alanı dıĢında ancak sanayi ile iç içe durumda olan iki mahalle (Fatih ve Yıldız 

Mahalleleri) vardır. Fatih Mahallesi yerleĢim itibariyle devlet ormanı niteliğindedir. Halk arasında 
2/b olarak nitelenen bölgede 05.05.2004 tarihli Kocaeli Valiliği Komisyonu raporuna göre 57 adet, 
orman sahası alanında ise 22 adet yapı vardır. Yeni Yıldız Mahallesinde  ise 85 adet konut (147 
daire) bulunmakta olup sadece 12 adet konut ruhsatlıdır.  

 
Bölgedeki sanayi kuruluĢları 
Bölgede 171 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesisleri, 
• Boya ve tiner üretim tesisleri 
• Depolama tesisleri 
• Demir çelik üretim tesisleri 
• Kömür ve tevzi dağıtım tesisleri  
olarak gruplamak mümkündür. Emisyon yayınımı olan tesislerin sayısı 34 adettir. 
 
Dilovası Hava Kirliliğini Önleme Projesi: 
TÜBĠTAK–MAM koordinatörlüğünde Kocaeli Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü ve Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü iĢ birliğiyle 02.03.2007 tarihinde proje baĢlatılmıĢtır. 
24 aylık bir süreci kapsayan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirliliğinin ve Hava Kirletici 
Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi üç aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje kapsamında, Dilovası 
Organize Sanayi Bölgesinin hava kirlilik haritası çıkarılmıĢtır. Bölgenin hava kalitesinin 
iyileĢtirilmesi için çözüm önerileri oluĢturulmuĢtur. Sanayi kuruluĢlarını bazılarında atık 
yönetiminin uygulandığı, diğerlerinde ise halen önemli sorunların bulunduğu tespit edilmiĢtir.  
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Bölgede çevre temizliği, ağaçlandırma çalıĢmaları, ilaçlama çalıĢmaları 
gerçekleĢtirilmiĢ, altyapı eksikliklerinin tamamlanması amacıyla çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

 
 

KAYNAKLAR: 
1. Olcayto, E., 2009, Kocaeli-Dilovası‘nda Çevre ve Ġnsan Sağlığı, Türkiye‘de Kanser Kontrolü, 

Sağlık Bakanlığı,  
2. Kanser SavaĢ Dairesi tarafından TBMM‘ne GönderilmiĢ Olan Bilgi Notu 2011. 

 

9.1.4. Türkiye Sularında Ağır Metal Dağılımı 
Bu baĢlık Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanarak 2009 

yılında basılmıĢ olan Türkiye‘de Kanser Kontrolü Kitabının ―Türkiye Sularında Ağır Metal 
Dağılımı‖  bölümünden alınmıĢ olup, halen yürütülmekte olan konu ile ilgili çalıĢmalar hakkındaki 
ek bilgiler de Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı‘ndan temin edilmiĢtir.  

 
Ülkemiz 26 akarsu havzasına, 107 nehir sistemine sahip olup,  bu nehirlerin toplama 

havzaları 1500 km2 den büyüktür. Kızılırmak Nehri 1355 km ile en uzun nehirdir, bunu ülke 
sınırları içerisindeki uzunluğu 1263 km olan Fırat Nehri izler. Ayrıca toplam alanı 500.000 ha olan 
200 adet doğal göl; toplam alanları 150.000 ha olan 794 adet baraj gölü ve 15.000 ha alanına sahip 
700 adet yapay göl içermektedir.  Bu sucul sistemlerin büyük bir kısmı evsel ve endüstriyel kirlilik 
baskısı altındadır ve çoğu sucul sistemler içme suyu olarak kullanılamaz durumda olmakla birlikte, 
birçoğu sulama suyu olarak kullanılmaktadır.  

Ülkemiz sucul sistemlerini tehdit eden en önemli kirlilik parametrelerinden birisi ağır 
metallerdir. Metaller sucul sistemlere erozyon, rüzgar tozu, madencilik faaliyetleri, volkanik ve 
yeryüzü hareketleri, kayaçların aĢınması, evsel ve endüstriyel atıklar ve orman yangınları gibi pek 
çok yoldan katılıp, gıda zinciri yolu ile (Bakteri-alg-zooplankton-omurgasız canlılar-balıklar-kuĢ 
ve memeliler)  biyobirikim gösterme eğilimindedirler. Ağır metallerin canlı dokudaki 
konsantrasyonu o canlı türünün beslenme alıĢkanlığı, yaĢ, eĢey ve maruz kalma süresi gibi birçok 
faktöre bağlı olarak değiĢiklik gösterir. 

Ġnorganik kirlilik parametrelerinin en önemlisi ağır metallerdir. Sedimente çöken ağır 
metal iyon ve bileĢikleri, fiziksel ve kimyasal etkileĢimlere bağlı olarak, indirgenme yükseltgenme 
basamaklarına sahip iyonik formlara dönüĢerek canlılar için toksik (zararlı) etki meydana 
getirebilirler. Bazı metaller de canlılar için gerekli olmakla birlikte belirli bir deriĢimden sonra 
canlı bünyesinde birikip toksik etki oluĢtururlar. Metaller sularda serbest iyonlar, organik veya 
inorganik bileĢiklere, partikül maddelere adsorbe olmuĢ bir Ģekilde bulunabilirler.  

Ca, P, Na, Mg gibi canlılar için mutlaka gerekli olan esansiyel elementler; Fe, Cu, Co, 
Mn, Zn, Mo, Cr gibi düĢük konsantrasyonlarda gerekli ancak yüksek konsantrasyonlarda toksik 
etki gösteren geçiĢ elementleri olarak ve Cd, As, Hg, Pb  gibi metabolik aktivite için genelde 
gerekli olmayan ve oldukça düĢük konsantrasyonlarda dahi  toksik etki yapan eser elementler 
olarak yapıda bulunabilirler.  

Türkiye iç su sisteminde yapılmıĢ çok çeĢitli çalıĢmalar olmakla birlikte,  önemli nehir 
ve göllerde yapılan çalıĢmaların bir kısmı Tablo 128‘de; bu alanlardan alınan balık örneklerinde 
yapılmıĢ birikim çalıĢmaları Tablo 129‘da, denizlerde yapılmıĢ özet çalıĢmalar ise Tablo 130‘da  
özetlenmiĢtir.   

Dicle Nehri‘nde ortalama kadmiyum, bakır, manganez, nikel, çinko ve demir değerleri 
ilkbahar ve yaz aylarında normal değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir. Dicle‘de yapılan son 
çalıĢmalar bakır miktarında bir azalma olduğunu göstermiĢtir.  Bu metaller açısından balık 
örnekleri değerlendirildiğinde, balık kas dokularında ölçülen ağır metallerin, kabul edilebilir l imit 
değerlerin altında olduğu belirlenmiĢtir. Fırat Nehri‘nde yapılan çalıĢmalar kefal ve yayın 
balıklarında kobalt, bakır, demir, manganez ve çinko gibi metallerinin FAO tarafından belirlenen 
limit değerlerin altında olduğu belirlenmiĢtir. Fırat Nehri‘nde Barbus türü balıklarda (Bıyıklı 
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balık) ölçülen ağır metal sonuçları Ģu Ģekildedir. Co: 0,09; Zn: 1,39; Pb: 0,68; Ni: 0,08; Mn:0,20; 
Fe: 5,26; Cu: 0,27; Cr: 0,12 µg/g. Aynı Ģekilde Fırat Nehri üzerinde kurulmuĢ olan Atatürk Baraj 
Gölü su ve balık örnekleri kobalt, bakır, demir, manganez, molibden, nikel ve çinko metalleri 
açısından incelenmiĢ ve sonuçların ulusal ve uluslararası standart değerlerine uygun olduğu 
belirtilmiĢtir. Seyhan Nehri sedimentinde kurĢun 13.4 ve kadmiyum 0,80 µg/g olarak 
kaydedilmiĢtir. Seyhan nehri balık örneklerinde ise kadmiyum 0,20-0,55 mg/kg olarak tespit 
edilmiĢtir. Büyük Menderes Nehri su analizlerinde, kobalt, manganez ve çinkonun standart 
değerlere göre fazla olduğu belirtilmiĢtir. 

Kızılırmak 1355 km ile, Türkiye‘nin en uzun nehridir, Havza alanı (78.180 km2)  Sivas-
Kızıldağ‘dan doğar ve Ġç Anadolu Bölgesini katederek Samsun yakınlarından Karadeniz‘e 
dökülür. Ġçerdiği yüksek konsantrasyonlardaki suspense kil partiküllerinden dolayı kızıl bir renge 
sahiptir. Delice Irmağı Kızılırmak Nehrini besleyen en önemli kollardan birisidir, Çankırı, Yozgat, 
KırĢehir ve Kırıkkale illerinin arasında bulunur ve Çankırı ili yakınlarından Kızılırmak ile birleĢir. 
Ağustos 2008 tarihinde Sıvas-Kırıkkale arasındaki 10 farklı örnekleme noktasından elde edilen 
mimimum ve maksimum ağır metal sonuçları Ģu Ģekildedir. Arsenik 7.474-20.18 µg/l; demir 
24.44-615.9; aleminyum 101.7-158.3; kurĢun 7.83-8.77; cıva 0.06-0.026; kadmiyum ise 0.243-
1.018 arasındadır. Yine aynı istasyonlardan alınan Leuciscus cephalus (kefal balığı) örneklerinde 
tespit edilen ortalama ağır metal sonuçları ise Ģu Ģekildedir: Arsenik 2.230 µg/g; Aleminyum 
306.27; kadmiyum ölçüm değerinin altında; bakır 164.24; çinko 186.79; manganez 48.20; nikel 
2.30; kurĢun 3.53 ve demir 262.13 µg/g olarak ölçülmüĢtür. 

Kızılırmak Nehri‘nin en önemli kolu olan Delice Nehrinde yapılan çalıĢmalarda ise, bu 
bölgede su sediment ve balık örneklerinde metal birikiminin Kızılırmak Nehrinden daha fazla 
olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durum Delice Nehri kirlilik yükünün daha fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır. Özellikle su, sediment ve balık dokularında demir, alüminyum, çinko ve bazı 
istasyonlarda arseniğin standart değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir. 

Göllerde yapılmıĢ ağır metal çalıĢmaları göstermiĢtir ki, Manyas kuĢ cennetinde kirlilik 
yükü artıĢına bağlı olarak bakır, kurĢun, çinko ve nikel miktarlarında artıĢ söz konusudur. Burdur 
Gölü‘nde Cd miktarı 0.120 mg/l olarak ölçülmüĢ ve kabul edilebilir kadmiyum değeri kıta içi su 
kaynaklarına göre 0.005 mg/l olarak belirlenmiĢtir ve Burdur Gölü‘nde kadmiyum açısından bir 
birikim söz konusudur. Ayrıca sınıflandırma kriterlerine göre kadmiyum, kurĢun ve cıva açısından 
4. sınıf su kalitesinde olduğu belirlenmiĢtir. BeyĢehir Gölü‘nde yapılan incelemelerde, ağır metal 
konsantrasyonu özellikle kadmiyum ve kurĢun miktarının içme suyu standartlarına göre kabul 
edilebilir limit değerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir. Uluabat Gölü‘nde yapılan incelemelerde 
evsel ve endüstriyel kirlilik yüküne bağlı olarak kurĢun, kadmiyum, çinko, mangan ve demir 
miktarlarının dip çamurunda yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

Sucul sistemlerde çökelmeye bağlı olarak, sedimentte belirli bir miktar ağır metal 
birikimi normaldir ve bu metallerin sisteme katılması çözünmüĢ oksijen, pH, sıcaklık, suda 
çözünmüĢ madde konsantrasyonunun göstergesi olan elektriksel iletkenlik gibi bazı fiziksel ve 
kimyasal faktörlerin değiĢmesi sonucu olur. Örneğin, yumuĢak sularda ağır metaller sert sulara 
nazaran balıklar üzerinde daha toksiktir. Alkali özellikteki sularda ağır metaller asidik sulara 
nazaran daha az çözünerek sisteme katılırlar. Sucul sistemlere dıĢ ortamdan gelen yoğun evsel ve 
endüstriyel atıklar ortamda çözünmüĢ oksijen konsantrasyonunda azalmaya ve dolayısıyla pH 
değiĢimine bağlı olarak, ağır metaller sisteme katılır ve besin zinciri boyunca birçok canlı üzerinde 
olumsuz etkiler yaratırlar. Bu nedenle çevresel faktörlere bağlı olarak, sürekli değiĢim gösteren 
sucul ekosistemlerin belirli aralıklarla izlenmesi, oldukça önem taĢımaktadır.  

Türkiye toplam uzunluğu 10765 km olan kıyısal alana sahiptir.  Gerek deniz suyunda, 
gerek bu ortamlarda yaĢayan canlı gruplarında yapılan çalıĢmalar denizlerin de önemli miktarda 
metal yükü taĢıdığını göstermektedir. Marmara Denizi midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) 
yapılan araĢtırmada, cıva (Hg) miktarı Avrupa yakasındaki büyük midyelerde 1.04-2.86 µg/g 
arasında iken; küçük vücutlu midyelerde 1.18- 2.16 µg/g olarak ölçülmüĢtür. Ġstanbul Boğazı‘nın 
Asya yakasında ise büyük midyelerde 1.03 -2.94 ve küçük vücutlu midyelerde 1.11-1.58 µg/g 
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olarak tespit edilmiĢtir. Bu değerlerin Türkiye standartlarının oldukça üzerinde olduğu 
belirtilmiĢtir. Yine Marmara Denizi Fleopecten glaber midye türünde kadmiyum 3.50; kurĢun 
2.04; arsenik 4.08 µg/g olarak tespit edilirken, aynı bölgeden alınan karideste kadmiyum 0.104; 
kurĢun 0.285; arsenik 0.751 µg/g olarak tespit edilmiĢtir. Gemlik Körfezi midye örneklerinde ise 
kadmiyum 2.4; kobalt 2.0; krom 2.3; bakır 5.5; demir 205.4; manganez 5.8; nikel 1.3; kurĢun 0.5 
ve çinko 196 µg/g olarak tespit edilmiĢtir. Bu midyelerde tespit edilen kadmiyum ve çinko 
miktarının insan tüketiminde kabul edilebilir limit değerlerin üzerinde olduğu belirtilmektedir. 

Ağır metal birikiminde sedimentin (dip çamuru) yapısı da oldukça önemlidir. Örneğin 
ağır metal yükü bakımından manganez ve nikel Marmara Denizi‘nin açık su sedimentinde çok 
yoğun iken; krom ve çinko Erdek Körfezi‘nde; kobalt Ġzmit Körfezi sedimentinde; kurĢun boğaz 
bölgesi sedimentinde yüksek oranda tespit edilmiĢ, Karadeniz sedimentinde ise bakırın yüksek 
olduğu bulunmuĢtur. Buna bağlı olarak farklı bölgelerden alınan midye örneklerindeki metal 
miktarı da farklılıklar göstermektedir. 

Marmara Denizi balıklarında Mart 2009 tarihinde yapılan incelemelerde hamsi, istavrit, 
barbun gibi küçük balıklarda metal birikiminin büyük vücutlu balıklara nazaran daha fazla olduğu 
gözlenmiĢtir. Örneğin, 7 kg ağırlığında ve 5 yaĢında olan deniz levreğindeki ağır metal birikiminin 
hamsi ve istavritten daha az olduğu görülmektedir (Tablo 130). Aynı durum lüfer ve kalkan 
balıklarında da görülmektedir. Bu durum genç balıklarının metabolik aktivitesinin hızlı 
olmasından dolayı daha fazla besin aldıkları ve vücutlarında daha fazla metal biriktirmiĢ olmaları 
ile iliĢkilendirilebilir. Canlı vücudunda metal birikimi tek bir faktörle değil aynı zamanda kirliliğe 
maruz kaldığı çevresel faktörlere ve türün biyoekolojik özelliklerine de bağlıdır. Örneğin aynı 
yaĢta ve eĢeyde olan balık türünde tespit edilen ağır metal düzeyi Ege Denizi, Karadeniz veya 
Akdeniz‘de farklılıklar gösterir.  Akdeniz Bölgesi‘nde Mersin ve Ġskenderun Körfezi‘nden alınan 
farklı tarihlerdeki balık örneklerinde ve Karadeniz‘ in farklı bölgelerinde aynı tarihte incelenen 
istavrit balıklarındaki ağır metal konsantrasyonlarındaki farklılıklar aĢağıdaki tabloda 
görülmektedir. 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığından alınan bilgiye göre; Bakanlık tarafından 
denizlerimizden ve iç sularımızdan elde edilen ürünlerde ağır metal izleme programları sürekli 
yürütülmektedir. Özellikle midyeler üzerinde yapılan çalıĢmalar ile kirlilik düzeyleri 
izlenmektedir. Ġzleme programlarının bir soruna iĢaret etmesi durumunda ürün hasadına izin 
verilmemekte, mevzuata uygun olmayan ürünlerin pazara arzı önlenmektedir. Yine ağır metallerin 
izlenmesine yönelik projeler de ilgili bakanlıklar tarafından yürütülmekte ve desteklenmektedir. 
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre; 2010 yılında baĢlanan ve bir grup bilim insanının 
yürütmekte olduğu denizlerde ağır metal birikimine yönelik çalıĢma bunlardan biridir. Sağlık 
Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan bu projeye Tarım KöyiĢleri Bakanlığı tarafından da 
katılım sağlanmaktadır ve çalıĢmaya ait sonuçlar kısa sürede kamuoyuyla paylaĢılacaktır. Bu 
çalıĢmaların düzenli aralıklarla devam etmesi hem gıda güvenliğinin sağlanması hem de kanser 
kontrol faaliyetleri baĢta olmak üzere halk sağlığının korunması açısından çok önemlidir.  
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Tablo 128. Türkiye‘nin Önemli Sulak Alanlarında Ağır Metal Konsantrasyonları 
Örneklenen sucul alanlar  
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Asi  Nehri (µg/l) 11 27 40,3 22,5 39 - 98,8 -- -- 15,3 -- Yılmaz & Doğan, 
2008 

YeĢilırmak Nehri (µg/l) 0,02-0,96 0,93-28,6 10,93-56,25  5,6-37,4       Duran et al., 2007 

Gediz Nehri (mg/l)  0,023 0,013  0,156 0,062 0,092   0,009  Oğuz & Karapire 
2003 

Büyük Menderes N. (mg/l)  0,026 0,015  0,100 0,050 0,620   0,011  Oğuz & Karapire 
2003 

Kızılırmak Nehri (µg/l) 0,570 3,91 nd 1,63 nd 1,78 132,7 1,63 9,95 2,33 0,006 N. Akbulut unp. 

Sakarya Nehri (µg/l) 1,79 67,69 13,02  94,83       Dündar &Altundağ 
2006 

Delice Nehri  (µg/l) nd-1,477 2,28-151,3 nd-120,4 0-
42,52 

0-377,9 1,355-233,5 51,1-
2819 

0-1,789 0,518-
16,23 

0,042-
20,44 

0-3,45 Akbulut & Tuncer 
unp. 

Dicle Nehri (mg/l) nd nd 0,058-0,092 0,2-
0,4 

0,07-0,13 nd 0,085-
0,15 

0,01-0,08    Akın &Ünlü, 2007 

Dicle Nehri (mg/l)   0,03  0,14       Gümgüm et al., 2001 

Burdur Gölü (µg/l) 0,103-0,129 0,05-0,065        0,058-
0,065 

0,007 Yiğit &Altındağ, 
2002 

BeyĢehir Gölü  (µg/l) 0,101-117 65-96        27-28 1,95-
2,19 

Altındağ & Yiğit 
2005 

Atatürk Barajı (mg/l) nd  nd nd 0,022-
0,027 

0,001-0,03 0,005 nd  nd  Karadede et al., 2004 

Uluabat Gölü (µg/l) nd 0,05 0,01 0,05 0,22 0,25 3,78 nd  0,15  Barlas et al., 2005 

unp: yayınlanmamıĢ data nd: tespit değerinin altında 
Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
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Tablo 129. Türkiye‘nin Önemli Nehirlerinde Balıklarda Ağır Metal Konsantrasyonları (µg/g) 

Örneklenen sucul 
alanlar 

Balık Türü 
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YeĢilırmak Nehri Leuciscus cephalus 0,15 0,63 - 0,45 10,71 0,3 5,27 - - 0,29 A. Akbulut unp- 

YeĢilırmak Nehri Chalcalburnus 
chalcoides 

0,16 0,69 - 0,45 8,26 0,14 4,58 - - 0,27 ―  

Kelkit Deresi Capoetta tinca 0,11 0,83 - 0,44 7,27 0,22 6,53 - - 0,26 ―  

Kızılırmak Nehri Leuciscus  cephalus - 0,82 - 0,36 6,47 0,23 3,87 - - 0,27 ―  

Kızılırmak Nehri Capoeta capoeta 0,12 0,62 - 0,45 6,41 1,76 8,61 - - 0,47 ―  

Kızılırmak Nehri Leuciscus cephalus nd 3.53 164.24 2.30 186.79 48.20 262.13 1.153 2.23 7.83 N. Akbulut unp. 

Zamanti Nehri  Esox lucius 0,1 0,61 - 0,31 3,05 0,14 2,36 - - 0,28 A. Akbulut unp 

Ceyhan Nehri  Chondrostoma regium 0,17 0,6 - 2,07 9,75 3,19 8,59 - - 0,34 ―  

Ceyhan Nehri  Leuciscus cephalus 0,11 0,28 - 0,84 10,07 0,88 13,73 - - 0,32 ―  

Asi Nehri Carassobarbus luteus 0.08-
0.16 

0.07-
0.17 

3.06-
5.23 

0.12-
0.52 

4.56-
15.10 

 12.01-
19.60 

  0.04-
0.81 

Yılmaz&Doğan, 
2008 

Atatürk Barajı Barbus xantopterus 
(Karaciğer) 

0,01-
0,26 

0,26-
3,31 

1,44-
14,19 

0,01-
0,41 

8,75-
30,8 

0,42-
2,91 

48,05-
162,5 

0,03-
0,51 

 0,03-
0,34 

Karadede et.al., 
2004 

Sakarya Nehri  Cyprinus carpio 0,119-
0,221 

0,169-
0,351 

0,88-
1,181 

0,339-
3,056 

 0,966-
1,465 

 0,038-
0,154 

  Barlas,1999 

Sakarya Nehri Barbus plebejus 0,114-
0,229 

0,095-
0,372 

0,806-
1,599 

0,438-
0,996 

 1,044-
1,423 

 0,043-
0,062 

  Barlas,1999 

Leuciscus cephalus: Tatlısu kefali,Chalcalburnus chalcoides: Tatlısu kolyoz balığı, Capoetta tinca: Noktalı karabalık, Capoeta capoeta: Karabalık, Chondrostoma regium: Kral balığı, 
Barbus xantopterus: Kırmızı yüzgeçli barbus,  Esox lucius: Turna Balığı, Barbus plebejus : Bıyıklı balık, Cyprinus carpio: Sazan balığı, Carassobarbus luteus: Himri 

 Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
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Tablo 130. Denizlerdeki Canlılarda ÖlçülmüĢ Ağır Metal Konsantrasyonları  
Örnekleme Bölgesi Canlı Türü 
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Marmara Denizi Midye (µg/g) Mytilus galloprovincialis         0,019-0,098  Kayhan, 2006 

Midye  Fleopecten glaber  3,50 2,04 92,47 nd 250,1 17,67 111,2 0,310 4,08 1,760 Tuncer &Akbulut 2009 unp. 

Karides  Parapenaeus longirostris 0.104 0.285 22.25 0.455 57.86 3.465 32.49 0.187 0.709 0.751 ―  

Ahtapod   0.089 2.73 158 nd 142.5 8.38 12.81 0.172 15.35 0.502 ―  

Lüfer  Pomatomus saltator nd 0.465 13.30 nd 46.73 1.108 4.90 0.013 0.302 0.295 ―  

Ġstavrit Trachurus sp. nd 0.802 11.75 nd 81.95 5.90 32.06 0.112 12.04 4.11 ―  

Levrek Dicentrarchus labrax nd 2.813 18.42 nd 30.11 1.01 5.238 0.054 0.385 3.638 ―  

Hamsi Engraulis encrasicolus nd 1,949 92,90 nd 250,1 22,44 45,2 0,178 8,03 3,63 ―  

Barbun Mullus barbatus nd 2.463 30.99 nd 70.34 2.32 34.06 0.146 9.027 2.95 ―  

Mezgit Merlangius euxinus nd 9.583 97.96 nd 89.21 5.42 24.07 0.126 9.27 3.38 ―  

Kalkan Psetta maxima nd 0.456 7.162 0.597 41.2 8.8 8.44 0.143 0.550 0.161 ―  

Kefal Mugil cephalus nd 0.145 11.52 nd 43.77 0.453 6.99 0.029 0.334 0.077 ―  

Ege Denizi             

Karakoza balığı Sciena umbr (mg/kg/yaĢ ağırlık) 0,03  0,54 6,48 0,51 11,6 0,99 40,1 0,16  0,25 Türkmen et al., 2008 

Akdeniz             

 Sparus auratus ( Çipura) 0,37 5,54  2,84 26,66  19,60   1,24 Canlı and Atlı 2003 

Ġskenderun Körfezi Diplodus. Vulgaris 
(mg/kg/ yaĢ ağırlık) (Karagöz) 

0,09 0,86 1,40 0,74 11,2 0,50 34,9 0,11  0,62 Türkmen et al., 2008 

Mersin  Körfezi Sparus  auratus (mg/kg/ yaĢ ağırlık)  0,37 0,51 0,32 3,97 6,22 0,90 14,5 0,41  1,75 Türkmen et al., 2008 

Karadeniz             

Sinop  (istavrit) Tarachurus mediterraneus 0.03 0.63 16.7 0.51 42.6 2.58 57.2 0.15  0.38 Türkmen et al., 2008 

Bartın Tarachurus mediterraneus 0.30 1.31 1.68 0.62 8.15 1.92 57.6 0.17  0.83 ―  

Kaynak: KSDB Kanser Kontrolü Kitabı 
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ÖZET VE SONUÇLAR 
Ülkemiz 26 akarsu havzasına, 107 nehir sistemine sahip olup,  bu nehirlerin toplama 

havzaları 1500 km2 den büyüktür. Kızılırmak Nehri 1355 km ile en uzun nehirdir, bunu ülke 
sınırları içerisindeki uzunluğu 1263 km olan Fırat Nehri izler. Ayrıca toplam alanı 500.000 ha olan 
200 adet doğal göl; toplam alanları 150.000 ha olan 794 adet baraj gölü ve 15.000 ha alanına sahip 
700 adet yapay göl içermektedir.  Bu sucul sistemlerin büyük bir kısmı evsel ve endüstriyel kirlilik 
baskısı altındadır ve çoğu sucul sistemler içme suyu olarak kullanılamaz durumda olmakla birlikte, 
birçoğu sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz sucul sistemlerini tehdit eden en önemli 
kirlilik parametrelerinden birisi ağır metallerdir. Fırat Nehri dıĢında Dicle, Kızılırmak, Seyhan, 
Büyük Menderes nehirlerinde yapılmıĢ olan çalıĢmalar, ağır metaller açısından potansiyel bir 
riskin varlığına iĢaret etmektedir. Bu durum göllerde yapılmıĢ ağır metal çalıĢmalarında da 
izlenmiĢtir. Manyas kuĢ cennetinde, Burdur Gölü‘nde, BeyĢehir Gölü‘nde ve Ulubat Gölü‘nde 
yapılan incelemelerde bu göllerde ağır metal konsantrasyonlarının yüksek olduğuna dair raporlar 
bulunmaktadır. Bu nedenle, çevresel faktörlere bağlı olarak sürekli değiĢim gösteren sucul 
ekosistemlerin belirli aralıklarla izlenmesi, oldukça önem taĢımaktadır.  

Türkiye, toplam uzunluğu 107.65 km olan kıyısal alana sahiptir.  Gerek deniz suyunda, 
gerek bu ortamlarda yaĢayan canlı gruplarında yapılan çalıĢmalar ülkemizi çevreleyen denizlerin 
de önemli miktarda metal yükü taĢıdığını göstermektedir. Midyelerle yapılmıĢ olan çalıĢmalar 
Marmara Denizinde özellikle boğaz bölgesinde ve Gemlik Körfezinde ağır metal kirliliğine iĢaret 
etmektedir.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından denizlerimizden ve iç sularımızdan elde edilen 
ürünlerde ağır metal izleme programları sürekli yürütülmektedir. Özellikle midyeler üzerinde 
yapılan çalıĢmalar ile kirlilik düzeyleri izlenmektedir. Ġzleme programlarının bir soruna iĢaret 
etmesi durumunda ürün hasadına izin verilememekte, mevzuata uygun olmayan ürünlerin pazara 
arzı önlenmektedir. Yine ağır metallerin izlenmesine yönelik projeler Sağlık Bakanlığınca da 
yürütülmekte ve desteklenmektedir. Bunlardan biri; 2010 yılında baĢlanan ve Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığı‘nın da dahil olduğu denizlerde ağır metal birikimine yönelik çalıĢmadır. Bu çalıĢmaya 
ait sonuçların Sağlık Bakanlığı tarafından kısa sürede kamuoyuyla paylaĢılacağı ifade 
edilmektedir.  

Bu çalıĢmaların düzenli aralıklarla devam etmesi hem gıda güvenliğinin sağlanması hem 
de kanser kontrol faaliyetleri baĢta olmak üzere halk sağlığının korunması açısından çok 
önemlidir. 

 

KAYNAKLAR: 
1. Emir, N, 2007, Türkiye Sularında Ağır Metal Dağılımı, Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Ed: M. 

Tuncer, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca Onur Matbaacılık, s: 225-
230, ISBN 978-975-590-220-3 

2. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bilgi Notu, 2011.  
3. Sağlık Bakanlığı, Kanser SavaĢ Dairesi‘nin Komisyona gönderdiği Ek  Bilgi Notu -2011. 

 

9.1.5. Çernobil Nükleer Kazası ve Ülkemiz Açısından Önemi  
 9.1.5.1.Çernobil Kazası ve Etkileri    

26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil nükleer güç santralinin 4. ünitesinde meydana gelen 
kaza, tarihin en büyük nükleer kazasıdır. Kazanın temel nedeni güvenlik kültürü eksikliğidir. 
ĠĢletme prosedürlerine uyulmaması ve reaktörün tasarım özellikleri de kazanın boyutlarının 
büyümesine neden olmuĢtur. En önemli tasarım eksikliği ise batı reaktörlerde bulunan ve bu tip bir 
kazada radyoaktif maddenin çevreye salımını engelleyen koruma kabı binasının olmayıĢıdır. 
Reaktörde bu yapı bulunmuĢ olsaydı sadece reaktör kaybedilecek ve tüm dünyada milyarlarca 
dolar tutan acil durum yatırımlarına gerek kalmayacaktı.  
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Bu ölçekteki bir kazaya hazırlıklı olunmaması, kazanın erken safhalarında kazaya iliĢkin 
bilgilerin azlığı,  ülke politikaları ve halkın radyasyon tehlikelerine karĢı yeterince bilgili olmaması 
gibi nedenler, ülkelerin önlem almakla görevli otoriteleri üzerinde önemli baskılara neden 
olmuĢtur. Bu kaza; Sovyetler Birliği‘nin ve kazadan etkilenen pek çok ülkenin kendi ülkeleri 
dıĢında meydana gelebilecek bir nükleer kazanın etkilerini azaltacak önlemleri almakta yetersiz 
kaldıklarını ortaya çıkarmıĢtır.  

Kazadan sonraki süreçte konu ile ilgili yetkin uluslararası kuruluĢlar ve ülkeler 
tarafından yapılan çok sayıdaki bilimsel araĢtırma ve incelemenin sonuçları halka ve uluslararası 
bilim çevrelerine aktarılmıĢtır. Ancak, aynı soruların halen soruluyor olması konunun yeterince 
anlaĢılmadığını göstermektedir. Bunun en temel nedeni radyasyonun insanlar tarafından doğru 
algılanamayıĢı ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkilerinin kapsamlı ve karmaĢık 
olmasıdır.  Bu durum, psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden de önemli kayıplara neden olmuĢtur 
ve olmaya devam etmektedir. Ayrıca, kaza ile somut ilgisi ortaya konulmadan basında yer alan 
haberler, ülke yönetimlerine ve nükleer santrallere karĢı öfkeli bir toplum yaratmıĢtır. 

Kaza ile ilgili bugüne kadar yayınlanan raporların da incelenmesinden anlaĢılacağı gibi 
kuzey yarı kürede yaĢayan insanların çoğu Çernobil kazası nedeniyle çeĢitli düzeylerde radyasyon 
dozuna maruz kalmıĢlardır. Kazanın sonuçlarına iliĢkin olarak yapılan, çalıĢmalar sonucunda; 
baĢlangıçta pek çok belirsizlik içeren atmosfere yayılan radyonüklitlerin miktarı, özellikleri, 
çevresel analizler ve sağlık etkileri konusunda daha gerçekçi bilgilere ulaĢılmıĢtır.  

Kazadan etkilenen değiĢik nüfus gruplarının aldıkları doz değerleri, kazadan sonraki 
günümüze kadar olan süreçte yapılan ölçüm ve analizler sonucunda elde edilen veriler kullanılarak 
çeĢitli matematiksel modeller yardımıyla yeniden değerlendirilmiĢtir. 

Kazadan en çok etkilenen ülkeler; Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'dır. Bu 
üç ülke dıĢında, meteorolojik koĢullar ve kaza yerine uzaklık baĢta olmak üzere çeĢitli faktörlere 
bağlı olarak, Avrupa ülkelerinin hemen hepsi değiĢik düzeylerde etkilenmiĢtir. Türkiyede kazadan 
etkilenen ülkelerden birisidir. Ülkemiz, kazadan birçok Avrupa ülkesi gibi belirli bir seviyede 
etkilenmiĢtir. Kaza sonrasında Türk toplumunun radyasyon dozunu, psikolojik ve sosyal 
problemlerini, ülkenin ekonomik kayıplarını en aza indirmek üzere pek çok çalıĢma ve bu 
kapsamda yüz binlerce ölçüm yapılmıĢtır. Hesaplamalar için konu ile ilgili ulusal ve uluslararası 
yayın ve dokümanların incelendiği, doz hesaplarının en son bulgular ve hesap yöntemleri 
kullanılarak yeniden yapıldığı anlaĢılmaktadır. 

Kaza sonrası reaktörden salınan radyonüklitlerin atmosferik dağılım ve doz 
hesaplamalarının yapılabilmesi için çok fazla ve ayrıntılı veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 
kazanın etkileri ICRP, IAEA, UNSCEAR, OECD/NEA, WHO vb. ilgili uluslararası kuruluĢlar 
tarafından günümüze kadar yapılan inceleme ve araĢtırma sonuçlarına göre halen 
değerlendirilmektedir. 

 

 9.1.5.2. Atmosfere Yayılan Radyonüklitlerin Fiziksel ve Kimyasal 
Özellikleri 

Kaza sonrasında atmosfere yayılan radyoaktif maddeler; gaz, aerosol ve küçük boyutlu 
nükleer yakıt parçacıklarından oluĢmaktadır. Grafit yangınından dolayı, yakıttaki malzemelerden 
büyük yakıt parçaları kaza yerine yakın bölgelerde birikmiĢ, küçük parçacıklar geniĢ bir alana 
yayılmıĢtır. Reaktöre 100 km‘den daha yakın alandaki radyonüklit dağılımı, yakıttaki radyonüklit 
içeriğini yansıtmakta, 100 km üzeri 2000 km‘ye kadar olan uzak bölgelerinkinden farklılık 
göstermektedir. Yakın noktalarda U, Pu, Zr, Mo, Ce, Np, Ru, Ba ve Sr‘dan meydana gelmektedir. 
I, Te, Cs gibi uçucu elementler çok uzak bölgelere yaygın olarak dağılmıĢtır.  

Kaza sonrası yeryüzünde biriken radyoaktif kirlilik hemen tüm kuzey yarım küre 
ülkelerinde görülmüĢtür. Kazadan sonraki ilk bir hafta içerisinde, topraktaki birikimin önemli bir 
kısmı, kısa yarılanma ömürlü radyonüklitlerden oluĢmuĢtur. Radyolojik yönden 131I bunlar 
arasındaki en önemli radyonüklittir. Yerdeki radyoaktif birikimin büyüklüğünü karakterize etmek 
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için ölçüm kolaylığı ve uzun yarılanma ömrü nedeni ile 137Cs radyonükliti esas alınmıĢtır. 131I 
radyonüklitinin radyoaktif bozunumundan sonra toplum dozuna en fazla katkı 137Cs izotopu 
nedeniyle olmuĢtur. Kirlenmenin en fazla olduğu bölgeler; 137Cs toprak birikimlerinin 1480 
kBq/m2'yi geçtiği, çoğunlukla reaktörü çevreleyen 30 kilometre yarıçap alan içinde yer almaktadır. 
Uzak mesafelerde, 137Cs'nin neden olduğu kirlenmenin en yüksek olduğu bölgeler, o bölge 
üzerinden bulutun geçiĢi sırasında yağıĢ alan yerlerdir.  

Radyonüklitlerin çevresel davranıĢı; radyoaktif yağıĢın oluĢumuna, radyonüklitlerin 
fiziksel ve kimyasal özelliklerine, yer yüzeyindeki birikimin ıslak veya kuru oluĢuna, parçacıkların 
boyutu ve biçimi ile çevresel özelliklere bağlıdır. 

Kısa yarılanma ömürlü radyonüklitlerden insanların doza maruz kalması; birkaç gün 
içerisinde tüketilen yapraklı bitkiler ya da radyoaktif kirlenmenin olduğu meralarda otlanan inek 
ve keçi sütlerinin tüketilmesi sonucunda meydana gelir. 131I'in yarılanma ömrünün 8 gün olması 
nedeni ile uzun vadeli etkilenme söz konusu değildir. 

YerleĢim bölgelerindeki park, sokak, meydan, çatı, duvar ve yollar gibi açık alanlar 
radyonüklitler ile en çok kirlenmiĢ alanlardır. Evlerin çevresindeki 137Cs kirliliği artıĢının en 
önemli nedeninin çatılardan yağıĢ nedeni ile taĢınan radyoaktif maddeler olduğu görülmüĢtür. 

Çevresel kirliliğin çok yüksek olduğu bölgelerdeki insanların tahliyesi ile rüzgâr, 
yağmur, yolların yıkanması, yüzeylerin temizlenmesi gibi insan aktiviteleri sonucunda radyasyon 
düzeylerinde önemli azalma sağlanmıĢtır. Ancak, bu önlemler kanalizasyon sisteminde 
radyoaktivite artıĢına neden olmuĢtur.  

Toprakta biriken radyonüklitler zamanla toprağın alt katmanlarına doğru geçiĢ 
yapmakta, toprağın alt kısmına doğru sızarak bitkilerin köklerine kadar ulaĢmakta ve bitkilere 
transferi söz konusu olmaktadır. Bu durum, özellikle 137Cs gibi uzun yarılanma ömürlü 
radyonüklitlerde dikkate alınmalıdır. Radyonüklitlerin topraktaki hareket yönü ve hızı; toprağın 
yapısı, içeriği, bitkinin cinsi, sulama koĢulları, hava durumu gibi pek çok doğal süreçte özellikle de 
birikimin olduğu dönemdeki Ģartlara bağımlıdır.  

Su kütleleri üzerine çöken radyoaktif maddeler çok büyük su hacmi içerisinde 
seyreldiğinden su yolu ile geçiĢ genellikle çok az olmaktadır.  

 

 9.1.5.3. Alınan Dozlar ve Görülen Sağlık Etkileri 
Çernobil kazasının radyolojik olarak değerlendirilmesinde, 

 Ağırlıklı olarak radyoaktif sezyumdan kaynaklanan tüm vücut dozu  

 Radyoaktif iyot nedeni ile tiroitin maruz kaldığı doz 
belirleyici olmuĢtur. 
 
Kazanın sağlık etkilerinin belirlenmesinde; 

 HiroĢima-Nagazaki‘ ye atılan atom bombasından sonra hayatta kalan insanlar 
üzerinden giderek Çernobil‘den etkilenenler için yapılan risk yaklaĢımları, 

 Çernobil‘den etkilenen insanlar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda elde 
edilen bulguların değerlendirilmesi  

olmak üzere iki temel yaklaĢım kullanılmaktadır. 
               Bu yaklaĢımların çeĢitli avantaj ve dezavantajları vardır. 

 

9.1.5.3.1. Diğer Ülkeler 
9.1.5.3.1.1. Doz Düzeyleri 
Reaktör Alanında Bulunanların Dozu  
26 Nisan 1986 akĢamında Çernobil nükleer güç santrali alanında bulunan yaklaĢık 400 

iĢçi solunum ve dıĢ ıĢınlanma yolu ile radyasyona maruz kalmıĢtır. Akut Radyasyon Sendromu 
(ARS) teĢhisi konularak hastaneye kaldırılan 237 kiĢinin aldığı dozlar hakkında bilgiler mevcuttur. 
Biyolojik dozimetre kullanılarak yapılan ölçümlerde bu hastaların; 41'inin dıĢ ıĢınlanmadan 
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kaynaklanan tüm vücut dozunun 1-2 Sv aralığında, 50'sinin 2-4 Sv aralığında, 22'sinin 4-6 Sv 
aralığında, geriye kalan 21'inin 6-16 Sv aralığında doz aldıkları görülmüĢtür. Bu ölçüm 
sonuçlarına göre daha önce 237 olarak bildirilen ARS sayısının 134 kiĢi olduğu görülmüĢtür. 

 
ĠyileĢtirme Personelinin Dozu 
ĠyileĢtirme personelinin aldığı doz, kazadan sonraki ilk 4 yıl için 500 mSv'e kadar 

ulaĢmıĢtır. Ortalama doz 100 mSv civarındadır. 
 

Eski Sovyetler Birliği'nde Tahliye Edilen Halkın Aldığı Doz 
Kazadan sonraki ilk birkaç hafta içerisinde, Ukrayna ve Beyaz Rusya'da en çok 

kirlenmiĢ alanlarda, özellikle reaktörün 30 km çevresinde yaĢayan halktan 100.000'den fazla kiĢi, 
kazayı takip eden ilk günlerde tahliye edilmiĢtir. Tahliyeden önce bu bireyler, bulutlardan yayılan 
radyoaktif maddelerin solunum yoluyla alınmasıyla iç ıĢınlamaya, bulutlarla taĢınan ve toprağa 
yayılan radyoaktif maddelerden de dıĢ ıĢınlanmaya maruz kalmıĢtır. 

Ukrayna'da tahliye edilenlerin etkin doz değerleri, 0.1-380 mSv arasında, ortalama 17 
mSv düzeyindedir. Beyaz Rusya'da ortalama dozun 31 mSv civarında olduğu en yüksek değerlerin 
gözlendiği iki köyde ise ortalama doz değerinin 300 mSv olduğu hesaplanmıĢtır. 

 
Eski Sovyetler Birliği'nde KirlenmiĢ Bölgelerde YaĢayan Halkın Aldığı Doz 
Eski Sovyetler Birliği'nde 137Cs kirliliğinin 37 kBq/m2'den büyük olduğu, kirlenmiĢ 

alanlarda yaĢayan tahliye edilmemiĢ yaklaĢık 5 milyon kiĢi için de doz değerlendirmeleri 
yapılmıĢtır. Bunlar arasından "sıkı kontrol bölgeleri" olarak adlandırılan, 555 kBq/m2'den daha 
yüksek 137Cs aktiviteye sahip birikim bölgelerinde, yaklaĢık 400.000 kiĢi yaĢamaktadır. Bu 
bölgede gıda ürünlerinin tüketiminin kontrolü de dâhil olmak üzere, yoğun koruma önlemleri 
uygulanmıĢtır. 

Son 20 yılda kirlenmiĢ bölgelerde yaĢayan halkın aldığı ortalama etkin doz, bölgeden 
bölgeye 10-20 mSv arasında değiĢiklik göstermektedir. Bazı yerlerde birkaç yüz mSv'e ulaĢtığı, 
bazı yerlerde ise daha düĢük düzeylerde olduğu görülmektedir. 

 

Eski Sovyetler Birliği DıĢında Genel Halkın Aldığı Doz 
Çernobil kazası sırasında salınan radyoaktif maddeler esas olarak Beyaz Rusya, Rusya 

Federasyonu ve Ukrayna'yı etkilemiĢ olmakla birlikte atmosferde yayılmıĢ ve öncelikli öneme 
sahip uçucu radyonüklitler kuzey yarım küre ülkelerine dağılmıĢtır. 

 

9.1.5.3.1.2. Sağlığa Etkileri 
Akut Radyasyon Sendromları 
Reaktör çalıĢanları ve acil durum müdahale ekipleri dıĢ ıĢınlama nedeni ile 1-20 Gy 

arasında yüksek dıĢ ıĢınlama dozuna maruz kalmıĢtır. Akut Radyasyon Sendromu (ARS)  tespit 
edilenlerin sayısı 134'dür. Bunlardan 28 kiĢi ilk 4 ay içerisinde radyasyon ve yanıklar nedeni ile 
ölmüĢtür. Diğer 19 kiĢi 2004 yılına kadar olan süreçte çeĢitli nedenler ile yaĢamını kaybetmiĢtir. 
ARS ve diğer nedenlerle ölen acil durum çalıĢanlarının toplamı 50 kiĢidir. Gelecek yıllarda, ARS 
teĢhisi konulan kiĢilerden de ölümler beklenmektedir. 

Çernobil'den etkilenen genel toplum üyeleri arasında ARS nedeni ile ölüm 
görülmemiĢtir.  

Çernobil kazası nedeni ile ölen veya gelecekte ölmesi beklenen insan sayısının abartılmıĢ 
yaklaĢımlarla matematiksel beklenen değeri 4.000 civarındadır. Bu bir olasılık hesabıdır. 4000 
kiĢinin kesinlikle radyasyon kökenli kanser nedeniyle öleceği anlamını taĢımamaktadır.  

Pek çok ülkenin uzmanları tarafından acil durum çalıĢanları ve iyileĢtirme personeli ile 
Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da en fazla kirlenmiĢ alanda yaĢayan halk üzerinde 
yapılan epidemiyolojik çalıĢmalar sonucunda; (çocuk ve yetiĢkinlerdeki tiroit kanserine bağlı 9 
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ölüm dıĢında) lösemi, diğer kanserler veya kanser dıĢı nedenlerden dolayı olağan ölüm hızında 
herhangi bir artıĢ olmadığı saptanmıĢtır. 

 

Tiroit Kanseri 
Tiroit kanseri vakalarından büyük bir çoğunluğunun yüksek tiroit dozu alan kiĢilerde 

meydana geldiği tespit edilmiĢtir. Çocuklarda tiroit bezi, kemik iliği ile birlikte radyasyon 
hassasiyeti en yüksek olan organ ve dokulardandır. IĢınlanma sırasındaki kiĢilerin yaĢı, risk 
konusunda en belirleyici faktördür.  ÇeĢitli çalıĢmalarda riskin ilerleyen yaĢ ile azaldığı 
belirlenmiĢtir. Atom bombasından hayatta kalanlar üzerinde yapılan çalıĢmalarda, tiroit kanseri 
vakalarının, ıĢınlanma sırasında 10 yaĢ ve altındakilerde olduğu ve en yüksek riskin ıĢınlanmadan 
15-29 yıl sonra görüldüğü, 40 yıl sonrasına kadar bile riskin yükselebileceği bilinmektedir. 
Kazadan önceki dönemlerde yapılan çalıĢma sonuçlarına dayanılarak, tiroit kanseri kuluçka 
döneminin ıĢınlanmadan 10 yıl sonra ortaya çıkması beklenirken, Çernobil kazası sonrasında tiroit 
kanseri artıĢı kazadan en fazla etkilenen Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da ilk 5 yıl 
içerisinde görülmüĢtür. 

 
ġekil 196. Çernobil Kazası Sırasında 14 YaĢtan Küçüklerde TeĢhis Edilen Tiroit Kanseri 
Kaynak: 20. yılında Çernobil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
 
1992-2000 yıllarında, Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da kaza tarihinde, 

0-18 yaĢında olan çocuklar arasında ortaya çıkan 4.000 tiroit kanseri vakasından 3.000'i kaza 
tarihinde 0-14 yaĢında olan çocuklardır. 1986-2002 arasında Beyaz Rusya'da, çocuklarda 1152 
tiroit kanseri teĢhis ve tedavi edilmiĢtir. Bunlardan % 98.8'i hayatta kalmıĢ, 8 kiĢi tiroit kanseri 
nedeni ile 6 kiĢi de diğer nedenlerden dolayı yaĢamını kaybetmiĢtir.  

Rusya Federasyonu'nda Bryansk Bölgesi‘nde yaĢayan 184.919 kız ve 188.908 erkek 
çocukta 1991-2001 yılları arasında tiroit kanseri konusunda yapılan çalıĢma sonuçlarına göre tiroit 
kanseri vakalarının 2050 yılına kadar görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, Beyaz 
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Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da yapılan detaylı çalıĢma sonuçlarına göre, tiroit kanseri 
için izleme programlarının sistematik olarak devam edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da kirlenmiĢ bölgelerde yaĢayan halkın, 
radyoaktif iyot ile kirlenmiĢ gıdaların tüketimi nedeni ile aldığı tiroit dozları; insanların yaĢına ve 
yeryüzündeki kirlenmeye bağlı olarak çok büyük değiĢiklikler göstermiĢtir. Ortalama tiroit dozları, 
yaĢanan bölgenin kirlenme seviyesi ve olay sırasındaki yaĢa bağlı olarak ortalama 0.03-0.3 Gy 
arasında olup bazı Rus köylerinde ortalama tiroit dozu 1 Gy'i ve kiĢisel tiroit dozları 10 Gy'i 
aĢmıĢtır. 50 Gy'e kadar çıkan değerler tespit edilmiĢtir. 

Kırsal kesimdeki tiroit dozlarının kent bölgelerinden yaklaĢık iki kat daha fazla olduğu 
görülmüĢtür. Doğrudan tiroit ölçümleri kullanılarak, yerleĢim bilgileri, beslenme alıĢkanlıkları ve 
diğer gerekli bilgiler dikkate alınarak Beyaz Rusya ve Ukrayna'da 25.000 kiĢi üzerinde yapılan 
ayrıntılı çalıĢmaların sonuçlarına göre, tiroit dozu için orta değer (medyan) 0.3 Gy, önemli sayıda 
da 1 Gy üzeri doz değerleri görülmüĢtür. 

En yüksek doza, Beyaz Rusya'da Gomel Bölgesi‘nde bulunan çocuklar maruz kalmıĢtır. 
Beyaz Rusya'da 0-7 yaĢlarındaki çocuklar için ortalama tiroit dozu 1000 mGy civarında 
bulunmuĢtur. 

 
Lösemi ve Diğer Kanserler 
150 mGy'in üzerinde doz alan acil durum çalıĢanları ile iyileĢtirme personeli arasında 

1986-1996 döneminde lösemi vakalarında iki katlık bir artıĢ gözlenmiĢtir. Lösemi vakalarındaki 
artıĢ konusunda çalıĢmalar devam etmektedir. Ancak, ıĢınlamanın üzerinden geçen süre nedeni ile 
radyasyon kökenli lösemi riski azaldığından, zamanla lösemiden ölüm veya hastalık oranları da 
önemini kaybedecektir.  

Epidemiyolojik çalıĢmalar lösemi riskinin radyasyon ile yükseldiğini açıkça göstermiĢtir. 
Ancak, Çernobil kazası nedeni ile ciddi olarak kirlenmiĢ eski Sovyetler Birliği ve diğer bölgelerde; 
çocuklarda ve genel halkta bugüne kadar iyonlaĢtırıcı radyasyona bağlı olarak lösemi riskinde artıĢ 
görülmemiĢtir. 

Uzun dönemli epidemiyolojik çalıĢmalardan elde edilen sonuçlara göre; radyasyon 
nedenli lösemi dıĢındaki kanserlerin ortaya çıkma süreci 10 yıllık kuluçka döneminden sonra 
baĢlamaktadır. Bu nedenle, yüksek dozda ıĢınlanan kiĢilerin tıbbi takibi için yıllık kontrollerin 
yapılmasına devam edilmelidir. 

 

Doğum Anomalileri ve Genetik Etkiler 
Çernobil'den etkilenen bölgelerde yaĢayanlar üzerinde yapılan çalıĢma sonuçlarına göre, 

kadın ve erkeklerde üreme fonksiyonları açısından radyasyonla iliĢkilendirilebilecek herhangi bir 
azalma gözlenmemiĢtir. Doğum anomalileri, düĢük, erken doğum gibi vakaların meydana gelmesi 
olası görülmemektedir. 

Çernobil'den etkilenen bölgelerde çocuk sahibi olma kaygılarından dolayı doğum 
hızında azalma görülebilmektedir. Beyaz Rusya'da, düĢük ve yüksek kirlenme bölgelerinde 
yapılan çalıĢmalarda, doğumsal anomalilerde, çok düĢük düzeyde ancak kararlı bir artıĢ 
görülmektedir. Bu artıĢın kayıt sistemindeki geliĢmeler sonucunda ortaya çıktığı, radyasyon ile 
iliĢkili olmadığı düĢünülmektedir. 

Genetik etkilerle ilgili olarak önceki yıllardaki raporlarda da belirtildiği gibi herhangi bir 
artıĢ beklenmemektedir. 

 

Diğer Hastalıklar ve Sağlık Sorunları 
Son zamanlarda, bazı çalıĢma grupları içerisinde, yüksek dozda radyasyonla 

iliĢkilendirilebilecek kardiyovasküler hastalıklarda artıĢa iĢaret eden bulgular gözlenmiĢtir. 
Rus acil durum çalıĢanları ve iyileĢtirme personelinde, son zamanlarda dolaĢım sistemi 

rahatsızlıklarından dolayı ölüm ve hastalıklarında bir miktar artıĢ görülmektedir. DolaĢım sistemi 
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hastalıklarının ortaya çıkması; stres ve sağlıksız yaĢam koĢulları gibi diğer etken faktörlere de 
bağlı olabileceğinden dikkatle incelenmelidir. 

Çernobil kazasından sonra, çocuklar, acil durum çalıĢanları, iyileĢtirme personelinin 
gözlerinde yapılan incelemeler radyasyon nedeni ile katarakt geliĢimini açıkça ortaya koymuĢtur. 
Yapılan araĢtırma sonuçlarına göre, 250 mGy üzerindeki dozların katarakt oluĢumuna neden 
olabileceği tespit edilmiĢtir.  

Bazı araĢtırmacılar, sindirim, sinir, iskelet, kas ve dolaĢım sistemlerinde yüksek oranda 
kronik etkiler rapor etmiĢtir. Ancak, pek çok araĢtırmacı bu bulguları, yaĢ dağılımında değiĢim, 
yaĢam kalitesinin kötüleĢmesi ve kaza sonrası yeniden yerleĢtirme gibi önlemlere bağlamaktadır. 
Son on yılda, Çernobil kazasından kaynaklanan radyasyon nedeni ile bağıĢıklık sisteminde 
etkilenmeler konusunda pek çok yayın hazırlanmıĢtır. Ancak, özellikle enfeksiyonlar ve beslenme 
düzeni gibi tüm sonuçları değiĢtirecek diğer faktörlerin dikkate alınmasındaki belirsizlikler nedeni 
ile sonuçları yorumlamak zordur. 

 

 9.1.5.4. Türkiye Ġçin Doz Değerlendirmeleri 
Atmosfere salınan radyoaktif maddelerin dağılımını değerlendirmek için yapılan 

çalıĢmalarda, çevresel radyoaktivite ölçümleri yapılmasının yanısıra, eksik ölçüm noktaları için 
yorum yapabilmek için çeĢitli modeller kullanılmaktadır. 

Atmosferik dağılım modeli olarak adlandırılan bu modellerin kullanımı için   kaza analiz 
değerlendirmelerinin, beklenen radyoaktif salımının, güncel ve ileriye dönük meteorolojik 
verilerin (sıcaklık, basınç, yağıĢ, yüksekliğe bağlı rüzgâr yönü, hızı, sıcaklık dağıl ımı gibi)  
kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Radyonüklitlerin yeryüzünde birikim miktarları çeĢitli 
faktörlerin kullanımı ile hesaplanabilmektedir. 

Ġngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan bir model çalıĢmanın 
değerlendirilmesinden, radyoaktif bulutun Türkiye üzerine 1 Mayıs 1986‘da Trakya üzerinden 
ulaĢtığı, 2 Mayıs‘ ta Sinop üzerinden tüm Trakya ve Batı Karadenizi etkisi altına aldığı, 3 Mayıs‘ ta 
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu dıĢındaki bölgelere, 4 Mayıs‘ ta tüm kıyı Ģeridi boyunca 
Türkiye‘nin doğusuna doğru ilerlediği, 6 Mayıs‘ tan itibaren etkilerinin azaldığı anlaĢılmaktadır. 

Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğünden alınan radyoaktif bulutun Türkiye 
üzerinden geçiĢi sırasındaki yağıĢ bilgilerine göre; Edirne 1 Mayıs‘ ta metrekareye 25 mm yağıĢ 
almıĢtır. 2 Mayıs‘ ta Edirne‘nin Eskikadın, Yenikadın, Ġsmailce, Kapıkule, Uzunköprü, Enez ilçe 
ve köyleri ile Çanakkale yöresi, 3 Mayıs‘ ta ülkemizin güney doğu kesimleri, 4 Mayıs‘ ta özellikle 
Doğu Karadeniz‘de Rize-Hopa kıyı Ģeridi yağıĢ almıĢtır. YağıĢın en yoğun olduğu yer, 35-45 mm 
ile Hopa-Pazar olmuĢtur. 5 Mayıs‘ ta Karadeniz kıyı Ģeridi üzerinde radyoaktif bulut hareketi 
olmakla birlikte bu tarihte Karadeniz‘de yağıĢların fazla olmadığı gözlemlenmiĢtir. 6-7 Mayıs‘ ta 
nispeten fazla yağıĢ alan yerler ise Hakkâri ile Bitlis olmuĢtur.  

Bir kaza sonrası çevrenin radyoaktif kirlenmesi sonucu kısa dönemde alınan radyasyon 
dozu en çok atmosferde bulunan ve yeryüzünde biriken radyonüklitlerin neden olduğu dıĢ 
ıĢınlanmadan, havanın solunmasından ve doğrudan kirlenmiĢ gıdaların tüketilmesinden ileri gelir. 
Uzun dönemde ise yeryüzünde biriken radyonüklitler gıda zinciri yoluyla insana ulaĢarak alınan 
dozlara katkıda bulunur. Radyoaktif olarak kirlenmiĢ havanın solunması veya yiyecek ve 
içeceklerin tüketilmesi ile vücuda alınan radyonüklitler vücut içinde bir süre kalarak iç 
ıĢınlanmaya sebep olur. Belli bir süreç içinde çeĢitli yollarla alınan radyasyon dozunun hesabında 
zaman içinde doz hızındaki azalmanın belirlenmesi gerekir. Bu azalmanın baĢlıca sebebi ortamda 
bulunan çeĢitli radyonüklitlerin farklı biçim ve sürelerde uğradığı radyoaktif bozulmadır. Bunun 
dıĢında biyolojik ve ekolojik faktörler de doz hızında azalmaya neden olur. 

Radyoaktif iyotlar radyolojik açıdan ve özellikle tiroit dozunun belirlenmesinde çok 
önemli olmakla birlikte, kazadan hemen sonra yaĢanan belirsizlik ve 131I'in kısa yarılanma süresi 
nedeniyle çok az ölçüm alınabilmiĢtir. Takip eden yıllarda uzun yarılanma ömrü nedeniyle 137Cs 
radyolojik açıdan en önemli izotop olmuĢtur ve önümüzdeki yıllarda da önemini koruyacaktır. 
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Kara ve su yüzeylerine çöken radyonüklitlerin miktarı radyonüklitlerin fiziksel ve 
kimyasal özelliklerine, kuru veya yaĢ çökme biçimine ve topografik ve meteorolojik çevre 
koĢullarına bağlı olarak değiĢir. 

 

9.1.5.2.1. DıĢ IĢınlanma Dozları 
Toprak, su ve havada olmak üzere çevrede bulunan radyonüklitlerin vücuda dıĢarıdan 

enerji transferi nedeniyle sebep olduğu ıĢınlama, dıĢ ıĢınlamadır. Vücuda nüfuz edebilme 
özellikleri nedeniyle, dıĢ ıĢınlama yoluyla alınan dozların hesabında gama ve beta radyasyonları 
önemlidir. Radyoaktif buluttan dıĢ ıĢınlama sadece bulutun geçiĢi sırasında meydana gelir. DıĢ 
ıĢınlama ıĢınlama süresi, salınımın süresi, bulutun yüksekliği, meterolojik Ģartlar ve bulunulan 
yere, bina içinde veya dıĢında olma durumuna, binanın konumuna, yapı malzemesine vb. göre 
değiĢir. 

Ankara Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) ve Çekmece Nükleer 
AraĢtırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM)'nde günlük olarak ölçülen havadaki radyoaktivite 
değerlerinde 29-30 Nisan 1986 ölçümlerindeki artıĢlarla radyoaktif serpintinin ülkemize geliĢi 
gözlenmiĢtir. Bu tarihten itibaren ANAEM ve ÇNAEM'de toplanan hava örneklerinde giderek 
artan radyonüklit deriĢimleri ölçülmüĢtür. Türkiye için havadan dıĢ ıĢınlanma doz düzeyi Ankara, 
Ġstanbul hava ölçüm değerlerine dayandırılarak yapılmıĢ olup, ihmal edilebilir düzeyde 
bulunmuĢtur. 

Toprakta biriken radyoativite deriĢiminin hesaplanabilmesi için Bq/m2 cinsinden 
bilinmesi gerekir. Bunun için toprak özelliklerinin olduğu kadar örneklerin alındığı derinliklerin, 
aktivitenin ulaĢtığı derinliğin bilinmesi gerekir. Ayrıca, iklimsel özellikler, toprağın iĢlenmiĢ olup 
olmadığı, iĢlenme yöntemi, arazinin eğimi gibi faktörler toprak aktivite deriĢiminin zaman içindeki 
değiĢimini etkiler.  

1990 yılında Karadeniz, 1992 yılında Trakya ve 1995 yılında Ege-Akdeniz bölgelerinden 
derinliğe bağlı olarak alınan toprak örnekleri ölçümlerinden (Bq/kg) 1986 yılı için birim alan 
baĢına yansıtılmıĢ değerler  (Bq/m2) hesaplanmıĢtır.  

 

 
ġekil 197. Topraktaki Selenyum IĢınma Dozlarının Bölgelere Göre Dağılımı 
Kaynak: 20. yılında Çernobil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
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Ġzotopların toprak içinde ilerleyiĢ hızları, jeolojik, demografik ve meteorolojik koĢulların 
farklılık gösterdiği, birbirine çok yakın yerlerde dahi, büyük farklılıklar gösterebilmektedir. 
Yerden dıĢ ıĢınlanmaya bağlı olarak bölge ortalamalarından hesaplanan 20 yıl boyunca alınan doz 
değerleri yukarıdaki Ģekilde verilmiĢtir. 

 

a. Ġç IĢınlama Dozları 
Ġç ıĢınlama dozları solunum ve gıda tüketimi yoluyla vücuda alınan radyonüklitler 

nedeniyle vücut içindeki organ ve dokuların aldıkları dozdur. Ġç ıĢınlama dozunun 
hesaplanmasında, belirlenen sürede vücuda alınan radyoaktivite miktarı ile o radyonüklit için 
verilen Doz DönüĢüm Faktörü (DDF) değerleri kullanılır. Havada ve çeĢitli gıdalarda bulunan 
radyonüklitlerin solunum ve gıda tüketimi yolu ile vücuda alınması nedeniyle organ ve dokuların 
aldıkları iç ıĢınlanma dozları, radyonüklitin vücutta kaldığı süre boyunca çocuklar için 70 yıl, 
yetiĢkinler için 50 yıl üzerinden hesaplanır. 

Vücut içine alınan radyonüklitler nedeniyle doz hesabı için radyoaktif maddenin vücut 
içine hangi yollardan alındığına bağlı olarak, organlarda depolanmasını takiben, belli süreler içinde 
vücuttan atılmalarını içeren metobolik modellerin oluĢturulması, organ ve dokularda depolanan 
enerji miktarının tahmin edilmesi ve bu noktada sindirim ve solunum sistemi modellerinin detaylı 
olarak incelenmesi gerekir. 

Vücuda solunum yoluyla alınan izotoplar nedeniyle kiĢilerin yaĢam boyu aldıkları etkin 
dozlar, yapılan hava ölçümlerine göre 1986 yılı Haziran ayı ortalarına kadar havada asılı kalan 
131I, 134Cs,137 Cs aktivite konsantrasyonlarından hesaplanmıĢtır.  

Radyoaktif olarak kirlenmiĢ gıda maddelerinin tüketimi en önemli ıĢınlanma yollarından 
biridir. Kaza sonrası ortaya çıkan fisyon ürünlerinden ilk aĢamada etkilenen gıda maddeleri 
yapraklı sebzeler ve süttür. Radyonüklitler, bitkilerin üzerine doğrudan çökebilir veya farklı 
çevresel yolları izleyerek gıda maddelerinin kirlenmesine yol açabilir. Bu çevresel transfer 
dinamikleri, radyonüklitlerin fiziksel, kimyasal, çevresel davranıĢlarına olduğu kadar toprak 
özelliklerine ve söz konusu gıda maddesinin mevsimsel ve tarımsal özelliklerine de bağlıdır. 
Radyoaktivitenin tarım alanları üzerine çökmesini takiben bölgedeki yeme-içme alıĢkanlıkları, 
gıda üretim miktarı ve bölgenin tarımsal özellikleri radyoaktivitenin insana ulaĢmasını belirleyen 
faktörlerdir. Ayrıca, gıdalarda yer alan radyonüklitlerin aktivite miktarı; radyonüklitin cinsine 
bağlı olarak ürün cinsi ile gıda hazırlama süresi ve iĢlemine göre azalma gösterir. Ġç doz 
hesaplamalarında kullanılan önemli parametrelerden biri olan gıda maddelerinin tüketim miktarları 
için Türkiye genelindeki tüketim miktarları esas alınmıĢtır. Türkiye‘ye özgü ortalama tüketim 
değerlerinin belirlenmesinde Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Tarım ve 
Köy ĠĢleri Bakanlığı/UNĠCEF 1987 Raporu ve Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı ve Hacettepe 
Üniversitesi‘nin danıĢmanlığından yararlanılmıĢtır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, gıda 
tüketimi sonucunda alınan yaĢam boyu ortalama etkin doz değeri kaza sırasında bebekler için 
0.614 mSv, 1 yaĢ için 1.828 mSv, 5 yaĢ için 0.766 mSv, 10 yaĢ için 0.601 mSv, yetiĢkin olanlar 
için 0.884 mSv olarak hesaplanmıĢtır.  

Bölgesel veya kiĢisel radyasyon dozları, yöresel özelliklerin ve kiĢisel yaĢam 
alıĢkanlıklarının iyi bilindiği durumlar için hesaplanabilir. KiĢilerin kendi tükettikleri gıda 
miktarlarına göre doz hesaplamalarını yapabilmeleri için TAEK tarafından 2006 yılında hazırlanan 
program web sayfasında yayınlanmıĢtır. 

 

9.1.5.2.3. Ġç ve DıĢ IĢınlanmalardan Alınan Tüm Dozlar (Etkin Dozlar) 
Hesaplamalar Doğu Karadeniz, Batı-Orta Karadeniz, Marmara ve diğer bölgeler olarak 4 

bölgede kentsel ve kırsal koĢullar için hesaplanmıĢtır. 
Kazadan sonra yapılan hesaplamalardan; iç ve dıĢ ıĢınlanmalar nedeniyle ömür boyunca 

alınan ortalama etkin dozun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, yetiĢkinler için ortalama etkin 
doz Doğu Karadeniz Bölgesi kırsalı için 4.497mSv olarak bulunmuĢtur. Bu değer kaza tarihinde 
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10 yaĢında olanlar için 4.28 mSv, 1 yaĢ için 3.98 mSv, 3 aylık bebekler için 2.67 mSv dir. Doğu 
Karadeniz Bölgesi doz hesaplarında yerden dıĢ ıĢınlama dozlarının baskın olduğu görülmektedir. 

Kazadan yirmi yıl sonra, en son bilimsel veriler ıĢığında Türkiye geneli için yapılan 
hesap ve değerlendirmelerden;  

YaĢam boyu ortalama etkin doz değerleri; kentlerde yaĢayan yetiĢkinlerde bölgelere göre 
ortalama olarak 1.28 mSv ile 3.65 mSv, kırsalda yaĢayan yetiĢkinlerde 1.37 mSv ile 4.49 mSv 
arasında değiĢiklik göstermektedir. Bu değerler 3 aylık bebekler için 0.94 mSv ile 2.66 mSv, 1 yaĢ 
için 2.31 mSv ile 4.03 mSv arasında değiĢmektedir. 

 

 
ġekil 198. Ömür Boyu KiĢisel Etkin Dozların Bölgelere Göre Dağılımı 
Kaynak: 20. yılında Çernobil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
 

9.1.5.2.4. Tiroit Dozları 
Kazadan sonra havada bulunan radyonüklitlerin solunması ve çeĢitli gıda ve su tüketimi 

ile vücuda alınan radyonüklitlerden kaynaklanan ortalama tiroit eĢdeğer dozları kaza sırasında 
yetiĢkin olanlar için 4.2 mSv, 2-7 yaĢ grubu çocuklar için 14.9 mSv olarak bulunmuĢtur. 

Tiroit dozuna neden olan ıĢınlanma yollarından en önemlisi radyoaktif iyot içeren 
sütlerin tüketilmesidir. 131I miktarı, tüketim miktarının yüksek olması nedeniyle özellikle taze 
inek sütünde önem kazanmaktadır. Özellikle çocuklarda tiroit hacminin daha küçük olması ve 
yüksek miktarda süt tüketilmesi nedeniyle yetiĢkinlere göre tiroit dozu daha yüksek 
bulunmaktadır. Örneğin 1 yaĢ civarı bebeklerde toplam tiroit dozunun % 81'ini süt tüketiminden 
alınan doz oluĢturmaktadır. Ayrıca bu yaĢ grubunda tiroitin aldığı doz, yetiĢkinlerin aldığı dozdan 
yaklaĢık 9 kat fazla bulunmuĢtur. 

Sütlerde yapılan ölçümlere göre, 131I aktivite deriĢiminin en yüksek olduğu bölgelerden 
biri Edirne ili civarıdır. Buna göre 1986 Mayıs ayında Edirne ili civarından toplanan süt 
örneklerinin ortalama 131I aktivite konsantrasyonu 2826.5 Bq/l, en yüksek değerlerin saptandığı 
Eskikadın'da 5044 Bq/l olarak ölçülmüĢtür. Edirne ili için tiroit dozları 3 aylık bebeklerde 70.59, 
1-4 yaĢ bebeklerde 320.52, 5 yaĢ çocuklarda 93.45, 10 yaĢ çocuklarda 27.98, 15 yaĢ çocuklarda 
17.55 ve yetiĢkinlerde 10.35 mSv olarak hesaplanmıĢtır. Ancak, sütlerin toplatılması, hayvanların 
ağıla çekilmesi, radyoaktivite içermeyen yem ile beslenmesi gibi önlemler sonucunda tiroit dozu 
önemli ölçüde azaltılmıĢtır. 

Türkiye genelinde yaĢam boyu ortalama tiroit dozu değerleri; 3 aylık bebekler için 10.71 
mSv, 1 yaĢ için 37.22 mSv, 5 yaĢ çocuklar için 14.96 mSv, 10 yaĢ çocuklar için 7.86 mSv, 15 yaĢ 
için 5.89 mSv, yetiĢkinlerde 4.21 mSv olarak bulunmuĢtur.  
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Ülkemiz genelinde alınan ortalama tiroit dozu değerleri, kazadan en çok etkilenen 
ülkelerdeki değerler ile karĢılaĢtırıldığında çok düĢük düzeyde kalmaktadır. Ancak, Trakya ve 
Doğu Karadeniz'de yerel olarak üretilen hayvansal gıdaları daha çok tüketen ve özellikle kaza 
sırasında bebek veya çocukluk çağlarında olan kiĢilerin dozlarının, ülke ortalamalarına göre daha 
yüksek olabileceği değerlendirilmiĢtir.  

 

 9.1.5.5. Çernobil Hakkında Meclis AraĢtırması 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan ―Çernobil Faciasının Türkiye'deki 

Etkilerini AraĢtırmak, Faciayla ilgili Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak, Zararların 
Tespiti ve Giderilmesi Ġçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması 
Komisyonu‖ 1994 yılında çalıĢmalarını tamamlayarak raporunu yayımlamıĢtır. Komisyon 
araĢtırmaları esnasında sağlık otoritelerinden aldığı raporların incelenmesi neticesinde Ģu 
hususlarda görüĢ birliğine varıldığını bildirmiĢtir:  

- Çernobil kazasının Türkiye'nin radyasyon almasına neden olduğu ancak, bu 
dozların müsaade edilebilir radyasyon dozlarının altında kaldığı ve bu dozların tehlike yaratacak 
boyutta olmadığı,  

- Maruz kalınan bu dozlar nedeniyle üniversitelerimizin görev bölgelerinde ve 
özellikle çocukluk çağı kanser vakalarının %  56'sına hizmet veren Hacettepe Üniversitesi‘nde 
Çernobil kazasına bağlı kanser vakalarında veya genetik hastalıklarda anlamlı bir artıĢ 
gözlenmediği ve bu konuda hiç bir bilimsel bulguya rastlanmadığı, 

- Radyoaktif iyot artıĢı saptanan Edirne'de bile tiroit kanseri sayısında artıĢ 
saptanmadığı, 

- Türk halkının Çernobil'den kaynaklanan bir sağlık zararı görmediği, maruz 
kalınan bu dozların doğal olarak alınan dozların altında olduğu ve gelecekte kanser olma 
ihtimalinin mümkün görülmediği, 

- Çernobil sonucu oluĢan riskin; sigara kullanımı, kötü beslenme, tarımda 
bilinçsiz ve kontrolsüz ilaç ve gübre kullanımı, termik santrallerin çevre etkisi, artıkların yapı 
malzemelerinde kullanımı nedeniyle oluĢan riske göre kıyaslanamayacak kadar küçük olduğu, 

- Sağlık konusunda bilimsel dayanağı olmayan haberler ve ifadelerle Türk 
kamuoyunu gereksiz paniğe sokan Ģahıs ve kuruluĢların daha hassas ve titiz davranmaya davet 
edilmesinin zorunluluk arz ettiği,  

- Çernobil konusunda yaĢanan çeliĢkilerin kanser istatistiklerinin yeterli ve 
sağlıklı olmamasından kaynaklandığı. 

 Söz konusu Komisyonun raporuna göre kazanın sağlık etkileri konusunda saptanan 
sonuçlar Ģöyledir:  

- Komisyon yapılan tüm incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda, ölçülen 
aktiviteler ve Türk insanının genel gıda alıĢkanlıkları göz önüne alınarak iç ve dıĢ radyasyonlarla 
toplumun bir ferdinin maruz kaldığı hesaplanan radyasyon dozu değerinin genellikle Avrupa 
ülkeleri insanlarının aldığı dozlardan daha düĢük olduğu tespit edilmiĢ ve ayrıca sağlık 
otoritelerince bu dozlar nedeniyle kanser vakalarında ve genetik hastalıklarda herhangi bir artıĢ 
olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı ifade edilmiĢtir. Dolayısıyla, ilgili kurum tarafından 
yapılan doz hesaplarının sonuçları üniversitelerimizin ve Sağlık Bakanlığının bilimsel kurul 
raporlarında belirtilen hususlarla doğrulanmaktadır. 

- En çok kirlenmeye maruz kalan ve çoğunlukla yerleĢim bölgesi olmayan 
küçük bazı noktasal alanlarda en kötümser kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda; 
maruz kalınabilecek radyasyon dozu halk için müsaade edilen yıllık eĢdeğer doz sınırına 
yaklaĢmaktadır. Söz konusu bu noktasal alanlarda yaĢadığı varsayılan küçük bir grubun ülke 
ortalamasına göre yüksek (yaklaĢık 500 milirem) doz aldığı tahmin edilse bile, yine araĢtırma ve 
değerlendirmeler sonucunda; bu bölge insanlarının Türkiye'nin 1986'daki toplam nüfusu için 
tahmin edilen kanser vakaları ve genetik kusur tahribatı sayılarının, baĢka kaynaklardan ortaya 
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çıkması muhtemel aynı tipteki tahribatlara kıyasla çok küçük olduğu ve genel tahribat içinde teĢhis 
edilebilmesinin de bilimsel açıdan mümkün olamayacağı anlaĢılmıĢtır. 

- Üniversitelerin tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığınca oluĢturulan bilim 
kurulunun 1993 yılı baĢında hazırladıkları raporların incelenmesi sonucunda Komisyonca Türkiye 
genelinde ve kritik bölgelerde Çernobil nedenli kanser artıĢının bilimsel olarak mümkün 
görülmediği kanısına varılmıĢtır.  

- GeçmiĢ dönemlerden beri hükümetlerin konuya gereken önemi vermemesi 
nedeniyle Çernobil faciasının etkileri çok sınırlı olanaklarla hafifletilmeye çalıĢılmıĢ olmasına 
rağmen, ülkemizde yaĢayan halkın sağlık riski yaratabilecek bir radyasyon tehlikesine maruz 
kaldığını söyleyebilmek mümkün değildir. 

- Komisyonca Çernobil konusunda yaĢanan çeliĢkilerin kanser istatistiklerinin 
yeterli ve sağlıklı olmamasından kaynaklandığı görüĢüne varılmıĢtır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR 
Türkiye genelinde değerlendirildiğinde, radyoaktif bulutun geçiĢi sırasında yoğun yağıĢ 

alması nedeniyle Trakya'da Edirne-Eskikadın, Ġsmailce, Kapıkule ve Büyükdoğanca bölgeleri ile 
Doğu Karadeniz'de Hopa-Pazar arasındaki kıyı bölgesi en fazla etkilenen yerler olmuĢtur. 

KiĢisel etkin doz değerleri, Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde Fındıklı, Hopa, Arhavi, Pazar, 
Rize ve Of civarlarında diğer bölgelere göre daha yüksektir. Ancak, bu bölge içerisinde birbirine 
çok yakın 2 nokta dozları arasında bile önemli farklılıklar görülebilmektedir. Edirne Bölgesi‘nde 
kazayı takiben alınan önlemler ile bölge halkının aldığı dozun Türkiye'nin diğer bölgelerinin doz 
düzeyine düĢürülmesi sağlanmıĢtır.  

Kazanın sağlık etkileri ile ilgili gerçekçi verilere ulaĢmak üzere, 

 Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yaĢayanlardan alınan kan örneklerinde biyolojik 
doz tayini yapılmıĢtır. Biyolojik doz tayinleri için rutin olarak kullanılan en güvenilir yöntem, 
insanların dolaĢan kan lenfosit hücrelerinde yapılan Kromozom Aberasyon Analizidir (CA). 
ĠyonlaĢtırıcı radyasyonlar yanısıra kimyasal ajanların da oluĢturduğu toplam kromozom hasarlarını 
değerlendirmek için Mikronukleus (MN) tekniği kullanılmaktadır. Retrospektif-geçmiĢe dönük 
çalıĢmalarda ise en çok tercih edilen yöntem ise Fluorescence in situ Hybridization (FISH) 
tekniğidir. TAEK, Çekmece Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezinde bulunan, dünyada kabul 
görmüĢ 12 laboratuvardan biri ve ülkemizdeki tek laboratuvarı olan Biyolojik Dozimetri 
Laboratuvarında yapılan çalıĢmada, Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde tanısı konmuĢ ancak tedaviye 
baĢlanmamıĢ kanser hastaları ve yakınlarının kan örneklerinde biyolojik doz tayini yapılmıĢtır. Bu 
amaçla kromozom hasarları 3 ayrı sitogenetik yöntemle (Disentrik kromozom aberasyon, 
Mikronukleus ve FISH) incelenmiĢtir. Karadeniz Bölgesi‘nden 58 kiĢinin kan örneğinde 
Kromozom Aberasyon (CA) analizi ve Mikronukleus (MN) anal izi için kültür yapılmıĢtır. 
Kromozom analizi mümkün olabilen 23 kiĢinin 9'unda (5 kiĢinin dozu 100 mGy altında) disentrik 
aberasyona rastlanmıĢtır. Bu hastaların hemen hepsi beyanlarında teĢhis amacı ile iyonizan 
radyasyona maruz kaldıklarını belirtmiĢtir. Mikronukleus analizi yapılan 8 kiĢinin kan 
örneklerinde MN sıklığı yüksek gözlenmiĢtir. Bu sonuçlar iyonlaĢtırıcı radyasyonlardan çok daha 
fazla çevresel faktörlerden, yani kimyasal kökenli ajanlardan etkilenmeyi ortaya koymaktadır. Son 
yıllarda toplum genelinde MN sıklığında bir artıĢ olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeninin 
toplumumuzda giderek artan hazır gıda tüketimi, sigara kullanımı, tıbbi ıĢınlanmalar, ilaç 
kullanımı, çevre kirliliği, petrol ve türevlerinin kullanımı gibi faktörlere bağlı olduğu 
düĢünülmektedir. ÇalıĢmanın kontrolü olarak Isparta ili seçilmiĢ ve 15.06.2006 tarihinden itibaren 
gönderilen 31 kan örneğinde CA ve MN kültürleri yapılmıĢ, 35 kiĢinin MN slaytları 
değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak; Ģu ana kadar elde edilen veriler ıĢığında son 2-3 yıl içinde tıbbi 
amaçlı olanlar dıĢında, kromozom hasarlarında radyasyona maruz kalınma etkisine 
rastlanmamıĢtır. 
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 Kazadan en fazla etkilendiği tespit edilen Edirne- Eskikadın, Fındıklı, Pazar ve 
ArdeĢen'de SB Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı tarafından hane halkı taraması çalıĢmaları 
yapılmıĢtır. Bu rapor 2006 yılında yayınlanmıĢtır. 

 Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması kapsamında 
Edirne, Trabzon, Samsun bölgelerinden 213, kontrol bölgesi olarak seçilen Ġzmir ve Antalya 
illerinden 115 olmak üzere 328 tiroit kanser örneği araĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢmada her iki 
bölgede bu kanserin geliĢimine farklı etiyolojik faktörlerin rol aldığına iĢaret eden genetik 
bulgulara rastlanmamıĢtır.  

Türkiye genelinde yetiĢkinlerin yaĢam boyu alacakları en yüksek doz değeri ortalaması 
4.49 mSv olarak hesaplanmıĢtır. Uluslararası kuruluĢlar tarafından belirlenen halk için yıllık doz 
sınırı 1 mSv dir. Bu yaklaĢım, 70 yaĢındaki bir kiĢinin  70 mSv doz alabileceğinin ifadesidir. Tek 
bir akciğer tomografisinden alınan doz 10 mSv civarındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan ―Çernobil Faciasının Türkiye'deki 
Etkilerini AraĢtırmak, Faciayla ilgili Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak, Zararların 
Tespiti ve Giderilmesi Ġçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması 
Komisyonu‖ Üniversitelerin tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığınca oluĢturulan Bilim Kurulunun 
1993 yılı baĢında hazırladıkları raporların incelenmesi sonucunda Türkiye genelinde ve kritik 
bölgelerde Çernobil nedenli kanser artıĢının bilimsel olarak mümkün görülmediği kanısına 
varmıĢtır.  

Sonuç olarak kanser artıĢının Çernobil kazası sonrası alınan dozlarla iliĢkilendirilmesi 
bugünkü bilimsel veriler doğrultusunda mümkün görülmemektedir.  

Bu konuda yapılan çalıĢmaların sistematik Ģekilde devamı etmesinin ve halkımızın 
radyasyon duyarlılığına iliĢkin epidemiyolojik çalıĢmaların baĢlatılmasının bilimsel anlamda 
faydalı ve gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  

 
KAYNAKLAR: 
1. Çernobil Kitap Serisi-1. yılında Çernobil, 7. yılında Çernobil, 20. yılında Çernobil 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
2. Günümüzde Nükleer Enerji (1-4), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Temmuz 2010  
3. Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması 2006 
4. Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
 

9.1.6. Karadeniz Bölgesi, Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması 
Bu baĢlık Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanarak 2009 

yılında basılmıĢ olan Türkiye‘de Kanser Kontrolü Kitabının ―Karadeniz Bölgesi, Kanser ve 
Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması‖  bölümünden alınmıĢtır. 

 
Çernobil Nükleer Reaktör Kazası ve Türkiye Üzerindeki Etkileri 
Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer Güç Reaktörünün 4. ünitesinde, 

26 Nisan 1986 günü erken saatlerde meydana gelen nükleer kaza sonrasında, atmosfere büyük 
miktarda füzyon ürünleri salındığını tüm dünya kazadan ancak 4 gün sonra, 30 Nisan 1986 günü 
öğrenmiĢti. Kazadan kaynaklanan radyoaktif salınım, 28 Nisan tarihinde kuzey-batı yönünde esen 
rüzgârlarla Ġskandinavya‘nın güney ve orta bölgelerine yönelmiĢ, 3 Mayıs Cumartesi günü füzyon 
ürünleri yüklü hava kütlesi Avrupa'nın büyük bir kısmı ile birlikte Bulgaristan ve Yunanistan 
üzerinden Trakya'yı etkisi altına almıĢtı. Ġkinci bir salınımla Çernobil'den doğuya sürüklenen hava 
kütlesi 7-9 Mayıs tarihlerinde Kırım Yarımadası'nın kuzeyinden ve Karadeniz üzerinden geçerek 
Türkiye'nin kuzey-doğu kıyılarına ulaĢmıĢtı. Bir ülkenin radyoaktif bulaĢmaya maruz 
kalmasındaki en önemli neden bulutun geçtiği sırada etkisi altındaki o ülkede yağıĢ bırakması 
durumudur. Radyoaktif etkilenim, Trakya ve Doğu Karadeniz bölgelerinin o tarihlerde yağıĢ alan 
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yerlerinde, ağırlıklı olarak hissedilmiĢtir. Neyse ki, mevcut atmosferik koĢullar ve hakim rüzgar 
yönleri nedeniyle bu etkilenim homojen bir dağılım göstermemiĢtir.  

Türkiye'nin diğer Avrupa ülkelerine göre faciadan daha az etkilenmesi, Çernobil 
kazasından kaynaklanan radyoaktif bulutun atmosferde taĢınmasının 10 günlük bir süreyi 
kapsaması bu süre zarfında bulut konsantrasyonunun oldukça seyrelmesi ve hareketinin atmosferin 
üst tabakalarında taĢınması göz önüne alındığında, daha iyi anlaĢılmaktadır. Türkiye'nin büyük bir 
kısmının, Ģimdiye kadar meydana gelmiĢ en büyük nükleer reaktör kazasından çok fazla 
etkilenmeden çıkması büyük bir Ģanstır.  

Türk toplumunun Çernobil kazası sebebiyle maruz kaldığı etkinin, yaĢadığı bölge 
dolayısıyla maruz kaldığı doğal radyasyon etkisine kıyasla önemsiz olduğu yapılan ölçümlerle de 
ortaya konmuĢtur. Nitekim bu ölçümlerde Trakya ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde o tarihlerde 
yaĢayan insanlarımızın aldığı radyasyon dozunun yaklaĢık bir akciğer grafisinde alınan doza yakın 
olan 59 milirem, diğer yörelerde yaĢayan insanlarımızda ölçülen radyasyon dozunun ise 50 
milirem olduğu tespit edilmiĢtir.  

Kazanın etkisinin nispeten daha az düzeyde hissedildiği Türkiye'de, kazadan sonra çay 
dâhil akla gelebilecek tüm tarım ürünleri ile ithal edilen gıda maddeleri ve hayvan yemleri ile 
solunum ya da sindirim yolu ile Türk insanına ek risk getirecek tüm maddeler radyoaktif bulaĢma 
yönünden titizlikle denetlenmiĢtir. Ancak, hafızalarda kalan yönüyle hoĢ bir seda bırakmayan, 
ancak paniği önlemeye yönelik, amacını aĢmıĢ bir takım resmi beyanatlar o günden bugüne 
konunun üstünün örtülmeye çalıĢıldığı Ģeklinde yorumlana gelmiĢtir. Halbuki Türk insanının 
büyük bir kısmının vazgeçilmez alıĢkanlığı olan çay konusunda yapılan bir denetim programı, bu 
arada gözden kaçmıĢtır. Bu denetim programı gereği, bilimsel olarak sağlığa zararlı olmadığı 
konusunda hem fikir olunduğu halde, sırf spekülatif yorumlara yol açmasın diye, büyük bir 
ekonomik kayıp da göze alınarak, 58.000 ton çay imha edilmiĢtir. Gene Doğu Karadeniz 
Bölgesi‘nin diğer iki önemli ürünü olan fındık ve tütün ise her türlü denetimden geçirilerek hiçbir 
sorunla karĢılaĢılmadan, baĢta AB ve ABD olmak üzere ithalatta değiĢik limitler uygulayan 
ülkelere, aktivitelerine göre tasnif edilerek ihraç edilmiĢtir, halen de ihraç edilmektedir.  

Çernobil nükleer kazası birçok açıdan dünya için bir milat olmuĢtur. Kazanın ardından 
geçen yıllar, dünyanın birçok ülkesine olduğu gibi Türkiye'ye de, benzeri tehlike durumlarına 
yönelik tavır almada ve tedbir oluĢturmada çok Ģey öğretmiĢtir. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar yaratan etkileri, kazanın üzerinden geçen 
yıllara rağmen halen süregelmektedir. Nitekim bu olayı takiben geçen 20 yıllık süreçte bölgede 
yaĢayan vatandaĢlarımızda büyük bir tedirginlik hâkim olmuĢtur. Bu tedirginliğin sebebi Çernobil 
faciasından sonra bölgedeki kanser vakalarının arttığına yönelik olan yaygın inanıĢtır.  

Uygarlık düzeyindeki artıĢa paralel olarak, geliĢmiĢ toplumlarda insan hayatını tehdit 
eden hastalıkların baĢında, kalp ve damar hastalıkları ile kanser hastalığı gelmeye baĢlamıĢtır. 
Gerçekten de Karadeniz'de kanser artmaktadır, ama dünyada ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde 
olduğu kadar. Bu artıĢın da ağırlıklı olarak sebebi;  

· Beklenen yaĢam süresinin uzaması ve toplumda ileri yaĢ nüfus %sinin artması, 
· Tütün ve tütün ürünlerinde tüketimin artması,  
· BulaĢıcı hastalıkların ve bunlara bağlı ölümlerin azalması, 
· YanlıĢ beslenme ve yaĢam alıĢkanlıklarının artması,  
· Çevresel kanserojenlerin giderek önem kazanması, 
· Kayıt sistemimizdeki düzelme ile gerçekçi sayılara ulaĢılıyor olmasıdır. 
ĠĢte bu tedirginliği yaratan bir etkinin gerçekten var olup olmadığını ve olası radyasyon 

etkilerinin görülebilmesi için Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu önerisi ve 16.09.2005 tarih ve 1369 
sayılı Bakanlık oluru ile Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı koordinasyonunda 
"Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması" gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması Komponentleri 
1. Kanser sıklığı kayıt çalıĢması 
2. Hane halkı kanser riski, hastalık yükü ve kanser farkındalığı araĢtırması 
3. Tiroit kanserlerinde moleküler genetik düzeyde çalıĢma  
4. Radyasyon yükü ölçümü (Biyolojik doz tayini) 

 

1. Kanser Sıklığı Kayıt ÇalıĢması Sonuçları 
Bu çalıĢma çerçevesinde kanser kayıtları konusunda eğitilmiĢ elemanlar aracılığı ile 

bölge hastanelerinin arĢivleri taranarak son on yıla ait kanser verileri toplanmıĢtır. 
Toplanan veriler ile ülkemizin MECC (Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu) üyesi kanser 

kayıt merkezinin verileri karĢılaĢtırılmıĢtır. 
Trabzon ilinde hastane arĢivlerinden elde edilen verilere göre:  
Kadınlarda; meme kanseri % 18, mide kanseri % 10.4, kolon-rektum kanserleri % 8.0, 

kemik iliği % 6.3, tiroit bezi kanseri % 4.6, akciğer-bronĢ kanserleri % 4.4 oranında tespit 
edilmiĢtir (ġekil 199). 

 

 
ġekil 199. Trabzon Ġlinde Kadınlarda Görülen Kanserlerin Dağılımı 
Kaynak: 20. yılında Çernobil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
 
Erkeklerde; akciğer - bronĢ kanserleri % 27.4, mide kanseri % 9.3, prostat bezi kanseri 

% 8.6, mesane kanseri % 6.9, kolon - rektum kanserleri % 6.2 oranında tespit edilmiĢtir (ġekil 
200). 



- 601 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 

 
ġekil 200. Trabzon Ġlinde Erkeklerde Görülen Kanserlerin Dağılımı 
Kaynak: 20. yılında Çernobil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2006 
 
MECC (Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu) üyesi Ġzmir Kanser Kayıt Merkezinin 

verilerine göre:  
Kadınlarda; meme kanseri % 31,7, kolorektal kanserler % 8,2, uterus kanseri % 5,7, 

bronĢ - akciğer kanserleri % 4,6, serviks kanserleri % 4,5, over kanseri % 4 oranında tespit 
edilmiĢtir (ġekil 201). 

 

 
ġekil 201. MECC (Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu) Üyesi Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi 

Verilerine Göre Kadınlarda Görülen Kanserlerin Dağılımı 
Kaynak: Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi Verileri 
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ġekil 202. MECC (Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu) Üyesi Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi 

Verilerine Göre Erkeklerde Görülen Kanserlerin Dağılımı 
Kaynak: Ġzmir Kanser Kayıt Merkezi Verileri 
 
Erkeklerde; akciğer-bronĢ kanserleri % 40,3, kolorektal kanserleri % 6,7, mide kanseri % 

5,9, larinks kanseri % 4,9, mesane kanseri % 4,8, prostat bezi kanseri % 4 oranında tespit 
edilmiĢtir. Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı tarafından kanser kayıtlarının doğru ve tam olarak 
toplanabilmesi için Ankara, Antalya, Samsun, Erzurum, Trabzon, Ġzmir, Edirne, EskiĢehir illerinde 
Aktif Kanser Kayıtçılığı çalıĢmaları yürütülmektedir. 

Sonuç olarak; Elde edilen veriler karĢılaĢtırıldığında Karadeniz Bölgesi‘nde kanser diğer 
bölgelerimizden farklı bir artıĢ ve dağılım göstermemektedir. 

 

2. Hane Halkı Kanser Riski, Hastalık Yükü ve Kanser Farkındalığı AraĢtırması 
Sonuçları 

ÇalıĢma, bölgede Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından gerçekleĢtirilen 
radyoaktivite ölçümlerinde Sezyum (Cs) düzeyinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu Rize ili 
Fındıklı, Pazar, ArdeĢen ilçeleri, Edirne Eskikadın, Ġsmailce ile radyoaktivite ölçümlerinde 
Sezyum (Cs) düzeyinin Türkiye ortalamasında olduğu Isparta ili Eğirdir ilçelerinde 
gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sırasında bu yerleĢim yerlerinin bütün nüfusu alınmıĢtır. Tüm haneler 
için bir kiĢi ile görüĢülerek anket formları doldurulmuĢtur. 

Rize ilinde toplam 10230 hane, Edirne ilinde 255 hane, Isparta ilinde toplam 8726 hane 
olmak üzere toplam 19211 hane çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir (Tablo 131 ve 132).  

Bilgi toplanma çalıĢması iki adet form kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. FORM-A bütün 
hanelerde uygulanmıĢ, sosyodemografik bilgiler ve hanede kanser varlığı, kanser nedenleri bilgisi, 
kanserden korunma yöntemleri bilgisi gibi kanser bilgilerinin toplanmasında yardımcı olmuĢtur. 

FORM-B ise kanserli hanelerde kanser olan ya da kanserden ölen bireyler için 
doldurulmuĢtur. Her hasta veya kanserden ölen bireyler ile ilgili demografik özellikler, kanserin 
türü, tanı ve tedavi bilgilerinin toplanmasında yardımcı olmuĢtur. 

Kanser görülme sıklığı açısından çıkan sonuçlar incelendiğinde: Edirne-Rize illerinde 
43164 nüfus çalıĢmaya katılmıĢ, 217 hayatta ve 582 ölmüĢ kanserli sayısı tespit edilmiĢtir. 
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Kanserli oranı ((217+582)/43164)*100= % 1,8511 olarak bulunmuĢtur. Kontrol grubu olan Isparta 
ilinde 30306 nüfus çalıĢmaya katılmıĢ, 117 hayatta ve 445 ölmüĢ kanserli sayısı tespit edilmiĢtir. 
Kanserli oranı ((117+445)/30306)*100 = % 1,8544 olarak bulunmuĢtur. Edirne-Rize illeri ile 
kontrol grubu olarak alınan Isparta illerinde kanser görülme oranı eĢit çıkmıĢtır. 

 
Tablo 131. AraĢtırma Yapılan Ġl ve Ġlçelerde Hane Sayıları 

 
Kaynak: TAEK Tarafından GerçekleĢtirilen Radyoaktivite Ölçümleri 
 
Tablo 132. Yapılan Anketlerin Risk Bölgelerine Göre Dağılımı 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB, 2009 

 
Tablo 133. Risk Bölgelerine Göre Kaba Kanser Görülme Sıklığı 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB, 2009 
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Bu çalıĢmada sonuç olarak; 19211 haneden bilgi alınmıĢtır. Bu hanelerde toplam 73470 
kiĢi yaĢamaktadır. Edirne - Rize illeri ile kontrol grubu olan Isparta illeri arasında kanser görülme 
sıklığı bakımından farklılık yoktur. Edirne-Rize illerinde kanser sıklığında "fazlalık" 
bulunmamıĢtır.  

Kanser konusundaki bilgi düzeyi Edirne-Rize Bölgesi‘nde daha yüksektir. Kanser 
belirtileri, kanser nedenleri ve tanı yöntemleri konusundaki bilgi düzeyi bütün bölgelerde düĢüktür. 
Kanser konusundaki bilgi en çok televizyondan edinilmiĢtir, en fazla doktordan öğrenilmek 
istenmektedir. Akciğer ve baĢ-boyun kanseri olan hastaların çoğunluğu sigara içen kiĢilerdir.  

Sonuç olarak; Radyasyona maruz kalmıĢ bölgeler ve kontrol bölgelerinde kaba kanser 
görülme oranı ve kanser görülme hızlarında anlamlı bir fark görülmemiĢtir. 

 

3. Tiroit Kanserlerinde Moleküler Genetik AraĢtırma Sonuçları 
Ön Bilgi; 

 AĢırı radyasyona maruz kalanlarda tiroit kanseri riskinin arttığı bilinmektedir. 

 Radyasyonun kromozomal (DNA) mutasyon yaptığı, kanserin de bazı genlerdeki mutasyonlara 
bağlı olarak geliĢtiği bilinmektedir.  

 Dolayısıyla tiroit kanserlerindeki mutasyon türü ve sıklığı ile radyasyon etiyolojisi arasında bir 
iliĢki olabilir.  

 Kanserde radyasyon etiyolojisini doğrudan iĢaret eden bir mutasyon türü de bilinmemektedir. 
Ancak, tiroit kanserlerinde radyasyonla B-raf ve mitokondrial DNA mutasyon sıklığı arasında 
iliĢki bulunduğunu gösteren bilimsel yayınlar vardır. 

Bu gerçeklerden yola çıkılarak Karadeniz Bölgesi‘nde görülen tiroit kanserlerinde 
radyasyona bağlı genetik değiĢikliklerin var olup olmadığının araĢtırılması düĢünülmüĢtür. 

Yöntem olarak da radyasyona maruz kalan Karadeniz Bölgesi‘nde ortaya çıkan tiroit 
kanser örnekleri ile radyasyondan etkilenmediği varsayılan bölgelerde ortaya çıkan tiroit kanser 
örneklerinde DNA mutasyonlarının karĢılaĢtırılması planlanmıĢtır. 

Trabzon, Samsun, Edirne gibi radyasyona maruz kalan illerin hastanelerinden (213 
numune) ve Ġzmir, Ankara, Antalya gibi radyasyondan etkilenmeyen bölge hastanelerinden (115 
numune) toplanan 328 patoloji numunesinde (1990 yılından bu yana tiroit kanseri (özellikle 
papiller tiroit kanseri) teĢhisi almıĢ hastalara ait) parafin bloktan genetik materyal eldesi yöntemi 
ve moleküler-genetik analizlerle mutasyon taraması yapılmıĢtır.  

Tarama sonucunda;  

 Daha önceki çalıĢmalar radyasyona bağlı olmayan tiroit kanserlerinde B-raf 
mutasyonlarının daha sık olduğunu göstermiĢtir.  

 Bu çalıĢmada iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmemiĢtir (Tablo 134). 
 
Tablo 134. B-raf Mutasyon Analizi (Toplam 59 Tümör) 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB, 2009 

 Daha önceki çalıĢmalar radyasyona bağlı olan tiroit kanserlerinde mitokondri DNA 
delesyonlarının daha sık olduğunu göstermiĢtir.  

 Bu çalıĢmada iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmemiĢtir (Tablo 135). 
 AĢağıdaki tablodan sonuç olarak Ģu yargıya varılabilir; radyasyona maruz kalan 
bölgelerdeki tiroit kanserlerinde, radyasyon etiyolojisini iĢaret eden DNA mutasyon bulgularına 
rastlanmamıĢtır. 
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Tablo 135. Büyük Mitokondrial DNA Delesyonları (Toplam 183 tümör) 

 
Kaynak: Türkiye‘de Kanser Kontrolü, KSDB, 2009 
 

4. Radyasyon Yükü Ölçümü (Biyolojik Doz Tayini) AraĢtırma Sonuçları 
Bu çalıĢmada aĢağıdaki soruların cevaplanmasına katkıda bulunulması amaçlanmıĢtır: 

- Bölge insanında son 2-3 yıldan bu yana radyasyona maruz kalma sonucu oluĢan kromozom 
hasarları var mıdır? 

- GeçmiĢte radyasyona maruz kalma sonucu oluĢmuĢ hasarlar var mıdır? 

- Bölge insanının kromozom hasarlarında Çernobi l 'den etkilenmemiĢ kontrol  bölgelerindekinden  
 farklılık söz konusu mudur? 

- Kanser hastalarında aileye ve/veya bölgeye özel kromozom hasarları saptanabilir mi?  

- Radyasyon dıĢında kromozom kırıklarına neden olabilen, bölgeye has fiziksel veya kimyasal 
etkenlerin (zehirli kimyasal maddeler vs.) varlığı ortaya konabilir mi? 

Bu çalıĢmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Trabzon Numune 
Hastanesi‘ne baĢvuran 20 yaĢ ve üstü henüz tedavi almamıĢ kanser hastaları ve onların üçer yakını 
üzerinde 3 ayrı sitogenetik yöntemle (disentrik kromozom aberasyon, Mikronukleus ve FISH) 
biyolojik doz çalıĢması planlanmıĢtır. 

Değerlendirme: 

- ÇalıĢma 29.09.2005 tarihinde Trabzon Numune Hastanesi‘nden alınan ilk kan örnekleri ile 
baĢlamıĢtır. 

- Bugüne kadar Karadeniz Bölgesi‘nden 58 kiĢinin kan örneğinde Kromozom Aberasyon (CA) 
analizi ve Mikronukleus (MN) analizi için kültür yapılmıĢtır. 

- Kromozom analizi mümkün olabilen 23 kiĢinin 9'unda (5 kiĢinin dozu 100 mGy altında) 
disentrik aberasyona rastlanmıĢtır. 

- Bu hastaların hemen hepsi beyanlarında teĢhis amacı ile iyonizan radyasyona maruz 
kaldıklarını belirtmiĢtir.  

- Mikronukleus analizi yapılan 8 kiĢinin kan örneklerinde MN sıklığı yüksek gözlenmiĢtir.  

- Bu sonuçlar iyonizan radyasyonlardan çok daha fazla çevresel faktörlerden yani kimyasal 
kökenli ajanlardan etkilendiğini göstermektedir. 

- Son yıllarda toplum genelinde MN sıklığında bir artıĢ olduğu gözlenmektedir. 
Bunun nedeninin toplumda giderek artan hazır gıdalar, sigara kullanımı, medikal 

uygulamalar, ilaç kullanımı, çevre kirliliği, petrol ve türevlerinin kullanımı gibi faktörlere bağlı 
olduğu düĢünülmektedir. 

ÇalıĢmanın kontrolü olarak Isparta ili seçilmiĢ ve 15.06.2006 tarihinden itibaren 
gönderilen 31 kan örneğinde CA ve MN kültürleri yapılmıĢ, 5 kiĢinin MN slaytları 
değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak; elde edilen veriler ıĢığında son 2-3 yıl içinde tıbbi amaçlı olanlar 
dıĢında, kromozom hasarlarında radyasyona maruz kalınma etkisine rastlanmamıĢtır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Kanser oluĢumunda çok önemli faktörlerden birisi de çevresel faktörlerdir. Bu nedenle 

son yıllarda Türkiye‘deki kanser açısından risk artıĢı olabilecek bölgelerde titiz çalıĢmalar 



- 606 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

yapılmıĢtır. Karadeniz Bölgesi‘nde 1986 yılında gerçekleĢmiĢ olan Çernobil nükleer santral kazası 
sonucu ortaya çıkan radyasyonun etkilerinin araĢtırılması amacıyla dört komponentli bir çalıĢma 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalara göre: 

1. Karadeniz Bölgesi‘nde kanserli oranı %  1,85 olup, kontrol grubu olan Isparta Eğirdir‘  
de kanserli oranı % 1,85 olarak bulunmuĢtur. Karadeniz Bölgesi ile kontrol grubu olan Isparta 
arasında kanser görülme oranı bakımından bir fark tespit edilmemiĢtir. Muhtar beyanlarında % 90 
hanede ―kanser var‖  algılaması varken, anket sonuçlarında % 90 hanede ―kanser vakası yok‖  
olarak bulunmuĢtur.  

2. Karadeniz Bölgesi‘nde kanser diğer bölgelerimizden farklı bir artıĢ ve dağılım 
göstermemektedir. 

3. Karadeniz Bölgesi kanser hastalarında ve hasta yakınlarında sitogenetik tekniklerle 
hastaların ve sağlıklı üçer yakınından kan örnekleri alınarak karĢılaĢtırılmalı olarak 
kromozomlarda iyonize radyasyon etkisine bakılmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda radyasyona spesifik 
özel bulgulara rastlanılmamıĢtır.  

4. Radyasyona bağlı geliĢebilen ve radyasyonun gösterilebilen etkileri tiroit 
kanserlerinde incelenmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda da Karadeniz Bölgesi ile kontrol bölgeleri 
arasında bir fark ortaya çıkmamıĢtır.  

Bu araĢtırma sonuçları bölgede Çernobil nedenli bir kanser artıĢının olmadığını ortaya 
koymuĢtur.  

 

KAYNAKLAR: 
1. Türkiye‘de Kanser Kontrolü, Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı 2009 
 

9.1.7. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kanser 
Vakalarının Konumsal Analizleri 

Bu bölüm, 16.06.2010 tarihinde Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU tarafından 
Komisyona yapılan sunum ve teslim edilen dokümanların derlenmesiyle hazırlanmıĢ olup, ―Doğu 
Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve 
Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi‖  Bilimsel AraĢtırma Projesi‘nin bulgularını sunmaktadır. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); konuma dayalı iĢlemlerle elde edilen grafik ve grafik 
olmayan verilerin toplanması, saklanması, analizi ve kullanıcıya sunulması iĢlevlerini bir bütünlük 
içerisinde gerçekleĢtiren bir bilgi sistemidir.  

Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) Geomatik Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Tahsin Yomralıoğlu baĢkanlığında tamamlanan TÜBĠTAK araĢtırma projesi ile, Doğu 
Karadeniz Bölgesi‘nin en kapsamlı kanser vaka yoğunluk haritaları coğrafi bilgi teknolojileriyle 
ilk kez üretildi.  

Karadeniz Teknik Üniversitesinden bir grup araĢtırmacının yer aldığı proje kapsamında, 
Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yer alan, Artvin, Rize, Trabzon, GümüĢhane, Bayburt, Giresun ve 
Ordu illerinden, 2000-2007 yılları arasındaki toplam 15 bin kanserli vaka verileri ele alınarak, 
hastaların coğrafi dağılımları diğer çevresel faktörlerle birlikte irdelenerek çeĢitli harita altlıkları 
üretildi. Proje, ArĢ. Gör. Ebru Çolak‘ ın doktora çalıĢması paralelinde harita, tıp, halk sağlığı, fizik, 
kimya, orman, jeoloji uzmanlık alanından toplam 14 bilim insanının ortak katkılarıyla 30 aylık bir 
sürede tamamlandı.  

ÇalıĢmada:  

 ÇalıĢmanın nihai hedefi, bölgedeki yerleĢim alanlarında görülen kanser vaka dağılımlarını 
CBS ile dijital altlıklar üzerinde sunmak, izlemek ve bu dağılımların coğrafi iliĢkilerini 
irdeleyerek, konumsal bazlı analizleri gerçekleĢtirip, sonuçları jeo-istatistiksel anlamda 
yorumlamaktır.  
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 Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde görülen kanser vakalarının mekânsal dağılımı ile nüfus ve 
çevresel etmenlere bağlı olarak birtakım iliĢkilerin olup olmadığının incelenmesine yönelik, 
CBS‘ye dayalı bir veri tabanı oluĢturulması, 

 Kanserin yoğun olduğu bölgelerin belirlenmesi ve bu bölgelerde kanser yapıcı çevresel 
etkenlerin incelenmesine yönelik araĢtırmaların yapılması ve istatistiki olarak irdelenmesi, 

 CBS‘nin sağlık alanındaki kullanılabilirliği ve epidemiyolojik çalıĢmalarda vakaların 
izlenmesinde kullanılabilirliğinin test edilmesi amaçlanmıĢtır.  

Özetle çalıĢmanın temel amacı: mevcut vakaların harita üzerinde coğrafi olarak, adrese 
bağlı dağılımını gösterip buna bağlı bir veri tabanı oluĢturmak ve daha sonra da bu verilerin hem 
güncellenmesi hem de bir artıĢ olup olmadığını irdeleyecek bir coğrafi bilgi sistemi teknolojisi 
altyapısını kurmaktır. Veriyi harita üzerine dağıtıp daha sonra da kansere etki edebilecek unsurlara 
ait verileri de toplayıp bir iliĢki olup olmadığını irdelemektir.  

Yapılan araĢtırmada, kanser kayıt merkezlerinden elde edilen vaka verileri ikamet 
adreslerine göre mekâna dağıtıldıktan sonra nüfusa bağlı olarak hastalık yoğunluk değerleri 
belirlenmiĢtir. Ayrıca bu vakaların baĢta bölgenin arazi yapısı olmak üzere, bitki örtüsü, su ve 
toprak kaynakları, radon değiĢimleri, enerji nakil hattı gibi diğer çevresel etkenlerle iliĢkili olup 
olmadıkları da irdelenmiĢ haritalar üzerinde çeĢitli analizlere tabi tutulmuĢtur.  

Yapılan araĢtırmaya göre, 2000-2007 yılları arasında bölgede kayıt altına alınabilen 
15.299 kanser vakası mevcuttur. Toplam vakanın 9.520‘si erkek (% 62), 5.779'u kadın (% 38) 
(ġekil 200) dır.  YaĢ ortalaması tüm vakalarda 61 iken, kansere maruz erkeklerde görülen yaĢ 
ortalaması 62, kadınlarda ise 59 'dur. 

 

 
ġekil 203. Karadeniz Bölgesi‘nde 2000-2007 Yılları Arasında Görülen Kanser 

Vakalarının Erkek-Kadın Oranı 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 

 
Uluslararası kanser türü sınıflaması ICD (International Classification of Diseases)‘ ye 

göre 65 adet kanser türü içerisinde, bölgede kadınlarda en sık karĢılaĢılan kanser türleri sırasıyla, 
meme (1219=% 21), deri (736=% 13), mide (587=% 10); erkeklerde en sık karĢılaĢılan kanser 
türleri ise bronĢ ve akciğer (2436=% 26), deri (943=% 10), mide (941=% 10), prostat (882=% 9) 
Ģeklindedir. Buna göre vakaların toplamda, % 17‘si akciğer, % 11‘ i deri, % 10‘u mide ve % 8‘ i 
meme kanseri olarak dağılmaktadır. Bu sıralama dünyada akciğer, mide ve meme olarak 
görülmektedir. DSÖ bir yerleĢim yerinde 100 bin nüfus içinde 200-300'e kadar kanser vakasını 
olağan karĢılamaktadır. Bölge geneline bakıldığında, ilçe düzeylerinde bu sınır değer açısından 
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herhangi bir sorun olmadığı gözlenmiĢtir, ancak bazı yöreler için bu değerlerin sınırları zorladığını 
belirtmekte yarar vardır. Ġller düzeyinde nüfus yoğunluğuna göre kanser vakasında Trabzon ilk 
sırayı alırken bunu GümüĢhane, Rize ve Artvin izlemektedir. 

   
Tablo 136. Bölgede Görülen Kanser Türleri 

Erkeklerde en sık karĢılaĢılan  
kanser türleri 

Bayanlarda en sık karĢılaĢılan kanser türleri 

BronĢ ve akciğer (% 25.6) Meme (% 21.1) 

Deri (% 9.9)  Deri (% 12.6) 

Mide (% 9.9) Mide (% 10.1) 

Prostat (% 9.3)  Tiroit (% 6.2) 

Mesane (% 8.2) Kolon/Kalın barsak (% 5.5)  

Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 

 

Kanser Vaka-Arazi Örtüsü Arasındaki Ġ liĢkiler 
―Arazi örtüsü ile kanser türleri arasında herhangi bir iliĢki var mıdır?‖  sorusuna verilen 

cevaba iliĢkin tablolar aĢağıda yer almaktadır. 
 
Tablo 137. Arazi Örtüsü- Kanser Türleri Tablosu 

 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
 
Tablo 138. Pearson Ki-Kare Ġstatistik Testine Göre Kanser Türlerinin Daha Yüksek 

Oranda Görüldüğü Arazi Örtüsü 

Kanser Türü Arazi Örtüsü 

Akciğer-BronĢ Açık toprak, fındık 

Larinks-Gırtlak Çay, fındık 

Deri Çay, orman, yerleĢim alanları 

Meme Fındık, orman, yerleĢim alanları 

Mide Açık toprak, çay, fındık 

Kolon-Kalın barsak Açık toprak 

Mesane YerleĢim alanları 

Prostat Orman, yerleĢim alanları 

Tiroit Fındık  

Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
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Tablo 139. Arazi Örtüsü- Kanser Türü Çapraz Tablo 

Arazi Örtüsü * Kanser Türü Çapraz Tablo

602 106 438 165 322 435 169 239 233 124 122 915 3870

675,0 110,3 424,6 182,3 308,7 385,5 192,2 216,0 223,9 110,5 123,8 917,3 3870,0

15,6% 2,7% 11,3% 4,3% 8,3% 11,2% 4,4% 6,2% 6,0% 3,2% 3,2% 23,6% 100,0%

22,8% 24,5% 26,3% 23,1% 26,6% 28,8% 22,4% 28,3% 26,6% 28,6% 25,2% 25,5% 25,5%

4,0% ,7% 2,9% 1,1% 2,1% 2,9% 1,1% 1,6% 1,5% ,8% ,8% 6,0% 25,5%

-3,6 -,5 ,8 -1,5 ,9 3,1 -2,0 1,9 ,7 1,5 -,2 -,1

248 55 126 62 129 105 72 92 79 33 48 343 1392

242,8 39,7 152,7 65,6 111,0 138,7 69,1 77,7 80,5 39,8 44,5 329,9 1392,0

17,8% 4,0% 9,1% 4,5% 9,3% 7,5% 5,2% 6,6% 5,7% 2,4% 3,4% 24,6% 100,0%

9,4% 12,7% 7,6% 8,7% 10,7% 7,0% 9,6% 10,9% 9,0% 7,6% 9,9% 9,5% 9,2%

1,6% ,4% ,8% ,4% ,9% ,7% ,5% ,6% ,5% ,2% ,3% 2,3% 9,2%

,4 2,6 -2,4 -,5 1,9 -3,2 ,4 1,8 -,2 -1,1 ,6 ,9

870 113 523 212 306 478 237 249 273 153 141 1089 4644

810,0 132,3 509,5 218,7 370,4 462,6 230,7 259,2 268,7 132,7 148,6 1100,7 4644,0

18,7% 2,4% 11,3% 4,6% 6,6% 10,3% 5,1% 5,4% 5,9% 3,3% 3,0% 23,4% 100,0%

32,9% 26,2% 31,4% 29,7% 25,3% 31,7% 31,5% 29,4% 31,1% 35,3% 29,1% 30,3% 30,6%

5,7% ,7% 3,5% 1,4% 2,0% 3,2% 1,6% 1,6% 1,8% 1,0% ,9% 7,2% 30,6%

2,8 -2,0 ,8 -,6 -4,2 ,9 ,5 -,8 ,3 2,2 -,8 -,5

472 90 355 145 173 291 139 158 195 66 85 665 2834

494,3 80,8 310,9 133,5 226,0 282,3 140,8 158,2 164,0 81,0 90,7 671,7 2834,0

16,7% 3,2% 12,5% 5,1% 6,1% 10,3% 4,9% 5,6% 6,9% 2,3% 3,0% 23,5% 100,0%

17,9% 20,8% 21,3% 20,3% 14,3% 19,3% 18,5% 18,7% 22,2% 15,2% 17,5% 18,5% 18,7%

3,1% ,6% 2,3% 1,0% 1,1% 1,9% ,9% 1,0% 1,3% ,4% ,6% 4,4% 18,7%

-1,2 1,2 2,9 1,1 -4,1 ,6 -,2 ,0 2,8 -1,9 -,7 -,3

452 68 221 130 279 201 136 108 97 57 89 581 2419

421,9 68,9 265,4 113,9 192,9 241,0 120,2 135,0 139,9 69,1 77,4 573,4 2419,0

18,7% 2,8% 9,1% 5,4% 11,5% 8,3% 5,6% 4,5% 4,0% 2,4% 3,7% 24,0% 100,0%

17,1% 15,7% 13,3% 18,2% 23,1% 13,3% 18,1% 12,8% 11,1% 13,2% 18,4% 16,2% 16,0%

3,0% ,4% 1,5% ,9% 1,8% 1,3% ,9% ,7% ,6% ,4% ,6% 3,8% 16,0%

1,8 -,1 -3,1 1,7 7,0 -3,0 1,6 -2,6 -4,1 -1,6 1,5 ,4

2644 432 1663 714 1209 1510 753 846 877 433 485 3593 15159

2644,0 432,0 1663,0 714,0 1209,0 1510,0 753,0 846,0 877,0 433,0 485,0 3593,0 15159,0

17,4% 2,8% 11,0% 4,7% 8,0% 10,0% 5,0% 5,6% 5,8% 2,9% 3,2% 23,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,4% 2,8% 11,0% 4,7% 8,0% 10,0% 5,0% 5,6% 5,8% 2,9% 3,2% 23,7% 100,0%

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Düzelt ilmis

Sapm alar

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Düzelt ilmis

Sapm alar

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Düzelt ilmis

Sapm alar

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Düzelt ilmis

Sapm alar

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Düzelt ilmis

Sapm alar

Gözlenen Frekans

Beklenen Frekans

Satir Y üzdes i

Sütun Y üzdesi

Toplam daki Y üzde

Acik Toprak

Cay

Findik

Orman

Y erles im

Arazi

Örtüsü

Total

Akciger/Brons Larinks/Girt lak Deri Kan Meme Mide

Kolon/Kalin

Barsak Mesane Prostat Tiroit Rektum Diger

Kanser Türü

Total

 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
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Tablo 140. Yükseklik ile Gerilim-Kanser Türleri Tablosu 

 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 

 
Litolojik Yapı ve Kanser Vaka Ġ liĢkileri 
―Arazinin jeolojik yapısı ile kanser türleri arasında herhangi bir iliĢki var mıdır?‖  

sorusuna verilen cevaba iliĢkin tablolar aĢağıda yer almaktadır. (ÇalıĢmada, 65 adet kanser türü 10 
kanser grubunda, 37 adet kayaç türü 7 kanser grubunda özetlenmiĢtir.)  

 
Tablo 141. Kayaç Türü- Kanser Türleri Tablosu (Pearson Ki-Kare Testi kullanılmıĢtır.) 

Kayaç Türü 
Akciğer- 
Larinks 

Kolon/ 
KalınBarsak-

Rektum Deri Meme Mesane Mide Prostat Kan Tiroit Diğer Toplam 

Tortul 319 132 188 106 97 158 90 84 44 356 1574 

Volkanik 2579 1030 1364 1034 693 1228 729 587 364 3058 12666 

Granitoid 77 23 54 28 21 68 24 17 11 86 409 

Alüvyon 67 22 38 21 16 39 18 17 9 101 348 

Metamorfik/ 
Ofiyolitik 4 1 3 0 3 4 0 0 1 4 20 

Diğer 28 18 16 22 15 13 15 8 4 77 216 

Toplam 3074 1226 1663 1211 845 1510 876 713 433 3682 15233 

  
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
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Enerji Nakil Hattı ve Kanser Vaka Ġ liĢkisi 
ÇalıĢma kapsamında değerlendirilen bir diğer husus, çalıĢma alanında yer alan yüksek 

gerilim enerji nakil hattı (ENH-380kV)‘nın etki sahasına isabet eden alanlarda kanser vakası ile bir 
iliĢkinin olup olmadığıdır. (ġekil 201) 

 

 
ġekil 204. ÇalıĢma Alanında Enerji Nakil Hattı Güzergâhı ve Kanser Vakaları 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
 
Bu konuda yapılan bazı çalıĢmalarda ENH ile yayılan elektromanyetik yoğunluğun 

kanser yapıcı etkisi olabileceği vurgulanmıĢtır (McBridge, vd., 1999; Olsen, vd., 1993; Tynes, vd., 
1997; Draper, 2005). Özellikle Draper vd. (2008) tarafından yapılan bir çalıĢmada ENH‘nın 
ortalama 600 metrelik bir mesafede olumsuz etki yarattığını ifade etmiĢtir.  

Bu düĢünceden hareketle, çalıĢma Bölgesi‘nde yer alan ve Artvin ilinden Trabzon-
Giresun il sınırına kadar uzanan ENH‘nın 600 metre yarıçaplı bir tampon bölge uygulaması ile 
belirlenen alana düĢen kanser vaka verileri irdelenmiĢtir. Özellikle bu bölgeye isabet eden vakalar 
ile bu bölge dıĢında kalan vaka kümeleri arasında herhangi bir iliĢki olup olmadığı istatistiksel 
olarak analiz edilmiĢtir.  

―Enerji nakil hattına yakın olan yerleĢim birimlerindeki kanser yoğunlukları daha mı 
yüksektir?‖  sorusuna verilen cevaba iliĢkin tablolar aĢağıda yer almaktadır.  

 
Tablo 142. Mesafe-Ġnsidans Tablosu 

ENH’a mesafe Ort. Ġnsidans 

ENH 600m. uzak bölge 119,441 

ENH 600m. yakın bölge 168,920 

Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 

 
ENH‘a 600 metre yakın olan bölgelerdeki insidans değerleri ortalamasının 168,9; ENH‘a 

600 metreden daha uzak bölgelerdeki insidans değerlerinin ortalamasının ise 119,4 olduğu tespit 
edilmiĢtir. p < 0,05 olduğu için karĢılaĢtırılan iki grubun varyansları farklıdır. (Levene Testi) Yani 
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ENH‘a 600 metre yakın olan bölgelerde karĢılaĢılan insidans değeri uzak olan bölgelere göre 
kıyaslandığında daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu farkın rastlantısal olduğu ya da 
gerçekten daha yüksek insidans değerlerine sahip olduğunun belirlenmesi için Independent 
Samples Test tablosunun incelenmesi gerekir (Tablo 143). 

 
Tablo 143. Independent Sample t-testi Sonuçları 

Independent Samples Test

7180,494 ,000 -120,488 1047666 ,000 -49,47977 ,41066 -50,28466 -48,67489

-91,849 30241,775 ,000 -49,47977 ,53871 -50,53566 -48,42389

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Insidans

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
 
Tabloda görüldüğü üzere, ENH‘na 600 metre yakın olan alanlarda görülen insidans 

değerleri, daha uzak olan bölgelerle istatistik anlamda kıyaslandığında daha yüksektir. (p < 0,05) 

 
Suya Ait Kimyasal Verilerin Haritalandırılması 
 
Ağır metaller: 558 su numunesi toplanmıĢ ve 558 su numunesinde 17 çeĢit ağır metal 

analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizi gerçekleĢtirlen ağır metallerin listesi aĢağıda yer almaktadır.  
1. Arsenik (As) 
2. Civa (Hg) 
3. Nikel (Ni) 
4. KurĢun (Pb) 
5. Bizmut (Bi) 
6. Alüminyum (Al) 
7. Kobalt (Co) 
8. Baryum (Ba) 
9. Selenyum (Se) 
10. Kadmiyum (Cd) 
11. Berilyum (Be) 
12. Krom (Cr) 
13. Antimon (Sb) 
14. Strontiyum (Sb) 
15. Bakır (Cu) 
16. Mangan (Mn)  
17. Vanadyum (V)  
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ġekil 205. Doğu Karadeniz Bölgesi Su Numuneleri Alım Noktaları Haritası  
Kaynak: Yomralıoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi Projesi, 2008 
 

Özetle: 
AraĢtırma‘da kanser türleri ile topografya arasında herhangi bir iliĢkinin olup olmadığı 

irdelendiğinde, istatistiksel olarak;  
• Mide, kalın barsak ve prostat vakalarının daha çok 250 metre arazi rakımının 

altında yaĢayan insanlarda görüldüğü; buna karĢın meme kanserinin tüm rakımlarda benzer 
anlamda olduğu, 

• Güney ve doğu yamaçlarında yaĢayanlarda meme kanser vakalarının diğer 
yamaçlara göre daha yoğun olduğu, 

• Meme ve mide kanserlerinin daha çok yoğun yerleĢim alanlarında etkin 
olurken, akciğer vakalarının tarımsal alanlarda daha etkin olduğu, 

• Radon gaz ölçüm değerlerinin yüksek olduğu (100-400 bekerel/kg) bölgelerde 
akciğer ve deri kanserlerinin diğer bölgelere oranla daha yoğun olduğu, 

• Artvin-Giresun arasında uzanan yaklaĢık 250 km‘ lik yüksek gerilim taĢıyan 
enerji nakil hattının 600 m. tampon koridorunda görülen kanser vakası insidans değerlerinin 600 
metreden daha uzak bölgelere göre daha yoğun olduğu, 

• Bölgede kanser türleri ile kayaç yapısı arasında iliĢkinin değerlendirilmesi 
sonucunda, kayaç türü volkanik olan bölgelerde mide ve meme kanserinin, kayaç türü granitoid 
olan bölgelerde de mide kanserinim daha yüksek oranda olduğu 

gözlenmiĢtir.  
Ayrıca bölgedeki 558 su numunesinde kanserojen etki içeren ağır metallerin analizi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ağır metallerden bazıları arsenik (As), cıva (Hg), nikel (Ni), kurĢun (Pb) 
dur. Buna göre; 

• Arsenik değerleri incelendiğinde toplam 103 istasyondaki ölçümlerde Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ)‘nün limit değerlerinin (10µg/L) üzerinde, TS 266‘nın limit değerlerine göre 
(50µg/L) ise tamamı normal değerlerde olduğu görülmüĢtür. 

• KurĢun (Pb) değerleri incelendiğinde toplam 290 istasyondaki ölçümlerde 
DSÖ‘nün limit değerlerinin (10µg/L) üzerinde, 23 istasyonda ise TS 266‘nın limit değerlerinin 
(50µg/L) üzerinde olduğu görülmüĢtür. 
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• Selenyum (Se) değerleri incelendiğinde toplam 306 istasyondaki ölçümlerde 
DSÖ‘nün limit değerlerinin (10µg/L) üzerinde, ancak bu istasyonların 46 tanesinde tayin sınırının 
(60µg/L) üzerinde selenyum değerleri gözlenmiĢtir. 

• Aluminyum (Al) değerleri incelendiğinde toplam 21 istasyondaki ölçümlerde 
DSÖ‘nün limit değerlerinin (200µg/L) üzerinde bulunmuĢtur. 

Özellikle bu sonuçlar göstermektedir ki, suyun en önemli beslenme kaynağı olduğu 
dikkate alındığında, bölgenin geneli üzerinde su kaynaklarına yönelik çok daha yoğunluklu bir 
metal analize gereksinim duyulmaktadır.  

 
Sonuçta gerçekleĢtirilen proje ile; 
Doğu Karadeniz Bölgesi‘ne ait kanser vaka-risk haritaları üretilerek, kanser vakalarının 

yaygın olarak hangi bölgelerde görüldüğü ve çevresel koĢullara bağlı olarak, hangi kanser türleri 
ile daha sık karĢılaĢıldığı incelenmiĢtir. Böylece kanser vakalarının yoğun olduğu bölgelerde 
kansere neden olan çevresel etkenlerin konumsal iliĢkileri irdelenerek, kansere dair ileri çalıĢmalar 
için coğrafi veri altlıkları oluĢturulmuĢtur. Proje ile bölgeye ait epidemiyolojik çalıĢmalara yol 
gösterici olacak çeĢitli tematik kanser haritaları üretilerek, kansere karĢı kontrol programlarının 
geliĢtirilmesi ve uygulanmasına destek sağlanmıĢtır.  

Özellikle ülkemizde Sağlık Bakanlığınca yürütülmeye çalıĢılan ―Kanser Kayıt Projesi‖  
ile bu illerde kayıt altına alınan kanser vakalarının coğrafi bilgi destekli izlenmesi için kavramsal 
bir model geliĢtirilerek, ileride kurulması muhtemel bir Türkiye sağlık bilgi sistemi ile 
bütünleĢmesini sağlayacak bir bileĢen oluĢturulmuĢtur. Çünkü vaka dağılımlarının coğrafi bilgi 
sistemleri ile analiz edilmesi ve haritalar üzerinde görselleĢtirilmesi halinde kanserle mücadele çok 
daha etkin yapılabilecektir.  

ÇalıĢmanın sonucunda, mevcut veriler dikkate alındığında Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde 
kanser açısından çok önemli bir sorun olmamakla birlikte, potansiyel bir alan olduğu söylenebilir. 
Bilhassa bölgedeki su kaynaklarının çok iyi irdelenmesi gereği ortaya çıkar iken, yine bölgedeki 
250 km uzunluğundaki enerji nakil hattı çevresindeki yerleĢim alanlarının da risk altında olduğunu 
belirtmekte yarar vardır. Ayrıca, ülkemizde kanser verilerinin çok daha sağlıklı ve düzenli bir 
Ģekilde kayıt altına alınması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Kanser vakalarındaki değiĢimlerin 
izlenebilmesi için öncül veriler ve veri kalitesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle, Türkiye‘deki 
mevcut kanser vakalarının mutlaka sistematik bir biçimde, adrese dayalı sistemle entegre ve 
coğrafi bilgi teknolojisi desteği ile eksiksiz bir Ģekilde kayıt altına alınması gerekmektedir. Aksi 
halde kansere karĢı ulusal önlem politikalarının geliĢtirilmesinde yetersiz kalınabilecektir.  

 
• Bu çalıĢma sonucunda, kanser vaka dağılımlarının haritalar üzerinde 

gösterilmesi ile kansere karĢı sürdürülen kontrol programlarında CBS‘nin etkin bir rol 
üstlenebileceği gösterilmiĢtir. 

•  Coğrafi bilgi teknolojileriyle üretilen dijital kanser haritaları üzerinden pek 
çok epidemiyolojik istatistik analiz ve sorgulamanın yapılması mümkün olduğu, uygulamalarla 
birlikte belirtilmiĢtir. 

• Bu haritalar ile mekânsal olarak kanser yaygınlığının görsel anlamda sunumu 
sağlanarak sağlık alanındaki karar vericiler ve araĢtırmacılar için önemli bulgular ortaya 
konulmuĢtur. 

• Bu çalıĢma sonucunda, Türkiye‘deki sağlık alanında hastalıklara karĢı önlem 
politikalarının geliĢtirilmesi ve uygulanmasında haritalardan yararlanılması hususunda verimli ve 
etkin sonuçlar elde edilmesine yönelik bir model üretilmiĢtir.  

• Kanser hastalığına yönelik epidemiyolojik çalıĢmaların yürütülmesi için 
gerekli tanımlayıcı istatistiksel çalıĢmaları, haritalarla birlikte üretmenin sağladığı avantajlar örnek 
uygulamalarla birlikte ifade edilmiĢtir.  
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Öneriler: 
Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da -son yıllarda yaĢanan 

geliĢmelere rağmen- kaliteli veriye eriĢimde zorluklar bulunmaktadır. Özellikle hasta adres 
kayıtlarının hala istenen nitelikte tutulamıyor olması bir eksiklik olarak görülmektedir. Sağlık bilgi 
sistemi için hasta adres kayıtları mutlaka mekâna bağlı bir biçimde kayıt altına alınmalıdır. Aksi 
halde hastalarınızı takip edemez ve sağlıkta sağlıksız bir planlama sürecine girersiniz. Bu nedenle 
sağlık veri tabanları coğrafi bilgi teknolojisi ile entegre olmalıdır. Nitekim bu proje böylesi bir 
yaklaĢım için de örnek teĢkil etmektedir. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
ÇalıĢmanın temel amacı: mevcut vakaların harita üzerinde coğrafi olarak, adrese bağlı 

dağılımını gösterecek buna bağlı bir veri tabanı oluĢturmak ve daha sonra da bu verilerin hem 
güncellenmesini hem de bir artıĢ olup olmadığını irdeleyecek bilgi sistemi kurmaktır. Kanser 
vakalarının adresleri üzerinden haritalamasını yaparak, bu vakalara etki edebilecek unsurlara ait 
verileri de toplayıp bir iliĢki olup olmadığını irdelemek üzere çalıĢılmıĢtır. Konu olarak kanserin 
seçilmesinin sebebi ise bölgede çok konuĢulan bir konu olmasıdır. ÇalıĢmada kanser vakaları ile 
iliĢkileri irdelenmek üzere ele alınan parametreler Ģunlardır: Arazi örtüsü, yükseklik, litolojik yapı, 
enerji nakil hattı ve suya ait kimyasal özellikler. 

Kanserle baĢarılı mücadele için, ülkemizde tespit edilen kanser vakalarının mutlaka 
sistematik bir biçimde, adrese dayalı sistemle entegre ve coğrafi bilgi teknolojisi desteği ile 
eksiksiz bir Ģekilde kayıt altına alınması gerekmektedir.  

Sağlık veri tabanlarının coğrafi bilgi teknolojisi ile entegre olması konusunda bu çalıĢma 
örnek teĢkil etmeli, bu tür çalıĢmalar geliĢtirilerek daha multidisipliner tasarımlarla ülke geneline 
yayılarak devam ettirilmelidir.  
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9.1.8. Tıbbi Jeoloji Konuları-Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğünün AraĢtırmaları 

Raporun bu kısmı Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı‘nca hazırlanarak 
2009 yılında basılmıĢ olan ―Türkiye‘de Kanser Kontrolü Kitabının‖  ―Türkiye‘de Tıbbi Jeoloji 
Konuları ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü‘nün (MTA) AraĢtırmaları‖  bölümünden 
alınmıĢtır. Ayrıca konu ile ilgili yürütülmekte olan çalıĢmalar hakkındaki bilgiler Sağlık 
Bakanlığından temin edilmiĢtir. 

 
Tıbbi Jeolojinin Tanımı ve Önemi  
Deprem, heyelan, sel, çığ, kaya düĢmesi gibi felaketler hayatımızın birkaç saniyesinde 

veya bir kaç dakikasında etkili olurken, asbest, erionit, silis gibi mineral tozlarının solunum 
yoluyla alındığında olumsuz etkileri; arsenik, civa, kurĢun, kadmiyum elementleri ile radon 
gazının zehirleyici özelliği insan sağlığını doğumundan ölüme kadar etkileyen birer doğal afet 
konumundadır. 

Türkiye coğrafyası ve jeolojik yapısındaki çeĢitlilik dikkate alındığında, belli yöre ve 
bölgelerde, insanların kansere yakalanmaları, farklı Ģekillerde sağlıklarının bozulmasının temel 
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nedenlerinin baĢında toprak, su ve hava yoluyla  yaĢamımızı etkileyen element ve mineraller yani 
doğal jeolojik unsurlar ve süreçler rol oynamaktadır. 

Tıbbi jeoloji olgusu ― jeoloji ile jeokimya‖ ile yer altı suyu, toprak, bitki, hayvan ve insan 
sürekliliği ile ilgili doğal kirlilik ve toksik problemleri üzerine geniĢ bir bakıĢ açısından 
oluĢmaktadır. 

Tıbbi jeoloji bilim dalı jeoloji mühendisleri, tabipler, epidemiologlar, toksikologlar, diĢ 
hekimleri, patologlar, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, ziraatçılar, biyologlar, 
hidrojeologlar, mineraloglar, kimyacılar, jeokimyacılar, biyojeokimyacılar, radyasyon fizikçilerini 
vb. meslek dallarını  ortak ilgilendirmektedir.  

Ġnsan kökenli (antropojenik) kaynaklardan maden çıkarma ve arıtma iĢlemleri, fosil 
yakıtlar, jeotermal kaynaklar, nükleer santrallar ve etkileri, sanayi atıkları, taĢıma, atmosfer ve 
kentsel ortam kirlilikleri, doğal jeolojik unsurlardan volkanik püskürmeler ve etkileri, 
içmesuyunda inorganik arsenik, flor, selenyum, iyot, bor vd. elementlerin kaynağı ve etkileri, 
doğal radyasyon kaynakları, radon ve etkisi, tütünde radyoaktivite, insanlarda demir ve çinko 
eksikliğine bağlı toprak ve kil yeme alıĢkanlığı kökeni, toprakta taĢınan patojenler ve etkileri, 
yeraltı suyu jeokimyası ve sağlık, asbest mineralleri ve etkileri, erionit minerali ve etkileri, silis, 
demir, alüminyum, manganez, talk, barit, berilyum ve kömür tozları, tıbbinin belli baĢlı konularını 
oluĢturmaktadır.  

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde ilk tıp okulu 14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut 
tarafından Ġstanbul'da, askeri hekim yetiĢtiren ―Tıphane-i Amire‖  veya ―Mekteb-i Tıbbiye-i 
ġahane‖ ismiyle açılmıĢtır. Sivil tıp okulunun açılması ise 1909 yılında gerçekleĢmiĢtir. Tıbbiyede 
okutulan fizyoloji, kimya, anatomi, botanik derslerinin yanında hazırlık döneminin 4. sınıfında 
―Tabakat-ül Arz‘ ‘  veya ― Ġlm-ül Arz‘ ‘  ya da ―L-ma'aden‘ ‘  adı altında jeoloji dersleri veriliyordu. 
Bu dersi anlatan Ġbrahim Lütfü PaĢa'nın çok zengin taĢ koleksiyonuna sahip olduğu ve  
mineralojiyi çok iyi bildiği için ―TaĢçı Ġbrahim PaĢa‖ diye anıldığı belirtilmiĢtir. 

Bilim ilerledikçe önceleri bilinmeyen iliĢkiler anlaĢılmaya baĢlamıĢ ve tıbbi jeoloji 
adıyla yeni bir bilim dalı geliĢmiĢtir. Ülkemizde ise ilk defa 2003 yılında Sağlık Bakanlığı, 
Kanserle SavaĢ Daire BaĢkanlığı bünyesinde Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu altında Tıbbi Jeoloji 
Alt Kurulu oluĢturulmuĢtur. 

12 Haziran 1991 yılında Filipinlerdeki Pinatubo Yanardağının püskürmesi jeolojinin 
dramatik etkileri açısından  güzel bir örnektir.  Pinatubo iki gün boyunca 10 milyar ton magma ve 
20 milyon ton SO2 çıkarmıĢtır. Çıkan gazlar  dünya iklimini üç yıl süreyle etkilemiĢtir. Ortama 
800.000 ton çinko, 600.000 ton bakır, 550.000 ton krom, 100.000 ton kurĢun, 1000 ton kadmiyum, 
10.000 ton arsenik, 800 ton civa, 30.000 ton nikel çıkmıĢ olduğu hesaplanmıĢtır (Garret, 2000).  
Volkanik püskürmeler arsenik, berilyum, kadmiyum, civa, kurĢun, radon ve uranyum gibi çok 
sayıda zararlı elementi dağıtmıĢtır. Bu olay doğal jeolojik süreçlerle çevreye yayılan volkanik 
malzemelerin, yeryüzünde canlı hayatını nasıl etkilediğinin ve bu bağlamda jeoloji ile sağlık 
arasında nasıl bir bağ kurulduğunun kanıtıdır. Bu volkanik olayların benzeri ülkemizde Ġç Anadolu 
Bölgesi‘ndeki NevĢehir yöresinde milyonlarca yıl öncesinde vuku bulmuĢ olup etkileri 
görülmektedir. NevĢehir yöresinde bazı alanlarda yüzeyleyen volkanik tüfler içinde bulunan 
erionit mineralinin akciğer kanserine neden olduğu ve volkanik kayalardan dolayı yöredeki içme 
sularında arsenik deriĢiminin fazla olduğu bilinmektedir. NevĢehir yöresinde kansere neden olan 
erionitli tüflerin varlığı dolayısıyla zaman zaman olayın anılması sırasında Kapadokya adının 
geçiyor olması bile turizmi olumsuz etkilediği ve  bu bölgede bulunan bazı yerleĢim birimlerinin 
taĢınması için belli bir kaynağın harcandığı düĢünüldüğünde, ülkemizde rehabilite edilecek 
yüzlerce merkezin olduğu ve yerleĢime açılacak alanların durumu dikkate alındığında, tıbbi jeoloji 
çalıĢmalarının ülke ekonomisine  katkısı çok açıktır. 

Bu bağlamda yerleĢim alanlarının yaĢam kalitesinin yükseltilmesi, afet güvenliğinin ve 
sağlığının korunması sürecinde ― tıbbi jeoloji‖  sorunlarının da doğal tehlikeler arasında 
bulunduğunun bilincinde davranılması; ülke genelinde ―Tıbbi Jeoloji Tehlike Haritası‖nın 
hazırlanması ve konuya iliĢkin çalıĢmalarda eĢgüdüm sağlanarak tıbbi jeoloji risk yönetiminin 
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geliĢtirilmesi; imar-afet-çevre ve sağlık üzerine mevcut yasaların bu bilinç temelinde gözden 
geçirilmesi ve ihtiyaçlar temelinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bir yerleĢim yeri planlaması aĢamasında nasıl ki sert ve yumuĢak zemin özellikleri, 
sıvılaĢma, heyelan, sel baskını, kaya düĢmesi gibi kriterler dikkate alınıyorsa, yerleĢime açılması 
düĢünülen zeminlerin mineral dağılımı, yer altı suyunun kalitesi, radyoaktivitesi de bilinmelidir. 
Zeminler depremsellik yönünden yerleĢime uygun parametreler taĢıyor olsa bile,  eğer insan 
sağlığını tehdit eden mineral, toz, su kirliliğine neden olan  etmenler varsa  iyileĢtirme tedbirleri 
alınmadan, sağlıklı bir ortam yaratılmadan yerleĢime açılmamalıdır. YerleĢime açılması düĢünülen 
zeminde insan sağlığını tehdit eden elementlerden uranyum, arsenik, minerallerden ise asbest, 
erionit,  silis tozları olabilir. Ġmara açılacak alanların mineral dağılımı yapılarak, arsenik, radon 
gazı, radyasyon ve iz element değerleri saptanmalıdır. 

 Özellikle kanser  nedeni olan asbest ve erionit içeren kayalar ile bunların 
alterasyonundan oluĢmuĢ olan zeminler yerleĢime açılmamalıdır. Bu nitelikteki mevcut yerleĢim 
birimleri de iskandan arındırılmalıdır. YerleĢime açılacak olan zeminlerin insan sağlığını tehdit 
eden ve hastalıklara neden olabilecek element, mineral, zehirli gazlar vb. yönünden araĢtırılması 
ABD ve Avrupa ülkelerinde özellikle Ġngiltere ve Ġsveç‘de yasal olarak uygulanmaktadır. 

 
Tıbbi Jeolojik AraĢtırmalarda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) Yeri 
 

MTA, kuruluĢundan bu yana geçen 73 yıllık sürede, bilimsellikten ayrılmadan, 
ülkemizin jeolojik yapısının belirlenmesi ve buna dayalı olarak maden potansiyelinin açığa 
çıkarılması için büyük hizmetler yapmıĢtır. Ülkemizin bilinen tüm maden yataklarının hemen 
hemen hepsinin ilk bulunuĢlarında ya da rezervlerinin artırılmasında MTA‘nın önemli katkıları söz 
konusudur. Demir, çelik, ferrokrom, bakır, alüminyum, bor ürünleri, seramik, cam, çimento gibi 
madenlere dayalı sanayimizin kurulması ve geliĢtirilmesi, MTA‘nın bulduğu maden rezervleri 
sayesinde mümkün olmuĢtur. Ayrıca ilgi alanına giren konularda özellikle mineral ve elementlerin 
aranması ve çıkartılması yanında, bunların halk sağlığı yönünden de araĢtırılması amacıyla yeni 
projeler üretmektedir. 

Deprem, heyelan temalı haritaların yanında, çevremizdeki kayaçlar, mineraller, 
elementler gibi jeolojik unsurlarla depremler ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı 
üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koymada 
MTA‘ya önemli görevler düĢmektedir. Bu nedenle MTA, Tıbbi jeolojik risk haritalarının ortaya 
konulması için 2006 yılından  bu yana jeolojik unsurlar ve halk sağlığı (tıbbi jeoloji) alanında 
çalıĢmalarını sürdürmektedir.  

MTA‘nın jeoloji ve sağlıkla olan iliĢkisi 1979 yılında Prof. Dr. Y. Ġzzettin BarıĢ‘ ın 
MTA‘dan destek istemesi ve sahada MTA uzmanlarınca birlikte çalıĢmalarıyla uygulamada yerini 
bulmuĢtur. MTA bu tarihten bu yana bu yana aktif olarak Tıbbi jeoloji konularında çalıĢmalarını 
yürütmektedir. Bu anlamda değiĢik yerleĢim birimlerinin yer seçimiyle ilgili ve Tıbbi Jeolojik 
raporlar hazırlamıĢtır. MTA laboratuvarlarında halk sağlığını yakından ilgilendiren asbest, erionit 
gibi minerallerin tayini, kayaç, toprak jeokimyasıyla, analizlerinin yapımıyla ilgili çalıĢmalar 
yapmakta, kurumlarla iĢ birliği yapmakta, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki değiĢik birimlere de tıbbi 
jeoloji konusunda danıĢmanlık görevini yürütmektedir. 

 

MTA’NIN ÇALIġMALARI  
Ülkemizde ilk defa 2006 yılında MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi 

bünyesinde Tıbbi Jeoloji Projesi çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. 2006-2007 yılı Ġç Anadolu Bölgesi, 
Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi‘ni kapsayan araĢtırma sonuçlarını içeren  ‗Batı Anadolu‘daki 
Jeolojik Unsurlar ve Halk Sağlığı Projesi Tıbbi Jeoloji Etüt Raporu‘  arĢive girmiĢtir. 2008 yılı 
Jeoloji Etütleri Dairesi projeleri kapsamında Tıbbi Jeoloji Projesi devam etmektedir. 2008 yılı 
projesi kapsamında  Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kuĢağının tıbbi jeolojik yönden envanteri 
yapılmıĢtır. 2009 yılında ise Akdeniz Bölgesi envanteri yapılmaktadır. 2010 yılında ise Ege ve 
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Marmara Bölgesi Tıbbi Jeolojik yönden incelenecektir. MTA‘nın tıbbi jeolojik etüt yönünden 
hazırlamıĢ olduğu raporlar Ģunlardır:  
1. 2000 Tuzköy ve Karain yeni yerleĢim yer seçimi ve jeolojik ön etüt raporu, MTA Rapor No: 

10329. 
2. 2001 Tuzköy kasabası yeni yerleĢim yeri jeolojik etüt raporu, MTA Rapor No: 10400.  
3. 2004 Karain köyü mevcut yerleĢim yeri ile yeni yerleĢim yeri jeoloji etüdü ve öneriler. MTA 

Rapor No: 10705.  
4. 2005 Ġmrenler Beldesi jeolojik unsurlar ve etkileri raporu, MTA Rapor No: 10825. 
5. 2007a. Karain köyü yerleĢim yerine alternatif yeni yerleĢim alanı jeolojik özellikleri ve 

öneriler, MTA Rapor No: 10973. 
6. 2007b. Tuzköy Tuzmak Tıbbi Jeolojik  Raporu, MTA Rapor No: 11007. 
7. 2008. Batı Anadolu‘daki Jeolojik Unsurlar ve Halk Sağlığı Projesi, 2006-2007 yılı Tıbbi 

Jeoloji Etüt Raporu, MTA Rapor No: 11067. 
8. 2009. Tıbbi Jeoloji Projesi 2008 yılı Etüt Raporu. MTA Rapor No:11099. 
9. 2010 Tıbbi Jeoloji Projesi 2010 (Karadeniz Bölgesi). MTA Rapor No: 11242 

 
MTA Genel Müdürlüğü 2006 yılından bu yana yapmıĢ olduğu araĢtırmalar sonucunda 

aĢağıdaki önemli tıbbi jeolojik sorunları tespit etmiĢtir: 
 
1- Antropojenik kaynaklardan terk edilmiĢ maden iĢletme pasaları ve çevresinde oluĢan 

asit maden etkileri, 
2- Mineral kökenli tozlar (asbest, erionit, kuvars…) sorunu, 
3- Yer altı suyunda arsenik, 
4- Yer altı suyunda flor, 
5- Doğal radyasyon kaynakları, 
6- Kil ve toprak yenmesi olayı (jeofaji) 
7- Ġyot sorunu 
 

1- Antropojenik Kaynaklar  
Toprak, su ve hava kirlenmesiyle sonuçlanan insan etkinlikleri Ģunlardır: 
Maden çıkarılması ve iĢlenmesi faaliyetleri  
Maden cevherleri ile filizlerinin dökümü ve arıtılması iĢlemleri  
Kömür, petrol vb. fosil yakıtlara bağlı artıklar ve kirlenme 
Nükleer enerji kaynakları ve nükleer santral artıkları 
Jeotermal kaynaklardan gelen ağır metal ve radon gazı etkileri 
Hidroelektrik enerji eldesinde çevresel etkiler 
Metalürji ve kimya sanayileri  
Tuğla ve boru imalatı  
Çimento imalatı  
Seramik ve cam sanayisi  
Plastik ve boya imalatı 
Gübre imalatı 
Atık boĢaltma ve evsel atıklar 
UçuĢan küller 
Lağım atıkları  
Nükleer ve atıkların açık olarak yakılması 
Tarımsal uygulamalar, mineral kaynaklı gübreler, gübre ve sulu lağım çamurunun 

birlikte uygulanması  
Zararlı öldürücü (pestisit) ve ot öldürücülerin (herbisit) uygulanması  
Koyun yalağı gibi malzemeleri barındıran çiftlik kaynaklı uygulamalar ile Brezilya 

nehirlerinde cıva kirliliği sorunlarına yol açan ağaçsızlandırma faaliyetleri  
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TaĢınma, motorlu taĢıtların yarattığı kirlilik, özellikle kentsel ortamlarda yaygındır.  
Ġçme suyunun iyileĢtirilmesi ve taĢınması (metal borular ve devrelerle) 
 
Antropojenik (Ġnsan Kaynaklı) Etkilenme: En önemli etki maden çıkarma, arıtma 

iĢlemlerinin yapıldığı alanlardaki atık pasaların yol açtığı asit maden drenajı olayıdır. Gerek 
iĢletilmekte olan ve gerekse terkedilmiĢ maden ocakları çevresinde asidik ortamda kimyasal 
reaksiyonlar olmakta ve bunun sonucu olarak yer altı suyu, toprak ve besin kaynakları 
kirlenmektedir.  MTA‘nın çalıĢmalarına göre Konya Sızma‘da civa ve kurĢun, Ladik‘de civa, 
ÖdemiĢ ve Beydağ‘ ında civa, UlukıĢla Maden‘de kurĢun, Balya‘da kurĢun, Lapseki Koru Dere‘de 
kurĢun, Kütahya-GümüĢköy‘de gümüĢ iĢletmeleri ile terkedilmiĢ ocaklar ve çevresi, kömür 
madenleri pasaları ve ocakları çevresi kuyu ve içmesuları kirlenmektedir. 

Demir sülfitler, bazı sülfatlarla birlikte çeĢitli demir oksit ve hidroksitleri ortaya 
çıkaracak Ģekilde yükseltgenir. Bu yükseltgenme ürünlerinin tümüne birden okr (aĢıboyası) adı 
verilir. Okrun yanısıra bir baĢka yükseltgenme ürünü de sülfürik asittir; maden ocaklarından ve 
atık yığınlarından gelen nihai akıĢa asit maden drenajı ya da asit kayaç drenajı adı verilmektedir.  

Maden asiti oluĢumunun ilk adımı ortamda sülfürlü minerallerin oksitlenmesidir. 
Ortamda su ve havadan kaynaklanan oksijen olması durumunda pirit FeS2 veya markasit (Fe11S12) 
sülfürlü demir  minerallerinin  kimyasal reaksiyona girmeleri  asit tuzlarının oluĢumuna ve kaynak 
malzemenin ayrıĢmasına neden olur. Yeni oluĢan yüzeyler de oksidasyona maruz kalır ve  asit 
oluĢumunu artırır. pH değeri düĢük olan su, diğer metaller ve bileĢiklerin çözünürlülüğünü arttırır. 
OluĢan asit maden drenajı temas ettiği maddelere bağlı olarak Al, Mg, Zn, Cd ve Pb gibi değiĢik 
metal iyonlarını bünyesinde bulundurur. 

 

 
ġekil 206. Asit Maden Drenajı  
Kaynak: E. Atabey 
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ġekil 207. Analiz Ġçin Örnek Alımı 
Kaynak: E. Atabey 
 
Jeotermal enerji çoğunlukla ― temiz‖  bir enerji üretim Ģekli olarak bilinmektedir. MTA bu 

konuda araĢtırmalarını sürdürmektedir. Bununla beraber, birçok jeotermal alan volkanik faaliyetle 
iliĢkili ve sıcak kaynakların çoğu da etkin biçimde arsenik, antimon, cıva ve talyum çökeltirken, 
bazı jeotermal sular çok yüksek konsantrasyonlarda bor bulundurur. Bu yüzden Yeni Zelanda gibi 
jeotermal üretimle elde edilen sular, alıcı nehirlere ciddi çevre sorunları oluĢturan çok yüksek 
arsenik konsantrasyonları içermektedir. 
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 ġekil 208. Türkiye‘de Asit Maden Drenajı Riskli Yöreler  
  Kaynak : Atabey, 2008a. 

 
2- Mineral Kökenli Tozlar (asbest, erionit, kuvars…) 
Türkiye‘nin jeolojik yapısından dolayı büyük bir kısmı ultramafik-mafik, metamorfik ile 

volkanik kayaçlardan oluĢmaktadır. Ultramafik kayaçlar krizotil asbest, metamorfik kayaçlar 
amfibol asbest ve volkanik kayaçların yer aldığı bazı yörelerde erionit minerali bulunmaktadır. 
Aynı zamanda kuvars, kuvars kumu ve kuvarsit tozlarının etkisi de mevcuttur. Bu mineral tozları 
akciğer kanseri (Mezotelyoma) ve pnömokonyozlara neden olmaktadır. 

MTA‘nın Türkiye genelinde yürütmekte olduğu çalıĢmalara göre çevresel ve mesleki 
akciğer hastalığı neden olan unsurların baĢında asbest ve erionit lif ve tozları gelmektedir. Asbest 
olan mineral toz ve lifleri iki gruba ayrılmaktadır. 

 

Asbest  
Asbest terimi; magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum 

silikat veya sodyum-demir silikat bileĢimindeki, ateĢe, asitlere ve darbeye dayanımlı, iletkenlik 
özelliği olmayan bir kısım doğal, lifsi silikat mineralleri için kullanılan genel bir ifadedir. 

1- Serpantin grubu asbest mineralleri: Krizotil, lizardit ve antigorit mineralleridir. 
2- Amfibol grubu asbest mineralleri: Krosidolit, amozit, antofillit, tremolit ve aktinolit 

toz ve lifleri en etkili olanlardır. MTA‘ya göre Türkiye‘de asbest yatakları bulunan yöreler aĢağıda 
sıralanmıĢtır: 

 
1- Bursa-Orhaneli yöresi  
2- Ankara-Çankırı-ġabanözü yöresi 
3- Amasya yöresi 
4- Sivas-Beypınarı  
5- Erzincan-Ġliç  
6- Bitlis yöresi 
7- Antakya-Kızıldağ  
8- Mihallıççık yöresi 
9- Denizli-Bekilli, UĢak Karahallı 
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 ġekil 209. Krizotil Asbest Lifleri ve Amfibol Asbestli Alanlar   
 Kaynak : Atabey, 2008a. 
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 ġekil 210. Krizotil Asbest Lifleri SEM Görünümü   
 Kaynak : Atabey, 2009. 
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 ġekil 211. Türkiye‘de Amfibol Asbest ve Krizotil Asbest Bulunan BaĢlıca Yöreler   
 Kaynak : Atabey, 2009. 
 

Türkiye’de amfibol asbest ve krizotil asbest bulunan baĢlıca yöreler: a-Amfibol 
asbest: 1-Çakırlı köyü-Biga, 2-Hacıhıdır köyü-Salihli (Manisa), 3-Yağcılar köyü-Urla (Ġzmir),    
4-Karateke köyü-Tire, 5-Kızılkaya köyü (Aydın), 6-Süller-Üçkuyu, Poyrazlı, Ġkizbaba-Bekilli 
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(Denizli), Gökçebel, PınarbaĢı köyü-Sivaslı-Karahallı (UĢak), 7-KureyĢ köyü (Kütahya),              
8-Tatarcık, Dağcı, AhıĢık köyleri-Mihalıçcık (EskiĢehir), 9-Maydosköyü (Konya), 10-Gökçeağaç 
köyü (Kastamonu). b-Krizotil asbest: 1-Karacaören köyü (Çanakkale), 2-Topuzköy-Göynükbelen 
köyü (Bursa), 3-Armutalan (Marmaris), Beyobası (Köyceğiz)-Muğla, 4-Bedirli köyü (Burdur),    
5-Dutlu köyü (Bozkır-Konya), 6-Sazak köyü-Mihalıçcık (EskiĢehir), 7-Beynam köyü (Ankara),   
8-Gümerdiğin, Gürpınar, Çapar, KarakoçaĢköyleri (ġabanözü-Çankırı), 9-Ahlat (Yapraklı-
Çankırı), 10-Seydim köyü (Çorum), 11-Karaibrahim, ġeyhzadi köyleri (Amasya), 12-Dodurga 
köyü (Tokat), 13-AktaĢ, BaĢyurt, Karaçal köyleri ve  Gürlevik dağı (Hafik-Sivas),  14-UĢaklar, 
Karaburun, Beypınar (Zara), Karageben (Divriği), Çavdar köy (Kangal-Sivas), 15-Yakuplu, 
Sarıkonak köyleri (Ġliç-Erzincan), 16-17-Erzincan, 18-Abuzeyit  (Ağrı), 19-Destumi, Eğri köyleri 
(Bitlis), 20-Çermik, Ergani (Diyarbakır), 21-AkkıĢla köyü (Kayseri), 22-Malaviz köyü (AfĢin-K. 
MaraĢ), 23-Kırıklar  köyü (Osmaniye), 24-Gökyar, Kurudere köyleri, Olukpınar ve KiĢe ikinci risk 
taĢıyan mineral tozlarından diğeri bazı yerleĢim birimlerindeki volkanik tüfler içinde bulunan 
erionit mineralidir. Bu mineral özellikle NevĢehir Bölgesi‘ndeki Sarıhıdır, Tuzköy ve Karain 
köyleri ve yakın çevresinde yoğunlaĢmaktadır. 

 

Erionit  
Erionit minerali lifsi, iğnemsi Ģekilde zeolit grubu minerallerdendir. MTA Genel 

Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesince 2006, 2007 yıllarında yürütülen Tıbbi Jeoloji Projesi 
kapsamında yapılan araĢtırmalara göre; erionitli volkanik tüflerin, NevĢehir ili Ürgüp‘e bağlı  
Karain, Sarıhıdır, TaĢkınpaĢa, ġahinefendi, Cemilköy, YeĢilöz, Boyalı, Karacaören, Çökek, UlaĢlı, 
MustafapaĢa, ĠbrahimpaĢa, Ortaköy, Ürgüp merkez ve çevresinde, Uçhisar, Göreme, ÇavuĢini 
arasında, Zelve vadisinde,  NevĢehir merkeze bağlı Sulusaray ve Nar arasında, GülĢehir‘e bağlı 
Tuzköy, Kızılköy, Çiftlikköy, Hamzalı, Hacıhalil, FakıuĢağı, AbuuĢağı‘nda, HacıbektaĢ‘a bağlı 
YeĢilli, ġahinli, Karahüyük, Topçu, AydoğmuĢ, Küçükkayapa, Büyükkayapa‗da, Aksaray ili 
Güzelyurt‘a bağlı Selime ve Yaprakhisar‘da, Kayseri ili YeĢilhisar‘a bağlı Soğanlı ve Güzelöz 
arasında yüzeylendiği ortaya konulmuĢ ve bu alanlarda örnekleme yapılmıĢtır. Türkiye‘de erionitli 
yerleri gösteren harita aĢağıda yeralmaktadır. 

 

 
 ġekil 212. Erionit Ġçeren Kayadan YapılmıĢ Konutlar ve Eklentileri   
 Kaynak : Atabey, 2009. 
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ġekil 213. Erionit Minerali Ġğnecikleri SEM Görünümü 

 Kaynak : Atabey, 2009. 
 

 
 ġekil 214. Türkiye‘de Erionit Minerali Ġçeren Volkanik Tüf Kayalarının Dağılımı 
(erionitli alanlar; http://www.mta.gov.tr/v1.0/index.php?id_mad_har=myatak&id=maden_ 
haritalari&m=6Web sayfasındaki maden yatakları haritasına iĢlenmiĢtir) 
 Kaynak : Atabey, 2009b. 

 
Mesleki toz hastalıklarına yol açan unsurlar: Bunlar içinde en önemlisi silikozise yol 

açtığı bilinen kristal silika tozudur. Özellikle kot ağartma iĢinde çalıĢanlarda yoğun olarak etkili 
olmaktadır.  
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3- Yer Altı Suyunda Ġnorganik Arsenik 
MTA‘nın araĢtırmalarına göre, Jeolojik yapıya ve kayaç özelliğine bağlı olarak doğal 

arsenik riski altında olan yerler olarak; Kütahya ili Emet, Hisarcık, Doğanlar, Ġğdeköy, Çalcağıl  
ve çevresi, Balıkesir Balya çevresi, Manisa-Ġzmir havzası, Doğu Karadeniz kuĢağı (özellikle 
metalojeni kuĢağı), NevĢehir-Kızılırmak vadisi, GölbaĢı (Isparta), Kastamonu Bozkurt ilçesi 
Ahmetçe köyü arsenik zuhuru olarak tesbit edilmiĢtir. Türkiye‘de arsenikli yerler aĢağıda 
verilmiĢtir. 

 

 
 ġekil 215.Yeraltı Sularında Arsenik Saptanan Yöreler ve Arsenik OluĢumlu Bazı Alanlar 
 Kaynak : Atabey, 2009a. 
 

 1-Lapseki-Korudere (Çanakkale), 2-Çan (Çanakkale), 3-Darıdere-Balya (Balıkesir),     
4-Bergama (Ġzmir), 5-6-Ġzmir-Manisa havzası, 7- ÖdemiĢ-Beydağ (Ġzmir), 8-EĢme (UĢak),           
9-Emet-Hisarcık havzası, 10-GümüĢköy (Kütahya), 11-GölbaĢı (Isparta), 12-Sızma (Konya),      
13-Belören (Nallıhan-Ankara), 14-Küre (Kastamonu), 15-Ahmetköy-Kuzköyü (Bozkurt-
Kastamonu), 16-Ovalıkköy (Durağan-Kastamonu), 17-GümüĢhacıköy (Amasya), 18-Turhal 
(Tokat), 19-NevĢehir bölgesi, 20-Attepesi (Yahyalı-Kayseri), 21-Tekneli-GümüĢler (Niğde),       
22-Madenköy (UlukıĢla-Niğde), 23-Hasançelebi (Malatya), 24-Maden (Elazığ), 25-Divriği 
(Sivas), 26-Gülabi köyü (Zara-Sivas), 27-28-Piraziz (Ordu), Giresun, 29-30-Giresun-Trabzon,   
31-Rize, 32-Murgul (Artvin), 33-Kulluoğlu (Kağızman-Kars). 

 

4-Yer Altı Suyunda Flor 
Ġçme sularında flor deriĢimi  0.5-1.5 miligram/litre arası sağlık bakımından gereklidir. 

Bunun altında ve üstündeki değerler sağlık riski taĢımaktadır. MTA‘nın çalıĢmalarına göre; içme 
sularında limitin üstünde flor tesbit edilen yerler arasında; NevĢehir-Kızılırmak Vadisi çevresi, 
KırĢehir-Kaman ilçesi bazı köyleri, Isparta bölgesi, Ağrı-Doğu Bayezıt bölgesi ile EskiĢehir-
Karacaören çevresi sayılabilir.  
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 ġekil 216. Florlu Su Ġçilmesi  Sonucu DiĢlerde OluĢan Lekeli Hareli Yapı 
 Kaynak : Atabey, 2008. 

 

                            
 ġekil 217.Türkiye Florlu Suların Bulunduğu Yöreler  
 Kaynak: Atabey, 2008a 

 
5-Doğal Radyasyon 
Özellikle granitik, siyenit, pegmatit damarlarında, bazı volkanik kayalarda ve altere 

zonlarda, kumtaĢlarında ve bu kayaların kumlarında  doğal radyasyon değerleri dikkate değerdir. 
Bu yerler arasında; Manisa-KöprübaĢı, Çanakkale Ezine ilçesi Geyikli sahil siyah kumları, 
Küçükkuyu ile Ayvacık arasında kalan bazı köy yerleĢim alanlarındaki volkanik tüfler, EskiĢehir 
Kaymaz, Beylikahır-Karacaören köyünün, Yozgat-Sorgun sayılabilir. 
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MTA tarafından 2007 yılında, Çanakkale Ayvacık ile Küçükkuyu arasında yüzeyleyen 
volkanik tüflerdeki ve Ezine ilçesi Geyikli plajındaki radyasyon değerleri ölçülmüĢtür. 
Radyoaktivitenin kökeni araĢtırılmıĢtır. Hantepe plajı siyah kumunda: 12.00-13.5 mikrosievert, 
sarı renkli tüf kayalarında: 065 mikrosievert ölçüm değeri bulunmuĢtur. 

 
Doğal radyasyon kaynaklarına Ģunlar örnek verilebilir; doğal radyasyon kaynağı olan 

volkanik tüf kayaları (Küçükkuyu-Çanakkale), Ezine ilçesi Geyikli plajında bulunan siyah 
radyoaktif kum, kumun kökenini oluĢturan granitoid kayalar. 

 

6- Jeofaji 
Jeolojik yapı dolayısıyla genel olarak ülkemiz toprakları kireçli olduğundan, çinko ve 

demir baĢta olmak üzere toprağa salınamamakta bundan dolayı Prof. Dr. Ayhan Çavdar‘ ın 
araĢtırmalarında belirttiğine göre besinlere geçememekte ve insanlarda çinko ve demir eksikliği 
nedeni olmaktadır. Ülkemizin bazı yerlerinde yaĢayan özellikle  kadınlarda toprak ve kil yeme 
alıĢkanlığına bağlı olarak sağlık sorunları yaĢanmaktadır. Bu olaylar KırĢehir ili ile Hatay ili bazı 
köyleri, Yozgat, Çankırı, Konya, Ankara‘nın bazı yerlerinde yoğun olarak tespit edilmiĢtir. 

 

7- Ġyot 
MTA‘nın çalıĢmalarına göre, Niğde‘nin bazı köyleri, Ankara-Nallıhan‘nın bazı köyleri, 

KırĢehir-Kaman bazı köyleri ile Kastamonu köylerinde yaĢayan halkta guatr hastalığı bakımından 
dikkate değer bir fazlalık görülmektedir. Bu sorun toprakta iyot eksikliği ve mineral içermeyen 
suların tüketilmesi nedenlerinden kaynaklanmaktadır. 

 
ÖZET VE SONUÇLAR: 
YerleĢim alanlarının yaĢam kalitesinin yükseltilmesi, afet güvenliğinin ve sağlığının 

korunması sürecinde tıbbi jeoloji sorunlarının da doğal tehlikeler arasında bulunduğunun 
bilincinde davranılması; ülke genelinde ―Tıbbi Jeoloji Tehlike Haritası‘nın‖  hazırlanması ve 
konuya iliĢkin çalıĢmalarda eĢgüdüm sağlanarak tıbbi jeoloji risk yönetiminin geliĢtirilmesi; imar-
afet-çevre ve sağlık üzerine mevcut yasaların bu bilinç temelinde gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar 
temelinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ġmara açılacak alanların mineral dağılımı yapılarak, arsenik, radon gazı, radyasyon ve iz 
element değerleri saptanmalıdır. YerleĢime açılacak olan zeminlerin, insan sağlığını tehdit eden ve 
hastalıklara neden olabilecek element, mineral, zehirli gazlar vb. yönünden araĢtırılması ABD ve 
Avrupa ülkelerinde özellikle Ġngiltere ve Ġsveç‘de yasal olarak uygulanmaktadır. 

Deprem, heyelan temalı haritaların yanında, kayaçlar, mineraller, elementler gibi jeolojik 
unsurlarla depremler ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koymada MTA‘ya önemli görevler düĢmektedir. 

MTA‘nın çalıĢmalarına göre Konya Sızma‘da civa ve kurĢun, Ladik‘de civa, ÖdemiĢ ve 
Beydağında civa, UlukıĢla Maden‘de kurĢun, Balya‘da kurĢun, Lapseki Korudere‘de kurĢun, 
Kütahya-GümüĢköy‘de gümüĢ iĢletmeleri ile terkedilmiĢ ocaklar ve çevresi, kömür madenleri 
pasaları ve ocakları çevresi kuyu ve içmesuları kirlenmektedir. 

Çevresel ve mesleki akciğer hastalığı neden olan unsurların baĢında asbest ve erionit lif 
ve tozları gelmektedir. MTA‘ya göre asbest bulunan yöreler Bursa-Orhaneli yöresi, Ankara-
Çankırı-ġabanözü yöresi, Amasya yöresi, Sivas-Beypınarı yöresi, Erzincan-Ġliç yöresi, Bitlis 
yöresi, Antakya-Kızıldağ yöresi, Mihallıççık yöresi, Denizli-Bekilli, UĢak-Karahallı yöresidir. 
Erionit bulunan yöreler ise NevĢehir ili Ürgüp‘e bağlı  Karain, Sarıhıdır, TaĢkınpaĢa, ġahinefendi, 
Cemilköy, YeĢilöz, Boyalı, Karacaören, Çökek, UlaĢlı, MustafapaĢa, ĠbrahimpaĢa, Ortaköy, Ürgüp 
merkez ve çevresinde, Uçhisar, Göreme, ÇavuĢini arasında, Zelve vadisinde,  NevĢehir merkeze 
bağlı Sulusaray ve Nar arasında, GülĢehir‘e bağlı Tuzköy, Kızılköy, Çiftlikköy, Hamzalı, 
Hacıhalil, FakıuĢağı, AbuuĢağı‘nda, HacıbektaĢ‘a bağlı YeĢilli, ġahinli, Karahüyük, Topçu, 
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AydoğmuĢ, Küçükkayapa, Büyükkayapada, Aksaray ili Güzelyurt‘a bağlı Selime ve 
Yaprakhisar‘da, Kayseri ili YeĢilhisar‘a bağlı Soğanlı ve Güzelöz arasındadır. 

MTA tüm raporlarını Sağlık Bakanlığı ile paylaĢmakta ve riskli görülen yerlerde gerekli 
ıslah çalıĢmaları yapılmaktadır. 

 

KAYNAKLAR: 
1. EĢref Atabey, Türkiye‘de Tıbbi Jeoloji Konuları ve Maden Tetkik Arama Genel 

Müdürlüğü‘nün (MTA) AraĢtırmaları. Türkiye‘de Kanser Kontrolü. Sağlık Bakanlığı Kanserle 
SavaĢ Dairesi Yayınları, 2009. 

 

9.2. KANSERLE ĠLGĠLĠ  BĠLĠMSEL ÇALIġMALARDA TÜRKĠYE’NĠN 
YERĠ  

 Raporun bu kısmı Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanarak 
2009 yılında basılmıĢ olan Türkiye‘de Kanser Kontrolü Kitabının ―Kanser Konusunda Bilimsel 
AraĢtırmalar Kapsamında Türkiye‘nin Dünyadaki Yeri‖  bölümünden alınmıĢ olup, konu ile ilgili 
yürütülmekte olan çalıĢmalar hakkındaki ek bilgiler Sağlık Bakanlığından temin edilmiĢtir. 

AĢağıdaki veriler Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Nuray Yazıhan ve Hakan 
Yılmaz önderliğinde 2010 yılı içerisinde hazırlanmıĢ ve Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ 
Dairesi‘nin Türkiye‘de Kanser Kontrolü isimli kitabında yayımlanmıĢtır.  

GeliĢtirilmekte olan tedavi teknikleri ile mortalitede sağlanan azalmaya rağmen, eldeki 
bilgiler toplumların yaĢlanıyor olması ve sigara kullanımındaki artıĢ nedeniyle kanser 
insidanslarındaki artıĢın engellenemediğini göstermektedir. Tüm dünyada Kanser en sık mortalite 
ve morbidite sebeplerinden biridir. Kanser araĢtırmaları; kanseri önlemeden, erken tanıya, kanserli 
hastaların tedavi ve yaĢam kalitelerini düzenlemeye yönelik yeni stratejileri kapsamaktadır. Kanser 
özellikle geliĢmekte olan ülkelerde toplam sağlık harcamalarının %  6-15‘ i gibi önemli bir 
orandadır. Bu yükün altından kalkabilmek için bilgi üretimine yönelik araĢtırma ve önleme 
alanındaki çalıĢmalara ağırlık verilmektedir. Özellikle kiĢi baĢına harcamaları azaltmak pek çok 
ülkede kanser araĢtırmalarının öncelikli alanları arasındadır. Sağlık sistemlerinin etkinleĢtirilmesi, 
kanıta dayalı sağlık politikaları geliĢtirilmesi, ülkelerin kurumsal yapılanması ve araĢtırma 
kapasitesinin iyileĢtirilmesi önem kazanmaktadır.   

1999-2003 yılları arasında Science Citation Index (SCI) verilerine göre dünyada yıllık 
ortalama 38.830 kanser çalıĢması yayınlanmıĢtır. Bu çalıĢmaların %  15‘ i endüstriyel kaynakla 
desteklenirken çalıĢmaların %  85‘ i kamu desteklidir. Tüm dünyada kanser araĢtırmalarına ayrılan 
bütçe toplam 12.4 trilyon dolar ve biyomedikal harcamaların %  12‘sidir. 

Son yıllarda içinde bulunduğumuz ekonomik ortam, bilimsel çalıĢmaların önde gelen ve 
doğal destekçisi olan devleti, bilim ve teknolojiyi birbirine bağlayan programları desteklemeye, 
kaynak dağıtımında önceliklendirme yapmaya ve elde edilen sonuçları da gözlemlemeye 
yöneltmiĢtir. Bunun bir sonucu olarak bilimsel üretkenliği bilgi düzeyi ve refahtaki artıĢ ve sağlık 
alanındaki iyileĢme üzerinden sayısal olarak ortaya koyma ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Devlet, 
araĢtırma kurumları ve enstitülerin kaynak dağılımlarının optimizasyonu, araĢtırma desteklerinin 
yeniden düzenlenmesi, araĢtırmaya ağırlık verilmesi ve üretkenliğin teĢvik edilmesi için alacağı 
kararlarda yol gösterici olan sayısal araĢtırmalar, bibliyometrik değerlendirmeler, yakın zaman 
içinde geliĢmeye baĢlamıĢ bir alandır. Bibliyometrik analizler farklı düzeylerde bil imsel baĢarının 
belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir. Bu analizleri disiplinler bazında, kiĢisel, ulusal veya 
bölgesel ve global ölçekte yapmak mümkündür. 

Bilim Atıf Endeksi‘nin (SCI) 1961 yılında Eugene Garfield tarafından kurulmasından 
bugüne kadar baĢka endekslerin eklenmesiyle -SSCI ve A&HCI- geliĢtirilmiĢ ve çok sayıda 
bibliyometrik yöntem ve gösterge tartıĢmalı da olsa bilimsel yayınların etkisinin ortaya konması 
için kullanılmıĢtır.  
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Dergilerin etki değerleri yıllık ISI Dergi Atıf Raporları‘nda (Journal Citation Reports, 
JCR®) yayınlanır. Atıf analizi yapılırken sıklıkla kullanılan bu değer, bir yayının bilimdeki 
ilerlemeye katkısının ölçülmesinde bir kıstas olarak görülmektedir. Sullivan ve ark (2006) Avrupa 
kanser araĢtırma forumu için hazırladıkları raporda kanser araĢtırmalarına ayrılan bütçe ve bunun 
kiĢi baĢına düĢen değerinin artmasının kanser araĢtırmalarını ve eldelerini olumlu etkilediği ortaya 
konulmuĢtur. Ülkemizde araĢtırma fonları daha çok kamu kaynaklı olup üniversiteler, TUBĠTAK, 
Devlet Planlama TeĢkilatı, Sağlık Bakanlığı ve kısmi ölçüde de vakıf ve dernekler sağlık 
araĢtırmaları için oluĢturulmaktadır. Bunun yanısıra ilaç firmaları farklı boyutlarda araĢtırmalara 
destek vermektedir. Maalesef ülkemizde özel sektörün sağlık araĢtırma fonuna net katkısı ve 
ayrıntısı bilinmemektedir.  

 
Yazıhan ve ark.‘nın çalıĢmalarının kapsamında 2000-2008 yılları arasında dünya 

genelinde kanser konulu toplam 315,134 makale incelenmiĢtir. Bu makalelerin kanser alanında 
3872 makale ile % 1,23‘ü Türkiye kaynaklıdır. 2000-2008 yılları arasındaki dünya ve Türkiye‘  
deki kanser konulu makale sayılarının yıllar içinde artıĢ gösterdiği görülmektedir. 

 
Tablo 144. Yıllara Göre Dünyada ve Türkiye‘de Kanser Konulu Makale Sayıları 

Yıllar Türkiye Dünya 

 2000 164 24807 

2001 218 26695 

2002 277 27406 

2003 395 31515 

2004 426 31886 

2005 529 38698 

2006 528 39445 

2007 578 42150 

2008 757 52532 

Ortalama/yıl 430,22 35015 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
 
AĢağıdaki Ģekilde gösterilen bulgulara göre A.B.D. %  39,17‘ lik ortalama ile dünyada 

kanser konulu makalelere en çok katkıda bulunan ülke konumundadır. Bu ülkeyi izleyen Japonya 
% 11,43‘ lük bir katkıda bulunmaktadır, Çin Halk Cumhuriyeti için bu oran % 4,38‘dir.  
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 ġekil 218. SeçilmiĢ Ülkelerin Kanser Konulu Makalelere Yıllara Göre Katkısı (% ) 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 

 
 Tablo 145. Bazı Ülkelerde Kanser Alanında Yayınlar ve Ortalama Etki Değerleri, 2007 

Ülke  Ortalama Etki 
Değeri  

Makale sayısı Dünyada Kanser alanında 
Yapılan Literatüre Katkısı (%) 

A.B.D. 5,13 16435 38,99 

Japonya 2,97 4150 9,85 

Almanya 3,70 3477 8,25 

Ġngiltere 4,19 2768 6,57 

Ġtalya 3,50 2433 5,77 

Fransa 3,93 2017 4,79 

Avusturya 3,96 821 1,95 

Türkiye 1,87 578 1,37 

Yunanistan 2,43 573 1,36 

Ġran 2,26 169 0,40 

Sırbistan 3,58 133 0,32 

Slovakya 2,73 120 0,28 

Romanya 3,79 108 0,26 

Slovenya 3,19 79 0,19 

Bulgaristan 2,64 61 0,14 

Litvanya 2,29 41 0,10 

Ġzlanda 8,95 38 0,09 

Lüksemburg 3,85 25 0,06 

Estonya 2,50 20 0,05 

Letonya 2,40 14 0,03 

Kazakistan 3,97 11 0,03 

Güney Kıbrıs RC 3,31 11 0,03 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
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AĢağıdaki tablolarda görüldüğü gibi Türkiyenin çok düĢük araĢtırma bütçesine rağmen 
ABD, Japonya, Almanya, Ġngiltere, Ġtalya, Fransa ve Avusturya‘dan sonra en fazla yayın sayısına 
sahip ülkeler arasında yer almaktadır. 2000-2007 yılları ortalamasına göre seçilmiĢ Avrupa 
ülkeleri arasında Batı Avrupa ülkeleri % 5 ila % 8,5‘ lik bir ortalamaya sahipken, Doğu Avrupa 
ülkeleri % 2 seviyesini geçememektedir. Türkiye % 1,22‘ lik ortalama katkı ile Doğu Avrupa 
ülkelerine benzer bir konumdadır.  2007 yılında kanser alanında yapılan yayınlara katkı payı 
sıralamasında Doğu Avrupa ülkelerinden daha önde yer almıĢtır. Diğer ülkelerde etki (Impact 
Factor-IF) değerlerinin daha yüksek görünmesinin nedenleri arasında yayın sayısının çok az 
olması  ve bu yayınlar arasında çok az sayıda yüksek IF li dergilerde yayın yapıldığından bu 
durumun ortalamayı çok kolaylıkla yükseltebiliyor olması da yer almaktadır. KiĢi baĢına düĢen 
yayın sayısı da Türkiye‘de diğer AB ülkelerine göre belirgin yüksektir. 

 
Tablo 146. Bazı Ülkelerde 2001-2007 Arası Kanserle Ġlgili Yayın Sayıları 

  2001 2004 2007 

Dünyada Toplam Makale Sayıları 26695 31886 42150 

A.B.D. 10597 12689 16435 

Almanya 2269 2579 3477 

Avusturya 489 559 821 

Bulgaristan 21 35 57 

Çek Cumhuriyeti 98 122 239 

Çin 654 1128 2751 

Estonya 6 14 20 

Fransa 1499 1725 2017 

Güney Kıbrıs RC 7 9 11 

Ġngiltere 1845 2217 2768 

Ġran 22 67 169 

Ġtalya 1445 1823 2433 

Ġzlanda 26 24 38 

Japonya 3597 3744 4150 

Kazakistan 1 2 11 

Letonya 3 12 14 

Litvanya 9 18 41 

Lüksemburg 12 10 26 

Macaristan 87 111 172 

Romanya 13 37 108 

Sırbistan 1 19 133 

Slovakya 70 70 120 

Slovenya 61 75 69 

Türkiye 218 426 578 

Yunanistan 251 356 573 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 

 
2000 yılında dünyada kanser konulu toplam 24.807 makale yayınlanmıĢtır ve bu 

makalelerin %  39‘u 9679 makale ile A.B.D ve % 12‘  si 3202 makale ile Japonya kaynaklıdır. 
2000 yılında Türkiye kaynaklı 164 makale bu toplamın %  0,7‘sini teĢkil etmiĢtir. 2008 yılına 
bakıldığında dünyada kanser konulu makale sayısının 2000 yılına kıyasla iki kat artarak 52,532‘ye 
çıktığı, A.B.D ve Japonya‘nın katkılarının sırasıyla 19.283 makale ile % 36‘  ya ve 4,736 makale 
ile %  9‘a gerilediği görülmektedir. Buna karĢılık 2008 yılında Türkiye kaynaklı 757 makalenin 
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dünyada yayınlanan kanser konulu makaleler arasında % 1,4‘ lük bir orana sahip olduğu ve dünya 
genelindeki artıĢla paralel olarak arttığı görülmektedir. 

Tablo 147‘ye bakıldığında kiĢi baĢı gelir düzeyi arttıkça kanser tedavi harcamalarının da 
arttığı görülmektedir. Ülkelerin ekonomik refah düzeylerinin yüksekliği kansere yönelik tedavi 
harcamalarının büyüklüğünü etkilemektedir. KiĢi baĢına düĢen kanser araĢtırma harcamaları ile 
etki değeri arasında pozitif bir iliĢki çıkmıĢtır. Kanser araĢtırmalarına ayrılan kaynağın artması 
kanser alanındaki ortalama etki değerinin de artmasına neden olmaktadır.  

 
Tablo 147. Bazı Ülkelerde Kanser Ġnsidansları, KiĢi BaĢı Kanser Tedavi ve AraĢtırma 

Harcamaları ve Kanser Alanındaki Ortalama Etki Değerleri  

Ülke KiĢi BaĢı Gelir 
Düzeyi (dolar) 
(2006) 

KiĢi BaĢı 
Kanser Tedavi 
Harcaması 
(dolar) (2006) 

KiĢi BaĢına 
Kanser 
AraĢtırma 
Harcaması 
(dolar) (2004) 

Kanser 
Alanındaki 
Ortalama 
Etki Değeri 
(2007) 

Toplam 
Kanser 
Ġnsidansı 
(1/100000) 
(2005) 

A.B.D. 44,857 267 17.61 5,13 469,3 

Ġngiltere 33,878 118 13.18 4,19 464,1 

Fransa 32,091 156 4.16 3,93 312,3 

Almanya 29,455 147 2.00 3,7 518,3 

Ġtalya 32,513 185 3.93 3,5 426,9 

Japonya 31,943 195 7.86 2,97 233,2 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 

 
Kanser alanında yapılan yayınlarda ülkelere göre farklı kanser türleri 

önceliklenmektedir. ABD‘de epidemiyolojik çalıĢmalar tüm araĢtırmaların yaklaĢık % 14‘ünü 
oluĢturmaktadır. Meme, akciğer ve prostat kanseri öncelikli yayın alanlarıdır. Ġngiltere‘de 
epidemiyolojik çalıĢmalar tüm araĢtırmaların %‘14‘ünü oluĢturmaktadır. Meme, kolon, akciğer ve 
takiben prostat kanseri sırasıyla en sık yayın yapılan kanser türleridir. Fransa‘da epidemiyolojik 
çalıĢmalar tüm araĢtırmaların % 16‘sı,  meme, akciğer, kolon kanseri sırasıyla en sık yayın yapılan 
kanser türleridir. Almanya‘da ise epidemiyolojik çalıĢmalar  tüm araĢtırmaların % 14‘ü; meme, 
deri, akciğer, prostat sırasıyla en sık yayın yapılan kanser türleridir. Benzer Ģekilde Türkiye‘de de 
kanser konulu yayınların yaklaĢık % 10‘u epidemiyolojik çalıĢmalar olduğu görülmüĢtür. Akciğer, 
meme ve deri kanserleri son 3 yılda en çok yayın yapılan kanser türleridir. Tüm dünyada 
erkeklerde en sık insidans ve mortaliteye sahip olan akciğer kanseri ve benzer Ģekilde kadınlar için 
en büyük oranlara sahip meme kanseri ve son dönemde özellikle AB ülkelerinde insidansı hızla 
artmaya baĢlayan deri kanseri üzerine çalıĢmaların yoğunlaĢtığı görülmektedir. 

AĢağıdaki tabloda da görüldüğü gibi kiĢi baĢı gelir düzeyi ile kansere yönelik harcanan 
kiĢi baĢı doğrudan kanser tedavi harcamaları arasında pozitif ve yüksek oranda bir iliĢki vardır. 
KiĢi baĢına gelir ile kanser alanındaki ortalama etki değeri arasında yüksek düzeyde ve anlamlı 
pozitif bir iliĢki vardır. Ülkelerin gelir düzeyinin artması kanser alanındaki ortalama etki değerinin 
de yüksek çıkmasına neden olmaktadır.  

Kansere yönelik doğrudan tedavi harcamalarının yüksek olması kanser alanındaki 
ortalama etki değerinin de yüksek olması sonucuna yol açmaktadır. KiĢi baĢına düĢen kanser 
araĢtırma harcamaları ile kanser alanındaki ortalama etki değeri arasında pozitif bir iliĢki çıkmıĢtır. 
Zira kanser araĢtırmalarına ayrılan kaynağın artması kanser alanındaki ortalama etki değerinin de 
artmasına neden olmaktadır (Tablo 148).  

Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından gerçekleĢtirilen 2008 yılı Ar-Ge Faaliyetleri 
AraĢtırması sonuçlarına göre; Türkiye‘de 2008 yılında Ar-Ge harcamalarının %  44,2‘si özel 
sektör, %  43,8‘ i yükseköğretim ve %  12‘si kamu sektörü tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 2008 yılı 
Ar-Ge Faaliyetleri AraĢtırması sonuçlarına göre kamu kuruluĢları, vakıf üniversiteleri ve ticari 
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sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak 
Türkiye‘de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2008 yılında 6.893 milyon TL olarak 
hesaplanmıĢtır. 

 
Tablo 148.  Bazı Ülkelerin 2004 Yılı Kanser AraĢtırma Harcamaları 

Ülke Tarafından Harcanan  (€, Milyon) 

BirleĢik Krallık 783 

Almanya 324 

Fransa 249 

Ġtalya 115 

Hollanda 65 

Ġsveç 61 

Belçika 42 

Yunanistan 40 

Ġspanya 38 

Danimarka 27 

Norveç 24 

Finlandiya 17 

Ġrlanda 16 

Ġsrail 6 

Polonya 5 

Çek Cumhuriyeti 4,4 

Portekiz 4 

Türkiye 2,9 

Macaristan 2,3 

Avusturya 1,8 

Slovakya 1,7 

Slovenya 1,7 

Estonya 1 

Romanya 0,95 

Lüksemburg 0,61 

Litvanya 0,61 

Letonya 0,61 

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti 0,52 

Ġzlanda 0,08 

Bulgaristan Rapor EdilmemiĢ 

Malta 0 

Avrupa Komisyonu 90,000,000 

Trans-Avrupa Kurumları 10,000,000 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
 
Türkiye‘de gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYĠH) 

içindeki payı % 7,3‘ tür. 2008 yılında gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcaması satın alma gücü paritesi 
cinsinden 7.034 milyon ABD doları olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Kanser insidansı ile kanser alanındaki ortalama etki değeri arasında da pozitif ve anlamlı 
bir iliĢki vardır. Kanser insidansı yüksek olan ülkelerde kanser alanındaki ortalama etki değeri de 
yüksek çıkmaktadır. 

Tüm dünyada kanser insidansında ve mortalite oranlarında dolayısıyla kansere ayrılan 
kaynaklardaki artıĢla beraber kanserle savaĢ konusunda daha ciddi politikalar uygulanmaya 
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baĢlamıĢtır. Kanser; hem AB‘de hem de ABD baĢta olmak üzere birçok geliĢmiĢ ülkede sağlıkta 
öncelikli konular arasında yer almaktadır. Bu politikalar içerisinde kanser araĢtırmaları önemli bir 
ağırlığa sahiptir. 

AB; sağlık ve biyoteknolojide ilerleme kaydedilebilmesi için bilimsel araĢtırmalara 
ayrılan fonun arttırılmasını ana amaçlar arasına koyarak 6 ve 7. çerçeve programlarında 
araĢtırmaya giderek artan fonlar ayırmaya baĢlamıĢtır. Fakat 6. çerçeve programından elde edilen 
veriler kanser araĢtırmalarının desteklenme oranının çok yetersiz kaldığını ortaya koymuĢtur. 
Nitekim bu çerçevede kanser alanında desteklenebilir 5 projeden sadece birine destek verilmiĢtir. 

 
Tablo 149. 1994-2003 Kanser Alanında YapılmıĢ Yayınların Ülkelere Göre Dağılımı 

Ülke Pap. B / GDP Ülke Toplamdaki %si (% ) 

Ġsveç 2.2 Almanya 9.6 

Yunanistan 2.1 B.Krallık 9.1 

Hollanda 2.1 Ġtalya 7.3 

Finlandiya 1.8 Fransa 6.7 

Türkiye 1.7 Hollanda 3.6 

Avusturya 1.6 Ġsveç 2.5 

Ġtalya 1.5 Ġspanya 2.3 

Slovenya 1.5 Ġsviçre 1.6 

Çek Cumh. 1.5 Avusturya 1.4 

Ġsviçre 1.4 Belçika 1.3 

Polonya 1.3 Finlandiya 1.1 

B. Krallık 1.3 Danimarka 0.99 

Belçika 1.3 Yunanistan 0.88 

Almanya 1.2 Norveç 0.82 

Danimarka 1.2 Türkiye 0.77 

Norveç 1.1 Polonya 0.59 

Macaristan 1.0 Çek Cumh. 0.36 

Estonya 0.99 Macaristan 0.31 

Ġspanya 0.93 Ġrlanda 0.26 

Fransa 0.93 Portekiz 0.19 

Slovakya 0.91 Slovakya 0.17 

Ġzlanda 0.83 Slovenya 0.12 

Malta 0.83 Bulgaristan 0.06 

Bulgaristan 0.73 Ġzlanda 0.05 

Ġrlanda 0.72 Estonya 0.03 

Portekiz 0.56 Romanya 0.02 

Letonya 0.51 Letonya 0.01 

Litvanya 0.43 Litvanya 0.01 

Kıbrıs R.C. 0.17 Lüksemburg 0.01 

Romanya 0.14 Kıbrıs R.K. 0.00 

Lüksemburg 0.07 Malta 0.00 

AVRUPA 1.3 AVRUPA 52 

AB-15 1.3 AB-15 47 

ABD 1.4 ABD 48 

Not: Her bir ülkeden yapılan yayınların bu yıllar içinde aldıkları referans sayısının 
toplam referans sayısına oranı ülke bazında verilmiĢtir. Bu tabloda dergilerin impakt faktörleri göz 
önünde tutulmamıĢtır. 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
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ABD; 90‘ lı yıllardan itibaren kanser araĢtırmalarına ciddi destek vermiĢtir. 1996-1997 de 
ABD‘de kanser araĢtırmalarına 5.165 milyar dolar harcanmıĢ ve bu fonun 3.060 milyar doları 
devlet, 16 milyar dolar endüstriel, 305 milyar dolar ise dernek ve vakıflardan gelmiĢtir. 2002‘de 
alınan kararla NIH in bütçesi neredeyse ikiye katlanmıĢ ve NCI‘nın bütçesi de tek baĢına 4.192 
milyar dolar olmuĢtur. 2008 yılında ise bütçe rakamı 6 milyar doları aĢmıĢtır. 

 

 
ġekil 219. KiĢi BaĢı Gelir Düzeyi (dolar) ve Kanser Tedavi Harcamaları (dolar) Arasındaki ĠliĢki 

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
.  
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 ġekil 220. KiĢi BaĢı Kanser AraĢtırma Harcamaları ve Ortalama Etki Değeri  

Kaynak: Yazıhan ve ark. 
 

Kanser AraĢtırmalarına Ayrılan Bütçe ve Dağılımı 
2003 ve 2004 yıllarında Avrupa Kanser AraĢtırmalarını Yönetim Forumun (ECRM)‘nun 

üyelerinden kendi ülkelerine ait kanser araĢtırma fonlarının miktar ve dağılımlarını belirlemeleri 
ve bildirmeleri istenmiĢtir. Bu kiĢilerden gelen bilgiler doğrultusunda belirlenen fon kaynaklarıyla 
doğrudan bağlantı kurulmuĢ ve doğrudan kanser araĢtırmalarına ayırdıkları en son kaynak tutarları, 
üyelerinin isimleri, kaynak dağılımlarının özellikleri (klinik veya temel bilim çalıĢması), bu 
projelerden çıkan yayın sayıları gibi veriler istenmiĢtir. Ayrıca kaynak veren kuruluĢ olarak 
kendilerini tanımlamaları talep edilmiĢtir. Bu çalıĢmada Avrupa‘da 2002-2003 yılları arasında 
ticari olmayan 139 kuruluĢun kanser araĢtırmalarına toplam 1.43 milyar € harcadıkları 
görülmüĢtür. Bu miktar maalesef ülkeler arasında ciddi farklılık göstermektedir. Örneğin Malta‘da 
2002‘de kanserle ilgili hiç bir projeye kaynak ayrılmamıĢken Ġngiltere‘  de bu miktar 388 milyon € 
dur. AB ülkeleri geneline baktığımızda Ġngiltere ve Almanya araĢtırmalara en fazla bütçe ayıran 
ülkelerdir. Bulgaristan gibi bazı ülkeler ise kaynak dağılımlarını ve miktarlarını 
belirleyememiĢlerdir. Bu miktarlar 2004‘de Ġngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde yaklaĢık 
% 30‘ luk bir artıĢ göstermiĢtir. 2002-2006 yılları arasında 6. Avrupa Çerçeve Programı 
kapsamında desteklenen kanser alanındaki projelerin total bütçesinin %  50‘si sebebi açıklamaya 
yönelik mekanizma süreciyle ilintili projeler iken, yaklaĢık %  35 i tedavi % 15 tanı ve çok daha 
azı önleme ve politika geliĢtirmeye yöneliktir. Bunda mekanizmaya yönelik projelerin araĢtırma 
alt yapısı ve malzeme maliyetinin yüksek olması da önemli bir etkendir. 
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ġekil 221. KiĢi BaĢı Gelirde Her 1 Milyar Avro Gelir Ġçin Üretilen Bilimsel Makale 
Kaynak: Eckhouse ve ark. 
 
Genel olarak bakıldığında ve yapılan yazıĢmalar sonunda araĢtırma fonlarının dağılımı 

ve önceliklendirilmesi konusunda Türkiye‘de ciddi sorunlar görülmüĢtür. Sağlık ve kanser 
alanında yapılan çalıĢmaların fonlanmasında her hangi bir öncelik belirlenmediği gibi, proje 
içerikleri ve konu dağılımları, sınıflandırılmalarıyla ilgili veri de elde edilememektedir. 

ABD ile AB ülkeleri arasında kanser araĢtırmaları konusunda ciddi bir fark bulunmakta, 
bu diğer dünya ülkelerinden ve de AB ülkelerinden ABD‘ye bu alanda ciddi beyin göçüne neden 
olmaktadır. Türkiye‘nin çalıĢmalarının yayınlandığı dergilerin 2007 yılında ortalama etki değeri 
beklenenden daha yüksektir. Öte yandan kiĢi baĢı gelirlere göre (GDP) üretilen bilimsel makale 
sayıları mukayese edildiğinde ülkemiz üretkenliği oldukça iyidir (ġekil 210). Bu durum yeterli 
kaynak ayrıldığında var olan potansiyelin daha etkin bir Ģekilde kullanılabileceğini göstermektedir.  

 

ÖZET VE SONUÇLAR: 
KiĢi baĢı gelir düzeyi ve kiĢi baĢı doğrudan kanser tedavi harcamaları ile kiĢi baĢı kanser 

araĢtırma harcamaları arasında doğrusal ve anlamlı bir iliĢki gözlemlenmiĢtir. Ayrıca kiĢi  baĢına 
doğrudan kanser tedavi harcamaları ve araĢtırma harcamaları ile kanser alanında yapılan yayınların 
etki değeri ortalaması arasında doğrusal ve anlamlı bir iliĢki gözlemlenmiĢtir. Türkiye ortalama 
etki değeri açısından diğer tüm ülkelerle anlamlı derecede farklılık göstermektedir ve düĢük bir 
değere sahiptir. Diğer ülkelerde etki değerlerinin daha yüksek görünmesinin nedenleri arasında 
yayın sayısının çok az olması  ve bu yayınlar arasında çok az (yüksek IF)‘ li dergilerde yayın 
yapıldığından bu durumun ortalamayı çok kolaylıkla yükseltebiliyor olması da yer almaktadır. KiĢi 
baĢına düĢen yayın sayısı da Türkiye‘de diğer AB ülkelerine göre belirgin yüksektir. 

Türkiye‘de kanser araĢtırmalarına ayrılan kaynağın arttırılması yanında sağlık 
harcamaları için ayrılan kaynağın kanserle etkin mücadele gibi doğru ve öncelikli alanlarda 
kullanılmasının bilimsel çalıĢmaların etki değerini artıracağı düĢündürmektedir.    

Ülkemizde araĢtırma fonları daha çok kamu kaynaklı olup üniversiteler, TÜBĠTAK, 
Devlet Planlama TeĢkilatı, Sağlık Bakanlığı ve kısmi ölçüde de vakıf ve derneklerin sağlık 
araĢtırmaları için fonları oluĢturmaktadır. Bunun yanısıra ilaç firmaları farklı boyutlarda 
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araĢtırmalara destek vermektedir. Maalesef ülkemizde özel sektörün sağlık araĢtırma fonuna net 
katkısı ve ayrıntısı bilinmemektedir. 

A.B.D. %  39,17‘ lik ortalama ile dünyada kanser konulu makalelere en çok katkıda 
bulunan ülke konumundadır. Batı Avrupa ülkeleri % 5 ila % 8,5‘ lik bir ortalamaya sahipken, Doğu 
Avrupa ülkeleri %  2 seviyesini geçememektedir. Türkiye % 1,22‘ lik ortalama katkı ile Doğu 
Avrupa ülkelerine benzer bir konumdadır. 2000 yılında Türkiye 164 makale ile toplamın %  
0,7‘sini teĢkil etmiĢtir. 2008 yılında Türkiye kaynaklı 757 makalenin dünyada yayınlanan kanser 
konulu makaleler arasında %  1,4‘ lük orana sahip olduğu ve dünya genelindeki artıĢa paralel arttığı 
görülmektedir. 

Türkiye‘de kanser konulu yayınların yaklaĢık % 10‘u epidemiyolojik çalıĢmalar olduğu 
görülmüĢtür. Akciğer, meme ve deri kanserleri son 3 yılda en çok yayın yapılan kanser türleridir. 
Türkiye‘nin çalıĢmalarının yayınlandığı dergilerin 2007 yılında ortalama etki değeri beklenenden 
daha yüksektir. Öte yandan kiĢi baĢı gelirlere göre (GDP) üretilen bilimsel makale sayıları 
mukayese edildiğinde ülkemizin üretkenliği oldukça iyidir. Bu durum yeterli kaynak ayrıldığında 
var olan potansiyelin daha etkin bir Ģekilde kullanılabileceğini göstermektedir.  
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ONUNCU BÖLÜM  
10. HASTA VE HASTA YAKINLARININ SORUNLARI  
10.1. KANSER HASTALARIYLA ĠLGĠLĠ  SORUNLAR 
Kanser özel durumlar ve gereksinimlerin varlığı ile iliĢkilendirilebilecek kronik bir 

hastalıktır. Bu nedenlerle Avrupa Kanser Birlikleri Örgütü (The Association of Avropean Cancer 
Leagues, ECL) kanserli hastalar ve ailelerine yasal güvenceler ve özel hizmetlerin sunumunu  
gerekli görmektedir. Avrupa Kanser Birlikleri Örgütü Haziran 2002‘de Oslo‘da ulusal ve 
uluslararası düzeylerde, kanser hastalarının ve sağlık çalıĢanlarının hak ve sorumluluklarının 
tanınmasına ve güçlendirilmesine yönelik ortak bir bildirge yayınlanmasını kabul etmiĢtir.  

Avrupa Kanser Birlikleri Örgütü, kanserle ilgili pratik bazı önerilerin oluĢturulmasının 
bildirgenin kabul görmesini kolaylaĢtıracağına inanmaktadır. Bu nedenle, Avrupa Kanser Birlikleri 
Örgütü  (Avropean Cancer Leagues,  ECL) ―Avrupa Kılavuzu‖nu hazırlamıĢ ve kabul etmiĢtir. 
Avrupa Birliği üye ülkelerin insan haklarına saygı çerçevesinde bu önerileri kabul etmelerini 
önermektedir.  

 
1. Erken tanı ve tedavi koĢulları: 
Erken tanı ve tedavi koĢulları; sağlığın iyileĢtirilmesi ve beklenen yaĢam süresinin 

uzatılması, kaynakların israf edilmesinin önlenmesi, hastaların sıkıntı ve güvensizlik duygularının 
en aza indirgenmesi için geliĢtirilmelidir. Tüm kanserli hastalar; yaĢ, cinsiyet ve sosyal 
konumlarına bakılmaksızın yaĢadıkları yerde en iyi düzeyde erken tanı ve tedavi koĢullarına sahip 
olmalıdır. 

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır: 

 Mevcut Avrupa standartlarıyla uyumlu kalite standartlarının sağlanması 

 YetiĢmiĢ ve değiĢik alanlardan oluĢan multidisipliner ekip  

 Hastaların bilgiye eriĢim ve iletiĢim olanaklarının kalitesi ve ulaĢılabilirliği  

 Sorulara dürüst ve özenli cevap alabilme hakkı 

 En son teknoloji  

 Klinikle ilgili kılavuzlar 

 Kalite güvencesi  

 Farklı birimler ve sektörler arasında uyum ve devamlılık  

 Hastanın ikinci görüĢ alma hakkı 

 Bekleme sırasının en az düzeyde olması 

 Yürütülen klinik bir çalıĢmaya katılabilme olanağı 

 Bilinçli tercihlerde bulunabilmeye destek olunması 
 

2. Bakım kalitesi  
Bakım kalitesi hasta ve ailelerinin ihtiyaçlarını karĢılayabilecek kapsamlı bir yaklaĢımla 

sağlanmalıdır. Bakım kalitesi hasta ve ailelerinin yaĢam kalitelerini iyileĢtirmeli,  kaynakların daha 
etkin kullanımı sağlanmalıdır.  

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır:  

 Hastalar kendi bakımlarıyla ilgili kararlara doğrudan katılma hakkına sahip 
olmalıdır.  

 Çok sayıda farklı sağlık hizmetinden faydalanabilme (evde bakım, topluma 
yönelik hizmetler)  

 Sağlık, sosyal ve psikolojik hizmetler arasında koordinasyon  

 Ailelere destek olunması  

 Hasta ve yakınlarının ulaĢabilecekleri kaynakların arttırılması 



- 642 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 Ağrı tedavisini de içeren palyatif bakım ve destek tedavisinin sağlanması 

 Klasik tedaviler yanında tamamlayıcı tedavilere entegrasyonda destek  

 Multidisipliner sağlık ekibine ulaĢabilme 

 ÖzelleĢmiĢ kanser hizmetlerine ulaĢabilme 

 Gönüllü kanser cemiyetleri arasında entegrasyon  

 Gizlilik ve saygınlık içerisinde tedavi edilme hakkı 
 

3. Hastalar ile sağlık çalıĢanları arasındaki iliĢkiler:  
ĠliĢkiler, karĢılıklı saygı ve güven içinde geliĢtirilmelidir. ĠliĢkiler görev ve 

sorumluluklarla iliĢkili haklara göre tanımlanmalıdır.  

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır:  

 Konsültasyon ve iletiĢim için yeterli zaman ayrılması 

 En kaliteli bakım hakkı 

 Özgür seçim hakkı 

 Tanı, tedavi, bakım ve hastalığın seyri ile ilgili bilgilendirilme ya da 
bilgilendirilmeyi istememe hakkı 

 Uygun bir ortamda bilgi edinme hakkı 

 Ġzin verme ya da vermeme hakkı 

 KiĢisel tıbbi dökümanlara ulaĢım hakkı 

 Gizlilik hakkı 

 ġikayetlerin dinlenmesi ve cevaplandırılması hakkı 

 Ġstenildiğinde ailenin sürece katılma hakkı 
 

4. Hastanın bilgilendirilmesi  
Hastalar ve ailelerinin; hastalığı en iyi Ģekilde anlaması ve baĢa çıkabilmesi, üzüntü ve 

streslerinin azaltılması için bilgiye ulaĢımları desteklenmelidir. Bilgi sağlık çalıĢanlarından 
alınabileceği gibi, internet, dergi, televizyon v.b. dıĢ kaynaklardan ve kanser cemiyetlerinden 
alınabilir.  

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır: 

 TartıĢma ve iletiĢim  

 Yazılı rehberlerin bulunması (hastaneler, terminal bakım merkezleri ve 
hizmetlerle ilgili) 

 Güvenilir ve kanıta dayalı bilgilerin sağlanması için kılavuzlar ve standartların 
bulunması 

 Sağlıkla ilgili derneklerin bilgiye ulaĢmadaki rolleri  
 

5. Hastalar ve yakınlarına psikolojik destek sağlanması 
Hastalar ve yakınlarının; tanı, tedavi ve tedavi  sonrası süreçlere uyumları için duygusal 

ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla psikolojik desteğin sağlanması esastır.  

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır:  

 Hastalığın her döneminde psikolojik desteğe ulaĢabilmek 

 Sağlık çalıĢanlarının, psikolojik destek ve iletiĢimle ilgili uygun eğitimlerinin 
sağlanması 

 Tüm kanser bakım merkezlerinde psikoloğun bulunması 

 Kanser derneklerinin hastane içinde ve toplum düzeyinde rol almaları 

 Destek grupları 
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 Hastalara destek amaçlı haberleĢme ağının ve eski hastaların deneyimlerinin 
paylaĢılmasının geliĢtirilmesine yönelik internet teknolojileri  

 Eski hastalar, yeni hastalara gönüllü destek sağlayabilir  

 Kanserle ilgili telefon yardım hattının kurulması 

 Destek ve kendine yardım gruplarının önemi 
 

6. Sosyal destek ve maddi yardımlar  
Zor durumda olan hasta ve ailesine, kanserin doğrudan ya da dolaylı olarak getireceği ek 

yükleri önleyecek Ģekilde sosyal ve maddi destek sağlanması olanakları geliĢtirilmelidir. Bakım 
sunanların ihtiyaçları da önemlidir.  

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır: 

 Maddi yardımın nereden ve nasıl bulunacağı konusunda yol gösterilmesi  

 Yasal haklar ve bunlara baĢvuru konusunda yardım  

 Hastalık süresince ve hastalık sonrası dönemde desteğin sağlanması 

 Gerektiğinde aile bireylerine özel desteğin sağlanması 

 Kanserli çalıĢanlara özel güvencelerin sağlanması (hastalık izni, yarım gün 
çalıĢma, iĢten çıkarılmama garantisi) 

 Duyarlı gruplara (göçmenler, iĢsizler) ve kanserle iliĢkili sakatlığı bulunanlara 
yardım 

 Eğitim ve iĢ imkânlarının sağlanması 

 Özel pratik destekler  
 

7. Rehabilitasyon  
Hastalara tedavi sırasında ve sonrasında rehabilitasyon olanağı sunulmalıdır. Bu, 

hastalara daha iyi bir yaĢam kalitesi, duygusal iyilik hali ve sağlığın yeniden kazanılmasını 
sağlayacaktır. Rehabilitasyon tam kapsamlı (fiziksel, sosyal  psikolojik, ruhsal, ve  mesleksel) ve 
multidisipliner bir yaklaĢım gerektirir. 

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır:  

 Rehabilitasyona tam kapsamlı yaklaĢım  

 Rehabilitasyon, tedavinin bir parçası olarak hastaya özgün olmalıdır  

 Kanser tedavileri, tedavinin yan etkileri ve tedavi sonrası dönem ile ilgili 
sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi 

 Tedavi yan etkilerinin azaltılması ve önlenmesi (örneğin tedavi sonrası 
depresyon)  

 Düzeltici ameliyat olanağı  

 ĠĢ bulma olanaklarının kolaylaĢtırılması  

 ĠĢ yerine adaptasyon sürecinde önyargı ve damgalamanın önlenmesi 
noktasında desteğin sağlanması  

 Banka kredisi ve sigortadan faydalanma olanağının sağlanması  

 Evde bakım  

 Kendi kendini yönetmenin desteklenmesi  

 Hasta ve yakınlarına, kendi bakım ve ihtiyaçları konusunda daha fazla kontrol 
imkanının sağlanması  

 

8. Palyasyon (Rahatlatıcı tedavi)  
YaĢamın son günlerinde, hasta ve ailesine desteğin iyileĢtirilmesi,  problemlerin en aza 

indirilmesi konusunda palyatif tedavi ve bakımın sağlanması ve ulaĢılabilirliği desteklenmelidir 
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Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır: 

 Hastaya göre uyarlanmıĢ ve esnek çözümler 

 Hastanın son anını geçirmek istediği yeri seçme ve hastalıkla ilgili 
Ģikâyetlerinin etkin olarak kontrol altına alınması hakkı  

 Ölüm öncesi ve sonrası aileye desteğin sağlanması  

 Genel ve özel palyatif bakıma ulaĢımın kolaylaĢtırılması  

 Multidisipliner ekibe ulaĢabilme  
 

9. Hasta savunuculuğu  
Hastaların savunulması, en iyi tedavinin sağlanması ve en iyi sonuca ulaĢılması için 

hastaların sağlık çalıĢanlarıyla aktif birlikteliğini ve ortaklığını güçlendirmelidir. Bu, optimum 
tedavi ve sonucun oluĢmasına yardım edecektir. Hasta savunması aynı zamanda, hizmetlerin 
planlanması ve geliĢtirilmesinde hastaların rolünün dikkate alınmasıdır. 

 
Bunlara iliĢkin önemli noktalar Ģunlardır: 

 Yetkili makamlarda ve hastanelerde hasta derneklerinin desteğinin alınması  

 Hasta dernekleri ile paydaĢlar arasında yapıcı diyalogun sağlanması  

 Farklı organizasyonlar arasında haberleĢme ağının geliĢtirilmesi  

 Hastaların etkin Ģekilde savunmalarını yapabilmeleri için destek ve eğitimin 
sürekli sağlanması 

 Düzeltici ameliyat olanağı 

 ĠĢ bulma olanaklarının kolaylaĢtırılması 

 ĠĢ yerine adaptasyon sürecinde önyargı ve damgalamanın önlenmesi 
noktasında desteğin sağlanması  

 Banka kredisi ve sigortadan faydalanma olanağının sağlanması 

 Evde bakım  

 Kendi kendini yönetmenin desteklenmesi  

 Hasta ve yakınlarına, kendi bakım ve ihtiyaçları konusunda daha fazla kontrol 
imkânının sağlanmasıdır 

 

10.2. KANSER HASTALARININ VE YAKINLARININ TALEPLERĠ  
Kanser Hastalığı KarĢısında Mevcut Durum 
Türkiye‘de kanser hastalarına sunulan hizmetler son yıllarda oldukça geliĢmiĢtir. 

Ülkemizdeki kanser hastaları tedavilerini devlet desteğiyle de iyi bir Ģekilde sürdürebilmektedir.  
Kanserle ilk kez karĢılaĢan hastaların ve yakınlarının bu konudaki bilgisizlikleri hem 

toplumsal, hem bireysel sorunlar yaratmaktadır. Özellikle kadın kanserlerinde (meme ve rahim) 
aile birliğinin bozulduğu gözlenmektedir. Cehaletten dolayı kanser hastalığı ölümcül diye 
düĢündüklerinden kanser hastası kadınlar eĢleri tarafından terk edilebilmektedir. Hastanın ve hasta 
yakınlarının doktor ve bu konuda uzman merkezler tarafından bilgilendirilmesi konusunda önemli 
sıkıntılar yaĢanmaktadır.  

Kanser hastalığı ile tanıĢan hasta ve hasta yakını doktor eĢliğinde uzun bir maratondan 
geçmektedir. Bu sırada çoğu hasta sıkıntı yaĢamakta ve ortaya çıkan sorunlar nedeni ile bir kısmı 
tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalmaktadırlar. Ya hastalar uzak yerden tedavi merkezine 
geldiği için kalacak yer sorunu yaĢamakta ya da hasta yakınları kanser tedavisinin yüksek maliyeti 
yüzünden çoğunlukla tedaviden vazgeçmektedir. 

Kanser hastasının meslek edinme ve para kazanma hakkı bulunmalıdır. Çünkü kanser 
hastasının tedavi masrafları yüksektir. Ağır kanser vakaları tedavi sürecinde aile birliğini ve maddi 
imkânları yok etmektedir. Bu nedenle devlet tarafından hastaların örgütlenmeleri desteklenmeli, 
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örgütlenen hastalara yasal dayanak hazırlanmalı ve bu örgütler kanser hastalarının haklarını 
savunacak mekanizmaya kavuĢturulmalıdır. 

Merkezden uzak veya coğrafi imkânsızlıklarından dolayı   tedavi amaçlı Ġstanbul, 
Ankara, Bursa, Ġzmir, Adana gibi büyük Ģehirlerde tedavi olmayı seçen hastaların en çok yaĢadığı 
sorunlar maddi imkânsızlıklarından dolayı bunu erteleme ve bu nedenle de zaman aĢımına 
uğramaktır. Hastalığa ilk yakalanıldığı esnada hastanın ailesi elinde birikmiĢ parasını harcamakta 
tereddüt dahi etmemekte ancak zamanla elindeki para tükendiğinden borçlanmaya gidilmekte, 
komĢu, arkadaĢ ve aile çevresinden  yeterince borçlandıktan sonra da tedaviye gitmek veya hekime 
ulaĢmak imkânsız hale gelmektedir.  

Ġl ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma vakıflarının hastalara yardımı 
konusunda ise mevzuatta kesin bir hüküm bulunulmadığından kanser hastalarına yol ve konaklama 
yardımı mülki amirlerin inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu da zaman zaman sıkıntılara yol 
açmaktadır. Örneğin bir vali veya bir kaymakam bu inisiyatifi çok iyi niyetli kullanırken bazıları 
da bu inisiyatifi  kullanmamakta veya kullanmak için çaba sarf etmemektedir.  

 Ülkemizde gıda maddelerinin sağlık açısından denetimi Tarım ve Köy ĠĢleri 
Bakanlığının uhdesindedir. Özellikle tarım ürünlerinin denetiminin layıkıyla yapılamadığı 
bilinmektedir. Ġhraç ürünlerinde bile zaman zaman yaĢanan sorun, kontrolün çok daha sınırlı 
olduğu iç piyasaya yönelik üretimde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Çiftçi özellikle tarım 
ilaçlarının kullanımında son derece bilinçsizdir, hatalı ilaç kullanımı (çok miktarda ve zaman 
faktörü dikkate alınmadan) tarım ilaçlarının bitkilerle insana geçtiğini düĢündürmektedir. Tarım 
ilaçlarının kanser oluĢumunda önemli bir etken olduğu bu noktada gözden kaçırılmaması gereken 
bir durumdur.  

Kanser hastalarının sorunları ise daha çok baĢta ilaç olmak üzere tanı ve tedavi 
hizmetlerine eriĢimde yaĢanmaktadır. Tıpta Uzmanlık Sınavı‘nın ―klinik tıp eğitimi‖  kalitesini 
olumsuz etkilemesi sonucunda, hekimlerin klinik yaklaĢımları zayıflamıĢ, çok fazla tetkik talebine 
karĢılık, sonuç alınmasında zafiyet yaratmıĢtır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık 
harcamalarının azaltılması amacıyla haklı olarak tetkik ve ilaç kullanımına kısıtlamalar getirmiĢtir. 
Bu durum ne yazık ki gerçekten gerekli durumlardaki eriĢimi de olumsuz etkilemektedir. Benzer 
Ģekilde, kanser ağrısında kullanılan ilaçlara eriĢim de sorunludur. Transdermal olarak kullanılan 
ağrı bantları ve oral ağrı kesici gereksinimi zaman zaman SGK‘nın öngördüğü değerden fazla 
olmakta, bu durum hastanın gereksiz yere ağrı çekmesiyle sonuçlanmaktadır. Kanser ilaçlarına 
eriĢimde getirilen sınırlamalar en azından sağlık kurulu raporuna binaen azaltılmalıdır.  

Kanser hastalığındaki artıĢa rağmen onkoloji alanında hizmet veren hekimlerin sayısı 
son derece yetersiz kalmaktadır. Bu durum Tam Gün Yasası sonrasındaki olası ayrılmalar ile daha 
da olumsuz etkilenecektir. Sağlık hizmetlerine özellikle Anadolu‘dan eriĢim kısıtlıdır. Yeni 
kurulan merkezlere rağmen, hastalar deneyimin daha yüksek olması nedeniyle büyük merkezleri 
tercih etmektedir. Hekim eksiği olan yerlere ―6 ay-bir yıl rotasyon uygulaması‖  kabul görmemiĢtir. 
Buna karĢılık, özellikle kontrol hastalarının seçilmiĢ merkezlerde günübirlik ya da iki günlük kısa 
rotasyonlarla kontrolleri daha uygulanabil ir ve ekonomik bir seçenek olarak görünmektedir. 
Hastaların merkezi sistemle kaydı ve hekimlerin uçakla ulaĢımının mümkün olduğu bölge devlet 
hastanelerinde toplanmaları en azından takip hastaları açısından kolaylık getirebilir ve hem 
ekonomik hem de uygulanabilir bir modeldir.  

Hasta hakları konusundaki yaratılmaya çalıĢılan bütün duyarlılığa rağmen, hekimlerin 
bir kısmının olumsuz yaklaĢımı konusunda sıkıntılar devam etmektedir. Bunda hasta sayısının çok 
olmasının yanısıra, hekimlerin meslek algılarındaki bir deformasyonunun da etkili olduğu yargısı 
yanlıĢ olmayacaktır. Ne olursa olsun, kanser hastalığı diğer hastalıklardan daha farklı bir 
duyarlılığı gerektirmektedir. Onkoloji alanında hizmet veren hekimler diğer meslektaĢlarına göre 
manevi olarak daha fazla baskı altındadır ve bu durum mesleki tükenmiĢliğe yol açmaktadır. Bu 
nedenle tıbbın bu özel alanında çalıĢan hekimlerin yetiĢtirilmesinde pozitif ayrımcılık sağlanması, 
bireysel duyarlılığın sürdürülmesi açısından gerekli görünmektedir. Bu yaklaĢım, ülkemizdeki 
yetersiz olan onkolog sayısının artırılmasında da olumlu sonuçlara neden olacaktır. Zira onkoloji 
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yukarıda sözü edilen manevi yük nedeniyle çok fazla tercih edilen bir branĢ değildir. Bu durum 
hematoloji ve medikal onkoloji yan dal ihtisasına olan baĢvuruların yetersizliği ile de aĢikardır.  

Hastalara ve ailelerine psikolojik destek verilmesi büyük önem taĢımaktadır. Tedavideki 
bütün ilerlemelere rağmen hastalığın ölümle aynı anlamda anılmasının önüne geçilememiĢtir. 
Bütün hastalar ve özellikle yakınları için uzman psikologlar tarafından hastalık psikiyatrisi 
yaklaĢımı büyük önem taĢımaktadır.  

 

Kanser Hastalarının YaĢadıkları Belirli Sorunlar 

 Medikal gereksinimi olan ancak ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından 
ödenmeyen medikal giderlerin gerek sosyal güvenlik gerekse de sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma 
vakıflarınca oldukça sınırlı olarak karĢılanması konusunda sıkıntılar yaĢanmaktadır. 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının da görüĢleri alınmak sureti ile tanı alan her 
hastanın inanç terapisi yapılması, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman kiĢilerin kendi din adamlarından 
terapi desteği alması konusunda sıkıntılar yaĢanmaktadır. 

 Psikolojik desteğin yeterli olmaması büyük bir sorundur. Hastalığın teĢhisinde 
verilmeye baĢlanacak psikolojik destek, tedavi baĢarısını artırabilmesinin yanında hem yaĢam 
süresini uzatacak hem hayat kalitesini artıracaktır. Psikolojik destek hizmetlerinin artırılması 
faydalı olacaktır. 

 Kanser pahalı bir hastalıktır, tanı ve tedavi için gerekli iĢlemler için sıra 
bekletilmekte özellikle uzun süreli randevu gibi anlamsız zaman kayıpları kanser hastalarının 
yaĢam kalitelerini önemli oranda düĢürmekte ve tedavi gereksinimleri için özel kurumlara 
yönlendirme yapılmaktadır.  

 Kanser hastaları umut tacirlerinin eline düĢmektedir. Suistimal edenler için ise 
yasal yaptırımlar yeterli değildir. 

 Diğer illere tedavi için giden maddi durumu iyi olmayan hasta ve  yakınları 
kalacak bir yer sıkıntısı yaĢanmaktadır. 

 Kanser hastalarının evde bakımı konusunda önemli sıkıntılar yaĢanmaktadır. 

 Kanser hastası çocuklara uygun eğitim ortamı sağlanamamaktadır. 

 Kanser hastalarının yoğun tedavi dönemlerinde iĢlerine son verilmesi veya 
çalıĢabilir durumda olanlara iĢ verilmemesi sıkıntıları yaĢanmaktadır. Kanser hastaları iyileĢtikten 
sonra dahi iĢ bulamamaktadır. 

 Ġhtiyacı olan kanser hastası çocuk ve gençlere eğitim öğretimleri için düzenli 
burs  sağlanamamaktadır. 

 Hastanelerde yetersiz yatak sayısı nedeniyle tedaviye geç baĢlanması söz 
konusu olabilmektedir. 

 Terminal dönemindeki kanser hastalarının evlerine gönderilmeleri ve 
kaderleriyle baĢ baĢa bırakılmaları önemli sorunlardan biridir.  

 Tedavi alınan bazı 3. basamak sağlık kuruluĢlarında azarlanma, yasadıĢı 
ücretler alınması vb. sıkıntılar yaĢanmaktadır. 

 Bazı ilaçların temininde güçlük yaĢanması veya SGK‘  dan muaf olanları, Türk 
Eczacılar Birliği (TEB)'nin geç temin etmesi  tedavinin aksamasına yol açmaktadır. 

 Kanser tedavisi için bir algoritma olmalıdır. Ġnsanlar tanılarını aldıktan sonra 
ne yapacaklarını bilememektedirler. Doktorlar sadece kanser değil her türlü hastalıkta 
kendi anlayıĢlarına bırakılmadan hastaları yönlendirmek konusunda meslek içi eğitime tabii 
tutulmalıdır. 

 

ÖZET VE SONUÇLAR 
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kanserli hasta ve hasta yakınlarının 

karĢılaĢtıkları ciddi sorunlar vardır. Avrupa Kanser Birlikleri Örgütünün yayımladığı kılavuzlar bu 
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sorunları gidermede ülkemiz için önemli bir rehber olma niteliğindedir. Bu önlemlerin 
uygulanmasında hastaların da örgütlenmesi teĢvik edilmelidir. 

Kanserli hasta ve hasta yakınlarının komisyon sunumunda özellikle çözüm bekledikleri 
konular Ģunlardır; 

 Kanserli hastaların tedavilerinde önceliklendirme yapılmaması, tanı ve 
tedavide gerekli iĢlemler için sıra bekletilmesi ve uzun süreli randevular ile hastaların özel 
kurumlara yönlendirilmesi, 

 Kanser hastalarını suistimal eden umut tacirleri için yasal önlemler 
alınmaması, 

 ġehir dıĢından gelen hastalar için kalacak yer sorunu olması, 

 Kanserli hastaların ekonomik ve iĢ imkanları yönünden desteklenmesi, 

 Hastalara yönelik basit tedavi algoritmalarının olmaması, 

 Tanı anında baĢlayan ve ölümden sonra da devam eden bütünleyici bir palyatif 
bakımın ülkemizde olmaması, 

 Kanserli hastalarda ruhsal ve manevi desteklerin sıkça göz ardı ediliyor olması. 

 
KAYNAKLAR 

1. http://www.avropeancancerleagues.eu/patient-support.html 
2. 07.07.2010 tarihli Kanser Konusunda Kurulan TBMM AraĢtırma Komisyonu Tutanağı, Engin 

Öztürk (Kansere KarĢı El Ele Platformu) sunumu 

http://www.europeancancerleagues.eu/patient-support.html
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BÖLÜM ÖZETLERĠ, 
 

SONUÇ VE 
 

ÖNERĠLER 
 
 
 
 
 
 
 

"Tedavisi olmayan hastalık yoktur, 
Tedavisinin olmadığını düşünen hasta vardır." 

KOMİSYON 
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BÖLÜM ÖZETLERĠ , SONUÇ VE ÖNERĠLER 
I - BÖLÜM ÖZETLERĠ  
 

1. KANSER HASTALIĞI HAKKINDA GENEL BĠLGĠ  
1.1 Kanserin Tanımı 
Kanser hücrelerin kontrolsüz Ģekilde çoğalması demektir. Bu çoğalma sırasında kanser 

hücresinde, normal hücrelere göre yapısal farklılıklar çıktığı gibi, iĢlevleri açısından da farklılıklar 
ortaya çıkacaktır; bazen hücre normalde yaptığı iĢlevlerini yapamazken, bazen de normalde 
olmayan yeni iĢlevleri de yapmaya baĢlayabilecektir. Anormal Ģekilde çoğalmaya baĢlayan bu 
hücreler bulundukları yerdeki doku ve organları iĢgal edecek hatta daha uzaktaki organları iĢgal 
edecek ve iĢgal ettiği bu bölümlerin görevlerini engelleyecektir. Kontrol dıĢı büyüme ve diğer 
dokuları istila etme bir hücreyi kanser hücresi yapmaktadır. Tedavi edilmeyen kanser ciddi bir 
hastalıktır ve ölüme neden olabilir. 

 Kanserin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Belli bir tür kansere yakalanma 
olasılığını artıran her Ģey risk faktörüdür. Pek çok risk faktörünün direkt olarak hastalığa neden 
olup olmadığı bilinmemektedir. Risk faktörlerinin bilinmesi önemlidir. Kanser hastalığı için iki 
grup risk faktörü vardır. Bunlar değiĢtirilebilir faktörler ve değiĢtirilemeyen faktörlerdir. 
DeğiĢtirilemeyen faktörler yaĢ, cinsiyet ve aile öyküsüdür. DeğiĢtirilebilir faktörler ise çevresel 
etkenlerdir. 

 KiĢinin genetiği, kanser geliĢimine doğrudan yatkınlık yaratabildiği gibi, 
kiĢinin çevresel faktörlere karĢı verdiği yanıtta da etkilidir. Yani genetik yapı çevresel faktörlerin 
zararlı etkilerine kiĢinin daha duyarlı ya da daha dirençli olmasında belirleyici bir faktördür. 

 

1.2 Kanserin Belirtileri 
Kanserin belirtileri çok çeĢitlidir. Belirtiler, hastalığın bulunduğu organa ve vücuttaki 

yayılım derecesine göre değiĢiklikler gösterir. Ayrıca aynı hastalık, kiĢiden kiĢiye farklı belirtiler 
de gösterebilir. 

 

1.3 Kanserin Tarihçesi 
Kanser modern zamanlara has olmayıp, yüzyıllardır var olan bir hastalıktır. Ancak genç 

yaĢlara oranla daha çok ilerleyen yaĢlarda görülen bir hastalık olduğu için bugün dünya 
nüfusundaki artıĢ ve insanların ulaĢtıkları nispeten ileri yaĢların da etkisiyle geçmiĢe oranla daha 
sık görülmektedir. YaĢam beklentisinin bugünkü düzeylere yükselmesi çok sayıda ölümcül 
hastalığın ve diğer bulaĢıcı hastalıkların kontrol altına alınması ya da tedavi edilebilmesi sayesinde 
gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca klinik tanı koyma ihtimalini artıran ve daha kesin kanser tanısı koyma 
imkânı sunan kayda değer ilerlemeler, dönemlerde farkına varılmayan daha çok kanser vakalarının 
teĢhis edilmesine yol açmaktadır. 

Ancak kanser yükünde göreceli artıĢa neden olan etmenlerin yanısıra, etiyolojik ajanlara 
maruz kalmadaki artıĢ sebebiyle de kansere yakalanan insanların sayısında mutlak bir artıĢın 
olduğu aĢikârdır. Örneğin; sigara içmenin akciğer kanseri üzerindeki etkileri 20. yüzyılın 
baĢlarında çok nadir görülen bir kanser türünü bir yüzyıl sonra birçok toplumda en sık görülen 
kanser haline getirmekte büyük rol oynamıĢtır. 

 

1.4 Kanserin Önemi 
Halk sağlığı açısından en önemli hastalıklar; en sık görülen, en sık sakat bırakan ve en 

çok öldüren hastalıklardır. Bu açıdan bakıldığında; 
2000‘ li yılların baĢında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanmıĢken, 2030 

yılında; 27 milyon insanın kansere yakalanacağı, 17 milyon insanın aynı yıl yaĢamını kanser 
nedeniyle yitireceği ve 75 milyon insanın kanserle yaĢıyor olacağı tahmin edilmektedir. 
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Günümüzde kanser en sık ölüm nedenleri arasında, birçok geliĢmiĢ ülkede, kalp-damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Ülkemizde de 0-1 yaĢ grubu hariç tutulursa ölüm 
nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta ve 10 ölümden en az birisi kanser nedeni ile 
olmaktadır. 

Görülme sıklığı ve yüksek ölüm oranına ek olarak uzun süreli bir hastalık olması 
nedeniyle oluĢturduğu iĢgücü kaybı, topluma getirdiği sosyal ve ekonomik yükü daha da 
arttırmaktadır. 

Ayrıca, kanser tetkik ve tedavilerinin pahalı yöntemler olması da bireye getirdiği yük 
yanısıra devlete de önemli bir yük getirmektedir. Bunun yanısıra kanıtlanmamıĢ yöntemlerin 
kanser tedavisinde kullanılmaya çalıĢılması geliĢmiĢ ülkelerde bile önemli bir sorun olarak 
karĢımıza çıkmaktadır. Böyle yöntemleri tercih eden hastalar ya gerçek kanser tedavisini alamadan 
ölmekte ya da gerçek tedaviye daha geç baĢlamakta ve tedavi kimi zaman güç kimi zaman da 
imkânsız bir hale gelmektedir. 

Sonuç olarak Ģu söylenebilir ki; kanser bir halk sağlığı sorunudur ve bu sorunun getirdiği 
tıbbi, sosyoekonomik ve ruhsal problemlerle ancak topyekûn bir savaĢ ile baĢa çıkılabilir. 

 

1.5 Kanser Yapan Etkenler: Kanserojen ve Ko-Kanserojen 
―Kanserojen (karsinojen)‖  terimi genellikle insanlarda yaĢ bazında kanser insidansını 

artıran bir madde, karıĢım ya da maruziyete atıfta bulunur. Kokanserojen ise; tek baĢına normal 
hücrenin kanserojenik yapıya dönüĢümüne sebep olmamakla birlikte kanserojenik etkili diğer 
etmenlerle birlikte kanser oluĢumunda rol oynayan maddelerdir. Ko-kanserojen terimi, genelde 
kendi baĢlarına kanserojenik olamayan maddeleri tanımlamak için kullanılır. Bir kimyasal madde, 
tek baĢına kanserojen olmasa da baĢka bir madde ile etkileĢerek kokanserojenik etki gösterebilir.  

Kanserojen tespiti; insanlarda epidemiyolojik çalıĢmaların, denek hayvanlarında uzun 
vadeli biyotahlillerin ve mekanizmaya dair veriler ile diğer ilgili bilgilerin bilimsel 
değerlendirmesini temel alan bir faaliyettir. Dolayısıyla, kanserojenlerin tespiti oldukça zor ve 
uzun takip gerektiren bilimsel bir süreçtir. Her bir veri kaynağı genel değerlendirmede ayrı bir rol 
oynar. Ġnsanlarda kanserojen risklerin değerlendirmesi üzerine uluslararası kanser araĢtırmaları 
ajansı olan IARC (International Agency on Research of Cancer) tarafından düzenli aralıklarla 
kanserojen monografları çıkarılmaktadır. Bu monograflarda; mevcut bilimsel verilere göre 
kanserojenik maddeler 4 ana grupta incelenir. Grup I‘de insanlar için kesin kanserojen madde 
(karıĢım) ya da maruz kalım durumları. Bu gruptaki maddelerle ilgili olarak insanlarda kanser 
yapıcı özellik bakımından ―yeterli kanıt‖  vardır. Grup II‘de muhtemel kanserojen madde (karıĢım), 
ya da maruz kalım durumları ile Ģüpheli kanserojen maddeler (karıĢımlar) ya da maruz kalım 
durumları yer almaktadır. Bu maddelerle ilgili olarak kanser yapıcı özellik bakımından yeterli 
kanıt yoktur, ancak bu konuda zayıf bazı ipuçları vardır. Grup III‘de ise; insanlar için kanserojenik 
olarak sınıflandırılamayan maddeler (karıĢımlar) ya da maruz kalım durumları yer almaktadır. Bu 
gruptaki maddeler, Grup I ve Grup II‘de yer almayan maddelerdir ve bu maddelerin kanser 
oluĢundaki önemleri açık değildir. Bazı çalıĢmalarda zayıf bilgiler elde edilmekle birlikte bu 
konudaki bilgiler çeliĢkilidir. Grup IV‘de çalıĢmalar sonucunda insanda kanser meydana getirme 
özelliği bakımından herhangi kanıt bulunamamıĢ olan maddeler yer almaktadır.  

 

1.6 Sigara ve Kanser 
 Tütün kullanımı önlenebilir ölüm ve hastalık nedenlerinden biridir. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri tütün kullanımına bağlı ölümün dünyada ikinci sırada geldiğini 
göstermektedir. Dünyada 15 yaĢ üstü nüfusun yaklaĢık üçte biri sigara içmektedir. Sigara içenlerin 
çoğunun da geliĢmekte olan ülkelerde yaĢadığı bildirilmiĢtir. Türkiye‘de 15 yaĢ üstü nüfusta 
erkeklerin yaklaĢık % 45‘ i, kadınların yaklaĢık % 15‘ i sigara içmektedir. 

Tütün içimi 13 farklı kansere neden olmaktadır: Akciğer, ağız boĢluğu, geniz ve sinüsler, 
yutak, gırtlak, yemek borusu, mide, pankreas, karaciğer, idrar torbası, böbrek, serviks uteri ve 
miyeloid lösemi.  
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Akciğer kanseri sigaranın neden olduğu tüm kanserler arasında sigarayla 
iliĢkilendirilebilen en yüksek orana rastlanan kanser türüdür. Sigara içme süresi içicilerde artan 
kanser riskinin en önemli belirleyicisidir ve bu risk içilen sigara adedi ile orantılı olarak 
artmaktadır. Tütün içimi tüm histolojik akciğer kanseri risklerini artırmaktadır. 

Yakın zamanda gerçekleĢtirilen sigara ve kanser meta-analizlerinden elde edilen 
tahminler ikna edici bir biçimde erkek ve kadınlarda sigara ile iliĢkilendirilen kanser risklerinde 
benzerlik göstermektedir. 

Tütün dumanı içerdiği polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve tütüne özel nitrozaminlerle 
(örneğin NKK) insanlarda en yaygın kanserojendir. Sigara içme yoluyla kanserojenlerin nefes 
yolundaki epitel hücrelere kronik biçimde tatbiki, azalan metabolik detoksifikasyon halinde 
moleküler lezyonlara yol açabilir, onarım kabiliyetini azaltabilir, hücresel savunma 
mekanizmalarını aĢarak akciğer kanserine yol açabilir. 

Dünya genelinde takriben 1.3 milyar insan sigara içmektedir ve bu da tütünü önlenebilir 
hastalık ve ölüm nedenleri arasında ön sıralara koymaktadır.  

Tütün yasağına yönelik kanunlar ülkemizde de vardır ve MPOWER kriterleri ve istekleri 
konusunda iyi bir noktada bulunulmaktadır. 

Tütün kontrolü hedefinin baĢarılı olabilmesi için uluslararası birliklerin ve kurumların 
koordineli desteğinin yanısıra ülke bazındaki devlet kurumlarının, akademik kuruluĢların, 
profesyonel birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin de koordineli bir yapıda çalıĢması 
gerekmektedir. 

 

1.7 Enfeksiyon ve Kanser 
Dünya genelinde kanserlerin takriben % 15-20'si enfeksiyon yapıcı ajanlara 

bağlanabilinir. Bu oran kaynakları düĢük seviyedeki ülkelerde geliĢmiĢ ülkelere oranla daha 
yüksektir. 

Belirli enfeksiyon yapıcı ajanların insanlarda tetiklediği yaygın kanserler arasında; 
hepatit B virüsü (HBV) ile veya hepatit C virüsü (HCV) ile iliĢkilendirilebilen karaciğer kanseri, 
insan papilloma virüsü ile iliĢkili rahim ağzı kanseri veya diğer kanserler, epstein-sarr virüsü 
(EBV) ile iliĢkili lenfomalar ve diğer kanserler, insan T hücresi virüsü (HTLV) ile iliĢkilendirilen 
lösemi, insan herpes virüsü 8 (HHV8) ile iliĢkilendirilen kaposi sarkomu, helicobacter pylori (H. 
pylori) ile iliĢkilendirilen mide kanseri ve schistosoma haematobium ile iliĢkilendirilen idrar yolu 
kanseri sayılabilir. 

HPV, EBV, HTLV1 ve HHV8 karsinogenezde hücresel dönüĢümü hücre döngüsünün, 
telomer/telomeraz sisteminin, hücre ölümünün ve diğer hücresel süreçlerin düzenlenmesini 
değiĢtirerek hızlandıran onkoproteini kodlayarak doğrudan bir rol oynarlar. 

HBV, HCV ve H. pylori gibi diğer enfeksiyon yapıcı ajanlar dolaylı bir rol oynamakta 
ve kronik bir iltihabı tetikleyerek doku nekrozunu ve yenilenmesine neden olmaktadır. HIV de 
dolaylı bir rol oynar ve diğer onkojenik enfeksiyonlara bağıĢıklığı azaltmak suretiyle kanser riski 
üzerindeki etkisini gösterir. 

Son yirmi yılda kanserle iliĢkili enfeksiyon ajanlarına iliĢkin çeĢitli stratejiler 
geliĢtirilmiĢtir. Bunlar H. pylori'ye karĢı antibiyotik tedavisi ve HBV ile HPV'ye karĢı iki önleyici 
aĢıdır.  

Hepatit B insidansının azaltılması için eriĢkin yaĢ grubundaki aĢılama hizmetlerinin 
yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, eriĢkin bağıĢıklanmasında farkındalığın 
artırılması, Hepatit B bağıĢıklaması için tanımlanan hedef risk gruplarının geniĢletilmesi 
gerekmektedir. AĢılanması gerekli ikinci yaĢ grubu adölesan çağıdır. Adolesan çağı aĢılama 
hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi ve ilköğretim çağı yakalama kampanyalarının 
sürdürülmesi stratejiyi gerçekleĢtirecek diğer etkinlikler olmalıdır. Bebeklik çağı aĢılama 
hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi üzere GBP (GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı) 
kapsamında primer immunizasyonun tamamlanması, doğum sonrası ilk 48 saat içerisinde Hepatit 
B ilk dozunun uygulanması hedefe ulaĢmak için elzemdir.  
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Ülkemizde 30 yaĢ üzeri kadınlarda HPV prevalansı % 4-5 arasındadır. Ancak son 
yıllarda bazı üniversitelerimizce yürütülen çalıĢmalarda 30 yaĢ üzeri kadınlarda % 20 gibi oldukça 
yüksek oranlar saptanmıĢtır. Bu anlamda ülkemizde yeni nesillerde değiĢen cinsel aktiviteye bağlı 
olarak HPV prevalansının gelecekte batılı ülkelerdekine benzer oranlara yükselebilme riski vardır 
ve dikkatli olunmalıdır. ġu an için servikal kanser sıklığı az olsa da, gelecekte bizleri bekleyen bu 
risk nedeni ile hem servikal kanser taramalarına devam edilmeli hem de uygun Ģartlar oluĢtuğunda 
rutin HPV aĢılamalarına geçilmesi tartıĢılmalıdır. 

KSDB ve HPV tarama testleri ilgili literatürleri yakın takip etmekte, HPV taramaları ile 
ilgili pilot çalıĢmalar yürütmektedir. Yeterli bilimsel veriler ile beraber ülkemiz Ģartlarında maliyet 
etkin bir tablo oluĢması halinde KETEM‘ lerde rutin HPV taramaları gelecekte önerilebilir. 

HPV enfeksiyonu ile mücadelede hedefe ulaĢmak için eriĢkin yaĢ grubuna yönelik 
strateji farkındalığın artırılmasıdır. Üreme sağlığı programlarına entegre halk eğitimleri ve riskli 
grupların eğitimi amaca yönelik etkinlikler olacaktır.  

Ayrıca enjeksiyon güvenliği sorunlarından kaynaklanan bulaĢıcı hastalıkların önlenmesi 
için, sağlık personeline güvenli enjeksiyon uygulama becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. 
Güvenli enjektör atık kullanımının yaygınlaĢtırılması, güvenli enjektör atık kutularının uygun 
bertarafının sağlanması, sağlık personeline yönelik eğitimlerin yaygınlaĢtırılması ve sürekliliğinin 
sağlanması uygulanacak etkinlikler arasındadır. 

 
1.8 Alkol ve Kanser 
Alkol içimi, madde bağımlılığı dıĢında, kanser, yaralanmalar, ruhsal ve davranıĢsal hastalıklar, 

gastrointestinal rahatsızlıklar, kalp damar hastalıkları, immünolojik bozukluklar, akciğer hastalıkları, kas ve 
iskelet sistemi rahatsızlıkları, düĢük doğum ağırlığı ve artmıĢ düĢük riskini içeren üreme ile ilgili 
bozukluklar ve doğum öncesi hasarlar gibi 60 değiĢik hastalık ve rahatsızlığa neden olmaktadır.  

Alkolle bağlantılı ölümlerin; bütün ölümlerin % 3,2'sini temsil ettiği belirtilmektedir.  
Alkol içimi, insanlarda bilinen en önemli kanser sebeplerinden biridir. Alkol tüketen kiĢilerde 

ağız, boğaz, karaciğer, gırtlak, yemek borusu kanseri riski yüksektir. Meme kanserini arttırdığına dair 
kanıtlar da vardır. Alkol alan kiĢilerin sigara tüketiyor olmalarının bazı ağız ve boğaz kanserlerinin riskini 
daha da yükselttiği belirtilmektedir. Aflatoksin dıĢında baĢka hiçbir beslenme faktörünün kanserojen etkisi 
hakkında bu derecede güçlü ve tutarlı kanıt bulunmamaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi alkol 
alımının yüksek olduğu bazı topluluklarda, alkol-bağlantılı kanser (ve alkol-bağlantılı diğer hastalıkların) 
yükü ciddi boyutlardadır. 

Ülkemizde kayıt dıĢı alkol tüketiminin fazla olduğu düĢünülmektedir. Mevcut veriler ile 
Türkiye‘de alkol tüketimi çok ciddi oranlarda görülmese de, gelecekde kanser yükü açısından önemli bir 
sorun teĢkil edebilecektir. Belirtilen nedenlerle, alkolün zararlı etkileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 
toplumun bilinçlendirilmesine yönelik projelerin uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
1.9 Diyet, Obezite,  Fiziksel Aktivite ve Kanser 
Bireylerin günlük enerji (kalori) ihtiyacı  yaĢa, cinsiyete, aktiviteye, genetik ve fizyolojik 

özelliklere, hastalık durumuna (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaĢlı, iĢçi, sporcu, kalp-
damar, Ģeker, vb. hasta) göre değiĢmektedir. Günlük yaĢamda esas olan yeterli ve dengeli 
beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme; insanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak 
uzun süre yaĢaması ve yaĢam kalitesini artırması için besleyici değerleri açısından 4 grup altında 
toplanan gıdalardan (Et, Yumurta ve Kurubaklagiller /Süt ve Süt Ürünleri/ Taze Sebze ve 
Meyveler / Ekmek ve Tahıl Ürünleri), vücut için gerekli olan besin ögelerinin her birinden 
(protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler, mineraller ve su) günde 3 ana, 2 veya 3 ara öğün olmak 
üzere, yeterli ve dengeli miktarlarda alınması ve vücutta uygun Ģekilde kullanılmasıdır.  

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre obezite; sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında 
anormal ve aĢırı miktarda yağ birikmesidir. Obezite sınıflaması beden kitle indeksi (BKĠ)‘ne göre 
(kg/m2) yapılmaktadır. BKĠ değeri 30 kg/m2 üzerinde olanlar obez  (ĢiĢman) olarak 
değerlendirilmektedir. 2005 yılında yapılan bir projeksiyona göre dünyada yaklaĢık 1.6 milyar 
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yetiĢkin (15 yaĢ üzeri) aĢırı kilolu, en az 400 milyon yetiĢkin ise obezdir. 5 yaĢ altındaki 20 milyon 
çocuğun da aĢırı kilolu olduğu belirtilmektedir.  

2015 yılında Dünya‘da yaklaĢık 2.3 milyar yetiĢkinin aĢırı kilolu ve 700 milyon‘dan 
fazla kiĢinin de obez olacağı tahmin edilmektedir. Harcanandan daha fazla enerji alımı ve/veya 
fiziksel aktivitenin az veya çok az oluĢu obezite ile yakından iliĢkilidir.  

Fazla kilolu olmak kanser riski ile ilgili iliĢkilendirilen önemli yaĢam faktörlerindendir. 
Kadınlarda meme kanseri (ileri yaĢlardaki kadınlar), endometriyal kanser ve karaciğer, kolon ve 
yemek borusu kanserleri ile obezite arasında bir iliĢki vardır. Obezite ve fiziksel aktivitenin 
olmaması kolon, endometriyal, böbrek ve yemek borusu kanserlerinin % 30‘u ile 
iliĢkilendirilmiĢtir. Ġleri yaĢtaki kadınlardaki meme kanserininde % 30‘u için aynı durum söz 
konusudur. Günde 30 dakika olacak Ģekilde haftanın birçok gününde egzersiz yapma (bu egzersiz 
30 dakika normal tempoda yürüyüĢ yapmak ile de olabilir) bile tek baĢına meme ve kolon kanseri 
riskini düĢürebilir. YaĢı 20 ve üzerinde olan yetiĢkinler için beden kitle indeksi değerinin 25‘ in 
altında olması amaçtır.  

DSÖ verilerine göre, ne yazık ki ülkemiz gerek dünya ülkeleri arasında gerekse AB 
ülkeleri arasında kilolu nüfus oranı en yüksek ülkelerden biridir. Bu nedenle obezite mücadelesi 
kanser önleme konusunda ülkemizin en önemli sağlık stratejilerinden birisi olmalıdır ve Sağlık 
Bakanlığının baĢlatmıĢ olduğu Obezite Kontrol Programı her yönü ile desteklenmeli ve takip 
edilmelidir. 

 

1.10 Kanser Epidemiyolojisinde Ailesel Kanserlerin Rolü 
Kanser oluĢumunda, çevre ve gen iliĢkisi çok karmaĢık bir iliĢki olup, etkin bir kanser kontrol 

politikası geliĢtirilmesi için çevre faktörlerinin ve genetik yatkınlıkların birlikte incelenmesi gerekir. 
Ancak Ģu ana kadar ülkemizde genetik yatkınlıkların kanserlerdeki rolünün incelenmesinin 
üniversitelerin araĢtırma yapılanmaları içinde kalmıĢ olduğu, elde edilen bulguların toplum düzeyine 
taĢınamamıĢ bulunduğu gözlemlenmektedir. Bunun ana nedenlerine yönelik yapılması gereken 
çalıĢmalar aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir:  
1- Kanser için risk oluĢturacak bölgesel çevre risk haritaları ülkemiz için geliĢtirilmelidir.  
2- Kanser kontrolünde saptanan ―çevresel etkenleri kontrol etmek genetik nedenleri kontrol etmekten 

daha etkin çözümler üretebilir‖ inancı kırılmalıdır. 
3- Kanserin genetik temelleri ve farklı kanserlere yol açan genetik değiĢiklikler konularında gerekli 

bilimsel çalıĢmalara ağırlık verilerek kanser yatkınlık ya da direnç genleri tanımlanmasına 
çalıĢılmalıdır.  

4- Genetik çalıĢmaların yüksek maliyeti genetik yatkınlıklar konusunun göz ardı edilmesine neden 
olmaktadır. Dolayısıyla, bu çalıĢmalara ağırlık verilebilmesi için gerekli bütçelerin sağlanması 
konusunda gayret sarf edilmelidir. 

5- Ailesel/bölgesel kanser birikimlerini saptamaya yönelik kanser kayıt sistemleri tasarlanmalı ve 
geliĢtirilmelidir.  

6- Kamusal ihtiyaçlara yönelik toplum tabanlı genetik çalıĢmaları desteklenmelidir. Bu tür 
çalıĢmalarda kamusal kurumların (KSDB ya da olası bir Onkoloji Enstitüsü) yetkili ve mali olarak 
etkin bir duruma getirilmeleri önemlidir. 

Ülkemizde, genetiğin farklı hastalıklarda sunduğu erken tanı, semptom öncesi tedavi ve 
bireye özel tedavi gibi koruyucu hekimlik hizmetilerinin kanser konusunda da verilmesi konusunda 
çalıĢılmalıdır.  

 
1.11 Radyasyon ve Kanser 

 Ġonize Radyasyon 
Parçacık veya elektromanyetik dalga formundaki radyasyon etkileĢtiği atomların 

elektronlarını koparacak kadar yeterli enerjiye sahipse atomlar yüklü hale gelir ve iyonlaĢmıĢ olur. Bu da 
iyonlaĢtırıcı radyasyon olarak adlandırılır. EtkileĢim sonucunda oluĢan iyonlar, hücrelere hasar veren 
kimyasal değiĢimlere neden olabilecek kapasitedirler. Parçacık veya elektromanyetik formdaki 
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radyasyon, etkileĢtiği atomları iyonlaĢtırmada yeterli enerjiye sahip değilse iyonlaĢtırıcı olmayan 
(noniyonizan) radyasyon olarak adlandırılır. 

ĠyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kalmak kaçınılmazdır. Ġnsanlar hem X ıĢınlarına hem de gama 
ıĢınlarına doğal kaynaklardan (kozmik radyasyon ve taĢta ve toprakta bulunan radyoaktivite dâhil) ve 
tipik olarak daha düĢük oranda da olsa insan yapımı kaynaklardan maruz kalırlar. 

Ġnsanların iyonlaĢtırıcı radyasyona maruz kaldıklarında oluĢabilecek etkiler ise Ģu Ģekilde 
sınıflandırılmıĢtır:  

1. Erken etkiler; radyasyona maruz kalınır kalınmaz oluĢan etkilerdir ve deterministik (belirli) 
etkiler olarak adlandırılır. 

2. GecikmiĢ etkiler; etkileri yıllar sonra açığa çıkar ve stokastik (olası) etkiler olarak 
adlandırılır. 

Deterministik etkiyle sonuçlanan radyasyon ıĢınlanmasının eĢik doz seviyesi insanlar için 
yaklaĢık 250 mSv civarındadır. Bu eĢik dozun üstünde, doz miktarlarına bağlı olarak farklı biyolojik 
reaksiyonlar oluĢmaktadır. Doz miktarı arttıkça etkilerin Ģiddeti de artmaktadır. Neyse ki yüksek dozda 
radyasyon ıĢınlanması olan kazalar oldukça azdır ve yüksek dozda radyasyon almıĢ kiĢiler için tıbbi 
tedavi imkânları oldukça geliĢmiĢtir ve geliĢmeye de devam etmektedir.  

Stokastik etkilerin kesin olarak oluĢması söz konusu değildir, fakat ıĢınlanma miktarı arttıkça 
oluĢum olasılığı da artmaktadır. Stokastik etkilerin en önemli çeĢidi kanserdir (lösemi-kan kanseri). 
Teorik olarak üreme hücreleri ıĢınlamaya maruz kaldığında genetik bozukluklar olabilir. Ancak, 
HiroĢima, Nagasaki ve Çernobil‘de meydana gelen olaylar sonrası hayatta kalan insanlar üzerinde 
yapılan çalıĢmalarda herhangi bir genetik bozukluk gözlenmemiĢtir. 

Çernobil nükleer kazasının ardından 20 yılı aĢkın bir süre geçmiĢtir ve 2065 yılına kadar bu 
kaza nedeniyle Avrupa‘da 16.000 tiroid kanseri vakası ve 28.000 baĢka kanser vakası olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu tamamen matematiksel yaklaĢımla beklenen bir değer olup, bu kadar kiĢinin kanser 
olacağı anlamını kesinlikle taĢımamakla beraber, modellemenin doğru olduğu varsayıldığında bile 
2065‘e kadar meydana gelebilecek kanserlerin çok azının Çernobil‘e bağlı olacağı hesaplanmaktadır. 

Bu tahminler büyük oranda belirsiz olsalar da Çernobil kazasının olası etkisinin mertebesinin 
bir göstergesidir. Bugüne kadar görülmüĢ en büyük radyolojik kazanın neden olduğu kanser yükünün 
ulusal kanser istatistiklerinin izlenmesi yoluyla tespit edilebilmesi olası değildir. Gerçekten de 
Avrupa‘da kanser insidansı ve mortalitesinin zaman trendlerinin analiz sonuçları, Ģu anda en çok 
kontamine olan bölgelerde tiroit kanseri dıĢında, kanser oranında Çernobil kazasında ortaya çıkan 
radyasyona açıkça atfedilebilir herhangi bir artıĢ gösterilmemektedir. 

Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(IAEA) ve benzeri çeĢitli bağımsız kuruluĢlar, iyonlaĢtırıcı radyasyondan korunma ile ilgili olarak elli 
yıldan fazla bir süreden beri tavsiye niteliğinde yayınlar yapmaktadırlar. Bu tavsiyelerin yaptırım gücü 
olmamasına rağmen, ülkeler bu tavsiyeleri kendi koĢullarına göre uyarlar ve yürürlüğe koyarlar.  

Radyasyondan korunmanın amacı, yararlı ıĢınlanmalara izin verirken radyasyonun potansiyel 
zararlı etkilerine karĢı insanların korunmasıdır. 

 

 GüneĢ IĢıkları ve Ultraviyole Radyasyon 
GüneĢ ıĢığı en önemli ultraviyole ıĢın yayma kaynağıdır ve örneğin Kafkasya kökenli 

Avustralyalılar gibi, yüksek oranda günıĢığına maruz kalan açık tenli halkın yaĢadığı yerlerde 
çeĢitli türlerde cilt kanserlerine neden olmaktadır. 

GüneĢ ıĢığı skuamöz ve bazal hücre kanserlerinin ve kutanöz melanomanın sebebi olarak 
görülmektedir. 

Genetik olarak belirlenen güneĢ ıĢığına duyarlılık güneĢ yanıklarına eğilimli olma, zayıf 
bronzlaĢma yeteneği ve kızıl saç ve çillerle iliĢkilendirilmektedir. 

Yapay ultraviyole ıĢıması kaynakları kapalı mekânda bronzlaĢma amacıyla ultraviyole 
lambası kullanımı Ģeklinde pek çok ülkede yaygınlaĢmıĢtır. Kapalı mekânda bronzlaĢma iĢlemine 
30 yaĢından önce baĢlandığında, kutanöz melanom ve skuamoz hücre kanserleri riski artıĢı ile 
iliĢkilendirilmektedir. 
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GüneĢten korunma gölgede durma, giysiler ve Ģapka giyilmesine dayalı olmalıdır. GüneĢ 
koruyucular sadece vücudun giysi veya Ģapka ile korunamayan bölgelerine uygulanmalıdır. 

GüneĢe fazlaca maruz kalmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir. Bu husus özellikle çocuk 
ve ergenleri korumak için önemlidir. GüneĢte yanmaya meyilli kiĢiler için yaĢam boyunca aktif 
koruyucu önlemler alınmalıdır. 

Cilt kanseri münhasıran değilse bile çoğunlukla beyaz derili insanlarda görülen bir 
hastalıktır. Ġnsidansı açık tenli insanların ultraviyole ıĢığa daha fazla maruz kaldığı Avustralya gibi 
yerlerde en yüksek düzeye ulaĢmaktadır. Cilt kanserlerinin en baĢta gelen çevresel nedeni güneĢe 
maruz kalmaktır ve ultraviyole ıĢığın güneĢ tayfının cilt kanseri görülmesiyle ilgili bileĢenini 
temsil ettiği düĢünülmektedir. Suni güneĢ ıĢığı kaynakları, örneğin güneĢ yatakları ve güneĢ 
lambalarına maruziyetin melanom riskini de artırdığı bilinmekte ve bu etki özellikle bu maruziyet 
gençlikte ya da erken eriĢkinlikte baĢladığında daha da belirgin hale gelmektedir. 

 

 Elektromanyetik Radyasyon ve Cep Telefonları 
Elektrik enerjisi iletimiyle üretilen düĢük frekanslı elektromanyetik alanlar çocukluk 

dönemi lösemisi riski artıĢı ile iliĢkilendirilmiĢtir ama bulgular kesin değildir. Bu iliĢki gerçek olsa 
da aĢırı vakaların sayısı muhtemelen çok az olacaktır. 

Mobil telefonların yaydığı elektromanyetik dalga maruziyeti birçok çalıĢmada 
araĢtırılmıĢtır. Mobil/cep telefonlarının uzun süreli ve yoğun kullanımı orta derecede gliyoma, 
parotid bezi tümörleri ve akustik nöroma riski artıĢı ile iliĢkilendirilebilir, fakat bulgular 
tartıĢmalıdır ve bu çalıĢmalarda yanlılık ortadan kaldırılamamaktadır. 

Radyo frekansı ile ilgili olarak mevcut bilgiler mobil telefon kullanımı ile bağlantılı 
herhangi bir beyin kanseri aĢırı riskini ve diğer neoplazma risklerini göstermemektedir. 

ELF alanları ile ilgili olarak mevcut bilgiler, toplumun çoğu tarafından (>% 99) 
karĢılaĢılması olası maruziyet seviyelerinde tüm (çocukluk dönemi) lösemi ve diğer kanserlerde 
aĢırı artıĢ riskinin göz ardı edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bugüne kadar ELF alanları ve lösemi veya diğer kanser türleri riski arasında olası bir 
iliĢki olduğunu gösteren ikna edici biyolojik veya biyofiziksel bir destek yoktur. 

Uzun yılardır yapılan çalıĢmalar birçok farklı bulguyu ortaya koymuĢ ama kesin bir etki 
ile ilgili bir sonuç elde edilememiĢtir. Uluslararası alanda çeĢitli konularda araĢtırmalar yapan bazı 
kuruluĢların araĢtırmalarında özetle, geniĢ halk sağlığını ilgilendiren bu konuda yapılan 
çalıĢmaların sonuçlarına göre cep telefonu ve baz istasyonları çevresinde yaĢayanların kanser 
olduğuna iliĢkin bir bulguya rastlanmadığı belirtilmiĢtir. Bu konu ile ilgili bir bulgu bulunamayan 
bazı araĢtırmalar Ģöyledir: 
 

a. New England Journal of Medicine, 2001 Cellular telephone use and brain Tumors 
b. Journal of the National Cancer Institute, 2001 Cellular telephones and cancer  
c. Journal of the National Cancer Institute, 2006 Cellular telephones use and cancer risk 
d. British Medical Journal, 2006 Mobile phone use and risk of glioma in adults 
e. Avropean Journal of Cancer Prevention, 2007 Use of mobile phones in Norway and risk of 

intracranial tumours 
f. British Journal of Cancer, 2008 Mobile phone use, exposure to radiofrequency electromagnetic 

field and brain tumour: A case-control study 
g. Interphone, 2010 Dünyanın en geniĢ kapsamlı araĢtırmasını yürüten Interphone ÇalıĢma Grubu 

(Interphone Study Group) raporunun sonuçları açıklandı. Interphone‘un 10 yıldır 13 ülkede 30 
yaĢ üstü 5 binden fazla katılımcı ile gerçekleĢtirdiği araĢtırmanın ara raporunda cep 
telefonlarının kansere yol açtığına iliĢkin kesin bir sonuca varılmadığı belirtiliyor. 

h. National Cancer Institute, Bethesda  2008 değerlendirmesinde, baz istasyonları ve mobile 
telefonların dramatik yaygınlaĢması ve kullanılmasında dramatik artıĢ olmasına rağmen 1975-
2005 yılları arasında yaĢ grupları ile birlikte beyin ve sinir sistemi tümörlerinde artıĢ olmadığı 
değerlendirmesi yapılmıĢtır. 
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i. American Journal of Epidemiology, 2004 Cellular telephone use and acoustic navroma 
j. British Journal of Cancer, 2005 Mobile phone use and risk of acoustic navroma, Results of the 

Interphone case-control study in the five North Avropean countries 
k. Navrology, 2005 Cellular telephones and risk for brain tumors: A population-based incident 

case-control study 
l. American Journal of Epidemiology, 2005 Long-term mobile phone use and brain tumor risk 

Bu alanlarda kısa süreli (akut) vücutta oluĢabilecek sıcaklık artıĢını göz önüne alarak 
belirlenen, diğer sağlık etkilerini göz önüne alan ve uzun süreli (kronik) maruziyete iliĢkin ulusal 
ve uluslararası standartlar dünyada henüz oluĢturulmamıĢtır. Yapılan deneysel çalıĢmalar kısa 
süreli maruziyette bir etki gözlenmese dahi maruziyetin uzaması sonucunda önemli etkilerin ortaya 
çıkabileceğini ileri sürmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde baz istasyonlarında olduğu gibi 
yıllar boyunca bu alanlara maruz kalan kiĢilerde söz konusu alanların sağlık açısından ne etki 
yapacağı henüz bilinmemektedir.  

Bugün birçok ülkede EM alanların ileride görülebilecek olası zararlarına karĢın ― Ġhtiyat 
Ġlkesi" kuralının uygulanması benimsenmiĢtir. 

Ülkemizde EM alanlarından halkı ve çalıĢanları korumaya yönelik oluĢturulacak yasa, 
yönetmelik ve uygulamalarda ihtiyat ilkesinin göz önüne alınması/alınmaya devam edilmesi 
gerekliliği ilkesiyle, 2001 yılında çıkartılan Yönetmelik ile ve Yönetmelikte uygulanan ihtiyati 
tedbirlerle Avrupa Birliği‘nin de ötesinde çok daha katı standart değer uygulanmaktadır. Örneğin 
Avrupa Birliği‘ne üye ülkelerde GSM 900 için elektrik alan Ģiddet değeri, E= 41 V/m olarak kabul 
edilmiĢken, ülkemizde bu değer E= 10 V/m olarak 10 yıldır uygulanmaktadır. 

Ülkemizde, ortam olarak; baĢta 18 Avrupa ülkesi olmak üzere dünyada en az 42 ülkenin 
kabul ettiği Uluslararası ĠyonlaĢtırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP)‘nun 
belirlediği değerler kabul edilmiĢ, ancak bunun yanısıra ihtiyati tedbir olarak cihaz baĢına bu 
değerin ¼‘ü uygulamaya alınmıĢtır.  

 Baz istasyonlarının kurulma ve iĢletilmesi esnasında iĢletmeciler tarafından uygulanacak 
hükümler 2001 yılında çıkartılan ve daha sonra 16.05.2009 tarihinde yeniden yayımlanan 
Yönetmelik ile belirlenmiĢtir. Bilimsel gerçekler doğrultusunda ihtiyaç duyulması durumunda 
gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir. 

Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda herkesin sorumluluğu olmalıdır. 
ġimdiye dek yapılmıĢ olan elektromanyetik alanların sağlık ve biyolojik etkileri araĢtırmaları 
hakkında toplumun tüm kesimlerinden etkin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yapılacak 
araĢtırmalara da gerekli destekler verilmelidir ki, toplum araĢtırma sonuçlarına göre ikna olabilsin 
ve konu hakkında bilgi ve güven sahibi olsun.  

Yüksek Gerilim Hattı (YGH) ve trafolardan kaynaklı EM alanların IARC tarafından 2B 
sınıfı kanserojen ilan edilmiĢ olması nedeniyle YGH altında ve yakınındaki yerleĢim birimlerinin 
tespit edilerek güvenli mesafeye alınmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu önlem 
Devlet Planlama TeĢkilatının 2007-2013 yılları için hazırladığı 9. Kalkınma Planı Çevre Özel 
Ġhtisas Komisyon Raporu ve Avrupa Birliği Elektrik Ġletim Koordinasyon Birliği (UCTE) 
direktiflerince de önerilmektedir. 

 
1.12 Çevresel Faktörler ve Kanser 
Çevrede pek çok kanserojen madde bulunabilmekte ve tüm insanlar vücutlarında bu 

kirletici maddelerin izlerini taĢımaktadırlar. Kanser oluĢunda çevresel faktörlerin yeri büyüktür. 
Yapılan araĢtırmalar, çoğu kanserin üçte ikisinin (% 67) bazı çevresel faktörlerle (bir baĢka görüĢe 
göre bu değer % 80‘dir) iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. Bu araĢtırmalar, çevresel faktörler arasında 
olan sigara kullanımı, alkol içiminin varlığı ve gıda, aynı zamanda radyasyona, enfeksiyöz ajanlar 
ile hava, su ve toprakta bulunabilen maddelere maruz kalma ile kanser arasında bir iliĢkili 
olduğunu göstermektedir. Yine, kanser nedeniyle ölümle birleĢtirilen major çevresel faktörlerin 
değiĢtirilmesiyle birlikte, yani yaĢam Ģeklinin değiĢtirilmesiyle birlikte bu etkilerin ortadan 
kaldırılabileceğini veya en az düzeye düĢürülebileceğini ortaya koymaktadır.  
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Bu nedenle, kanserle mücadelede önlenebilir nitelikte olan çevresel etmenlerin 
azaltılması önemlidir. Bu alandaki ilk sorumluluk, çevresel etmenlerin kontrolünden sorumlu olan 
resmi otoritelere düĢmektedir.  

Çevresel etmenlerle ilgili sorumluluklar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de birden fazla 
bakanlığın yetkisi dahilindedir. Ülkemizde, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde mevzuatın 
günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak güncellendiği bilinmektedir. Ancak, bu otoriteler, görevli 
oldukları alandaki tehlikelerin önlenmesini teminen, mevcut düzenlemelerin uygulamalarını 
yerinde kontrol etmek ve denetlemek üzere yeterli altyapıya ve uzmana sahip olmalı ve çok yıllık 
denetim programları ile potansiyel tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdırlar.  

 

1.13 Gıda Kaynaklı Riskler ve Denetim Sistemleri 
i.Gıda Kaynaklı Riskler 
Ġnsanların sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri 

gereklidir. Güvenli olmayan gıdaların tüketimi insan sağlığı için ciddi tehlikeleri beraberinde 
getirdiğinden yeterli ve dengeli beslenirken güvenilir gıdaya ulaĢmak da önemlidir. Gıda maddesi, 
doğası gereği, insana sağlığı açısından gerekli olan birçok ögenin yanısıra, sağlığa risk unsuru 
olabilecek birçok tehlikeyi de yapısında bulundurabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel gıda güvenliği endiĢelerini; ―mikrobiyolojik 
tehlikeler‖ , ―kimyasal tehlikeler‖ , ―gıda kaynaklı hastalıkların taranması ve izlenmesi‖ , ―yeni 
teknolojiler‖ , ―ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi‖  baĢlıkları altında 
sınıflandırmıĢtır.  

Gıda güvenliği açısından önemli olan biyolojik tehlikeler; bakteriyel, fungal, viral ve 
paraziter etkenler nedeniyle oluĢabilir. Ġntensif yetiĢtirme programlarının uygulanmasıyla, bu 
tehlikeler içerisinde yer alan hayvansal gıdalardan insana geçmesi muhtemel zoonotik ajanlara 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan hastalıklar özellikle dikkat edilen bir konu haline gelmiĢtir. 
Ġnsan ve hayvan sağlığı için büyük sağlık sorunları oluĢturan zoonotik hastalıklar, geliĢmiĢ 
ülkelerde uygulanan eradikasyon programlarıyla kontrol altına alınmıĢ ve bazılarının (tüberküloz 
ve bruselloz) tamamen ortadan kaldırılması sağlanmıĢ veya yalnızca sporadik olgular düzeyine 
indirilmiĢtir. Ancak ülkemizde adı geçen hastalıklar halen güncelliğini koruyan hastalıklardandır.   

Gıda kaynaklı kimyasal tehlikeler kapsamında; hayvancılıkta ve bitkisel üretimde verimi 
arttırmak amacıyla hatalı ve bilinçsiz olarak kullanılan veteriner ve zirai ilaç kalıntıları ile çevresel 
kaynaklardan bulaĢan poliklorlu bifeniller, dioksin ve ağır metaller veya gıda iĢleme aĢamalarında 
oluĢan polisiklik aromatik hidrokarbon bileĢikleri, nitrozaminler, ambalaj materyalinden kaynaklı 
polivinil klorür benzeri maddeler sayılabilir. Gıdaların yapısındaki doğal toksik bileĢenler ve 
alerjenler gıda güvenliği kapsamında göz önüne alınması gerekli önemli unsurlardandır. Ayrıca, 
gıda katkı maddelerinin tekniğine uygun olarak kullanılması ve öngörülen dozlarda sadece izin 
verilen gıdalara uygulanmasının kontrolü büyük öneme sahiptir. Bunların dıĢında gıda üretimi 
sürecinde ortaya çıkan atık ve artıkların çevreyi kirletmeyecek Ģekilde kontrolü ve ortamdan 
uzaklaĢtırılması da gıda güvenliği ve çevre hijyeni açısından büyük önem taĢımaktadır. 

GeliĢen teknolojiyle doğru orantılı olarak üretimde kimyasalların kullanım oranı 
artmaktadır.  Sanayi artık ve atıkları çevre kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Böylece gıda 
hammaddelerinin çevre kirliliğine bağlı olarak yapıya istenmeden giren ya da insan eli ile katılan 
maddelerden kaynaklanan kontaminant (bulaĢ) ve kalıntı yükü artmaktadır.  

Bu maddelerle ilgili koruma düzeylerinin belirlenmesindeki karar çok yönlü risk analiz 
prosedürleri izlenerek verilmekte ve uluslararası düzeyde belirlenmiĢ olan değerler ulusal 
mevzuata taĢınmaktadır. Ülkemizdeki koruma seviyelerinin belirlenmesinde Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığı yetkilidir.  AB ile uyum sürecinde olmamız nedeniyle bu maddeler için yasal sınırların 
belirlenmesinde Birlik değerleri esas alınmaktadır. 

Gıda kaynaklı risklerden özellikle proses kontaminatları, kalıntı ve kontaminantlar ile 
gıda katkı maddeleri grubunda yer alan bazı maddeler insanlarda oluĢan kanser vakaları ile 
iliĢkilendirilmektedir. 
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GeliĢmiĢ ülkeler, gıda kaynaklı risk etmenlerinin gıdalarla alım miktarlarını sürekli 
kontrol altında tutmak üzere, riskli gıdaları belirleyerek çok yıllık izleme programları oluĢturmakta 
ve yürütmektedirler. Ülkemizde de aflatoksin, ağır metal, pestisit baĢta olmak üzere belli riskler 
için çok yıllık kontrol planları oluĢturularak yürütülmektedir. Bu tip çalıĢmaların yapılmasında 
uygun altyapıya sahip olmak önemlidir. Ülkemizde bu alanla ilgili altyapının geliĢtirilmesi 
yönünde çalıĢmalar yürütülmekte olup, analizlerde kullanılmakta olan cihaz altyapısı 
geliĢtirilmiĢtir. Diğer yandan,  bu konuda yetkili bakanlıkta hem laboratuvar bazında hem denetim 
aĢamasında yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmadığı hususuna hem kamu tarafından hem de 
paydaĢlar tarafından iĢaret edilmektedir. Bu nedenle bu alandaki sorunların etkin olarak izlenerek 
kontrolünün gerçekleĢtirilebildiğinden  bahsedilmesi güçleĢmektedir.   

 

1.13.2. Dünyada ve Türkiye’de Gıda Denetim Sistemleri 
Gıda iĢi, kurallara uygun olarak üretim yapılmadığı ve potansiyel tehlikeler göz ardı 

edildiği takdirde birçok tehlikeyi beraberinde getirebilen üretim kollarındandır. Üstelik, gıda 
iĢletmelerinde üretilmekte olan gıda üretimi zincirinde halk sağlığını tehdit edebilecek muhtemel 
ihlallerin kamu tarafından sürekli kontrolü ve analiz edilmesi hem maliyet açısından çok yüksek 
olan hem de fiziki olarak uygulanması imkansız olan bir durumdur. Dolayısıyla, piyasaya 
güvenilir gıdanın arzında ―konu uzmanlığı‖  belirleyici role sahiptir. Toplum sağlığını doğrudan 
ilgilendiren gıda üretimi, muhafazası ve dağıtımı gıda iĢletmecisinin keyfiyetine bırakılamayacak 
konulardandır. Bu alandaki düzenlemelerde tüm üretim basamaklarında gıda güvenliğinin, 
dolayısıyla halk sağlığının güvence altına alınabilmesi için geliĢmiĢ ülke örnekleri de dikkate 
alınarak, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

Gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin yeter sayıda olması ve etkinliği 
önemlidir. ―Ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi‖  Dünya Sağlık Örgütü‘nün 
küresel gıda güvenliği endiĢelerini açıklarken iĢaret ettiği temel konulardan biridir. GeliĢmiĢ 
ülkeler mevcut idari ve beĢeri kapasitelerini güçlü temellere oturmuĢtur. Her bir gıda maddesi ile 
ilgili tehlikeleri alanında uzman kurumları aracılığı ile belirlemektedirler. Sonrasında da potansiyel 
riske sahip gıdalara yönelik çok yıllık denetim programları ile riskleri sürekli izlemektedir. Yeni 
ortaya çıkan bir riskin varlığı durumunda ise; ihtiyati tedbir kurallarını uygulayan bu ülkeler, risk 
oluĢturabilecek gıdalarda daha sıkı denetim esasına dayanan, malın üretiminin veya ülkeye 
giriĢinin kısıtlanmasını da içeren çok daha sıkı tedbirleri kapsayan düzenlemeler sayesinde 
gecikmeksizin etkin yaptırımlar uygulayabilmektedirler. GeliĢmiĢ ülkelerde, düzenli olarak 
yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarla gıdalardan kaynaklanan infeksiyon ve intoksikasyonlara 
iliĢkin sağlıklı bir veri tabanı bulunmakta, epidemiyolojik ve bilimsel verilere dayanarak halk 
sağlığını korumaya yönelik oluĢturulan stratejilere dayalı olarak gıda güvenliği sistemleri 
geliĢtirilmektedir.  

Ülkemizde ise; bu alandaki düzenlemelerin uygulaması Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 
görev alanındadır. Ülkemizin gıda güvenliği sistemlerini inceleyen uluslararası kuruluĢların 
raporlarında ülkemizdeki gıda güvenliği sisteminin zayıf olduğu ve mevcut idari ve beĢeri 
kapasitenin güçlendirilerek geliĢtirilmesi gerektiği sürekli vurgulanmaktadır.  

Ülkemiz mevzuatına göre; Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını ilgilendiren acil durumlarda 
müdahale hakkına sahiptir. Gıda güvenliğinde gıda kaynaklı hastalıkların geri bildirimi çok önemli 
olmasına rağmen, gıda güvenliğinden sorumlu Bakanlık ile bu Bakanlık arasında etkin bir 
iletiĢimden bahsedilememektedir. Ulusal gıda güvenliği ve gıda güvenliği değerlendirme 
stratejilerinin geliĢtirilmesi konularında uluslararası kuruluĢlardan FAO ve WHO tarafından 
yapılan epidemiyolojik çalıĢmalarda Türkiye‘nin katılımının yetersiz olduğu belirtilmektedir. 
Global geliĢmelerden önemli düzeyde etkilenen gıda üretim ve kontrol sisteminde önemli sorunları 
olan Türkiye‘de gıdalardan kaynaklanan hastalıklar ile bu hastalıklara iliĢkin insan ve ekonomik 
kayıplara yönelik yeterli bir ağ ve veri tabanı da bulunmamaktadır.  

Bakanlığın piyasaya güvenli gıda arzını güvence altına alabilmesi için; % 80‘ ler 
düzeyinde olduğu belirtilen kayıt dıĢı iĢletmelerin denetiminin sisteme dahil edilme zorunluluğu ve 
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yeni mevzuatla gıda iĢletmelerinde konusunda eğitimli sorumlu yönetici uygulamasından 
vazgeçilmiĢ olması, halk sağlığını korumak üzere daha da sıkı denetim programları uygulamasını 
gerektirmektedir.  Bu sistemlerin uygulaması yeterli sayıda konu uzmanını gerektirmektedir. 
Ancak, Bakanlığın mevcut denetçi sayısı ile oluĢturulması gereken yeni denetim sistemlerinin 
etkin bir Ģekilde uygulanması mümkün görünmemektedir. Bu da Bakanlıkta konu uzmanlarının 
sayısının güvenilir gıda arzını güvence altına alabilecek düzeyde artırılmasını gerekliliğini ortaya 
çıkmaktadır. Bakanlık tarafından özellikle, yeni yasa ile yasal zorunlulukları kalktığı için sorumlu 
yönetici çalıĢtırmaktan vazgeçecek olan iĢletmelerin güvenilir gıda arzını güvence altına almak 
üzere ek tedbirlerin gecikmeksizin alınması önemlidir.  

 

1.14 Kanserle Ġ liĢkilendirilen Gıdalar 
Mevcut raporlara göre kanser riski ile ilgili spesifik bir gıdanın kanserojenitesinden 

bahsetmek mümkün değildir. Bununla birlikte, yapılan çalıĢmalar; yüksek miktarda kırmız et, 
değiĢik tekniklerle dayanıklılık kazandırılmıĢ et, tuzla muhafaza edilmiĢ et ile tuzun mide ve 
kolorektal kanser riskini arttırabileceğini göstermiĢtir.  

Günümüzde teknolojik geliĢmelere bağlı olarak gıda muhafaza teknikleri de geliĢtirilmiĢ, 
halk sağlığı açısından daha güvenli muhafaza tekniklerin kullanımına baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda, 
pazara arz edilen birçok gıdanın muhafazasında tek baĢına tuzla muhafaza tekniği gibi geleneksel 
yöntemlerin yerine, üretilen ürünün özelliğine bağlı olarak soğukta muhafaza ile desteklenme gibi 
daha güvenilir tekniklerin kullanımına geçilmiĢtir. Yine, tuz ve nitrat ve nitritlerin kullanımına 
bağlı risklerin kontrol altına alınmaya yönelik olarak düzenlemeler yapılmıĢ, aĢırı tuz kullanımının 
önlenmesi için bilinçlendirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.  

AraĢtırmalar, meyve ve sebze tüketiminin yüksek olduğu diyetlerin bu kanserlerin riskini 
düĢürebildiğine de iĢaret etmektedir. Diyette kalori kısıtlamasının da çok sayıdaki kanser tiplerinin 
riskini düĢürebileceği gösterilmiĢtir. Tüm bu nedenlerle, bilim adamları, tam tahıl, mevye ve 
sebzece zengin kalorisi kısıtlanmıĢ diyetle beslenmeyi önermekte ve yüksek yağlı gıda, kırmızı et, 
tuz veya tuzla muhafaza edilmiĢ gıdaların yüksek düzeylerde tüketilmemesi gerektiğini 
bildirmektedir.  

Birincil gıdanın (avlanma ve balıkçılık yoluyla elde edilen ürünler dâhil olmak üzere 
topraktan ve hayvan yetiĢtiriciliğinden elde edilen üretim ürünleri) üretiminde kullanılan 
kimyasalların belli bir disiplin altına pazarlanması ve kullanımına yönelik düzenlemeler 
mevcuttur. Ancak bu düzenlemelerin yeterli olmadığı da açıktır. Bu nedenle konu ile ilgili ek 
düzenlemeler geliĢtirilmelidir. Mevzuat düzenlemelerinin geliĢtirilmesi sırasında, beĢeri ilaçların 
pazarlanmasındaki sistemi dikkate alınmalı ve yeni düzenlemeler gecikmeksizin hayata 
geçirilmelidir. Ġlaç satıĢ ve kullanımı bu yolla etkin olarak kontrol edilebilir yapıya dönüĢtürülmeli 
ve sistem yetkili otorite tarafından güvence altına alınmalıdır. 

Tüketilen gıdaların kanserden korunmada ve kanseri önlemedeki rolü hakkında halkın 
doğru bilgilendirilmesi de önemlidir. Bu nedenle, yetkili kurum ve kuruluĢların bu konuda halkın 
doğru bilgilendirilmesini teminen gerekli tedbirler alınmalı, bu alandaki mevcut düzenlemeler 
gözden geçirilerek bu konuda yanlıĢ ve yanlı bilgilendirme yolu ile toplumun aldatılmasının önüne 
geçilmesi güvence altına alınmalıdır.  

 

1.15 Mesleğe Bağlı Kanserler 
Mesleksel etkilenme sonucu ortaya çıkan kanserlerden en sık görülenler arasında baĢta 

akciğer kanseri olmak üzere, deri kanseri, mesane kanseri, lösemi kanseridir. Mesleksel kanserler 
korunulabilir kanserler olduğundan, iĢ yeri ortamına yönelik kontrol yöntemleri ile korunma 
baĢarılı Ģekilde sağlanabilir. KiĢinin hastalık etkeni ile karĢılaĢmasının önüne geçilmeli, kiĢinin 
etkenle teması önlenmelidir. Ayrıca, kanserojen maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde çalıĢanlar 
aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmelidir. 

Kanserli bir hasta kanser riski yüksek olan bir meslekte çalıĢıyorsa, hastanın çalıĢma 
öyküsünü dikkatle almalı ve hastalığın oluĢunda mesleksel etkilenmenin rolü aydınlatılmalıdır. 
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Mesleksel kanserlerden korunma bakımından sağlık eğitimi çalıĢmalarının da önemi 
vardır. Hem iĢ yerindeki yöneticilere, hem de çalıĢanlara yönelik olarak eğitim yapılmalıdır. Bu 
eğitimlerde riskli maddeler tanıtılmalı, bunların sağlık etkileri, etkilenim yolları ve koruyucu 
uygulamalar bakımından dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmalıdır. 

Ülkemiz için mesleksel kanserlerin önlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması 
açısından aĢağıdakiler önerilmektedir: 

- Kanser hastalığının erken belirleyicisi bulunmamaktadır. Mesleki kanseri 
engellemenin tek yolu ―maruziyetin engellenmesi‖dir. 

- Öncelikle ülkemizdeki mesleki kanserlerin oluĢabileceği iĢ kollarının envanteri 
(dökümü) çıkarılmalı ve bu iĢ kollarına yönelik denetimler yoğunlaĢtırılmalıdır.  

- Bu iĢ kollarındaki iĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki eksiklikler ivedilikle 
giderilmeli, periyodik muayenelerin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanmalı, periyodik muayenede 
sahteciliğin önüne geçecek uygulamaların altyapısı hazırlanmalıdır. 

- Sadece mesleki kanserler değil, tüm meslek hastalıklarını kapsayacak, 
toplumun tümüne eksiksiz ulaĢacak bir hedef doğrultusunda yapılanma gerçekleĢtirilmelidir.  

- Meslek hastalığı tanısı multidisipliner bir yaklaĢımla ele alınmalıdır. 
- Mesleki maruziyetin bilimsel saptayıcısı olan toksikolojik ve mikrobiyolojik 

analizler ön plana çıkarılmalı, bu analizlerin sadece hastalık etkeninin saptanmasında değil, kanuni 
delil teĢkil etme noktasındaki ağırlığı da unutulmamalıdır.  

- Bu noktada toksikologlar, iĢ sağlığı uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve 
epidemiyologlar, ergonomistler, iĢ psikologları gibi destek unsurlarının önü açılmalı ve bu 
konudaki uzmanların iĢ sağlığı alanına yönelmesi teĢvik edilmelidir.  

- BaĢta çalıĢanlar olmak üzere tüm toplumun farkındalığının, bu sorunun 
üstesinden gelmede en büyük güç olacağı akıldan çıkarılmamalı; yazılı ve görsel basın unsurları, 
okul içi ve sonrası eğitimler gibi dinamikler kullanılarak toplumun bu konuda bilinçlenmesi 
sağlanmalıdır.  

- Ülkemizin sanayi alanındaki muazzam iĢgücü göz önünde bulundurularak, 
kolay ulaĢılabilir, iĢgücünü ve iĢ akıĢını aksatmayacak bir iĢ sağlığı hizmeti sunan bir model 
benimsenmelidir. Tasarlanan modelde, hazırdaki dinamik unsurların kullanılması model 
oluĢumunda maliyeti en az düzeye indirgeyeceği gibi, iĢlevsellik kazanma sürecini de kısaltacaktır. 

- Modelin tam olarak hayata geçmesiyle GSMH‘nın % 1-3‘ünü oluĢturan yükün 
en aza ineceği ve insan sağlığının her Ģeyden değerli olduğu anlayıĢının hakim olduğu bir sürece 
girileceği kuĢkusuzdur. Bu konudaki atılımlarını en hızlı Ģekilde yapılması ve bugüne kadar tam 
olarak çözülememiĢ bu sorunun üstesinden gelinmesi artık kaçınılmazdır. 

 

2. DÜNYADA KANSER SORUNU 
2.1 Kanserin Dünyadaki Önemi, Hastalık Yükü ve Kanser Kontrol 

Politikaları 
2008 yılı tamamında tüm dünyada 12.400.000 (12,4 milyon) tahmin edilen yeni vaka ve 

7,6 milyon kansere bağlı ölüm meydana gelmiĢtir. Ġnsidans yönünden dünyada en yaygın kanserler 
akciğer (1,52 milyon), meme (1,29 milyon), ve kolorektal (1,15 milyon) kanserleridir. Kötü 
prognoz nedeniyle akciğer kanseri aynı zamanda en fazla ölüme (1,31 milyon) neden olan kanser 
iken onu mide kanseri (780.000 ölüm) ve karaciğer kanseri (699.000 ölüm) izlemiĢtir. 

Yıllık % 1‘ lik artıĢ oranına göre hesap yapıldığında 2030‘da yıllık 26,4 milyon yeni 
kanser vakasının ve 17 milyon kanser kaynaklı ölümün görülmesi beklenebilir. 

Yeni kanser vakalarının % 50‘sinden fazlası ve ölümlerin % 60‘ ı az geliĢmiĢ ülkelerde 
meydana gelmektedir. Erkeklerde prostat kanseri, geliĢmiĢ bölgelerde en fazla teĢhis edilen kanser 
türü haline gelirken (643.000 vaka, yeni vakaların toplamının % 20,2‘si), az geliĢmiĢ ülkelerde 
birinci sıradaki akciğer kanserinin (538.000 vaka, % 15,3) oldukça gerisinde, altıncı sıradadır 
(197.000 vaka, % 5,6).  Kadınlarda meme kanseri geliĢmiĢ bölgelerdeki tahmini 715.000 (toplamın 
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% 26,5‘ i) ve az geliĢmiĢ ülkelerdeki 577.000 yeni vaka ile (% 18,8) büyük farkla dünya 
genelindeki en yaygın kanser türüdür.   

2008 ve 2030 yılları arasında az geliĢmiĢ ülkelerin nüfuslarının % 38‘ lik bir artıĢ 
göstermesi beklenirken, geliĢmiĢ bölgelerin nüfus artıĢı % 4‘ le sınırlı kalacaktır. Kanser genellikle 
ileri yaĢ gruplarını etkilemektedir ve aynı zaman dilimi içerisinde 65 yaĢ üzeri nüfusun az geliĢmiĢ 
ülkelerde % 5,3‘ ten % 9,8‘e, geliĢmiĢ ülkelerde ise % 14,6‘dan % 22,6‘ya tırmanacağı 
öngörülmektedir. 

Halen, küresel kanser yükünün en az yarısı sosyoekonomik geliĢmiĢliği düĢük ve orta 
düzeyde olan ülkelerde bulunmaktadır. 

Kanserle mücadelede birincil, ikincil ve üçüncül önleme etkinlikleri yapılır. Bunlar 
arasında en önemlisi birincil önlemedir, yani kanser yapıcı etkenin ortadan kaldırılmasıdır. Bu 
kapsamda tütünle mücadele, aĢırı kilo ve obezite ile mücadele, fiziksel aktivitenin arttırılması, 
günlük sebze ve meyve tüketilmesi, dengeli ve doğru beslenme alıĢkanlıklarının topluma 
kazandırılması, baĢta Hepatit B olmak üzere kanser etkisi olan enfeksiyonlarla mücadele edilmesi, 
alkol kullanımından sakınılması, aĢırı güneĢ maruziyetinden kaçınılması tüm ülkeler için en 
önemli mücadele stratejileridir. 

Ġkincil önlemede kanser taramaları vardır. Tüm dünyada taraması kabul edilen 3 kanser 
vardır: Meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler. 

Üçüncül önleme ise, en pahalı olanıdır. Burada da kanser teĢhisi alan hastaların 
tedavisinin en etkin Ģekilde yapılması ve yeterli palyatif bakım hizmetlerinin sunulmasıdır. 

 

2.2 DüĢük ve Orta Gelirli Ülkelerde Kanserle SavaĢ Politikaları 
DüĢük-orta gelirli ülkeler kanser tedavisinin iyileĢtirilmesi amaçlı programların 

dizaynında ve uygulanmasında çok sayıda sorunla karĢı karĢıyadır. Parasal sınırlamalar kanser 
sonuçlarının iyileĢtirilmesinde bariz engellerden biri olsa da, düĢük kaynaklı ülkeler tedavinin 
etkili ve zamanında sağlanmasını engelleyen sosyal/kültürel etkenlerle ve kaynak planlamasını 
yönlendirecek bilimsel ve epidemiyolojik bilgi eksikliği, gerekli klinik bakımı sağlayacak eğitimli 
çalıĢan yetersizliği, siyasi güvensizlik veya bunların kombinasyonlarından oluĢan ve dikkati uzun 
vadeli sağlık sorunlarından uzaklaĢtıran çeĢitli baĢka engellerle de karĢı karĢıyadır. 

Özellikle hastaların erken semptomları fark ettikleri zaman tedavi konusunda tereddüt 
etmesine veya isteksiz olmasına yol açan halk arasındaki yanlıĢ inançlar kanserin erken tespitine 
yönelik gayretleri baltalamaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü düĢük kaynaklı ülkelerde kanserle savaĢ ve kanser sonuçlarının 
iyileĢtirilmesi konusundaki çerçeveyi oluĢturmuĢ, evrensel stratejiler geliĢtirmiĢ, ülkelere ulusal 
kanser kontrol programlarında danıĢmanlık yapmıĢ ve kanser alanında çalıĢan baĢka örgütlerle 
beraber çalıĢmanın önemini vurgulamıĢtır. 

 
2.3 Türkiye'de Kanser Durumu ve Uluslararası Göstergeler ile Uyumunun 

Değerlendirilmesi 
Dünyada kanser sıklığı ülkeden ülkeye değiĢmekte olup, insidansı 100-350/100.000 

arasında bildirilmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri için genel kanser insidansı erkekler için 
yüzbinde 621.4, kadınlar için ise yüz binde 408.0 olarak bildirilmektedir. Avrupa Birliği 
ülkelerinde ise kanser insidansları yüz binde 350-400 arasında değiĢmektedir.  

Ülkemizde ise, son verilere göre tüm kanserler için erkeklerde insidans yüz binde 
255‘ lerde, kadınlar için ise yüz binde 160‘ lardadır. Erkeklerde ilk üç sıra, dünyada akciğer, 
prostat, mide olarak sıralanırken Türkiye‘de bu sıralama akciğer, prostat ve mesane olmaktadır. 
Kadınlarda ilk üç kanser türü dünyada meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye‘de sıralama 
meme, kolon ve tiroid Ģeklinde olmaktadır.  

Buna göre, Türkiye‘deki kanser insidansı geliĢmiĢ ülkelerdekinin 1/2‘si hatta 1/3‘ü 
civarındadır. Türkiye ile Avrupa arasındaki bu insidans farkının en önemli nedenlerinden biri 
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nüfus yaĢ dağılımıdır. Kanser bilindiği üzere orta-ileri yaĢ hastalığıdır ve yeni tanı alan olguların 
% 90‘ ı 45 yaĢ ve üzerindeki hastalardır.  

Türkiye‘nin kanser profili Batılı ülkelere benzerdir. Erkeklerde görülen en sık kanser 
akciğer kanseridir, kadınlarda ise meme kanseridir. Ancak genel insidans pek çok ülkeye göre 
düĢüktür. Özellikle meme ve prostat kanserleri için bu geçerlidir. Ancak, pek çok Avrupa ülkesi ile 
kıyaslandığında önemli oranda yüksek bir akciğer kanseri ile karĢılaĢılmaktadır. Bu muhtemelen 
yoğun sigara içimi alıĢkanlığı ile iliĢkilidir, çünkü ülkemiz dünyada en fazla sigara tüketen 
ülkelerden birisidir. 

Servikal kanser sıklığı, Batılı ülkelere nazaran çok gerilerdedir. Bunda muhtemel etken 
olarak HPV virüsüne karĢı koruyucu olan sünnet uygulaması ve ayrıca gelenek görenek ve 
inançsal olarak Batılı ülkelerden daha farklı yaĢam biçimlerini tercih etmemiz gösterilebilir.  

Öte yandan servikal kanser ulusal tarama standartlarımızı ve toplum tabanlı tarama 
programımızı kıyasladığımızda, henüz pek çok geliĢmiĢ ülkeye göre gerilerden gelmekte 
olduğumuz görülmektedir. Ancak, toplum tabanlı tarama programları ülkemizde daha çok yeni 
baĢlamıĢtır. Tarama programlarını baĢarı ile tamamlamıĢ ülkelerde de yaĢanan tecrübeler 
göstermiĢtir ki, yeni baĢlanan bir tarama programının tüm ülkeyi kapsayabilmesi 20-25 yıl gibi çok 
uzun süreler alabilmektedir. 

ABD, Ġngiltere gibi ülkelerde kanser insidansı artık düĢüĢe geçmiĢtir. Ancak ülkemiz 
gibi geliĢmekte olan ülkelerde kanser insidansı yılda % 1-2 oranında yükselmeye devam 
etmektedir ve Ģimdi alınacak önlemler en erken etkilerini 15-20 yıl sonra gösterecektir. 

Ülkemizin en önemli eksikliklerinden birisi de mortalite verisinin yokluğudur. Her ne 
kadar kanser sıklığımızı biliyor olsak da, acaba ne kadar insanımızı, hangi kanserden dolayı 
kaybediyoruz. TÜĠK tarafından bu konuda yapılan çalıĢmalar tamamlanmıĢtır ve 2011 itibari ile 
ülkemizin sağlıklı ölüm verileri de olacaktır. Aile hekimliği sistemi‘nin, hem mortalite verilerinin 
elde edilmesinde hem de tarama programımızın hızla tüm toplumu kapsamasında etkili olacağı 
açıktır. 

 

3. TÜRKĠYE’DE KANSER SORUNU 
3.1 Kanserin Türkiye’deki Önemi ve Hastalık Yükü 
2004 sonrası dönemde özellikle sağlığa eriĢimin hızlanması, kanser kayıtçılığının daha 

iyileĢmesi ile kanser insidansı ülkemizde erkeklerde yüz binde 250‘ lere kadınlarda ise yüz binde 
160‘ lara yaklaĢan bir orana çıkmıĢtır.  AB üyesi ülkeler ile karĢılaĢtırmalı bakıldığında; Türkiye‘de 
insidans oldukça düĢük çıkmaktadır.  

Akciğer kanseri erkeklerdeki kanser vakalarının % 25-30‘ larını oluĢturmaktadır. Bunun 
anlamı erkeklerde her üç-dört kanserli kiĢiden birisinin akciğer kanserli olmasıdır. Akciğer 
kanserini prostat ve mesane kanseri izlemektedir. Bu kanserler erkeklerde yıllık yeni vaka 
toplamının yarısından fazlasına karĢılık gelmektedir. 

Kadınlarda ise meme kanseri toplam insidans içinde %  25‘ ler oranında çıkmaktadır. 
Meme kanserini ise kolorektal ve tiroid kanseri izlemektedir.  

Erkeklerde ilk üç sıra, dünyada akciğer, prostat, mide olarak sıralanırken Türkiye‘de bu 
sıralama akciğer, prostat ve mesane Ģeklinde olmaktadır. Erkeklerde akciğer kanseri insidansı 
dünyada ortalama yüz binde 30‘ larda iken, Türkiye‘de yüz binde 60‘ larda olup, iki misli daha 
fazla sıklıkta görülmektedir. Dünya ortalamasına benzer kolorektal ve prostat kanseri insidansları 
varken, Avrupa‘ya kıyasla bu kanserler ülkemizde çok daha azdır. Ülkemizde erkeklerde dünya 
ortalamasının iki misli mesane kanseri vardır. Bu nedenle Türkiye‘de erkeklerde esas sorun 
akciğer kanseri gibi tütünle iliĢkili kanserlerdir.     

Kadınlarda ilk üç kanser türü dünyada meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye‘de 
sıralama meme, kolon ve tiroid Ģeklinde olmaktadır. Akciğer kanseri henüz kadınlar arasında 
yayılmamıĢtır ve tütün kontrolü gelecek yıllarda özellikle kadınlarımız üzerinde koruyucu yönde 
etkili olacaktır. Meme ve kolorektal kanserler açısından ülkemiz insidansları dünya ile 
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benzeĢirken, Avrupa ortalamasının oldukça gerisindedir. Kadınlarımızda dünya ortalamasının 
üzerinde tiroid kanseri görülse de, bu oranlar Avrupa‘da görülen ortalamalara benzerdir.    

Bu veriler çerçevesinde Türkiye için bir kaba prevalans tahmini yaptığımızda kanser 
teĢhisi almıĢ ve yaĢamını sürdüren toplam nüfus 350-400 bin kiĢi arasında tahmin edilmektedir. 
Yıllık yeni teĢhis sayısı da 120-150 bin arasındadır. 

Türkiye AB ülkeleri içinde mutlak büyüklük olarak kansere toplamda en fazla harcama 
yapan ilk altı ülke arasında yer almaktadır. Türkiye‘nin 45 yaĢ üstü ortalama kiĢi baĢı kanser 
harcaması 140-170 avro arasında çıkmaktadır.  

2000-2007 arasında toplam 388 kiĢi yurt dıĢına tedavi amacıyla gönderilmiĢtir (kendi 
imkanları ile gidenler hariç).  Özel imkânlarıyla gidenlerin kamu tarafından gönderilenlerden bir 
kat fazla olduğu varsayıldığında sekiz yılda Türkiye‘den yurt dıĢına tedavi amacıyla giden kanserli 
kiĢi sayısı yaklaĢık 1200 çıkmaktadır. Bu ise sekiz yılda en az 120-180 milyon dolar civarında bir 
kaynağın kanser tedavisi için yurt dıĢına aktarılmıĢ olması anlamına gelmektedir. 

 

3.2 Türkiye’de Kanser Vakalarının Bölgelere Dağılımı 
Türkiye‘de kanser insidansı açısından bölgeler arasında önemli bir fark yoktur. 
Ülkemizde kadınlar ve erkekler arasında en sık görülen kanser tipleri açısından da 

bölgeler arasında belirgin bir fark yoktur. 
Ülkemizde sadece bazı kanser tipleri göreceli olarak bazı bölgelerde daha sık 

görülmektedir, ancak genel kanser sıklığı açısından farklılık yoktur.  
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde genel kanser insidansları Türkiye geneli 

ile benzerdir. Diğer bölgelere göre artıĢ yoktur. Sadece Kafkas kuĢağı boyunca, bu bölgeye komĢu 
ülkelerde de görüldüğü gibi (Ġran gibi), mide ve yemek borusu kanserleri göreceli olarak diğer 
kanserlere göre daha ön plandadır. Bu muhtemelen hem bu bölgedeki beslenme alıĢkanlıklarına 
hem de Kafkas genetik özelliklerine bağlıdır. 

Karadeniz Bölgesi‘ndeki özeline bakıldığında ise, genel kanser insidansları, en sık 
görülen kanser tipleri Türkiye genelinden ve diğer bölgelerden farklı değildir. Bu nedenle Çernobil 
kazasına atfedilen yüksek bir kanser oranı görülmemektedir. 

 

3.3 Türkiye’de Kadınlarda Tiroit Kanseri ve Bölgeler Arası KarĢılaĢtırma 
Tiroit kanseri çoğu zaman ölümcül olmayan bir kanserdir (deri kanserleri gibi), bu 

nedenle prevalansı yüksektir ve halk arasında farkındalık doğurmaktadır. Türkiye‘de tiroit kanseri 
kadınlarda önde gelen bir kanserdir. Türkiye‘de aktif kayıt merkezleri kıyaslandığında bölgeler 
arası fark ya da Doğu Karadeniz kıyılarında bir artıĢ saptanmamıĢtır. Ancak, yıllar içerisinde tiroit 
kanserlerinde bir artıĢ vardır. Dünya ortalamasına nazaran yüksek de olsa, mevcut veriler AB 
ortalamasına yakındır (kadınlarda). Tiroit kanserinde ülkemizde görülen artıĢın olası sebepleri: 

 Düzelen kanser kayıtları, 

 Sağlığa eriĢimin artması ve tiroid nodüllerinin geçmiĢe nazaran daha fazla irdelenmesi, 

 Daha fazla radyolojik tetkik kullanılıyor olması (tiroid radyasyona en hassas organlardandır), 

 ICD-10 kodlamalarında  hekimlerin tereddütte kalması ve bunun olası istatistikleri etkilemesi, 
daha fazla benign nodülün kanser kayıtlarında malign olarak görülmesi olabilir. 

Tüm bu nedenler ile, kadınlarda görülen tiroit kanserlerinin verileri sıkı takip edilmeli, 
artıĢın devam etmesi durumunda etiyolojik faktörlerin araĢtırılmasına yönelik projeler uzman 
epidemiyologlarca gerçekleĢtirilmelidir. Özellikle küçük yaĢtaki çocuklar olmak üzere gereksiz 
radyolojik tetkiklerden sakınılmalıdır. 

 

3.4. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Özelinde Mide Kanseri 
Ülkemizde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi‘nde göreceli yüksek mide 

kanserleri görülmektedir. Bu yükseklik bu bölgelerin uluslar arası verilerle de kabul edilen coğrafi 
mide kanseri riskinin yüksek olduğu kuĢak içerisinde yer almasına bağlanmıĢtır. Ancak yine de bu 
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verilerin daha detaylı incelenmesi için Kanserle SavaĢ Dairesince planlanan projelerin en kısa 
sürede tamamlanması gerekmektedir. 

 

3.5 Ülkemizde Kansere Bağlı Ölümler 
Türkiye‘de geçmiĢ yıllara ait güvenilir kanser mortalite-ölüm verileri yoktur. Ölüm 

nedenleri, aile hekimliğine geçilmeyen yerlerde sadece il ve ilçe merkezlerinden toplanılmaktaydı.  
Yeni ölüm formları (DSÖ, OECD ve AVROSTAT tarafınca kabul edilen), 2009 yılı 

baĢından itibaren sahada uygulanmakta olup ICD 10‘a ve temel ölüm nedenine göre veriler 
toplanmaktadır. Hekimler tarafından 1. ve 2. basamak sağlık kurumlarında ve 2011 itibari ile tüm 
aile hekimleri tarafından bu formlar doldurulup TÜĠK‘e gönderilecektir. 

Elimizdeki mevcut verilere göre kanser ülkemizde en önemli ikinci ölüm nedenidir. 
Yıllık 70.000 kiĢinin kansere bağlı öldüğü projekte edilmektedir. TÜĠK verilerine göre kansere 
bağlı yıllık ölüm sayısı 33.000‘ ler düzeyindedir, ancak TÜĠK ölüm nedenlerinin sadece % 50‘sini 
toplayabilmektedir. UHY-ME çalıĢmasında da 2010 yılı için yapılan projeksiyon yaklaĢık 70.000 
kansere bağlı ölüm Ģeklindedir. Akciğer kanseri en fazla ölüme yol açan kanserdir. 

 

3.6 Ülkemizde Kanser Konusunda ÇalıĢan Ġnsan Kaynakları 
Türkiye‘de onkoloji hizmetlerinin sağlıklı, eĢit ve dengeli bir Ģekilde yürütülmesinin 

önündeki en önemli sorun insan kaynaklarıdır. 
Ülkemizde onkoloji alanında özellikle medikal onkoloji alanında yetiĢmiĢ uzman 

personel sayısında ciddi yetersizlikler söz konusudur. Bu konuda YÖK tarafından gerekli 
giriĢimler yapılmalıdır. 

Yan dal ihtisasları için ek devlet hizmeti yükümlülüğü, bu branĢların hekimlerce tercih 
edilmesinin önünde bir engeldir. 

Ülke çapında daha standart ve kaliteli tedavi olanaklarının sağlanması için diğer onkoloji 
yan dallarının da geliĢtirilmesi ve desteklenmesi gerekir (üroonkoloji, jinekolojik onkoloji ve 
cerrahi onkoloji gibi) 

Medikal onkoloji uzmanlarının azlığı nedeni ile kemoterapi uygulamalarında diğer yan 
dallardan da verimli bir Ģekilde faydalanılmalıdır. 

Palyatif bakım ve terminal hasta bakımı konuları temel tıp eğitimine yerleĢtirilmeli ve 
üzerinde önemle durulmalıdır. En azından birkaç üniversitemiz ya da eğitim araĢtırma 
hastanemizde palyatif bakım uzmanlık anabilim dalları açılmalıdır. 

Yardımcı personel sayıları açısından radyasyon fizikçisi sayısı oldukça kısıtlıdır. 
Ülkemizde radyasyon onkoloğu sayısı yeterli olsa da her cihazın çalıĢtırılmasında önemli olan 
radyasyon fizikçisi sayısı oldukça yetersizdir. Bu konuda YÖK tarafından gerekli önlemler 
alınmalıdır. Ayrıca bu meslek grubuna teĢvik edici bazı uygulamalar da yapılmalıdır. Bir baĢka 
önlem ise dosimetrist olarak ifade edilen ara meslek gruplarının istihdamı olabilir. 

Daha etkin bir tarama programı için ve az sayıda olan patolog ya da uzman radyolog 
sayımızın daha verimli kullanılabilmesi için sitoteknisyen ve mamografer gibi bazı ara meslek 
gruplarına ihtiyaç vardır.  

 

3.7. Ülkemizde Kanser Alanında Cihaz Envanteri 
Ülkemizde kanser taraması konusunda mevcut altyapı yeterlidir ancak hizmetin perifere 

yayılması için gezici üniteler oluĢturulabilir. 
Mevcut onkoloji hizmet ünitelerimizin altyapıları güçlendirilmelidir. Ülkemizde 

komprehensif kanser merkezlerinin sayısı da azdır. Kısıtlı sayıda olan bu merkezler Ġstanbul, 
Ankara ve Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde yerleĢiktir. Bu nedenle hem hastanelerde yığılmalar 
olmakta, hem de kanserli hastaların günlerini yakınlarından ayrı bir Ģekilde baĢka Ģehirlerde 
geçirmelerine yol açmaktadır. 

Ülkemizde palyatif bakım merkezi yok denecek kadar azdır, bununla beraber ağrı 
ünitelerinin sayıları da, ülke çapında dağılımları da yetersizdir. 
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Radyoterapi merkezlerimiz yeterli değildir. Mevcut cihazların % 20‘sinin yenilenmesi 
gerekir iken, bir yandan da uzun dönem planlamalar ıĢığında yeni yatırım planları yapılmalıdır. 
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu kapsamda 2020 yılına kadar 
gerçekleĢtirmeyi planladığı yatırımların ilden ile sırayla gerçekleĢtirilebilmesi ve tüm yurtta 
yaygınlaĢtırılması önemlidir. 

Ülkemizde görüntüleme cihazları sayısı yeterlidir. Bununla beraber PET-BT cihazları da 
uzman doktor sayılarına paralel olarak planlanmaktadır. Mevcut sayılar birkaç yıl içerisinde çok 
hızlı bir artıĢ göstermiĢ olmakla beraber halen tüm ülke çapında yeterli değildir ve yeni alımlara bu 
planlama dâhilinde devam edilmelidir.  

 
3.8. Türkiye’de Kanser Tedavi Merkezleri 
Ülkemizde onkologların çoğu genellikle yüksek standartlara sahip büyük merkezlerde 

çalıĢmaktadır. 
Ülkemizde onkologların çalıĢtığı merkezlerde ―standartlarla‖  ilgili sorun vardır. 

Ülkemizde standardizasyonun yükseltilmesine yönelik çabalar giderek artmaktadır. JCI 
akreditasyonu, ISO sertifikasyonu gibi standartlara ulaĢmada sonuçlar alınmaya baĢlanmıĢtır. 
Ancak etkin bir ulusal bir akreditasyon mekanizmasının oluĢturulması Ģarttır. 

Kanserli hastalar genellikle tecrübeli büyük merkezlere gelmek istemektedir. Büyük 
Ģehirlere akın etmenin temel sebebi budur.  

Ülkemizde birçok merkezde onkolojinin temel disiplinleri bulunmasına rağmen 
multidisipliner yapının bazı merkezlerde bulunmadığını gözlenmektedir. 

Ülkemizdeki tedavi merkezleri arasında hem klinik hizmetlerde hem de bilimsel 
projelerde iĢ birliğine yönelik koordinasyon gerçekleĢtirilmelidir.  

Ülkemizdeki Onkoloji Enstitüleri sayıları fazla olmamakla beraber, verdikleri mezuniyet 
sonrası eğitimleri yolu ile onkoloji alanında insan yetiĢtirirken, yaptıkları araĢtırmalar ve 
kullandıkları teknolojilerle önemli kurumlar durumundadır. Ülkemizde onkolojiye büyük katkılar 
sağlayan enstitüler mezuniyet sonrası eğitiminde ağırlıklarını artırmalı, mezuniyet öncesi eğitimde 
de yönlendirici olmalıdır. Temel, klinik ve toplum tabanlı araĢtırmalara, bilgi ve teknoloji 
paylaĢımına liderlik etmelidirler. 

Ülkemizde onkoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluĢlar yakın yıllarda sayı ve 
nitelik olarak artmaktadır. Genel amaçlı hastanelerdeki finans ve yönetim politikaları, insan 
kaynakları, kalite standartları, fiziksel tesis sorunları, çalıĢan ve hasta memnuniyeti ile ilgili 
sorunlara ek olarak, onkoloji hastanelerinde donanım eksiklikleri, kemoterapi uygulanması, hasta 
sevkleri, kanser kontrolü yaklaĢımı, multidisipliner olmak, destek tedavi, kanser kayıtları ve 
araĢtırmalara dair sorunlar bulunabilmektedir. Bu açıdan doğru planlama, güç birlikleri, doğru 
politikaların oluĢturulması ve uygulanması bu alanın geliĢmesi açısından kritik bir önem 
göstermekte olup, konu ile ilgili herkese büyük görev ve sorumluluklar düĢmektedir. 

 
4. TÜRKĠYE’DE VE DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERĠ  
4.1. Akciğer Kanseri 
Tüm dünya genelinde, kanser görülme sıklığı açısından akciğer kanseri birinci sırada yer 

almaktadır. Akciğer kanseri dünya çapında kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın nedenidir. 
Sağkalım oranı düĢüktür ve etkili bir tarama yöntemi mevcut değildir. 

Tüm dünya genelinde ve geliĢmiĢ ülkelerde kadın ve erkeklerdeki insidanslar ve 
mortalite oranlarına baktığımızda görülme sıklığı ile ölüm oranlarının çok yakın olduğu 
gözlenmektedir. Bunların bu kadar birbirine yakın olması, prognozu kötü olan bir kanserle karĢı 
karĢıya olduğumuzu, hemen hemen her tanı konan olgunun kısa bir süre içerisinde, kısa bir 
sağkalımla mortaliteye dönüĢtüğünü göstermektedir. Pek çok popülasyonda tütün içiciliği akciğer 
kanserlerinin % 90‘ının nedenidir. Dolayısıyla akciğer kanseri esasen önlenebilir bir kanserdir. 

Türkiye‘de akciğer kanseri erkeklerde görülen kanserler içerisinde en sık kanser olmakla 
beraber (yaklaĢık % 27), kadınlarda Ģu an için beĢinci sıradadır (yaklaĢık % 5). Aktif ve pasif 
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sigara içiciliğinin gittikçe artması nedeniyle akciğer kanserine yakalanma riski kadınlarda da 
belirgin Ģekilde yükselme eğilimindedir. 

Akciğer kanserinin diğer nedenleri arasında mesleki (örneğin asbest, ağır metaller) ve 

çevresel maruziyetler (örneğin ikinci el duman, radon bozunumu yapan ürünler) sayılabilir. Tütün 

içiciliğiyle etkileĢime girebilecek genetik yatkınlık faktörleri belirlenmiĢtir. Tütün kontrolü akciğer 

kanserine karĢı savaĢmanın temel aracıdır. 

Bu kadar ölümcül bir kanseri önlemek için sigara yasağı ile ilgili kanun tek baĢına yeterli 

olmayacağından, sigarayı bırakamayan kiĢilerin bırakma yöntemlerinden faydalanabilmesi 

açısından SGK tarafından ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. 

 

4.2 Meme Kanseri 

Meme kanserleri geliĢmiĢ ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanserlerdir. Ülkemiz 

verilerine göre meme kanserleri kadınlarımızda en sık görülen kanserdir. Laktasyon, çocuk sayısı, 

gebelik, menapoz ya da adet yaĢı, hormonal preparatların kullanılması gibi bazı faktörler meme 

kanseri geliĢiminde önemlidir. Ayrıca, BRCA mutasyonları gibi ailesel bir yönü de vardır ve 

ailesinde meme kanseri olanlar ulusal standartlarımıza uygun bir Ģeklide tarama programlarına 

katılmalıdır.  

Erken tanı, meme kanseri mortalitesini azaltmada en etkin yöntemdir. GeliĢmiĢ 

toplumlarda hedef toplumun % 70‘ ini kapsayan tarama programları ile meme kanserlerine bağlı 

ölümlerde azalma sağlanabilmiĢtir. Öte yandan, ileri evre meme kanserlerinin gerek hasta 

üzerindeki psikososyal etkisi (memenin alınması ve komplikasyonlar), gerekse de ülke ekonomisi 

üzerindeki etkisi çok fazladır. Halbuki tarama ile erken evrede teĢhis edilen olgular hem meme 

koruyucu cerrahiler ile basitçe tedavi edilmekte, hem de devlet bütçesine önemli tasarruf 

sağlanmaktadır.  

Mevcut toplum tabanlı tarama programımız henüz yeni baĢlamıĢtır ve istenilen kapsama 

oranına sahip değildir. Ancak, 2011 yılında Sağlıkta DönüĢüm Programı ile Aile Hekimliği 

Sistemi‘ne geçiĢin tamamlanmasıyla kısa sürede % 70‘ lik tarama oranlarına ulaĢılabileceği 

düĢünülmektedir. Yine de halkın ve sağlık elemanlarının baĢta meme kanseri olmak üzere 

taranabilir tüm kanserler hakkında eğitilmesi çok önemlidir. 

Meme kanserinin önlenmesi ve kontrolü için, etkin halk sağlığı programlarının ve 

araĢtırmalarının desteklenmesi gerekmektedir. 

 

4.3 Prostat Kanseri 

Prostat kanseri çok yaygındır, ancak insidans oranı hızla artmaktayken birçok ülkede 

mortalite hızları düĢmeye baĢlamıĢtır. 

Mortalitedeki bu azalmaya prostat spesifik antijenin (PSA) katkısı bulunurken, bu olgu 

etkinin tamamını açıklamamaktadır.  

Prostat kanseri etiyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Tütün ve alkol kullanımının 

prostat kanseri riskiyle iliĢkisi bulunamamıĢtır. Bazı beslenme pratikleriyle bir iliĢki olduğunu 

gösteren zayıf kanıtlar vardır, ancak insidansın bunlara atfedilebilecek bölümü küçüktür. 

Vakaların pek çok kuĢağa yayıldığı, prostat kanseri olan birçok büyük aile olmasına 

karĢın hastalık için temel bir gen keĢfedilememiĢtir. 

Prostat kanserinin rutin toplum tabanlı taramasının yapılması hakkında bilimsel veriler 

çeliĢkilidir ve günümüzde uluslararası kuruluĢlarca önerilmemektedir. Ancak, genel toplumda 50 

yaĢ üzerinde, ailesinde prostat kanseri olanlarda ise 40 yaĢ üzerinde yıllık ürolojik muayene 

yapılması, olası Ģikâyetlerde rektal tuĢe ile muayene ve kanda PSA düzeylerine bakılması 

önerilmektedir. 
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5. KANSER YÖNETĠMĠNDE DEVLET POLĠTĠKALARI  
5.1. Dünyadaki Kanser Yönetimi ve Enstitü Örnekleri 
Kanser kontrol faaliyetleri pek çok ülkede tek bir elden yani ulusal kanser enstitülerince 

gerçekleĢtirilmektedir. Hemen tüm geliĢmiĢ ülkelerde, hatta pek çok geliĢmekte olan ülkede dahi 
ulusal bir kanser enstitüsü bulunmakta iken, ülkemizde böyle bir kurumun olmaması önemli bir 
eksikliktir. 

Dünyanın değiĢik bölgelerinde kurulan bu enstitütüler, ulusal düzeyde kanser önleme ve 
tarama çalıĢmaları yanısıra epidemiyolojik veriler toplamakta, kanser kayıtçılığını desteklemekte 
ve tüm bu veriler ıĢığında ulusal kanser kontrol politikaları geliĢtirmektedir. Bunun yanısıra, 
önemli bir kısmı da kansero-genez mekanizmaları, proteomikler gibi translasyonel çalıĢmalar ve 
genetik araĢtırmalar ile yoğunlaĢmıĢtır. 

Ulusal çalıĢmaların yanısıra, bu enstitüler aynı zamanda uluslararası alanda da bir birleri 
ile bilgi alıĢveriĢi yapmakta ve ortak bilimsel projelere imza atmaktadır.  

KuruluĢ yasaları, iĢleyiĢ mekanizmaları, bütçeleri ve çalıĢma konuları açısından 
birbirlerinden farklılıklar gösterse de, dünyanın pek çok yerinde devlet eli ile kurulan, sık aralarla 
denetlenen, bulgu ve hazırladıkları raporlar ile sağlık bakanlıklarına yol gösteren kanser enstitüleri 
ülkelerin kanser kontrol faaliyetlerinin çekirdek yapıtaĢları olmuĢlardır. 

 

5.2. Türkiye’de Kanserle Mücadeleye Yönelik Kurumsal Yapı 
Kanserle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığının pek çok ilgili birimi görev 

almaktadır. Kanserle SavaĢ Dairesinin yanısıra, Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri  ve 
Ġlaç Eczacılık Genel Müdürlükleri de bu faaliyetlerde önemli roller almaktadır. AÇSAP (Ana 
Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Hizmetleri), Refik Saydam Hıfsısıhha Merkezi BaĢkanlığı ve 
Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı gibi diğer birimlerin de katkıları olmaktadır. Bu nedenle, 
ülkemizdeki mevcut yapı çok koordine ve sıkı iletiĢim içerisinde bir çalıĢma gerektirmektedir. 

Kanserle SavaĢ Dairesi son yıllardaki düzelmelere rağmen halen gerek personel sayısı 
gerekse de bütçe açısından diğer genel müdürlüklerin gerisindedir.  

 
5.3. Türkiye’de Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığının Yapısal Sorunları ve Ulusal 

Kanser Kurumunun Gerekliliği 
Kanser kontrolüne yönelik politikalar ulusal ve uluslararası sağlık politikaları içinde 

önemli bir baĢlık haline gelmiĢtir. BaĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere dünyada birçok ülke 
özellikle 2000‘ li yıllarda kanserle etkin mücadeleye yönelik olarak ulusal plan ve strateji 
dökümanları hazırlamakta ve bu planlar çerçevesinde aktif programlar yürütmektedir. Kanserle 
etkin mücadele yoluyla bu olumsuzlukların ve risklerin kısa zamanda en aza indirgenmesi için 
birçok geliĢmiĢ ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de bu mücadeleyi yönlendirebilecek etkin kurumsal 
bir yapıya ihtiyaç vardır.  

Avrupa Birliği ülkelerinde kanser kontrolü tüm paydaĢları etkin olarak aynı yönde 
organize edebilecek ulusal kanser enstitüleri aracılığıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, ulusal 
kanser kurumuna yönelik çalıĢmalar Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesinin AB uyum 
yasaları içerisinde ülkemizden önemli bir beklentidir.  

Ulusal Kanser Kurumu maliyet etkin bir uygulama olacaktır. 
Kanser enstitüsünün pek çok fonksiyonu halen Kanserle SavaĢ Dairesince 

yürütülmektedir. Ulusal kanser kurumu ile öne çıkarılan nokta geçmiĢten farklı olarak kanserin 
sağlık politikaları içerisinde çok daha öncelikli alan haline gelmesi, kamusal hizmetin 
yürütülmesinde farklı kurumları ve uzmanlıkları gerektiren süreçte etkin bir koordinasyon ve 
liderlik rolüyle kurumsal yapının güçlendirilmesi ihtiyacıdır. Bu anlamda baĢta Sağlık Bakanlığı 
ve üniversiteler olmak üzere ilgili diğer kurumların görev ve yetkilerinde ve kamu hizmetinin 
yürütülmesinde tamamlayıcılık ve koordinasyon rolü öne çıkacaktır. 

Kurulacak yeni kurumun ayrı bir tüzel kiĢiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip 
olması ve kuruluĢ kanunu hükümleri dıĢında özel hukuk hükümlerine tabi kurulması uygundur. 
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Böylece bürokratik iĢlemlerin azaltılması, ulusal ve uluslararası imkanların daha hızlı bir Ģekilde 
yönlendirilebilmesi, kurumun merkezi yönetim bütçe gelirleri dıĢında gelir kaynaklarına sahip 
olması, diğer kamu kurumları ve özel kurumlar ile daha etkin proje yürütebilmesi, esnek istihdam 
olanaklarının sonucu kanser konusunda daha nitelikli eleman istihdamı, gelirlerinin daha etkin 
değerlendirilmesi imkanları sağlanabilecektir. Diğer bir deyiĢle öngörülen kurum kanser kontrolü 
ve araĢtırmaların daha etkin yapılabilmesi için gerekli olan tüm imkânlara sahip olacaktır. Bu 
kurumun kanserin kontrol altına alınması nihai amacına yönelik olarak;  

 Ulusal politikaların oluĢturulması,  

 Kanser kontrol programlarının düzenlenmesi, koordinasyonu,  

 Kansere yol açan bireysel ve çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi, bu 
konuda  

kamuoyunun ve ilgili tarafların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması, 

 Etkin tarama programlarının uygulanması, 

 Kanserle ilgili tüm alanlarda uzmanlık hizmeti verilmesi,  

 Kanser tarama, teĢhis ve tedavi standartları oluĢturulması, 

 Kanser konusunda araĢtırmalar yapılması veya yaptırılması, 

 Özel ve kamu kurumlarının araĢtırmalarının desteklenmesi, özendirilmesi ve  
ortak projeler yürütülmesi gibi konularda hizmet vermesi öngörülmektedir. 
 

5.4. Ulusal Kanser Kurumu Düzenleyici Etki Analizi 
Ulusal Kanser Kurumu (UKK) maliyet etkin bir yaklaĢımdır. Kanserli yeni vaka 

sayısının ülkemizde yıllık bazda 2010 yılında 155 bine, 2020 yılında 238 bine, 2030 yılında ise 
359 bin kiĢiye ulaĢması beklenmektedir. Bu çerçevede kanserle yaĢayan hasta sayısı ise 2010 
yılında 394 bine, 2020 yılında 734 bine, 2030 yılında ise 1,3 milyon kiĢiye çıkmaktadır.  

Ülkemizde 2005 yılında 1,9 milyar Dolar düzeyinde hesaplanan kanser tedavisine 
yönelik toplam harcamalar, 2010 yılında ikinci senaryodaki model çerçevesinde hesaplanan 
yaĢayan hasta sayılarındaki değiĢime göre 2008 yılı fiyatlarıyla 2,5 milyar dolara çıkmaktadır. Bu 
tutar 2020 yılında 5,1 milyar dolara, 2030 yılında ise 9,3 milyar dolar düzeyine ulaĢmaktadır. 

2010 yılı fiyatlarıyla öngörülen bütçe büyüklüğü 32,5 milyar TL olmakla birlikte 
UKK‘nın kurulması sonucu net maliyet mevcut Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığının (KSDB) 
bütçe ve döner sermaye kaynaklarından elde edeceği tutarlar düĢülmek suretiyle kamuya ilave net 
maliyeti yıllık bazda yalnızca 25,7 milyon TL olacaktır.  

UKK‘nın 2010-2030 yıllarında yukarıdaki hesaplama çerçevesinde kullanacağı kaynak 
kanser tedavisine yönelik olarak harcanması öngörülen olan toplam 113,4 milyar Dolar tutarındaki 
harcamanın ancak binde 3‘üne ulaĢmaktadır. 

Akciğer kanseri insidansı 2010 yılında kadın-erkek ortalama yüzbinde 35‘ lerden 2020 
yılında yüzbinde 58‘ lere, 2030 yılında ise yüzbinde 69‘ lara çıkmaktadır. UKK‘nın olduğu 
senaryoda ise akciğer kanseri insidansı 2010 yılında yüzbinde 35‘ lerden, 2015 yılında yüzbinde 
36‘ lara çıkmakta, izleyen dönemde ise sürekli düĢerek 2030 yılında yüzbinde 33‘ lere 
gerilemektedir. Sadece akciğer kanserine yönelik beklenen iyileĢmenin sağlayacağı toplam 
doğrudan tedavi maliyetlerindeki tasarrufun UKK‘nın 2020-2030 dönemi harcamalarının yaklaĢık 
beĢte biri düzeyinde olması maliyet etkinliği açısından önemli bir göstergedir. 

UKK‘nın tanımlanan organlarıyla kurulumu ve faaliyete geçmesi ile ülkemizde kanser 
taramaları daha etkin yapılabilecek, kurulacak sistem sayesinde kayıt sistemi ve analizinde ciddi 
iyileĢmeler sağlanarak hedefe yönelik tarama ve erken tanı programları daha etkin bir biçimde 
koordine edilmeye ve uygulanmaya baĢlanacaktır. 

Ulusal bir kanser kurumunun oluĢturulması kanser alanında uluslararası kabul görmüĢ 
tedavi protokollerinin ülkemizde bu konuda yetkin kiĢilerce değerlendirilerek, bu kurum altında 
ülkemize maliyet etkin bir Ģekilde uygun hale getiri lmesi ve uygulanmasının sağlanmasına olanak 
verecektir. 
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Ulusal Kanser Kurumunun kanser önleme ve tedavi politikaları geliĢtirilmesi yönünde 
var olan akademik potansiyeli harekete geçireceği düĢünülmektedir. 

 

6. SAĞLIK BAKANLIĞININ KANSERLE SAVAġ FAALĠYETLERĠ  
6.1. Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı ve Tarihçesi 
Kanserle SavaĢ Dairesi 1983 yılından bu yana sağlık bakanlığı bünyesinde genel 

müdürlük düzeyinde faaliyetlerine devam etmektedir. Son yıllarda özellikle koruyucu hizmetler, 
bilimsel çalıĢmalar ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirlikleri kapsamında faaliyetlerinde ciddi bir 
artıĢ söz konusudur. Tüm bu faaliyetlerin daha ileriye götürülmesinde Daire BaĢkanlığının gerek 
insan gücü gerekse de ekonomik anlamda desteklenmesi gerekmektedir. 

 

6.2. Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu 
10 alt kuruldan oluĢan Ulusal Kanser DanıĢma Kurulu 2005 yılından beri Kanserle SavaĢ 

Dairesi önderliğinde, yılda iki kez toplanarak ülkemizin kanser konusunda mevcut durumunu 
ortaya koymakta ve önerilen faaliyetleri Sağlık Bakanlığına bildirmektedir. 

Ancak, yine de, danıĢma kurulları yerine, kanserin tüm noktalarını yakından takip 
edecek ve ilgili bilim insanlarını bünyesinde tam zamanlı (full time) çalıĢtıracak bir ulusal kanser 
kurumu daha etkin hizmet verecektir. 

 
6.3. Ulusal Kanser Kontrol Programı 
Kanser kontrol programları Dünya Sağlık Örgütü tarafınca her ülke için önerilen ve uzun 

dönem kanser kontrol faaliyetlerinin ülke gerçekleri ıĢığında belirli bir plan çerçevesinde 
yürütülmesini sağlayan önemli bir politik kararlılık göstergesidir. 

5 ana baĢlık halinde Kanserle SavaĢ Dairesince yürütülen bu programın tüm katılımcıları 
programa desteklerini vermeli ve program kısa, orta ve uzun vadede amaçlarına ulaĢabilmelidir. 

 
6.4. Kanser Kayıtçılığı ve Kanser Kayıt Merkezleri 
Türkiye‘de pasif kanser kayıtçılığı sistemi 1983 yılından beri kanserin bildirimi 

zorunluluklu bir hastalık olarak kabul edilmesi ile baĢlamıĢtır. Ancak, pasif kayıt sistemi ne yazık 
ki baĢarı ile uygulanamamıĢtır. Aile hekimliği sistemi ile entegrasyon ile bu sistem geliĢmiĢ 
ülkelerdeki gibi verimli hale getirilebilir. 

Aktif kanser kayıtçılığına 1991 yılında 8 ilde geçilmiĢ, 2010 yılında kayıt merkezi 
sayısının 11‘e çıkarılmasına karar verilmiĢtir. Bu merkezlerden gelen veriler her geçen gün kalite 
ve tamlık açısından güvenilir hale gelmiĢ, 2 merkez de uluslararası kurumlarca afiliye edilmiĢtir.  

Aktif kanser kayıt merkezlerinin altyapısının ve çalıĢan kanser kayıt elemanlarının 
desteklenmesi kanser kontrol faaliyetlerinin esasını oluĢturan kanser kayıtlarının düzenlenmesi 
açısından oldukça önemlidir. 

 
6.5. Kanser Önleme ÇalıĢmaları 
Kanserle mücadele konusunda en etkin yöntem kanserden korunmadır.  Sağlık Bakanlığı 

Kanserle SavaĢ Dairesince Dünya Sağlık Örgütü ile iĢ birliği içerisinde yayımlanan Türkiye‘de 
Kanser Kontrolü (2009-2015) programında 4 ana baĢlık halinde önlem faaliyetleri toparlanmıĢtır. 

 Tütün ile mücadele 

 Enfeksiyonlar ile mücadele 

 Mesleki ve çevresel kanserojenlerle mücadele 

 Obezite ile mücadele 
Kanserle SavaĢ Dairesi bu önleyici faaliyetler kapsamında pek çok kurum ile iĢ birliği 

içerisindedir (Milli Eğitim Bakanlığı, RTÜK, Maden Tetkik Arama Enstitüsü vb.). BaĢarılı bir 
kanser kontrolü için kurumlar arası iĢ birliği esastır. 
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6.6. Tarama ve Erken TeĢhis ÇalıĢmaları ve KETEM’ler 
KETEM‘ ler ülkemizde toplum tabanlı meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taraması 

yürütmektedir. KETEM‘ ler erken teĢhis ettikleri kanserler göz önüne alındığında son derece 
maliyet etkindir. Halen sayıları 122 olan KETEM‘ lerin 2015 yılı sonuna kadar 250‘ye çıkarılması 
planlanmıĢtır. Ancak, mevcut tarama programlarının kapsama oranları düĢüktür. Aile Hekimliği 
Sistemi‘ne geçiĢ KETEM‘ ler için önemli bir fırsattır ve hedef toplumun % 70‘ ini kapsayan bir 
tarama programı gerçekleĢtirilebilir.  

KETEM‘ ler 2010 itibari ile obezite taraması ve sigara bıraktırma merkezleri olarak 
çalıĢmaya baĢlamıĢtır ve tüm bu hizmetleri ücretsiz gerçekleĢtirmektedir. 

Halkımız üzerinde KETEM‘ ler hakkında farkındalık yaratılması ve tarama 
programlarına katılımın arttırılması gerekmektedir. 

Uzak yerleĢim yerlerinde KETEM‘ lere bağlı olarak çalıĢan mobil tarama cihazları 
kapsama oranlarına önemli bir katkıda bulunabilir. 

Tarama programları KETEM kalite kriterlerine uygun yapıldığı ve KETEM‘ lere veri 
akıĢı sağlanması Ģartıyla tüm hastanelerde geri ödeme kapsamına alınmalıdır.  

 
6.7. Kanser Tedavisi Üzerine Yürütülen ÇalıĢmalar  
Ülkemizde tedavi altyapısında olarak eksiklikler söz konusudur. Bu eksiklikler hem 

insan gücü, teknik altyapı yurt çapında dengesiz dağılım baĢlıkları altında incelenebilir. Sağlık 
Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu kapsamda mevcut durum analizi, 
uluslararası kurumlarca yapılan öneriler ve bölgesel nüfus ve hasta sayıları göz önüne alınarak 
2023 yılına kadar yapılacak yatırım ve uygulamaların planlamıĢ olması ülkemiz açısından önemli 
bir geliĢmedir. Öncelikle büyük Ģehirlerde baĢlayacak olan bu yatırımların zamanla tüm bölgelere 
yayılması ve onkolojik altyapının yurt çapında güçlendirilmesi önemlidir. 

 
6.8. Destekleyici (Palyatif) Bakım Hakkında ÇalıĢmalar 
Palyatif bakım hayat kalitesi ölçüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü kısıtlı imkanları olan 

devletleri, pahalı yatırımlardan önce, ülke genelinde yaygınlaĢmıĢ palyatif bakım kurması 
konusunda teĢvik etmektedir. Ülkemiz bu konuda pek çok ülkenin gerisindedir ve acil eylem planı 
ile müdahale gerekmektedir. 

Ülkemizdeki sorunları 3 ana baĢlık altında inceleyebiliriz: 
Morfine UlaĢım: Ülkemizdeki mevcut reçete uygulamaları sistemi nedeni ile kanserli 

hastaların morfine ulaĢımı oldukça sıkıntılıdır. Ağrı ve acı içerisinde olan bu hastalar tüm bu 
bürokratik iĢlemlerden sakınmakta ve en doğal hakları olan ağrı kontrolü için ilaca ulaĢım yollarını 
zorlamamaktadırlar. Hastaların morfine ulaĢımını kolaylaĢtıran mevzuat çalıĢmaları 
gerekmektedir.  

Öte yandan ülkemizde morfin preparatlarının piyasada bulunmasında da sıkıntılar vardır. 
Örneğin, ağrı kontrolünün olmazsa olmazı olan hızlı salınımlı morfin veya değiĢik gramajlarda 
olan oral morfin tabletleri piyasada yoktur. Dahası, mevcut morfin çeĢitleri de, yasal olarak 
mecburi tutulsa da pek çok eczanede bulunmamaktadır. Tüm dünyada kullanılan yasal morfinin 
ham maddesinin % 90‘ ının üretildiği ülkemizde bu durum kabul edilebilir değildir. Bu konuda acil 
önlemler alınmalıdır. 

Hekimlerin Eğitimi: Ülkemizde önemli bir diğer sorun da hekimlerin morfin kullanımı 
ve ağrı kontrolü konusunda yeterince eğitilmiĢ olmaması, morfinin bağımlılık ya da solunum 
depresyonu gibi bir takım yan etkilerinden korkulması nedeniyle, morfini reçete etmekte tereddüt 
etmeleridir (opiafobi). Bu nedenle, hekimlerimizin bu konuda tekrar eğitilmeleri, morfinin yan 
etkileri ile nasıl baĢ edeceklerinin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ģimdiden tüm 
hekimlerin eğitime entegrasyonu için YÖK ile temasa geçilmeli ve 6 yıllık temel tıp eğitimlerine 
palyatif bakım, ağrı kontrolü ve morfin kullanımı konuları yerleĢtirilmelidir. Öte yandan ilgili ana 
bilim dalları kurulmalı ve palyatif bakım konusunda uzmanlık eğitimine baĢlanmalıdır. 
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Palyatif Bakım Merkezi: Ülkemiz yüz ölçümü ve nüfusu oldukça büyük bir ülkedir. Bu 
nedenle tüm yurtta yaygınlaĢmıĢ hizmet sunumu oldukça zordur. Bu konu özellikle palyatif bakım 
için geçerlidir, çünkü terminal safhaya gelmiĢ, elem ve keder içerisindeki pek çok hasta eĢlik eden 
ağrılarının dindirilmesi için çok fazla yorulmamalı ve hasta merkezli bir sağlık sistemi ile bu 
yaĢam kalitesine yönelik hizmet evde bakım örneklerinde olduğu gibi hastaların ayağına kadar 
ulaĢtırılabilmelidir. Ülkemizde oldukça az ve sınırlı sayıda palyatif bakım merkezi vardır. Yeni 
merkezlerin açılması gerektiği gibi, bu hizmetlerin de tüm yurtta eĢit bir Ģekilde dağılımı 
sağlanmalıdır.  

 
6.9. Kemik Ġ liği Naklinde Koordinasyon: Türk-Kök Projesi 
Türk-Kök Projesi ile; Ulusal Kemik Ġliği Bankası kurularak, hematopoetik kök hücre 

nakli yapılacak hastalar için tedavi gideri düĢürülecektir, nakil bekleyen hastalara, hematopoetik 
kök hücre temini için koordinasyon sağlanacaktır ve merkezlerin uluslararası standartları 
yakalaması sağlanacaktır. Türk-Kök projesinin yaygınlaĢması ve donörlerin arttırılması 
desteklenmelidir. 

 
6.10 Kanserle SavaĢ Kapsamında Tütün ve Obezite Ġ le Mücadele ÇalıĢmaları 
6.10.1 Tütün Ġ le Mücadele ÇalıĢmaları 
Sigara önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden biridir. 

Günümüzde dünyada 1,3 milyar kiĢi sigara içmektedir ve sigara içenlerin % 80‘ i geliĢmekte olan 
ülkelerde yaĢamaktadır. Ülkemizde ise son verilere göre yaklaĢık 17 milyon kiĢi sigara içmektedir.  

Sigara, içenleri olduğu kadar çevresindeki kiĢileri de etkilemektedir. Toplumu pasif 
sigara dumanının zararlarından korumanın yegâne yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda 
yasaklanmasıdır.  

Tütünle mücadelede ilk uluslararası anlaĢma olan ―Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi 
(TKÇS)‖  21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün 56. Dünya Sağlık Asamblesinde kabul 
edilmiĢtir. Bu sözleĢme 28 Nisan 2004 tarihinde ülkemiz adına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
Akdağ tarafından imzalanmıĢ ve akabinde TBMM‘nde kabul edilmiĢ, Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Ülkemiz sözleĢmeyi imzalayan 43. ülke konumundadır. 

TKÇS‘nin imzalanması ile birlikte ülkemizde baĢlatılan tütün kontrolüne yönelik 
çalıĢmalar ivme kazanmıĢtır. Ġlgili bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden 130‘a 
yakın uzmanın iĢ birliği ile hazırlanan ―Ulusal Tütün Kontrol Programı‖   07 Ekim 2006 tarihinde 
baĢbakanlık genelgesi olarak yayımlanmıĢtır.  

 Ulusal Tütün Kontrol Programı‘nın uygulanması için 2007 yılında 81 ilimizde ― Ġl Tütün 
Kontrol Kurulları‖  oluĢturulmuĢ ve yerel düzeyde tütünle mücadele etkinliklerinin yürütülmesi 
için görevlendirilmiĢtir.  

Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalıĢmaların daha etkili ve sürdürülebilir olabilmesi 
amacıyla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tütün ve Bağımlılık Yapıcı 
Maddelerle Mücadele Daire BaĢkanlığı kurulmuĢtur.  

Düzenlenecek faaliyetler ve bunların yerine getirilmesinden sorumlu kamu kurum ve 
kuruluĢlarının belirlendiği ―Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı 2008-2012‖ hazırlanmıĢ 
ve 12 Aralık 2007 tarihinde BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ ın katılımı ile kamuoyuna 
tanıtılmıĢtır.  

Tütünle mücadele çalıĢmalarının kazandığı ivme ile 5727 sayılı ―Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ 03 Ocak 2008 
tarihinde TBMM‘de kabul edilmiĢtir. Bu Kanun‘ la ülkemiz, tütün kontrolü konusunda yasal 
düzenlemesi olan sayılı ülkeler arasına girmiĢtir. 

Söz konusu Kanun‘un kamuya açık kapalı alanları ile ilgili hükümleri 19 Mayıs 2008, 
özel hukuk kiĢilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti 
verilen iĢletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmemesi ile ilgili hükmü ise 19 Temmuz 2009 
tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.  
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Ülkemiz böylece, 19 Temmuz 2009 itibarıyla tütün kontrolüne yönelik en geniĢ 
kapsamlı yasası olan Bermuda, Yeni Zelanda, Uruguay, Ġngiltere ve Ġrlanda‘dan sonra dünyadaki 
6. Avrupa‘daki 3. ülke konumuna gelmiĢtir. 

19 Mayıs 2008 tarihinde yasanın yürürlüğe girmesini takiben baĢlayan çalıĢmalarda 
uygulamaları değerlendirmek amacıyla denetim ekipleri oluĢturulmuĢ, ekipler gerekli eğitimlerden 
geçirilmiĢtir. Yine, 19 Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulanan yeni düzenlemelerin etkinliğini 
değerlendirmeye yönelik değıĢik araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu araĢtırmalar Dumansız Hava Sahası 
uygulaması ile birlikte halkımızın tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusundaki farkındalığının 
arttığını göstermiĢtir. Uygulama gerek sigara içen ve gerekse içmeyen vatandaĢlarımızdan büyük 
destek (% 95) görmüĢtür. Kapalı ortamlarda hava kalitesini değerlendirmeye yönelik ölçümlerde 
Dumansız Hava Sahası uygulaması ile birlikte kapalı ortamlarda havadaki partikül miktarlarında 
ciddi azalmalar tespit edilmiĢtir. 

81 ilimizde halktan gelecek soru ve Ģikâyetlere cevap verebilmek amacıyla Dumansız 
Hava Sahası Ġrtibat Ofisleri oluĢturulmuĢ, ALO SABĠM 184 hattı çalıĢanlarına gerekli eğitimler 
verilmiĢ, ayrıca Sağlık Bakanlığı‘nda Teknik Destek Masası kurulmuĢtur. 

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün mamullerine baĢlamayı önleyici tedbirler almanın 
yanında mevcut sigara bağımlılarına yönelik, sigara bırakma polikliniklerinin kurulması ve 
sayılarının artırılması, ALO 171 sigara bırakma danıĢma hattının faaliyete geçirilmesi, sigara 
bırakma tedavilerinde kullanılan ilaçların ücretsiz olarak dağıtılması gibi bir takım programlar da 
yürütmektedir. 

 

6.10.2 Obezite Ġ le Mücadele ÇalıĢmaları 
GeliĢmiĢ ülkelerin yanısıra geliĢmekte olan ülkelerde de hızla artan obezite epidemisi, 

obezite ile mücadeleyi zorunlu hale getirmiĢtir. 48 ülkenin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 
gerçekleĢen ―Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar Konferansı‖  ülkemiz ev 
sahipliğinde 15-17 Kasım 2006 tarihlerinde Ġstanbul‘da yapılmıĢ ve ―Obezite ile Mücadele ġartı‖  
Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanmıĢtır. Avrupa Obezite Ġle Mücadele ġartı, önümüzdeki 5 
yıllık dönemde Avrupa Bölgesi‘ndeki epideminin engellenmesini ve eğilimin tersine çevrilmesini  
hedeflemektedir. 

Bu nedenle ülke genelinde obezite ile mücadele faaliyetlerine hız vermek, belirlenen 
hedeflere ulaĢmak için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedefler ve stratejiler belirlemek ve 
faaliyetlerin belirli bir çerçevede etkin ve yaygın olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, ulusal 
bir programın hazırlanması ve eylem planının acilen uygulamaya konulması ihtiyacı doğmuĢ ve 
―Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı‖  hazırlanmıĢtır.  

Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı 4 ana baĢlıkta yürütülmektedir. 
Bunlar;  

- Türkiye Obezite Ġle Mücadele ve Kontrol Programı yönetiminin oluĢturulması ve 
politika geliĢtirilmesi, 

- Obezitenin önlenmesine yönelik çalıĢmalar, 
- Sağlık kuruluĢlarında obezitenin teĢhisi ve tedavisine yönelik önlemler, 
- Ġzleme ve değerlendirmedir.   
  
Bunun yanısıra, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine entegre olarak veya Milli 

Savunma Bakanlığına bağlı kuruluĢlar haricindeki diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile özel hukuk 
tüzel kiĢiliklerince kurulmuĢ veya kurulacak olan obezite merkezlerinin açılıĢ, kuruluĢ ve çalıĢma 
esaslarının belirlenmesi ve denetlenmesi ile kurulu olduğu il sınırları içinde obezite vakalarının 
belirlenmesi, obezitenin kontrol altına alınması, hizmet içi eğitim ve halk eğitimi yoluyla halkın 
obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilmesi, 
bilinçlendirilmesi ve toplumda obezite görülme sıklığının azaltılması amacıyla ―Obezite 
Merkezleri Yönetmeliği‖  taslağı hazırlanmıĢtır. Ayrıca, Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı DanıĢma ve Yürütme 
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Kurulunun teĢkil edilmesi konusunda çalıĢmalar sürdürülmektedir. Ġllerde obezite ile mücadele 
çalıĢmalarına hız vermek amacıyla Ġl Hıfzıssıhha Kurulu bünyesinde yeterli ve dengeli beslenme 
ve hareketli yaĢam kurulları oluĢturulmuĢtur. Ayrıca, KETEM‘ ler ile Bakanlığa bağlı hastanelerde 
obezite tarama ve danıĢma merkezleri kurulmuĢtur. Bakanlık, aynı zamanda Ulusal Beslenme 
AraĢtırması da yapmaktadır. Bu araĢtırmada; ülke genelinde epidemiyolojisine yönelik anket ve 
kan analiz çalıĢmaları yürütülmektedir.   

 

7. KANSER KONUSUYLA ĠLGĠLĠ  MEVZUAT  
Ülkemizde kanser önleme, tarama ve tedavi konusunda pek çok kanun, yönetmelik ve 

mevzuat yayımlanmıĢtır. Burada önemle ihtiyaç duyulanlar; 

 Morfin reçetelendirilmesinde bürokratik iĢlemleri azaltıcı ve kolaylaĢtırıcı yönetmelik (yeĢil ve 
kırmızı reçeteler bildirim prosedürleri) 

 SUT‘da kanser taramalarının akredite merkezlerde, KETEM‘ lere veri akıĢının da sağlanarak, 
tüm merkezlerde geri ödemeye alınması 

 Aile hekimlerinin de taramalara katılımının sağlanmasına yönelik yönetmelik 

 Bitkisel ürün adında pazarlanan ve halkımızda bilgi kirliliklerine yol açan ürünler ve 
programlar üzerinde denetimleri arttırıcı yasal düzenleme 

 Hasta ve hasta yakınlarının haklarını ve örgütlenmelerini destekleyici yasal düzenleme 

  Kanseri tüm yönleri ile takip edecek, gerekli araĢtırmaları yapacak ve ilgili kurumları 
uyaracak Ulusal Kanser Kurumu ile ilgili kanunun çıkarılmasıdır. 

 

8. TÜRKĠYE’DEKĠ KANSER HARCAMALARI  
8.1.Türkiye’de Kanser Ġ laçları ve Kanser Ġ lacı Harcamaları 

i.  Kanser Ġlaçlarının Ruhsatlandırılma Süreci (Sağlık Bakanlığı‘nın Rolü) 
ii.  Kanser Ġlaçlarının Ödeme Süreci (Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun Rolü) 

iii.  Ġlaç Sektörü BakıĢ Açısından Kanser Ġlaçlarına EriĢim 
iv.  Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitesi 

 
Hâlihazırda ülkemiz mevzuatı açısından aĢağıdaki alanlarda yapılacak iyileĢmeler, bu ilaçların 

sağlık sistemine erken kazandırılması açısından önem taĢıyacaktır: 
• Gerçek hastalık yükünün doğru olarak değerlendirilebilmesi için, kanserle iliĢkili kayıtların 

(ilaç ve diğer tedavi harcamaları) geliĢtirilmesi  
• Kanser ilaçlarına eriĢiminin AB ve ABD ile eĢ zamanlı hale getirilmesi  
- Ġlaçların ruhsat sürecinin mevzuat ile uyumlu olarak hızlandırılması. Ürünlerin 

ruhsatlandırıldığı ve ödendiği endikasyonların, Avrupa ve dünyadaki uygulamalara paralel 
olması 

- Yetim ilaç statüsünün netleĢtirilerek, ruhsat ve ödeme süreçlerinde bu ilaçlara öncelik 
verilmesi 

- Ruhsatlandırma ve ödeme süreçlerinin/uygulamalarının Ģeffaflık ve öngörülebilirliğinin 
arttırılması 

- GMP denetim sürecinin ruhsatlandırma ile eĢ zamanlı hale getirilmesi için 
sürenin kısaltılmasına yönelik iyileĢtirmeler yapılması 

- Kanser hastalığının önceliği çerçevesinde, kanser ilaçları için ruhsat ve ödeme 
süreçlerinin kısaltılmasına yönelik yeni metotların geliĢtirilmesi 

- Gerekli yetiĢmiĢ insan gücünün temini (eğitim, teĢvik vs.) konusunda 
planlamalar yapılarak uygulanması  

- Onkoloji DanıĢma Komisyonunun toplanma sıklığı ve sayısının artırılması 
 • Sosyal güvenlik sistemi açısından yapılan değerlendirme 

perspektifinde kanser tedavisinde yeni nesil ilaçların getirdiği tıbbi değerin yanısıra, bu ilaçların 
önemli bir bölümü için göz ardı edilmemesi gereken bir diğer özellik de, tedaviden daha iyi yarar 
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sağlayacak olan hastaların moleküler veya histolojik metotlarla daha iyi tanımlanmasının mümkün 
olmasıdır. 

• Onkoloji alanında klinik çalıĢmaların onay süreçlerinin hızlandırılması büyük 
önem taĢımaktadır.  

• Türk ilaç firmalarının, dünyanın son teknolojisini kullanma alanında gayret 
göstermesi,  AraĢtırma GeliĢtirme (Ar-Ge) çalıĢtırmalarına ve ihracata önem vermeleri 
gerekmektedir. 

• Klinik araĢtırma ve ilaca erken eriĢim programlarının desteklenmesi ve 
sürekliliğinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması sağlanmalıdır. 

 
Kanser tedavisi amacıyla kullanılan ilaçların, onkoloji hastanelerinde, hastaya özel 

dozlarda, özel donanımlı yerlerde, konusunda uzman kiĢilerce hazırlanması gerekmektedir. Bu 
amaçla ―Merkezi Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Üniteleri‖nin hizmete sunulmasının faydalı olacağı 
açıktır. Bu üniteler çok sayıda yararlarının yanında ilaç israfının önlenmesi konusunda da ülkemize 
katkı sağlayacaktır. Kemoterapi uygulaması yapan her hastanenin belli standartlarda Merkezi 
Kemoterapi Ġlaç Hazırlama Ünitelerine sahip olması gerekliliği üzerinde durulmalıdır. Bu üniteleri 
kurma imkânı veya hasta yoğunluğu olmayan birimleri ise var olan merkezlerden hizmet alımı 
yolu ile ilaçlarını temin edebilmelidir. 

 

8.2.Kanser ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları 
i.  Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı ve ĠĢleyiĢi 

ii.  Kanserli Hastalarda Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları 
 
5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla genel sağlık 

sigortasına iliĢkin olarak; 
• Kapsama alınan kiĢilerin, sağlık hizmetlerinden eĢit Ģekilde yararlandırılması, 
• ÇağdaĢ sağlık anlayıĢı benimsenerek, kiĢilerin hasta olduktan sonraki 

tedavilerine ait bedellerin ödenmesinin yanında, hasta olmalarını önlemeye yönelik koruyucu 
sağlık hizmetlerinin kapsama alınması, 

• 18 yaĢ altı çocukların, anne veya babalarının genel sağlık sigortalısı olarak 
tescil edilmesine ve 30 günlük genel sağlık sigortası primi ödenmiĢ olmasına bakılmaksızın sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılmaları, 

• Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmeti olarak kabul edilmeyen hizmetler ile estetik 
amaçlı hizmetler dıĢındaki tüm sağlık hizmetlerinin sağlık teminat paketi içinde yer alması, 

• Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kiĢilerin ikamet yeri dıĢına sevki halinde 
yol parası, zaruri masraf ve refakatçi giderlerinin ödenmesi,  

     öngörülmüĢtür. 
Kanser hastalığı özelinde hastalarımızın hizmete eriĢimini artıracak özel önlemler 

alınmıĢ bulunmakta ve yenilenen SUT vasıtasıyla her geçen gün iyileĢtirmeler yapıldığı 
gözlenmektedir. Ancak, özel hastanelerde kanserli hastaların ayaktan tedavilerinde muayene 
katılım payı ve Kurumla sözleĢmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri 
tarafından kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) için ilave ücret talep 
edilmemesi hususlarına rağmen, kanser tanısı ile hastaneye kabulden sonra ilave ücretlerin özel 
sağlık hizmet sunucularınca hastadan talebi bir realitedir. Bu çeliĢkinin nereden kaynaklandığının 
(otelcilik hizmetleri, konsültasyon ücretleri vb.) araĢtırılarak giderilmesi konusunda gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Kanser erken tanı ve tedavisine yönelik tarama tetkiklerinin (mamografi, kolposkopi vs.) 
SGK tarafından SB‘a ödenen global bütçe uygulaması içinde yer alarak sadece KETEM‘ lerce 
ücretsiz yapılabildiği anlaĢılmakta olup, hastalarımız ve hekimlerimizin mağduriyeti açısından 
uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinde fayda olacaktır. 
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 KETEM‘ lere ödenen bütçenin global bütçe dıĢına alınması haricinde, tarama amaçlı 
iĢlemlerin KETEM‘ ler dıĢında da (belediyelerin veya özel hastanelerin bile tarama yapmasına izin 
verecek Ģekilde) ödemeye alınması gerekmektedir. Ancak, tarama hizmeti alınan sağlık hizmeti 
sunucuları için belirli standartların Sağlık Bakanlığınca geliĢtirilmesi ve ayrıca merkezi KETEM 
veri tabanına bilgi aktarımının sağlanması gerekmektedir. Bu standartları ve Ģartları sağlayan 
merkezlerde tarama maksatlı yapılan tetkiklerin geri ödeme kapsamına alınması uygun olacaktır. 

 Ayrıca, hastanelerimizde (devlet, özel ve üniversite hastaneleri) tarama yapılmak amacı 
ile istenecek tetkiklerin ödenmesinin sağlanması amacı ile, tanının mevzuata uydurulması yani 
kanser ön tanısı girilmesi gibi uygulamalara ve sonuç olarak da istatistiksel anlamda yanlıĢ verilere 
yol açılabileceği hususu göz önünde tutulmalıdır. SGK tarafından sonuçta zaten ödenmekte olduğu 
düĢünülen paranın yanlıĢ yollara ve verilere sebebiyet vererek yanlıĢ bilgilere götürdüğünden 
endiĢe duyulmaktadır.  

Hastalarımızın böylesine acil tedavi gerektiren bir hastalık konusunda özel sağlık 
hizmeti sunucularından da etkin bir Ģekilde yararlanabilmeleri için ilgili Kurumca sigortalılarının 
bilgilendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan tebligatların kanser tanısı, tetkiki ve tedavisi ile 
ilgili uygulamaları içeren bölümlerinin sağlık hizmet sunucularında halkın göreceği ve dikkatini 
çekeceği yerlere asılarak duyurulması zorunlu hale getirilmelidir.   
 

8.3.Türkiye'de Kanser Harcamaları ve Maliyet Etkinlik ÇalıĢmaları 
i.  Dünyada ve Türkiye‘de Sağlık Harcamaları  

ii.  Dünyada ve Türkiye‘de Kanser Harcamalarındaki GeliĢmeler 
iii.  Türkiye‘de Maliyet Etkililik ve Maliyet Fayda ÇalıĢmaları 

 
Kanser dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de önemli bir sağlık problemi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Hastalığın teĢhis ve tedavisinin ileri teknoloji gerektirmesi yapılan harcamaların 
ülkelerin sağlık kaynakları içindeki payının artmasına neden olmaktadır. Sağlık harcamalarındaki 
önlenemeyen artıĢ bugün bütün dünyanın karĢılaĢtığı bir olgudur. Her ülkede bu harcamaları, 
sağlık hizmetlerine eriĢim ve kaliteden ödün vermeksizin kontrol altına alma yönünde politikalar 
geliĢtirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu geliĢme sadece kanser için değil tüm hastalıklar için 
yapılan harcamaların da gözetim altına alınması gereğini doğurmuĢtur. 

Hastalığa iliĢkin harcamaların belirlenmesi her ülke için zordur ve bunun temel nedeni 
hem hastalık için yapılan harcamalara iliĢkin verilerin hem de epidemiyolojik verilerin doğru 
olması zorunluluğudur. Harcamalara iliĢkin verilerdeki güçlük maliyetlerin hesaplanmasındaki 
güçlüklerden kaynaklanmakta, epidemiyolojik verilerdeki güçlük ise etkili ve güvenilir kayıt 
sistemlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Türkiye‘de her iki konuda da önemli eksiklikler söz konusudur. Ancak sağlık hizmetleri 
ile ilgili gelinen noktada sağlıklı politikalar belirleyebilmek ve bunları uygulayabilmek için 
önümüzdeki yıllarda bu konularda somut adımlar atmak ve uygulamak gerekmektedir. Bunun ilk 
ve önemli adımları TÜĠK‘ in sağlık hesaplarını daha ayrıntılı bir Ģekilde hesaplaması ve SGK‘nın 
MEDULA verilerini daha etkin kullanmasıdır.  

Eğer Ģimdiden önlem çalıĢmaları yapılmazsa (tarama ve kanser enstitüsü gibi), 2030‘ lu 
yıllarda kanserin doğrudan maliyeti ülke ekonomisi için tolere edilemeyecek düzeylere ulaĢacaktır. 

 

9. TÜRKĠYE’DE KANSER ARAġTIRMALARI  
9.1. Kanser Konusunda Epidemiyolojik AraĢtırmalar 
NevĢehir Ġ li Tuzköy Beldesi ve Karain Köyünde Zeolit Nedenli Mezotelyoma 

Sorunu 
Malign mezotelyoma asbest ve erionit mineralleriyle iliĢkili olarak Türkiye‘de çok ciddi 

bir problemdir ve genetik-epidemiyolojik araĢtırmalar genetik yatkınlığın mezotelyoma 
geliĢiminde önemli bir rol alabileceğini göstermektedir. 
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Kanser oluĢumu sıklığı ile çevresel Ģartlar arasındaki iliĢki açısından, değiĢik kanserlerin 
bölgesel dağılımını ve kimyasal elementlerin konsantrasyonlarını gösteren jeokimyasal haritalar 
çok büyük bir değer taĢır. Hastalık oluĢumu ile ilgili coğrafi ve jeolojik Ģartların çalıĢılması onko-
coğrafik araĢtırmalarda yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte günümüzdeki en önemli bilmece 
olan kanseri çözebilmek için, multidisipliner çalıĢmaya, hastalığa yol açan doğal (jeolojik) ve 
antropojenik etkenleri çok daha iyi anlamaya gerek vardır. Bu konularda ilerleme medikal-jeolojik 
(jeokimyasal; eko-jeolojik) araĢtırmalarla sağlanabilir.  Dolayısıyla, ülkemizde tıp ve jeoloji 
alanında iĢ birliği ile ― tıbbi jeoloji‖  çalıĢmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Haritalanarak genel dağılımı ortaya konulan ve akciğer kanseri nedeni olduğu bilinen 
erionitli volkanik tüf kayaları üzerinde bulunan yerleĢim yerlerinde yaĢayan halkın sağlık riski 
özellikle bazı yerleĢim birimlerinde devam etmektedir. Risk altındaki yerleĢim yerlerinde devam 
etmekte olan tahliye çalıĢmaları kısa zaman içerisinde bitirilmeli, gerek halkın gerekse 
kuruluĢların yapı malzemesi, altyapı hizmetleri için erionitli tüf kayalarını kullanması önlenmeli, 
yerleĢim birimleri yeĢillendirilmeli, bu gibi alanlar yeni yerleĢimlere açılmamalıdır. 

Bölgede gerçekleĢtirilen saha incelemesi sonucunda Ģunlar saptanmıĢtır: 
NevĢehir ili içerisinde mezotelyoma kanser olgularının dünya genelinde çok yüksek 

oranda görüldüğü köylerde erionit probleminin varlığı 40 yıldır bilinmekte olmasına rağmen, 
önlem alınmasında ve uygulanmasında gecikmeler olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak, son yıllarda, 
bölge sorunu üzerine kararlılıkla gidilerek, konu hakkında alınan önlemlerin gözle görülür bir hız 
kazandığı tespit edilmiĢtir. 

Tuzköy beldesinde yeni evler tamamlanmıĢ, taĢınma iĢlemi de büyük oranda 
tamamlanmıĢtır. Ancak, ek bina ihtiyacı devam etmektedir. Son alınan Bakanlar Kurulu kararı da 
bu ihtiyacı karĢılamaya yönelik olarak atılmıĢ önemli bir adımdır. 

Sarıhıdır köyünün doğal afetler nedeniyle kendiğinden taĢındığı ve sadece eski köy 
önünden geçen yolun asfaltlama çalıĢmasına ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiĢtir. 

Karain de ise, TOKĠ‘dan yeni evlerin yapım kararı alınmıĢtır. Ancak, köylüler arasında 
tartıĢma halen mevcuttur. Bu konuda halkın farkındalık ve eğitim ihtiyacı olduğu açıktır. Yıkım ve 
ıslah çalıĢmaları gerçekleĢtirilirken kanser yapıcı maddelerin etrafa yayılmaması için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

Beyaz toprak olarak bilinen ve içinde asbest ve erionit içeren toprağın badana yapma ve 
sıva olarak kullanılmasının önlenmesi yönünde halkın eğitimi çalıĢmalarının planlanarak, ilgili 
kurumlar tarafından verilmesi sağlanmalıdır. 

Üniversitelerin tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığının eğitim ve araĢtırma hastaneleri 
bünyelerinde ilgili bilimsel yapılandırmanın oluĢturulması/güçlendirilmesi yoluyla mesleksel ve 
çevresel kanserojenlerin ölçümü gerçekleĢtirilebilmelidir. Ayrıca akredite edilmiĢ özel ve resmi 
laboratvarların oluĢturulması gerekmektedir. Bu çalıĢmalarla mezotelyoma araĢtırmalarının çevre 
ve genetik etkileĢimi konusunda geliĢtirilmesine ağırlık verilmeli ve bu konuyla ilgili Sağlık 
Bakanlığı, YÖK, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve meslek 
odalarının iĢ birliği içinde çalıĢması sağlanmalıdır. 

 
Kütahya Özelinde Arsenik Sorunu 
Yüksek miktarda arsenik içeren suların kullanımına bağlı olarak ülkemizde özellikle 

Kütahya-Emet‘ te sağlık sorunları ortaya çıkmıĢtır. Kütahya‘da içme ve kullanma sularında ölçülen 
yüksek arsenik konsantrasyonlarının en önemli kaynaklarından birisinin bölgede yer alan tersiyer 
çökellerdeki alünit, çört, kolemanit ve jips gibi mineraller olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 
karbonatlı kayalar, kireçtaĢı/dolomit ve travertendeki kırık zonlar boyunca oluĢan realgar ve 
orpiment formundaki epitermal jipsler ve volkano-sedimanter istiflerdeki volkanik kayaların da 
önemli arsenik kaynakları arasında bulunduğu belirtilmektedir. 

2005 yılında yapılmıĢ olan bir çalıĢmada; Ġğdeköy ve Dulkadir köylerinde, 40 ayrı içme 
suyundan alınan örneklerde yapılan arsenik ölçümleri ve buna bağlı olarak oluĢan cilt hastalıkları 
ile ilgili sonuçlar özetlenmiĢtir. ÇalıĢmada arsenik konsantrasyonundaki artıĢla birlikte ortaya 
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çıkan semptomlarda da artıĢ gözlendiğine iĢaret edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada arsenikten etkilenen 
kadınların sayısının erkeklere göre biraz daha fazla olduğu da ortaya çıkmıĢtır.  

ÇalıĢmalar; Emet ve civarında, uzun süre arsenik içeren sulara maruz kalan kiĢilerde cilt 
ve diğer bazı kanser vakalarının artabileceğini gösterdiğinden, Sağlık Bakanlığı tarafından bölge 
yakından takip edilmektedir.   

 

Kocaeli-Dilovası'nda Çevre ve Ġnsan Sağlığı 
Bu konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde 04.04.2006 tarihinde 10/254,258 

Esas Numaralı Kocaeli'nin Gebze Ġlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve 
Ġnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması Komisyonu özetle;  

Sanayi ile ilgili olarak; 
Organize sanayi bölgelerinde sağlık koruma bandının oluĢturulmadığına ve bu bölge ile 

iç içe olan konutlarda sağlık sorunlarının devam ettiğine iĢaret ederek kentsel dönüĢüm projesinin 
baĢlatılması gerektiğini,  

Bölgenin I. Derece deprem kuĢağında olması nedeniyle depolama alanları ile ilgili 
sözleĢmelerin yenilenmemesi ve yeni kiralamaların yapılmaması gerektiğine,  

Orman vasıflı olan kısmın orman alanı, arazi vasıflı olanının da yeĢil alan olarak 
korunmasının sağlanması gerektiğine, 

Sanayicinin; yeni sanayi tesisi kurmaya veya mevcut tesisindeki kapasiteyi arttırmaya 
yönelik taleplerinin dikkatle değerlendirilmesi ve  mümkün olduğu ölçüde sınırlandırılması 
gerektiğine,  

Bölgedeki metal ve hurda eriterek üretim yapan tesislerde bulunan radyasyon ölçüm 
sistemlerinin kullanımının tesis yönetimince yapılıyor olmasından kaynaklanabilecek sorunların 
önlenmesi için radyasyon ölçüm sistemlerinin devlet tarafından iĢletilmesi ve yeterli sayıda eleman 
istihdam edilerek 24 saat kesintisiz denetimin sağlanması gerektiğine,  

Kirlilikle ilgili olarak; 
Dil Deresi‘nin sanayi ve yerleĢim yerleri tarafından ciddi düzeyde kirletildiğini ve 

Körfezin % 40'ından fazlasının bu dere tarafından kirletildiğini ve Dil Deresi‘nin ıslah 
çalıĢmalarının yapılması gerektiğine,  

Kocaeli BüyükĢehir Belediyesince bölgedeki uygun bir yere çöp depolama alanının bir 
an önce yapılması gerektiğine,  

OSB Yönetimince Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi‘nin 
ivedilikle yapılması gerektiğine,  

Dilovası Bölgesi‘nde bulunan 8 adet limana gelen gemilerden salınan sintine ve balast 
suları için limanların ortak veya münferit atıksu arıtma tesisleri kurmlarının veya OSB'nin 
kuracağı merkezi atık su arıtma tesisine vermelerinin sağlanması gerektiğine, 

Hurda metal kullanan büyük kapasitede demir-çelik fabrikalarında üretim ve hurda metal 
depolama ve taĢıma süreçlerinde havaya önemli miktarlarda toz ve zararlı gazlar yayıldığını, baca 
gazı arıtma ve toz tutma kapasitelerini artırmaları gerektiğine ve  üretim süresince kesinlikle 
çalıĢtırılmalarının sağlanması gerektiğine, hurda depo alanlarının üzerleri kapatılarak çevreye toz 
yayılmasının önlenmesi ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmsı gerektiğine,  

Dilovası Bölgesi‘nde boya ve tiner üretim tesislerinde organik madde yayınımlarının 
herhangi bir arıtma olmadan atmosfere salındığını, 

Dilovası‘nın çevresel kirlilik ve sağlık açısından riskli bir bölge olduğu dikkate alınarak 
bölgedeki çevre ile ilgili olarak yapılacak tüm yatırımlara teĢvik verilmesi gerektiğine,  

Sağlıkla ilgil i olarak; 
Bölgede kanser hastalığından ölümlerin ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunun 

tespit edildiğini,  
Bölgede diğer hastalıklar ve meslek hastalıklarının artıp artmadığı konusunda kayıtlara 

dayalı bilgiye ulaĢılamadığını,  
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Kanser aktif kayıt sistemine öncelikle Dilovası'nda olmak üzere Kocaeli ilinde ivedilikle 
baĢlanılması gerektiğine, ön teĢhis ve tedavi merkezi ile sağlık tarama merkezinin ivedilikle 
kurulması gerektiğine,  

Bölgenin çevre kirliliği kaynaklı sağlık riskleri açısından Sağlık Bakanlığınca Pilot 
Bölge olarak ilan edilmesi gerektiğine ve bölgenin tıbbi yönden afet bölgesi olarak ilan edilmesi 
hususunun da değerlendirilmesi gerektiğine, 

Dilovası‘nda bulunan iĢyerlerinde, iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği denetimlerinin evrak ve 
belge üzerinde yapıldığı ve iĢ yeri havası ölçümlerinin de yapılmadığının tespit edildiğini, 
iĢyerlerinde iĢ yeri hekimi bulundurulması, iĢ sağlığı ve güvenliği konularındaki kayıt, 
değerlendirme, inceleme ve denetimin mevzuata uygun olarak yapılması gerektiğine iĢaret 
etmiĢtir. 

Sağlık Bakanlığı Kanser SavaĢ Dairesinin dokümanlarına göre bu bölgeye yönelik bir 
dizi çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Konuyla ilgili çalıĢmalar aĢağıda özetlenmiĢtir: 

- 2 Nisan 2007 tarihinde devlet hastanesine entegre Kanser Erken TeĢhis, Tarama ve 
Eğitim Merkezi (KETEM)  kurulmuĢtur. Bu merkez tarama ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.  

- 11.06.2007 tarihinde ―Kocaeli Aktif Kanser Kayıt Merkezi‖  kurulmuĢtur. Bu merkezin 
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kayıt sayıları 1616, 2223 ve  2727‘dir.  2006‘da Dilovası‘nda 
meydana gelen 57 ölümün 23‘ü, 2008 yılında 52 ölümün 17‘sinin nedeni kanserdir.  

 
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi‘ndeki YerleĢim Yerleri 
OSB alanı dıĢında ancak sanayi ile iç içe durumda olan iki mahalle (Fatih ve Yıldız 

Mahalleleri) vardır. Fatih Mahallesi yerleĢim itibariyle devlet ormanı niteliğindedir. Halk arasında 
2/b olarak nitelenen bölgede 05.05.2004 tarihli Kocaeli Valiliği Komisyonu raporuna göre 57 adet, 
orman sahası alanında ise 22 adet yapı vardır. Yeni Yıldız Mahallesinde  ise 85 adet konut (147 
daire) bulunmakta olup sadece 12 adet konut ruhsatlıdır. 

  
Bölgedeki Sanayi kuruluĢları 
Bölge de 171 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesisleri, 
• Boya ve tiner üretim tesisleri 
• Depolama tesisleri 
• Demir Çelik üretim tesisleri 
• Kömür ve tevzi dağıtım tesisleri  
olarak gruplamak mümkündür. Emisyon yayınımı olan tesislerin sayısı 34 adettir. 
 
Dilovası Hava Kirliliğini Önleme Projesi: 
TÜBĠTAK–MAM koordinatörlüğünde Kocaeli Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü ve Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü iĢ birliğiyle 02.03.2007 tarihinde proje baĢlatılmıĢtır. 
24 aylık bir süreci kapsayan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirliliğinin ve Hava Kirletici 
Kaynaklarının Belirlenmesi Projesi üç aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje kapsamında, Dilovası 
Organize Sanayi Bölgesinin hava kirlilik haritası çıkarılmıĢtır. Bölgenin hava kalitesinin 
iyileĢtirilmesi için çözüm önerileri oluĢturulmuĢtur. Sanayi kuruluĢlarının bazılarında atık 
yönetiminin uygulandığı, diğerlerinde ise halen önemli sorunların bulunduğu tespit edilmiĢtir.  

Bölgede çevre temizliği, ağaçlandırma çalıĢmaları, ilaçlama çalıĢmaları 
gerçekleĢtirilmiĢ, altyapı eksikliklerinin tamamlanması amacıyla çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

 
Türkiye Sularında Ağır Metal Dağılımı 
Ülkemiz 26 akarsu havzasına, 107 nehir sistemine sahip olup,  bu nehirlerin toplama 

havzaları 1500 km2 den büyüktür. Kızılırmak Nehri 1355 km ile en uzun nehirdir, bunu ülke 
sınırları içerisindeki uzunluğu 1263 km olan Fırat Nehri izler. Ayrıca toplam alanı 500.000 ha olan 
200 adet doğal göl; toplam alanları 150.000 ha olan 794 adet baraj gölü ve 15.000 ha alanına sahip 
700 adet yapay göl mevcuttur.  Bu sucul sistemlerin büyük bir kısmı evsel ve endüstriyel kirlilik 
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baskısı altındadır ve çoğu sucul sistemler içme suyu olarak kullanılamaz durumda olmakla birlikte, 
birçoğu sulama suyu olarak kullanılmaktadır.   Ülkemiz sucul sistemlerini tehdit eden en önemli 
kirlilik parametrelerinden birisi ağır metallerdir. Fırat nehri dıĢında Dicle, Kızılırmak, Seyhan, 
Büyük Menderes nehirlerinde yapılmıĢ olan çalıĢmalar, ağır metaller açısından potansiyel bir 
riskin varlığına iĢaret etmektedir. Bu durum göllerde yapılmıĢ ağır metal çalıĢmalarında da 
izlenmiĢtir. Manyas kuĢ cennetinde, Burdur Gölü‘nde, BeyĢehir Gölü‘nde ve Ulubat Gölü‘nde 
yapılan incelemelerde bu göllerde ağır metal konsantrasyonlarının yüksek olduğuna dair raporlar 
bulunmaktadır. Bu nedenle, çevresel faktörlere bağlı olarak sürekli değiĢim gösteren sucul 
ekosistemlerin belirli aralıklarla izlenmesi oldukça önem taĢımaktadır.  

Türkiye toplam uzunluğu 10765 km olan kıyısal alana sahiptir.  Gerek deniz suyunda, 
gerek bu ortamlarda yaĢayan canlı gruplarında yapılan çalıĢmalar ülkemizi çevreleyen denizlerin 
de önemli miktarda metal yükü taĢıdığını göstermektedir. Midyelerle yapılmıĢ olan çalıĢmalar 
Marmara Denizinde özellikle boğaz Bölgesi‘nde ve Gemlik Körfezinde ağır metal kirliliğine iĢaret 
etmektedir.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından denizlerimizden ve iç sularımızdan elde edilen 
ürünlerde ağır metal izleme programları sürekli yürütülmektedir. Özellikle midyeler üzerinde 
yapılan çalıĢmalar ile kirlilik düzeyleri izlenmektedir. Ġzleme programlarının bir soruna iĢaret 
etmesi durumunda ürün hasadına izin verilmemekte, mevzuata uygun olmayan ürünlerin pazara 
arzı önlenmektedir. Yine ağır metallerin izlenmesine yönelik projeler Sağlık Bakanlığı‘nca 
yürütülmekte ve desteklenmektedir. Bunlardan biri; 2010 yılında baĢlanan ve bir grup bilim 
insanınca yürütülen, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının da dahil olduğu denizlerde ağır metal  
birikimine yönelik çalıĢmadır. Bu çalıĢmaya ait sonuçların Sağlık Bakanlığı tarafından kısa sürede 
kamuoyuyla paylaĢılacağı ifade edilmektedir.  

Bu çalıĢmaların düzenli aralıklarla devam etmesi hem gıda güvenliğinin sağlanması hem 
de baĢta kanser kontrol faaliyetleri olmak üzere halk sağlığının korunması açısından çok 
önemlidir. 

 

Çernobil Nükleer Kazası ve Ülkemiz Açısından Önemi 
Türkiye genelinde değerlendirildiğinde, radyoaktif bulutun geçiĢi sırasında yoğun yağıĢ 

alması nedeniyle Trakya'da Edirne-Eskikadın, Ġsmailce, Kapıkule ve Büyükdoğanca bölgeleri ile 
Doğu Karadeniz'de Hopa-Pazar arasındaki kıyı bölgesi en fazla etkilenen yerler olmuĢtur. 

KiĢisel etkin doz değerleri, Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde Fındıklı, Hopa, Arhavi, Pazar, 
Rize ve Of civarlarında diğer bölgelere göre daha yüksektir. Ancak, bu bölge içerisinde birbirine 
çok yakın 2 nokta dozları arasında bile önemli farklılıklar görülebilmektedir. Edirne Bölgesi‘nde, 
kazayı takiben alınan önlemler ile bölge halkının aldığı dozun, Türkiye'nin diğer bölgelerinin doz 
düzeyine düĢürülmesi sağlanmıĢtır.  

Kazanın sağlık etkileri ile ilgili gerçekçi verilere ulaĢmak üzere, 
• Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yaĢayanlardan alınan kan örneklerinde biyolojik doz tayini 

yapılmıĢtır. Biyolojik doz tayinleri için rutin olarak kullanılan en güvenilir yöntem, insanların 
dolaĢan kan lenfosit hücrelerinde yapılan Kromozom Aberasyon Analizidir (CA). ĠyonlaĢtırıcı 
radyasyonlar yanısıra kimyasal ajanların da oluĢturduğu toplam kromozom hasarlarını 
değerlendirmek için Mikronukleus (MN) Tekniği kullanılmaktadır. Retrospektif-geçmiĢe 
dönük çalıĢmalarda ise en çok tercih edilen yöntem ise Fluorescence in situ Hybridization 
(FISH) tekniğidir. TAEK, Çekmece Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezinde bulunan, 
dünyada kabul görmüĢ 12 laboratuvardan biri ve ülkemizdeki tek laboratuvarı olan Biyolojik 
Dozimetri Laboratuvarında yapılan çalıĢmada, Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde tanısı konmuĢ 
ancak tedaviye baĢlanmamıĢ kanser hastaları ve yakınlarının kan örneklerinde biyolojik doz 
tayini yapılmıĢtır. Bu amaçla kromozom hasarları 3 ayrı sitogenetik yöntemle (Disentrik 
kromozom aberasyon, Mikronukleus ve FISH) incelenmiĢtir. Karadeniz Bölgesi‘nden 58 
kiĢinin kan örneğinde Kromozom Aberasyon (CA) analizi ve Mikronukleus (MN) analizi için 
kültür yapılmıĢtır. Kromozom analizi mümkün olabilen 23 kiĢinin 9'unda (5 kiĢinin dozu 100 
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mGy altında) disentrik aberasyona rastlanmıĢtır. Bu hastaların hemen hepsi beyanlarında teĢhis 
amacı ile iyonizan radyasyona maruz kaldıklarını belirtmiĢtir. Mikronukleus analizi yapılan 8 
kiĢinin kan örneklerinde MN sıklığı yüksek gözlenmiĢtir. Bu sonuçlar iyonlaĢtırıcı 
radyasyonlardan çok daha fazla çevresel faktörlerden, yani kimyasal kökenli ajanlardan 
etkilenmeyi ortaya koymaktadır. Son yıllarda toplum genelinde MN sıklığında bir artıĢ olduğu 
gözlenmektedir. Bunun nedeninin toplumumuzda giderek artan hazır gıda tüketimi, sigara 
kullanımı, tıbbi ıĢınlanmalar, ilaç kullanımı, çevre kirliliği, petrol ve türevlerinin kullanımı 
gibi faktörlere bağlı olduğu düĢünülmektedir. ÇalıĢmanın kontrolü olarak Isparta ili seçilmiĢ 
ve 15.06.2006 tarihinden itibaren gönderilen 31 kan örneğinde CA ve MN kültürleri yapılmıĢ, 
35 kiĢinin MN slaytları değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak; Ģu ana kadar elde edilen veriler 
ıĢığında son 2-3 yıl içinde tıbbi amaçlı olanlar dıĢında, kromozom hasarlarında radyasyona 
maruz kalınma etkisine rastlanmamıĢtır. 

• Kazadan en fazla etkilendiği tespit edilen Edirne- Eskikadın, Fındıklı, Pazar ve ArdeĢen'de SB 
Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı tarafından hane halkı taraması çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu 
rapor 2006 yılında yayınlanmıĢtır. 

• Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması kapsamında Edirne, Trabzon, 
Samsun bölgelerinden 213, kontrol bölgesi olarak seçilen Ġzmir ve Antalya illerinden 115 
olmak üzere 328 tiroit kanser örneği araĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢmada her iki bölgede bu 
kanserin geliĢiminde farklı etiyolojik faktörlerin rol aldığına iĢaret eden genetik bulgulara 
rastlanmamıĢtır.  

Türkiye genelinde yetiĢkinlerin yaĢam boyu alacakları en yüksek doz değeri ortalaması 
4.49 mSv olarak hesaplanmıĢtır. Uluslararası kuruluĢlar tarafından belirlenen halk için yıllık doz 
sınırı 1 mSv‘dir. Bu yaklaĢım, 70 yaĢındaki bir kiĢinin,  70 mSv doz alabileceğinin ifadesidir. Tek 
bir akciğer tomografisinden alınan doz 10 mSv civarındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan ―Çernobil Faciasının Türkiye'deki 
Etkilerini AraĢtırmak, Faciayla ilgili Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya Çıkarmak, Zararların 
Tespiti ve Giderilmesi Ġçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması 
Komisyonu‖ çalıĢmaları sonucunda; ―Üniversitelerin tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığınca 
oluĢturulan Bilim Kurulunun 1993 yılı baĢında hazırladıkları raporların incelenmesi sonucunda 
Türkiye genelinde ve kritik bölgelerde Çernobil nedenli kanser artıĢının bilimsel olarak mümkün 
görülmediği kanısına varmıĢtır.‖   

Sonuç olarak kanser artıĢının Çernobil kazası sonrası alınan dozlarla iliĢkilendirilmesi 
bugünkü bilimsel veriler doğrultusunda mümkün görülmemektedir.  

Bu konuda yapılan çalıĢmaların sistematik ve süreklilik arz edecek Ģekilde devamı ile 
halkımızın radyasyon duyarlılığına iliĢkin epidemiyolojik çalıĢmaların baĢlatılmasının bilimsel 
anlamda faydalı ve gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

 
Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri AraĢtırması 
Kanser oluĢumunda çok önemli faktörlerden birisi de çevresel faktörlerdir. Bu nedenle 

son yıllarda Türkiye‘deki kanser açısından risk artıĢı olabilecek bölgelerde titiz çalıĢmalar 
yapılmıĢtır. Karadeniz bölgesinde, 1986 yılında gerçekleĢmiĢ olan Çernobil Nükleer Santral 
Kazası sonucu ortaya çıkan radyasyonun etkilerinin araĢtırılması amacıyla dört komponentli bir 
çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalara göre: 

1. Karadeniz Bölgesi‘nde kanserli oranı %  1,85 olup, kontrol grubu olan Isparta Eğirdir‘  
de kanserli oranı % 1,85 olarak bulunmuĢtur. Karadeniz bölgesi ile kontrol grubu olan Isparta 
arasında kanser görülme oranı bakımından bir fark tespit edilmemiĢtir. Muhtar beyanlarında % 90 
hanede ―kanser var‖  algılaması varken, anket sonuçlarında % 90 hanede ―kanser vakası yok‖  
olarak bulunmuĢtur.  

2. Karadeniz Bölgesi‘nde kanser diğer bölgelerimizden farklı bir artıĢ ve dağılım 
göstermemektedir. 
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3. Karadeniz Bölgesi kanser hastalarında ve hasta yakınlarında sitogenetik tekniklerle 
hastaların ve sağlıklı üçer yakınından kan örnekleri alınarak karĢılaĢtırılmalı olarak iyonize 
radyasyon etkisine kromozomlarda bakılmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda radyasyona spesifik özel 
bulgulara rastlanılmamıĢtır.  

4. Radyasyona bağlı geliĢebilen ve radyasyonun gösterilebilen etkileri tiroit 
kanserlerinde incelenmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda da Karadeniz bölgesi ile kontrol bölgeleri 
arasında bir fark ortaya çıkmamıĢtır.  

Bu araĢtırma sonuçları bölgede Çernobil nedenli bir kanser artıĢının olmadığını ortaya 
koymuĢtur. 

 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Kanser Vakalarının 

Konumsal Analizleri 
Bu baĢlık 16.06.2010 tarihinde Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU tarafından 

Komisyonumuza yapılan ―Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Ġle Üretilmesi ve Geo-Ġstatistiksel Olarak Ġrdelenmesi‖  Bilimsel AraĢtırma 
Projesi‘nin sunumu ve teslim edilen dokümanların derlenmesiyle hazırlanmıĢ olan bölümden 
özetlenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın temel amacı, mevcut vakaların harita üzerinde coğrafi olarak adrese bağlı 
dağılımını gösterip buna bağlı bir veri tabanı oluĢturmak ve daha sonra da bu verilerin hem 
güncellenmesi hem de bir artıĢ olup olmadığını irdeleyecek bir coğrafi bilgi sistemi teknolojisi 
altyapısını kurmaktır. Kanser vakalarının adresleri üzerinden haritalamasını yaparak, bu vakalara 
etki edebilecek unsurlara ait verileri de toplayıp bir iliĢki olup olmadığını irdelemek üzere 
çalıĢılmıĢ bulunmaktadır. Konu olarak kanserin seçilmesinin sebebi ise bölgede gerçekten çok 
konuĢulan bir konu olmasıdır. ÇalıĢmada kanser vakaları ile iliĢkileri irdelenmek üzere ele alınan 
parametreler Ģunlardır: Arazi örtüsü, yükseklik, litolojik yapı, enerji nakil hattı ve suya ait 
kimyasal özellikler. 

Kanserle baĢarılı mücadele için, ülkemizde tespit edilen kanser vakalarının mutlaka 
sistematik bir biçimde, adrese dayalı sistemle entegre ve coğrafi bilgi teknolojisi desteği ile 
eksiksiz bir Ģekilde kayıt altına alınması gerekmektedir.  

Sağlık veri tabanlarının coğrafi bilgi teknolojisi ile entegre olması konusunda bu çalıĢma 
örnek teĢkil etmeli, bu tür çalıĢmalar geliĢtirilerek daha multidisipliner tasarımlarla ülke geneline 
yayılarak devam ettirilmelidir. 

 

Tıbbi Jeoloji Konuları-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 
AraĢtırmaları 

YerleĢim alanlarının yaĢam kalitesinin yükseltilmesi, afet güvenliğinin ve sağlığının 
korunması sürecinde ― tıbbi jeoloji‖  sorunlarının da doğal tehlikeler arasında bulunduğunun 
bilincinde davranılması; ülke genelinde ―Tıbbi Jeoloji Tehlike Haritası‖nın hazırlanması ve 
konuya iliĢkin çalıĢmalarda eĢgüdüm sağlanarak Tıbbi Jeoloji Risk Yönetiminin geliĢtirilmesi; 
imar-afet-çevre ve sağlık üzerine mevcut yasaların bu bilinç temelinde gözden geçirilmesi ve 
ihtiyaçlar temelinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ġmara açılacak alanların mineral dağılımı yapılarak, arsenik, radon gazı, radyasyon ve iz 
element değerleri saptanmalıdır. YerleĢime açılacak olan zeminlerin, insan sağlığını tehdit eden ve 
hastalıklara neden olabilecek element, mineral, zehirli gazlar vb. yönünden araĢtırılması ABD ve 
Avrupa ülkelerinde özellikle Ġngiltere ve Ġsveç‘de yasal olarak uygulanmaktadır. 

Deprem, heyelan temalı haritaların yanında, çevremizdeki kayaçlar, mineraller, 
elementler gibi jeolojik unsurlarla depremler ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı 
üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koymada 
MTA‘ya önemli görevler düĢmektedir. 

MTA‘nın çalıĢmalarına göre Konya Sızma‘da cıva ve kurĢun, Ladik‘de cıva, ÖdemiĢ ve 
Beydağı‘nda cıva, UlukıĢla Maden‘de kurĢun, Balya‘da kurĢun, Lapseki Korudere‘de kurĢun, 
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Kütahya-GümüĢköy‘de gümüĢ iĢletmeleri ile terkedilmiĢ ocaklar ve çevresi, kömür madenleri 
pasaları ve ocakları çevresi kuyu ve içmesuları kirlenmektedir. 

Çevresel ve mesleki akciğer hastalığına neden olan unsurların baĢında asbest ve erionit 

lif ve tozları gelmektedir. MTA‘ya göre asbest bulunan yöreler Bursa-Orhaneli yöresi, Ankara-

Çankırı-ġabanözü yöresi, Amasya yöresi, Sivas-Beypınarı yöresi, Erzincan-Ġliç yöresi, Bitlis 

yöresi, Antakya-Kızıldağ yöresi, Mihallıççık yöresi, Denizli-Bekilli, UĢak-Karahallı yöresidir. 

Erionit bulunan yöreler ise NevĢehir ili Ürgüp‘e bağlı  Karain, Sarıhıdır, TaĢkınpaĢa, ġahinefendi, 

Cemilköy, YeĢilöz, Boyalı, Karacaören, Çökek, UlaĢlı, MustafapaĢa, ĠbrahimpaĢa, Ortaköy, Ürgüp 

merkez ve çevresinde, Uçhisar, Göreme, ÇavuĢini arasında, Zelve vadisinde,  NevĢehir merkeze 

bağlı Sulusaray ve Nar arasında, GülĢehir‘e bağlı Tuzköy, Kızılköy, Çiftlikköy, Hamzalı, 

Hacıhalil, FakıuĢağı, AbuuĢağı‘nda, HacıbektaĢ‘a bağlı YeĢilli, ġahinli, Karahüyük, Topçu, 

AydoğmuĢ, Küçükkayapa, Büyükkayapa‗da, Aksaray ili Güzelyurt‘a bağlı Selime ve 

Yaprakhisar‘da, Kayseri ili YeĢilhisar‘a bağlı Soğanlı ve Güzelöz arasındadır.  

MTA tüm raporlarını Sağlık Bakanlığı ile paylaĢmakta ve riskli görülen yerlerde gerekli 

islah çalıĢmaları yapılmaktadır. 

 

9.2. Kanserle Ġ lgili Bilimsel ÇalıĢmalarda Türkiye’nin Yeri 

KiĢi baĢı gelir düzeyi ve kiĢi baĢı doğrudan kanser tedavi harcamaları ile kiĢi baĢı kanser 

araĢtırma harcamaları arasında doğrusal ve anlamlı bir iliĢki gözlemlenmiĢtir. Ayrıca kiĢi  baĢına 

doğrudan kanser tedavi harcamaları ve araĢtırma harcamaları ile kanser alanında yapılan yayınların 

etki değeri ortalaması arasında doğrusal ve anlamlı bir iliĢki gözlemlenmiĢtir.  

Türkiye ortalama IF açısından diğer tüm ülkelerle anlamlı derecede farklılık 

göstermektedir ve düĢük bir değere sahiptir. Diğer ülkelerde etki değerlerinin (Impact Factor-IF) 

değerleri daha yüksek görünmesinin nedenleri arasında yayın sayısının çok az olması  ve bu 

yayınlar arasında çok az yüksek IF‘ li dergilerde yayın yapıldığından bu durumun ortalamayı çok 

kolaylıkla yükseltebiliyor olması da yer almaktadır. KiĢi baĢına düĢen yayın sayısı da Türkiye‘de 

diğer AB ülkelerine göre belirgin yüksektir. 

Türkiye‘de kanser araĢtırmalarına ayrılan kaynağın arttırılması yanında sağlık 

harcamaları için ayrılan kaynağın kanserle etkin mücadele gibi doğru ve öncelikli alanlarda 

kullanılmasının bilimsel çalıĢmaların etki değerini artıracağı düĢünülmektedir.    

Ülkemizde araĢtırma fonları daha çok kamu kaynaklı olup üniversiteler, TÜBĠTAK, 

Devlet Planlama TeĢkilatı, Sağlık Bakanlığı ve kısmi ölçüde de vakıf ve dernekler sağlık 

araĢtırmaları için fonları oluĢturmaktadır. Bunun yanısıra ilaç firmaları farklı boyutlarda 

araĢtırmalara destek vermektedir. Maalesef ülkemizde özel sektörün sağlık araĢtırma fonuna net 

katkısı ve ayrıntısı bilinmemektedir. 

A.B.D. %  39,17‘ lik ortalama ile dünyada kanser konulu makalelere en çok katkıda 

bulunan ülke konumundadır. Batı Avrupa ülkeleri % 5 ila % 8,5‘ lik bir ortalamaya sahipken, Doğu 

Avrupa ülkeleri %  2 seviyesini geçememektedir. Türkiye % 1,22‘ lik ortalama katkı ile Doğu 

Avrupa ülkelerine benzer bir konumdadır. 2000 yılında Türkiye kaynaklı 164 makale ile bu 

toplamın %  0,7‘sini teĢkil etmiĢtir. 2008 yılında Türkiye kaynaklı 757 makalenin dünyada 

yayınlanan kanser konulu makaleler arasında %  1,4‘ lük bir orana sahip olduğu ve dünya 

genelindeki artıĢla paralel olarak arttığı görülmektedir. 

Türkiye‘de de kanser konulu yayınların yaklaĢık % 10‘  unun epidemiyolojik çalıĢmalar 

olduğu görülmüĢtür. Akciğer, meme ve deri kanserleri son 3 yılda en çok yayın yapılan kanser 

türleridir. Türkiye‘nin çalıĢmalarının yayınlandığı dergilerin 2007 yılında ortalama IF etki değeri 

beklenenden daha yüksektir. Öte yandan ülkemizin kiĢi baĢı gelirlere göre (GDP) üretilen bilimsel 

makale sayıları mukayese edildiğinde üretkenliği oldukça iyidir. Bu durum yeterli kaynak 

ayrıldığında var olan potansiyelin daha etkin bir Ģekilde kullanılabileceğini göstermektedir.  
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10. HASTA VE HASTA YAKINLARININ SORUNLARI  
10.1. Kanser Hastaları Ġ le Ġ lgili Sorunlar 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanserli hasta ve hasta yakınlarının 

karĢılaĢtıkları ciddi sorunlar vardır. Avrupa Kanser Birlikleri Örgütü‘nün yayımladığı kılavuzlar 
bu sorunları gidermede ülkemiz için önemli bir rehber olma niteliğindedir. Bu önlemlerin 
uygulanmasında hastaların da örgütlenmesi teĢvik edilmelidir. 

 

10.2. Kanser Hastalarının ve Yakınlarının Talepleri 
 Kanserli hasta ve hasta yakınlarının komisyon sunumunda özellikle çözüm bekledikleri 
konular Ģunlardır: 

 Kanserli hastaların tedavilerinde önceliklendirme yapılmaması, tanı ve tedavide gerekli 
iĢlemler için sıra bekletilmesi ve uzun süreli randevular ile hastaların özel kurumlara 
yönlendirilmesi, 

 Kanser hastalarını suistimal eden umut tacirleri için yasal önlemler alınmaması, 

 ġehir dıĢından gelen hastalara yönelik kalacak yer sorunu olması, 

 Kanserli hastaların ekonomik ve iĢ imkanları yönünden desteklenmesi, 

 Hastalara yönelik basit tedavi algoritmalarının olmaması, 

 Tanı anında baĢlayan ve ölümden sonra da devam eden bütünleyici bir palyatif bakımın 
ülkemizde olmaması, 

 Kanserli hastalarda ruhsal ve manevi desteklerin sıkça göz ardı ediliyor olması. 
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I I - SONUÇ 
Yüzlerce farklı dokunun değiĢik moleküler mekanizmalarla ortaya çıkmıĢ proliferatif, 

invazif ve agresif yapıya sahip hastalıklarına topluca kanser denilse de, kanserlerde çok değiĢik 
klinik seyir, tedaviye cevap farklılıkları görülebilmektedir. 

2000‘ li yılların baĢında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanmıĢken bu sayının 
2020 yılında 12 milyona yaklaĢacağı beklenmektedir. 2030 yılında ise; 27 milyon insanın kansere 
yakalanacağı, 17 milyon insanın aynı yıl yaĢamını kanser nedeniyle yitireceği ve 75 milyon 
insanın kanserle yaĢıyor olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle az ve orta gelir düzeyi olan ülkeler 
açısından durumun daha da önemli yanı, bu ülkelerde kanser hastalığının % 80‘ ine ileri evrede tanı 
konuyor olması ve dolayısıyla diğer ülkelerden daha fazla hastalık yüküyle ve ekonomik yükle 
karĢılaĢıyor olmalarıdır. Her 5 kanserden 3‘ü alt ve orta düzey geliri olan ülkelerde ortaya 
çıkmaktadır.  

Günümüzde kanser en sık ölüm nedenleri arasında, birçok geliĢmiĢ ülkede, kalp-damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Ülkemizde de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada 
yer almakta ve 10 ölümden en az birisi kanser nedeni ile olmaktadır. Görülme sıklığı ve yüksek 
ölüm oranına ek olarak uzun süreli bir hastalık olması nedeniyle oluĢturduğu iĢgücü kaybı, 
topluma getirdiği sosyal ve ekonomik yükü daha da arttırmaktadır. 

Aslında son yılların verilerine bakınca kanseri bir toplum sağlığı problemi olarak görmek 
hiç de yanlıĢ olmayacaktır. Özellikle ortaya çıkıĢının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok 
edilebildiği ve erken tedavinin yaĢam kalitesine çok Ģey katabildiği kanserleri göz önüne alırsak 
birincil ve ikincil korunmanın öneminin boyutu anlaĢılacaktır. Sadece tütün kontrolü ülkemizde 
yılda yaklaĢık 40.000 akciğer kanserinin önlenmesi anlamına gelmektedir. Kanser hastalığının % 
90-95‘ i çevresel etkenlere bağlı olarak geliĢmektedir (ġekil 1). Bir baĢka açıdan bakıĢla her üç 
kanserin biri beslenme hataları, biri de tütün kullanımı ile ilgilidir. Bu, her üç kanserli hastadan 
ikisinin bilinçli bir toplum yaratılarak kanser olmaktan kurtarılabileceği anlamına gelmektedir. 

 

 
 
ġekil 1: Kanser Yapıcı Faktörler 
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Türkiye‘de yıllık yeni olgu sayısı 150.000‘ lerde iken, kanserle yaĢayan kiĢi sayısı ise 
yaklaĢık olarak 400.000‘ lerdedir. En sık görülen kanserler erkeklerde akciğer, kadınlarda ise 
meme kanserleridir. Diğer dünya ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda ülkemizin 
kanser oranları halen düĢük seviyelerdedir. Ancak, ülkemizin esas sorunu tütün olup, meme, 
prostat ve barsak kanseri insidanslarımız diğer ülkelere kıyasla düĢük de olsa, akciğer kanseri ve 
tütün kullanım oranları açısından Avrupa‘nın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Tütün ile 
mücadele ile beraber aĢırı kiloluluk da ülkemizin gelecek yıllarda karĢılacağı ciddi bir sorundur. 
Ülkemizi kanser açısından bölge bölge karĢılaĢtırdığımızda ise, tüm bölgelerimizde kanser 
insidansının yaklaĢık aynı olduğu sadece çevresel ya da genetik bazı faktörler nedeni ile 
kanserlerin göreceli sıklıkları açısından bazı farklılıklar olduğu görülmüĢtür. 

Kanser tetkik ve tedavilerinin pahalı yöntemler olması da bireye getirdiği yük yanısıra 
devlete de önemli bir yük getirmektedir. Bunun yanısıra kanıtlanmamıĢ yöntemlerin kanser 
tedavisinde kullanılmaya çalıĢılması geliĢmiĢ ülkelerde bile önemli bir sorun olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. Kanserli hastaların büyük kısmını barındıran az ve orta düzey gelirli ülkeler, kansere 
dünyada harcanan toplam paranın sadece % 10‘una sahiptir. Bu nedenle kanser kontrol 
politikalarının daha çok önleyici, erken tanı ve tarama programlarına ağırlık verecek Ģekilde 
organize edilmesi zorunludur. Ülkemizin bu problemler karĢısında geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi 
uzun vadeli Kanser Kontrol Programı, Obezite Mücadele Programı, Tütün Kontrol Programı ve 
Tedavi Hizmetlerinin Planlanması gibi politikaları geliĢtirmiĢ olması son derece önemli bir 
noktadır. Ancak tüm bu programların baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için kurumlar arası iĢ 
birliği çok önemlidir. Öte yandan ülkemizin insan kaynakları açısından, özllikle medikal onkoloji 
uzmanı, onkoloji yan dal uzmanları ve radyasyon fizikçisi gibi personel sayıları açısından 
sıkıntıları vardır. Sağlıkta dönüĢüm programı ile beraber ciddi düzelmeler sağlanmıĢ olsa da bu 
konuda yapılan yatırımlar sonuçlarını en erken 10-15 yılda gösterebilecektir. 

Palyatif bakım yıllardır ülkemizde göz ardı edilmiĢ bir konudur. 2010 yılında baĢlatılan 
evde bakım takımları ve aile hekimliği sistemi kısa dönemde hasta ve hasta yakınlarımızın bu 
konuda yaĢadıkları sorunları çözecek gibi gözükmektedir.  

Ülkemizde kanser kontrolünde komisyon değerlendirmeleri neticesinde ulusal bir kanser 
enstitüsü ihtiyacı saptanmıĢtır. Yukarıda özetlenen tüm bu önerilerin tek elden yürütülmesi, ilgili 
uzmanların istihdam edilmesi, acil konularda dinamik olarak önlem alınabilmesi, kamuyu ve 
yurttaĢları hemen bilgilendirmesi açısından, dünya ülkelerindeki kanser kontrol devlet yapıları da 
irdelendiğinde ulusal bir kanser enstitüsünün giderek yaĢlanan ülkemizde gelecek yıllarda 
ağırlığını iyice hissettirecek olan kanserin kontrol altına alınmasında ne kadar önemli olduğu 
açıktır. Dünya örnekleri incelenerek ülkemiz Ģartlarına uygun bir yapıda kanser enstitüsü 
kurulmalıdır. 

Sonuç olarak Ģu söylenebilir ki; kanser bir halk sağlığı sorunudur ve bu sorunun getirdiği 
tıbbi, sosyoekonomik ve ruhsal problemlerle ancak topyekûn bir savaĢ ile baĢa çıkılabilir. 

Komisyon çalıĢmaları sonucunda ülkemizde saptanan sonuçlar baĢlıklar halinde aĢağıda 
özetlenmektedir: 

 

1. Kanser Kayıtçılığı: 
Ülkemizde son yıllarda kurulan aktif kanser kayıt merkezleri ile toplam kayıt merkezi 

sayısı 8‘e çıkarılmıĢtır. Bu 8 il  (Antalya, Ġzmir, Ankara, EskiĢehir, Erzurum, Trabzon, Samsun, 
Edirne) aracılığı ile tüm ülke nüfusunun % 20‘sinden fazlası kanser geliĢimi açısından takip 
edilmektedir. 2010 yılında 3 yeni (Gaziantep, Malatya, Bursa) merkez daha açılarak toplam aktif 
kanser kayıt merkezi sayısı 11‘e yükselmiĢtir. Ġzmir ve Antalya merkezleri uluslararası kurumlarca 
da akredite edilmiĢtir. Merkezlerin kayıt verilerinin doğruluğu ve güvenirliliği sıkça 
denetlenmektedir. Sağlık Bakanlığı kanser kayıt verileri bu nedenle son yıllarda güvenilir bir 
duruma gelmiĢtir.  

Mevcut verilere göre, ülkemizde her yıl 150.000 yeni kanser vakası teĢhis edilmektedir. 
Kanserle yaĢayan hasta sayısı ise yaklaĢık 400.000‘dir. En sık görülen kanser genel populasyonda 
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akciğer kanseridir. Erkeklerde de en sık görülen kanser akciğer kanseri iken, kadınlarda en sık 
görülen kanser meme kanseridir. Ülkemizin kanser insidansı Batılı ülkeler ve diğer dünya ülkeleri 
ile kıyaslandığında orta seviyelerdedir ve artmıĢ bir kanser salgını söz konusu değildir. Ancak, 
ülkemiz açısından en önemli sorun, kanser insidansının her geçen gün yükselmesidir ki hiçbir 
önlem alınmazsa 2030‘ lu yıllarda yıllık teĢhis edilen kanser sayısının 400.000‘ lere kadar çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Ülkemiz açısından diğer önemli bir bulgu ise, teĢhis edilen kanserlerin 
çoğunlukla ileri evrede olması ve tütün ile iliĢkili olmasıdır. Akciğer kanseri sıklığımız ne yazık ki 
diğer pek çok ülkeye nazaran yüksek oranlarda seyretmektedir. Sadece sigara kontrolü ile yıllık 
150.000 kanserin 100.000‘ inin önlenebileceği hesaplanmaktadır.  

Ülkemiz kanser açısından bölge bölge incelendiğinde anlamlı bir fark görülmemektedir. 
En sık görülen kanser tipi açısından farklılıklar olsa da, genel kanser insidansı tüm bölgelerimiz 
için kabaca benzerdir. 

Ancak, ülkemizdeki esas eksiklik kanser ölüm verileridir. TÜĠK verilerine göre yaklaĢık 
yılda 70.000 kiĢinin kanser nedeni ile öldüğü düĢünülmektedir. Ne yazık ki, TÜĠK ve Sağlık 
Bakanlığı verileri bu konuda eksiktir. 2009 yılında yürütülen bir seri çalıĢtay sonrası geliĢtirilmiĢ 
olan yeni ölüm formlarının kullanılması ve 2011 yılı itibarıyla Aile Hekimliği Sistemi‘ninde 
entegrasyonu ile beraber sağlıklı ölüm verilerine ulaĢılacağı ön görülmektedir. Ancak sağlıklı 
verilerle doğru bilgiye ulaĢılabileceği gerçeğinden hareketle, kanser tanı formlarının ve ölüm 
formlarının eksiksiz ve doğru doldurulmasında tüm hekimler gerekli özveriyi göstermelidir. 

 

2.  Önleme ÇalıĢmaları: 
Sigara ve Tütün ile Mücadele: 
Tütün kullanımı önlenebilir hastalık ve ölüm nedenlerinden birisidir.  
Sigaranın sağlığa zararlı olduğu çok sayıdaki araĢtırma ile kesin olarak kanıtlanmıĢtır. 

Sigara içmeyenlerde de aynı hastalıklar görülmesine rağmen, baĢta akciğer kanseri olmak üzere, 
gırtlak, ağız boĢluğu, yemek borusu, yutak, mesane ve pankreas kanserleri sigara içenlerde 
içmeyenlere göre daha sık görülmektedir. Ġçilen sigara miktarı arttıkça ve içilme süresi uzadıkça 
kanser riski daha da artmaktadır. 

Günümüzde % 80‘ i geliĢmekte olan ülkelerde olmak üzere, dünyada 1,3 milyar kiĢi, 
ülkemizde ise 17 milyon kiĢi sigara içmektedir. Türkiye dünyada en fazla tütün ürünü tüketilen 
ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke arasındadır. Ülkemiz sigara kullanım oranları açısından 
Avrupa‘nın da en önde giden ülkelerindendir.  

Dünya genelinde sigara kullananların sayısı göz önünde bulundurulduğunda tütün 
kullanımına son verilmesi coğrafi sınırları olmayan acil bir halk sağlığı önceliğidir. 

Tütün kullanımı neden olduğu hastalıklar ile, insanların acılar çekmesine ve üretken 
yıllarının boĢa geçmesine sebebiyet vermekte, ayrıca ücret kaybına, azalan verimliliğe ve sağlık 
giderlerinin artmasına yol açtığından ailelere ve ülkelere ekonomik zararlar vermektedir. 

Önlenebilen ölüm nedenleri arasında en önemlisi olan tütün, kullanıcıların yaklaĢık 
yarısını öldürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri tütün kullanımına bağlı ölümün 
dünyada ikinci sırada geldiğini göstermektedir.  Eğer eğilim böyle devam ederse, tütünün 2030 
yılına kadar yılda 8 milyondan fazla kiĢinin ölümüne yol açacağı beklenmektedir. Tahminlere 
göre, bu ölümlerin dörtte üçü, düĢük ve orta gelirli ülkelerde yaĢanacaktır. Ülkemizde ise her yıl 
yaklaĢık 100.000 kiĢi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.  

Sigara, içenleri olduğu kadar çevresindeki kiĢileri de etkilemektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü‘nün tahminlerine göre, 700 milyon çocuk yani dünyadaki çocukların yarısı sigara 
dumanına maruz kalmaktadır. Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından korumanın yegâne 
yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda yasaklanmasıdır. 

Türkiye‘de 2008 yılında yürürlüğe girmiĢ olan 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, tütün kontrolü konusunda uluslararası 
düzenleme olan Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi (TKÇS) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
geliĢtirilen MPOWER Tütün Salgınını Kontrol Etmeye Yönelik Politika Paketi‘nde yer alan 
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stratejileri büyük ölçüde karĢılamaktadır. Bu Ģekilde Türkiye tütün kontrolü konusunda dünyanın 
en ileri konumdaki ülkeleri arasında yer almaktadır. Öte yandan Tütün Kontrolü Ölçeği 
bakımından yapılan hesaplamada Türkiye‘nin alması gereken puan 50 veya daha yüksek olmalıdır. 
Bu puan ile de Avrupa‘daki 30 ülke arasında oldukça yukarı sıralarda yer almaktadır.  

Ülkemiz, tütün kontrol çalıĢmaları ve mevcut yasal düzenlemelerin kapsayıcılığı 
açısından dünyada 6., Avrupa‘da 3. ülke konumuna gelmiĢtir. TÜĠK tarafından 2006 ve 2008 
yıllarında yapılan Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması sonuçları karĢılaĢtırıldığında toplum 
genelinde sigara tüketim oranı % 33,4‘ ten % 31,2‘ye düĢmüĢ sigara kullanım oranları % 2,2 
azalmıĢtır. Sigara içenlerin ortalama % 7‘si sigarayı bırakmıĢ olup tütün ve ürünlerini kullanmayı 
bırakma eğilimi gençler arasında daha yaygın bulunmuĢtur. ÇalıĢanların % 44‘ü mesai saatlerinde 
daha az sigara tüketmeye baĢlamıĢtır. Yasak olmamasına rağmen sigara kullananların % 19‘u evde 
sigara içmeyi bırakmıĢtır. (Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması 2010 yılında tekrarlanmıĢ olup 
sonuçları 2011 yılı baĢında açıklanacaktır.)  

Sigara satıĢ rakamlarına bakıldığında 2000 yılında kiĢi baĢı sigara tüketimi 1646 adet 
iken bu sayı 2008 yılında 1508‘e, 2010 yılında ise 1482‘ye gerilemiĢtir. 

Sonuç olarak Türkiye tütün kontrolü konusunda dünyada en önde gelen ülkelerden birisi 
konumundadır. Özellikle yenilenen tütün kontrolü kanunu ile ülkemiz pek çok ülke ve uluslararası 
kuruluĢ açısından ilgi odağı durumundadır. Ancak bu kapsamlı yasaya sahip olmanın yanında 
yasanın baĢarılı Ģekilde uygulanması tütün kontrolü konusunda baĢarıya ulaĢmak bakımından çok 
önemlidir.  

Kamuya açık alanlarda sigara kullanılmasını engelleyen yasa tüm toplumca 
sahiplenilmelidir. Tütünle mücadeleye yönelik faaliyetlere devam edilmeli ve boĢ kalan alanlar 
varsa tespitinin yapılarak tamamlanması yönünde çalıĢılmalıdır. 

Ulusal tütün kontrolü çalıĢmalarının baĢarısı için bu çalıĢmaların sürekli, kapsamlı ve 
detaylı olması, öncelik gerekliliklerinin üzerinde durması, düzenli aralıklarla izlenmesi 
gerekmektedir. Ülkedeki güçlü tütün karĢıtı yasalar ve kararlılığa rağmen, herkes için dumansız bir 
hava sahası sağlanabilmesi için tütün karĢıtı etkinliklere dikkatli bir Ģekilde devam edilmesi 
gerekmektedir. MPOWER stratejileri arasında, kısa vadede en çok vergilerin arttırılması ve sigara 
bırakma imkânlarının sağlanması konularında daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç duyulurken, 
diğer stratejiler konusunda sürdürülmekte olan baĢarılı çalıĢmalara aynı hızda devam edilmesi 
gerekmektedir. 

Tütün kontrolü hedefinin baĢarılı olabilmesi için uluslararası birliklerin ve kurumların 
desteğinin yanısıra ülke bazındaki devlet kurumlarının, akademik kuruluĢların, profesyonel 
birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin de koordineli bir yapıda çalıĢması gerekmektedir. 

 

Obezite Ġ le Mücadele  
Bireylerin günlük kalori (enerji) ihtiyacı yaĢa, cinsiyete, aktiviteye, genetik ve fizyolojik 

özelliklere, hastalık durumuna göre değiĢmektedir. Günlük yaĢamda esas olan yeterli ve dengeli 
beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme; insanın büyümesi, geliĢmesi, sağlıklı ve üretken olarak 
uzun süre yaĢaması ve yaĢam kalitesini artırması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her 
birinin yeterli ve dengeli miktarlarda alınması ve vücutta uygun Ģekilde kullanılmasıdır.  

Dünya Sağlık Örgütü‘ne (WHO) göre obezite; sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında 
anormal ve aĢırı miktarda yağ birikmesidir. Obezite sınıflaması beden kitle indeksi (BKĠ)‘ne göre 
(kg/m2) yapılmaktadır. BKĠ değeri 30 kg/m2 üzerinde olanlar obez  (ĢiĢman) olarak 
değerlendirilmektedir. 2005 yılında yapılmıĢ olan projeksiyona göre dünyada yaklaĢık 1.6 milyar 
yetiĢkin (15 yaĢ üzeri) aĢırı kilolu, en az 400 milyon yetiĢkin ise obezdir. 5 yaĢ altındaki 20 milyon 
çocuğun da aĢırı kilolu olduğu belirtilmektedir.  

Fazla kilolu olmak kanser riski ile ilgili iliĢkilendirilen önemli yaĢam faktörlerindendir. 
Kadınlarda (ileri yaĢlardaki) meme kanseri, endometriyal kanser ve karaciğer, kolon ve yemek 
borusu kanserleri ile obezite arasında bir iliĢki vardır. Obezite ve fiziksel aktivitenin olmaması 
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kolon, endometriyal, böbrek ve yemek borusu kanserlerinin % 30‘u ile iliĢkilendirilmiĢtir. Ġleri 
yaĢtaki kadınlardaki meme kanserinin % 30‘u için aynı durum söz konusudur.  

Yapılan araĢtırmalar, endüstrileĢmiĢ ülkelerin çoğunda, kiloluluk ve obezitenin arttığına 
iĢaret etmektedir. Önümüzdeki birkaç on yıl içinde, Ģu anda gözlenmekte olan eğilimler tersine 
çevrilmediği takdirde, kiloluluk ve obezitenin kanser insidansının artmasına önemli katkıda 
bulunacağı ifade edilmektedir.  

Türkiye; gerek dünya ülkeleri arasında gerekse AB ülkeleri arasında kilolu nüfus oranı 
en yüksek ülkelerden biridir. Bu nedenle, ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından Obezite Kontrol 
Programı baĢlatılmıĢtır.  

Obeziteden korunmak için yeterli ve dengeli beslenme alıĢkanlığının topluma 
kazandırılması önemlidir. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde obezite taramaları yapılması 
sağlanmalı, taramalarda tespit edilen riskli çocuk ve gençler için özel tedbirler planlanmalıdır. 
Okul çağı çocuklarının sağlıklı beslenme konusunda eğitimlerinin sürdürülmesi önemlidir. 
Öğretmen, öğrenci ve velilerin bilgilendirme çalıĢmalarının etkinliği arttırılmalıdır. Okullarda ve 
marketlerde satılan ürünlerin ve lokantalardaki menülerin kalorilerinin açıkça belirtilmesi 
sağlanmalıdır. Kantinlerde satılan ürünlerin, beslenme bozukluğuna yol açmayacak nitelikte 
olması hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Okul çağındaki çocuk ve gençlerin sağlıklı 
beslenmesi için devlet desteği sağlanması konusu değerlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı obezite 
kontrol programı her yönüyle desteklenerek bu programın baĢarılı bir Ģekilde yürütülmesi 
sağlanılmalıdır. 

 

Beslenme ve Gıda Güvenliği:  
Güvenli olmayan gıdaların tüketimi insan sağlığı için ciddi tehlikeleri beraberinde 

getirdiğinden yeterli ve dengeli beslenirken güvenilir gıdaya ulaĢmak önemlidir. Gıda maddesi, 
doğası gereği, insana sağlığı açısından gerekli olan birçok öğenin yanısıra, sağlık için risk unsuru 
olabilecek birçok tehlikeyi de yapısında bulundurabilir. Üstelik, gıda iĢi kurallara uygun olarak 
yapılmadığı takdirde birçok tehlikeyi beraberinde getirebilen üretim kollarındandır. Gıda kaynaklı 
risklerden özellikle proses kontaminatları, gıda katkı maddeleri grubunda yer alan bazı maddeler 
ile kalıntı ve kontaminantlar insanlarda oluĢan kanser vakaları ile iliĢkilendirilmektedir. 
Dolayısıyla, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda iĢi; iĢletmecinin keyfiyetine 
bırakılamayacak konulardandır. Gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin yeter sayıda 
olması ve etkinliği önemlidir. ―Ülkelerde mevcut idari ve beĢeri kapasitenin geliĢtirilmesi‖  Dünya 
Sağlık Örgütü‘nün küresel gıda güvenliği endiĢelerini açıklarken iĢaret ettiği temel konulardan 
biridir.  

Ülkemizdeki gıda güvenliği sisteminin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak üzere mevcut 
idari ve beĢeri kapasitenin güçlendirilmesi çalıĢmaları sürdürülmelidir. Bu çalıĢmalarda geliĢmiĢ 
ülkelerin yaklaĢımları takip edilmeli, gıda güvenliği otoritesinin gücü arttırılarak gelecekteki 
dönemde bağımsız bir otoritenin kurulması hedeflenmelidir. Gıda kaynaklı risklerin sürekli ve 
etkin kontrolü sağlanmalıdır. Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda üretimi, muhafazası ve 
dağıtımı gıda iĢletmecisinin keyfiyetine bırakılmamalıdır. Üretimin tüm gıda zinciri boyunca konu 
uzmanının kontrolünde ve/veya danıĢmanlığında gerçekleĢtirilmesi güvence altına alınmalıdır.   

Mevcut raporlara göre, kanser riski ile ilgili spesifik bir gıdanın kanserojenitesinden 
bahsetmek mümkün değildir. Bununla birlikte, yapılan çalıĢmalar; yüksek miktarda kırmız et, 
değiĢik tekniklerle dayanıklılık kazandırılmıĢ et, tuzla muhafaza edilmiĢ et ile aĢırı tuz tüketiminin 
mide ve kolorektal kanser riskini arttırabileceğini göstermiĢtir. AraĢtırmalar, meyve ve sebze 
tüketiminin yüksek olduğu diyetlerin bu kanserlerin riskini düĢürebildiğine de iĢaret etmektedir. 
Diyette kalori kısıtlamasının da çok sayıdaki kanser tiplerinin riskini düĢürebileceği gösterilmiĢtir.  

Kanserden korunmak için; yüksek yağlı gıda, kırmızı et, tuz veya tuzla muhafaza edilmiĢ 
gıdaların fazla miktarda tüketilmemesi konusunda toplumun bilinç düzeyi arttırılmalıdır. Tam 
tahıllı ürünler, meyve ve sebzece zengin, kalorisi kısıtlanmıĢ kiĢiye özel diyetle beslenmeyi 
sağlama konusunda yürütülen çalıĢmalar desteklenmelidir.  Fast food (hazır yemek) tarzı kalorisi 
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yüksek yiyeceklerle beslenmenin olumsuz etkileri konusunda toplum bilgilendirilmelidir. Özellikle 
fast food reklamları olmak üzere gıda ürünlerinin reklam ve satıĢ geliĢtirme uygulamalarına 
yönelik mevzuat düzenlemelerinin uygulaması takip edilmelidir.  

Günümüzde, teknolojik geliĢmelere bağlı olarak gıda muhafaza teknikleri de 
geliĢtirilmiĢ, halk sağlığı açısından daha güvenli muhafaza tekniklerinin kullanımına baĢlanmıĢtır. 
Bu kapsamda, pazara arz edilen birçok gıdanın muhafazasında tek baĢına tuzla muhafaza tekniği 
gibi geleneksel yöntemlerin yerine, üretilen ürünün özelliğine bağlı olarak soğukta muhafaza ile 
desteklenme gibi daha güvenilir tekniklerin kullanımına geçilmiĢtir. Yine, tuz ve nitrat ve 
nitritlerin kullanımına bağlı risklerin kontrol altına alınmasına yönelik olarak düzenlemeler 
yapılmıĢ, aĢırı tuz kullanımının önlenmesi için bilinçlendirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Diğer 
taraftan, kültürel mirasımız ve kırsal kalkınmada vazgeçilemez olan geleneksel gıdalarımızla ilgili 
halen bazı sorunlar mevcuttur. Bu ürünlerimizin kendine has özellikleri korunarak, bu gıdaların, 
sağlığı riske eden özelliklerini iyileĢtirmek üzere yapılacak araĢtırmalar teĢvik edilmeli ve 
desteklenmelidir. 

Ülkemizde gıda iĢletmelerinde kayıtdıĢılık hala önemli bir problemdir. Uzmanlar; 
merdiven altı diye tabir edilen bu tip iĢletmelerde gıda boyaları ve koruyucuların kontrolsüz 
kullanımı, kalitesiz hammaddeyle sağlıksız  üretimin  büyük bir tehlike oluĢturduğuna iĢaret 
etmektedir. Bu nedenle, merdiven altı üretim engellenmeli, gıda zincirinde yer alan tüm iĢletmeler 
kayıt altına alınmalıdır.  

Birincil gıda üretiminde kullanılan kimyasalların belli bir disiplin altında pazarlanması 
ve kullanımına yönelik düzenlemeler geliĢtirilmelidir. Bu çalıĢmalarda beĢeri ilaçların 
pazarlanmasındaki sistem örnek alınarak yeni düzenlemeler yapılmalı ve ilaç uygulamalarının 
etkin olarak kontrolü sağlanmalıdır.     

Genetiği değiĢtirilmiĢ ürünlerin (GDO) etiketlenmesiyle ilgili kuralların uygulanması 
takip edilmeli ve tüketicilerin doğru bilgiye ulaĢması güvence altına alınmalıdır.   

Kanserden korunmada ve tüketilen gıdaların kanseri önlemedeki rolü hakkında halkın 
doğru bilgilendirilmesi önemlidir. Bu nedenle, yetkili kurum ve kuruluĢların bu konuda halkı 
doğru bilgilendirmesini teminen gerekli tedbirler alınmalı, bu alandaki mevcut düzenlemeler 
gözden geçirilerek yanlıĢ ve yanlı bilgilendirme yolu ile toplumun aldatılmasının önüne geçilmesi 
güvence altına alınmalıdır. Ayrıca, bitkisel madde, gıda takviyesi gibi isimler altında medyada 
geniĢçe yer alan ve halkımızda yanlıĢ bilgilenmelere yol açan programlar hakkında denetimler 
sıklaĢtırılmalıdır. 

 

Alkol  
Alkol içimi, insanlarda bilinen en önemli kanser sebeplerinden biridir. Aflatoksin dıĢında 

baĢka hiçbir beslenme faktörünün kanserojen etkisi hakkında bu derecede güçlü ve tutarlı kanıt 
bulunmamaktadır. Alkol tüketen kiĢilerde ağız, boğaz, karaciğer, gırtlak, yemek borusu kanseri 
riski yüksektir. Meme kanserini arttırdığına dair kanıtlar da vardır. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri 
gibi alkol alımının yüksek olduğu bazı topluluklarda, alkol-bağlantılı kanser (ve alkol-bağlantılı 
diğer hastalıkların) yükü ciddi boyutlardadır. Alkol alan kiĢilerin sigara tüketiyor olmalarının bazı 
ağız ve boğaz kanserlerinin riskini yükselttiği belirtilmektedir. 

Alkolün ülkemizdeki tüketim miktarlarının diğer ülkelere oranla düĢüktür. Diğer 
taraftan, DSÖ verilerine göre ülkemizde 15 yaĢ üzerindeki yetiĢkinler için kiĢi baĢına alkol 
tüketimi artıĢ eğilimindedir. Gelecekte kanser yükü açısından bu durumun potansiyel bir tehlikeyi 
beraberinde getirebileceği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, alkolün zararlı etkileri hakkında toplumun 
bilinçlendirmesine yönelik projelerin uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda; alkolle 
mücadele programları desteklenmeli ve alkolün bilinen kanserojenlerden biri olduğu konusunda 
toplum bilgilendirilmelidir. BaĢta çocuk ve gençler olmak üzere insanların alkole özenmesinin 
önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.  
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Fiziksel Aktivite 
Fiziksel aktivitenin kanserden koruyucu etkisi olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. 

Yapılan değerlendirme çalıĢmalarında kolon ve meme kanserlerinde ― insanlarda fiziksel 
aktivitenin kanseri önleyici bir etkisi olduğuna dair yeterli kanıt olduğu‖ sonucuna varılmıĢtır. 
Fiziksel aktivitenin süresinin ve yoğunluğunun artmasıyla önleyici etkinin de arttığı 
belirtilmektedir. Ġnaktivite ise kanserde bir risk faktörüdür.  

Günde 30 dakika olacak Ģekilde haftanın birçok gününde egzersiz yapmanın (bu egzersiz 
30 dakika normal tempoda yürüyüĢ yapmak ile de olabilir) bile tek baĢına meme ve kolon kanseri 
riskini düĢürebildiği ifade edilmektedir. YaĢı 20 ve üzerinde olan yetiĢkinler için BKĠ değerinin 
25‘ in altında olması amaçtır.  

Sağlıklı bir yaĢam için halkın düzenli fiziksel aktivite yapılmasını desteklemek amacıyla 
programlar geliĢtirilmelidir. Fiziksel hareketliliğin sağlığa olumlu katkıları konusunda toplumda 
farkındalık oluĢturulmalı ve halk düzenli fiziksel aktivite yapmaya özendirilmelidir. Fiziksel 
aktivitelerin Ģehir yaĢamında rahatlıkla yapılmasını sağlamak üzere yürüyüĢ alanları, bisiklet 
sürme alanları gibi uygun alanlar oluĢturulmalı, bu tür alanlar ihtiyacı karĢılayabilecek sayıya 
ulaĢtırılmalıdır.   Çocuklarda fiziksel inaktiviteye neden olan internet ve bilgisayar oyunları gibi 
elektronik alet bağımlılığıyla mücadele edilmesi için stratejiler geliĢtirilmelidir.  

 
Enfeksiyonlar ile Mücadele 
ÇeĢitli enfeksiyon yapıcı ajanlar dünya genelinde kanserin ana nedenleri arasında yer 

almaktadır. Dünya genelinde kanserlerin takriben % 15-20'si enfeksiyon yapıcı ajanlara 
bağlanabilir. Ancak bu oran kaynakları düĢük seviyedeki ülkelerde geliĢmiĢ ülkelere oranla daha 
yüksektir. 

Hepatit B Virüsü (HBV) enfeksiyonu dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
Hepatit B insidansının azaltılması amacıyla, Hepatit B bağıĢıklaması için tanımlanan hedef risk 
gruplarının geniĢletilmesi gerekmektedir. EriĢkin yaĢ grubundaki aĢılama hizmetlerinin 
yaygınlaĢtırılması, adolesan çağı aĢılama hizmetlerinin yaygınlığının ve ilköğretim çağı yakalama 
kampanyalarının sürdürülmesi, koruma ve bağıĢıklamada farkındalığın artırılması gerekmektedir 
Bebeklik çağı aĢılama hizmetlerinin yaygınlığının sürdürülmesi için GBP (GeniĢletilmiĢ 
BağıĢıklama Programı) kapsamında primer immunizasyonun tamamlanması, doğum sonrası ilk 48 
saat içerisinde Hepatit B ilk dozunun uygulanması hedefe ulaĢmak için elzemdir. 

HPV prevalansının gelecekte batılı ülkelerdekine benzer oranlara yükselebilme riski 
vardır ve bu konuda dikkatli olunmalıdır. Gelecekte bizleri bekleyen bu risk nedeni ile hem 
servikal kanser taramalarına devam edilmeli hem de uygun Ģartlar oluĢtuğunda rutin HPV 
aĢılamalarına geçilmesi konusu tartıĢılmalıdır. HPV aĢılamanın etkililiğini sorgulayan araĢtırmalar 
sürdürülmelidir. HPV enfeksiyonu ile mücadelede hedefe ulaĢmak için eriĢkin yaĢ grubuna 
yönelik strateji farkındalığın artırılmasıdır. Üreme sağlığı programlarına entegre halk eğitimleri ve 
riskli grupların eğitimi amaca yönelik etkinlikler olacaktır. 

Tüm yenidoğanlara Hepatit B aĢısının yapılması ve okul çağı kızlarına HPV aĢılarının da 
ulusal aĢı programına alınmasının gelecek yıllarda özellikle karaciğer ve servikal kanser üzerinde 
olumlu etkileri olacağı düĢünülmektedir. Ülkemizde halen tüm yenidoğanlara Hepatit B aĢısı 
yapılmaktadır. 

Ayrıca enjeksiyon güvenliği sorunlarından kaynaklanan bulaĢıcı hastalıkların önlenmesi 
için, sağlık personeline güvenli enjeksiyon uygulama becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. 
Güvenli enjektör atık kullanımının yaygınlaĢtırılması, güvenli enjektör atık kutularının uygun 
bertarafının sağlanması, sağlık personeline yönelik eğitimlerin yaygınlaĢtırılması ve sürekliliğinin 
sağlanması uygulanacak etkinlikler arasındadır. 

Günümüzdeki verilere göre, H. pylori infeksiyonu mide kanseri için önemli bir risk 
faktörü olarak kabul edilmiĢtir. Bu nedenle, mide kanseri geliĢmesi açısından risk taĢıyan kiĢiler 
(mide kanserlilerin asemptomatik birinci dereceden akrabaları, intestinal metaplazisi olan ya da 
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olmayan atrofik gastritli hastalar, mide kanseri açısından etnik risk faktörü taĢıyanlar ile hipo ya da 
aklorhidrisi olan hastalar,) H. pylori yönünden taranmalı ve pozitif olanlar tedavi edilmelidir. 

 

Elektromanyetik Dalgalar 
Cep telefonları, baz istasyonları ve yüksek gerilim hatları mevcut bilimsel veriler direkt 

olarak kanser yapıcı yönde bir delil ortaya koymasa da, mevcut dolaylı veriler nedeni ile dikkat 
edilmesi gereken bir konudur. Özellikle, genç nesiller tahminen önümüzdeki 20-40 yıl boyunca bu 
belirsiz riskin altında kalacaktır. Bu nedenle, 24 Temmuz 2010 tarih ve 27651 sayılı Resmî 
Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren  ― ĠyonlaĢtırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz 
Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere 
ĠliĢkin Yönetmelik‖  gerekleri yerine getirilmeli ve uygulaması takip edilmelidir. Ayrıca, söz 
konusu yönetmelik kapsamına alınmayan konularda da çalıĢmalar yapılmalıdır.  

Bu alanda gerek ulusal gerekse uluslararası standartlar (bu alanlara kısa süreli (akut) 
vücutta oluĢabilecek sıcaklık artıĢını göz önüne alarak belirlenmiĢ ve diğer sağlık etkilerini göz 
önüne alan standartlar) ile uzun süreli (kronik) maruziyete iliĢkin standartlar dünyada henüz 
oluĢturulmamıĢtır. Yapılan deneysel çalıĢmalar kısa süreli maruziyette bir etki gözlenmese dahi 
maruziyetin uzaması sonucunda önemli etkilerin ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde baz istasyonlarında olduğu gibi yıllar boyunca bu alanlara maruz kalan 
kiĢilerde söz konusu alanların sağlık açısından ne etki yapacağı henüz bilinmemektedir.  

Bugün birçok ülkede EM alanların ileride görülebilecek olası zararlarına karĢın ― Ġhtiyat 
Ġlkesi" kuralının uygulanması benimsenmiĢtir. Ülkemizde de bundan sonra elektromanyetik 
alanlardan halkı ve çalıĢanları korumaya yönelik oluĢturulacak yasa, yönetmelik ve uygulamalarda 
ihtiyat ilkesinin göz önüne alınması/alınmaya devam edilmesi hayati önemdedir. 

Bu konuda mevzuat geliĢtirilirken, tüm dünya ülkelerinin sınırlarının ne olduğu bilinmeli 
ve ülkemiz bilim insanlarının yaptığı araĢtırmaların sonuçları da göz önüne alınarak Türkiye‘nin 
yasaları oluĢturulmalıdır. 

Yüksek Gerilim Hattı (YGH) ve trafolardan kaynaklı EM alanların IARC tarafından 2B 
sınıfı kanserojen ilan edilmiĢ olması nedeniyle YGH altında ve yakınındaki yerleĢim birimlerinin 
tespit edilerek güvenli mesafeye alınmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu önlem 
Devlet Planlama TeĢkilatının 2007-2013 yılları için hazırladığı 9. Kalkınma Planı Çevre Özel 
Ġhtisas Komisyonu Raporu ve Avrupa Birliği Elektrik Ġletim Koordinasyon Birliği (UCTE) 
direktiflerince de önerilmektedir. 

 

Çevresel Kanserler   
Çevrede pek çok kanserojen madde bulunabilmekte ve tüm insanlar vücutlarında bu 

kirletici maddelerin izlerini taĢımaktadırlar. Kanser oluĢunda çevresel faktörlerin yeri büyüktür. 
Yapılan araĢtırmalar, çoğu kanserin üçte ikisinin (% 67) bazı çevresel faktörlerle (bir baĢka görüĢe 
göre bu değer % 80‘dir) iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. Bu araĢtırmalar, çevresel faktörler arasında 
olan sigara kullanımı ve alkol içiminin varlığı ve gıdanın, aynı zamanda radyasyona, enfeksiyöz 
ajanlar ile hava, su ve toprakta bulunabilen maddelere maruz kalma ile kanser arasında bir iliĢkili 
olduğunu göstermektedir. Yine, kanser nedeniyle ölümle birleĢtirilen major çevresel faktörlerin 
değiĢtirilmesiyle birlikte, yani yaĢam Ģeklinin değiĢtirilmesiyle birl ikte bu etkilerin ortadan 
kaldırılabileceğini veya en az düzeye düĢürülebileceğini ortaya koymaktadır.  

Bu nedenle, kanserle mücadelede önlenebilir nitelikte olan çevresel etmenlerin 
azaltılması önemlidir. Bu alandaki ilk sorumluluk, çevresel etmenlerin kontrolünden sorumlu olan 
resmi otoritelere düĢmektedir.  

Çevresel etmenlerle ilgili sorumluluklar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de birden fazla 
bakanlığın yetkisi dahilindedir. Ülkemizde, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde mevzuatın 
günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak güncellendiği bilinmektedir. Ancak, bu otoriteler, görevli 
oldukları alandaki tehlikelerin önlenmesini teminen, mevcut düzenlemelerin uygulamalarını 
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yerinde kontrol etmek ve denetlemek üzere yeterli altyapıya ve uzmana sahip olmalı ve çok yıllık 
denetim programları ile potansiyel tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdırlar.  

 
Mesleksel Etkenler  
Mesleksel etkilenme sonucu ortaya çıkan kanserler arasında baĢta akciğer kanseri olmak 

üzere, deri kanseri, mesane kanseri, lösemi en sık görülen kanserlerdir. Mesleğe bağlı kanserler 
korunulabilir kanserler olduğundan, iĢ yeri ortamına yönelik kontrol yöntemleri ile korunma 
baĢarılı Ģekilde sağlanabilir. KiĢinin hastalık etkeni ile karĢılaĢmasının önüne geçilmeli, kiĢinin 
etkenle teması önlenmelidir. Ayrıca, kanserojen maddelerle çalıĢılan iĢyerlerinde çalıĢanlar 
aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmelidir. 

Kanserli bir hasta, kanser riski yüksek olan bir meslekte çalıĢıyorsa, hastanın çalıĢma 
öyküsü dikkatle alınmalı ve hastalığın oluĢunda mesleksel etkilenmenin rolü aydınlatılmalıdır. 

Mesleğe bağlı kanserlerden korunma bakımından sağlık eğitimi çalıĢmalarının da önemi 
vardır. Hem iĢ yerindeki yöneticilere, hem de çalıĢanlara yönelik olarak eğitim yapılmalıdır. Bu 
eğitimlerde riskli maddeler tanıtılmalı, bunların sağlığa etkileri, etkilenim yolları ve koruyucu 
uygulamalar bakımından dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmalıdır. 

Mesleki kanserlerin oluĢabileceği iĢ kollarının dökümü çıkartılmalı ve bu iĢ kollarına 
yönelik denetimler yoğunlaĢtırılmalıdır. Ayrıca, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat gözden 
geçirilmeli ve mesleğe bağlı kanserlerin önlenmesi konusunda eksiklik tespiti halinde gerekli yasal 
düzenleme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmelidir. 

 

Genetik ÇalıĢmalar 
Kanser, yaĢanılan çevrede karĢılaĢılan ve/veya hücrede ortaya çıkan, fiziksel kimyasal ya 

da biyolojik etkenlere maruz kalınması nedeniyle normal hücre DNA‘sının değiĢime uğraması 
sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır.  

KiĢinin genetik yapısı kanser geliĢimine doğrudan yatkınlık yaratabildiği gibi, kiĢinin 
çevresel faktörlere karĢı verdiği yanıtta da etkilidir. Bir baĢka deyiĢle, genetik yapı çevresel 
faktörlerin zararlı etkilerine kiĢinin daha duyarlı ya da daha dirençli olmasında belirleyici bir 
faktördür. Görülüyor ki kanser oluĢumunda çevre ve gen iliĢkisi çok karmaĢık bir iliĢki olup etkin 
bir kanser kontrol politikası geliĢtirilmesi için çevre faktörlerinin ve genetik yatkınlıkların birlikte 
incelenmesi gerekir. Ancak Ģu ana kadar ülkemizde genetik yatkınlıkların kanserlerdeki rolünün 
incelenmesinin üniversitelerin araĢtırma yapılanmaları içinde kalmıĢ olduğu, elde edilen bulguların 
toplum düzeyine taĢınamamıĢ bulunduğu gözlenmektedir.  

Kanserin genetik temelleri ve farklı kanserlere yol açan genetik değiĢiklikler konularında 
bilimsel çalıĢmalara ağırlık verilerek kansere yatkınlık ya da direnç genlerinin tanımlanmasına 
çalıĢılmalıdır. Genetik çalıĢmaların yüksek maliyeti genetik yatkınlıklar konusunun göz ardı 
edilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu çalıĢmalara ağırlık verilebilmesi için gerekli 
bütçelerin sağlanması konusunda gayret sarf edilmelidir. Kamusal ihtiyaçlara yönelik toplum 
tabanlı genetik çalıĢmalar desteklenmelidir. Bu tür çalıĢmalarda kamusal kurumların (KSDB ya da 
olası bir Onkoloji Enstitüsü) yetkili ve mali olarak etkin bir duruma getirilmeleri önemlidir. 

Ailesel/bölgesel kanser birikimlerini saptamaya yönelik kanser kayıt sistemleri 
tasarlanmalı ve geliĢtirilmelidir. Ülkemizde, genetiğin farklı hastalıklarda sunduğu erken tanı, 
semptom öncesi tedavi ve bireye özel tedavi gibi koruyucu hekimlik hizmetinin kanser konusunda 
verilmesi konusunda da çalıĢılmalıdır.  

 

Bölgesel Önleme: 
NevĢehir:  
Malign mezotelyoma asbest ve erionit mineralleriyle iliĢkili olarak bölgede çok ciddi bir 

problemdir ve son yıllardaki genetik-epidemiyolojik araĢtırmalar genetik yatkınlığın mezotelyoma 
geliĢiminde önemli bir rol alabileceğini göstermektedir. 
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Haritalanarak genel dağılımı ortaya konulan ve akciğer kanseri nedeni olduğu bilinen 
erionitli volkanik tüf kayaları üzerinde bulunan yerleĢim yerlerinde yaĢayan halkın sağlık riski 
özellikle bazı yerleĢim birimlerinde devam etmektedir. Risk altındaki yerleĢim yerlerinde devam 
etmekte olan tahliye çalıĢmaları kısa zaman içerisinde bitirilmeli, gerek halkın gerekse 
kuruluĢların yapı malzemesi, altyapı hizmetleri için erionitli tüf kayalarını kullanması önlenmeli, 
yerleĢim birimleri yeĢillendirilmeli, bu gibi alanlar yeni yerleĢimlere açılmamalıdır. Yeni Bakanlar 
Kurulu kararı ile bu merkezlerin ıslahı kararı alınmıĢtır. Sağlık Bakanlığınca yurt dıĢı bağlantılı 
yürütülen çalıĢmalar yeni yapılan köylerdeki evlerde havada erionit sorunu kalmadığını 
göstermiĢtir. 

Bölgede gerçekleĢtirilen saha incelemesi sonucunda; bölgesel düzeyde NevĢehir 
Bölgesi‘nde görülen kanser konusunda, köylülere bu konuda yeterli bilgi verilmesi ve önleyici 
tedbirlerin alınmıĢ olması takdirle karĢılanmıĢ, ancak bölgede vatandaĢlar üzerinde halen bilgi 
kirliliğine bağlı bilinçsizliklerin devam ettiği saptanmıĢtır. 

 

Doğu Karadeniz: 
Karadeniz Bölgesi‘nde Çernobil nükleer kazası sonrası yapılan bilimsel araĢtırmalar, 

kanser insidansında belirgin bir artıĢ ortaya koymamıĢtır. Ülkemiz kazadan en hafif etkilenen 
ülkeler arasında yer almıĢtır. Ancak, bölge bundan sonra da yakından takip edilmeli ve olası 
bulgulara göre erken müdahaleler yapılmalıdır. 

 

3. Kanser Erken TeĢhis ve Tarama ÇalıĢmaları: 
Ülkemizin her ilinde en az bir tane olan KETEM‘ lerde ücretsiz kanser taramaları 

yapılmaktadır. Ulusal standartlarımıza göre, her kadın 30 yaĢına kadar en az 1 kere smear (rahim 
ağzından fırça örneklemesi) yaptırmalı ve bu testi 65 yaĢına kadar her 5 yıl da bir tekrarlamalıdır. 
Meme kanseri açısından da, her kadın 50 yaĢından baĢlayarak 69 yaĢına kadar her iki yılda bir 
mamografi çektirmeli, daha genç ancak riskli görülen olgularda kendi kendine meme muayenesi 
ve doktor tarafından klinik meme muayenesini düzenli yaptırmalıdır. Barsak kanseri açısından da, 
her kadın ve erkek, 50-70 yaĢları arasında her iki yılda bir gaytada gizli kan testi yaptırmalı, tüm 
sonuçları negatif de olsa her on yılda bir kolonoskopi yaptırmalıdır. Prostat kanserlerinin kanda 
Prostat Spesifik Antijen (PSA) ile taranması konusunda bilimsel tartıĢmalar devam etmektedir. 50 
yaĢ üzerinde tüm erkeklerin yıllık ürolojik muayeneye gitmesi, ailesinde prostat kanseri olanların 
ise daha sık olarak kontrollere gitmeleri önerilmektedir. 

Tarama konusunda KETEM‘ lerce yürütülen bu hizmetler takdirle karĢılansa da halen 
devam eden bazı sorunlar vardır. KETEM sayıları henüz tüm ülkeyi kapsayacak oranda değildir ve 
kısa sürede sayıları 250‘ye ulaĢmalıdır (mevcut 122). 2000‘ li yıllara kadar sayıları çok az olan 
KETEM‘ ler Sağlıkta DönüĢüm Projesi ile beraber hızla yurt çapında yayılmıĢtır. Sosyal Güvenlik 
Kurumu, tarama testlerini sadece global bütçe kapsamında KETEM‘ lerde değil, tüm hastanelerde 
yaygınlaĢtırmalıdır. Bu amaç dahilinde ülkemiz Ģartlarına uygun mobil tarama araçları da 
kullanılabilir. Halen bu programlara katılım oranları hedeflenenden çok uzaktır. 2011 yılı itibari ile 
aile hekimliğine geçiĢ bu kapsamda katılım oranlarını yükseltecek olsa da, toplumda bu konuda 
farkındalık ihtiyacı olduğu açıktır ve toplumun her kesimi özellikle yerel yönetimler bu kapsamda 
elinden geleni yapmalıdır. 

KETEM‘ ler 2010 yılı itibari ile aynı zamanda sigara bıraktırma merkezi ve obezite 
tarama merkezi olarak da çalıĢmaktadır. KETEM‘ lerde tüm bu hizmetler ücretsiz 
gerçekleĢtirilmektedir.  

 
4. Tedaviye Yönelik Hizmetler: 
Tedavi hizmetleri iki alt baĢlıkta incelenebilir. Birincisi tedavinin ihtiyaç duyduğu teknik 

donanım ve ilaçlardır. Komisyonca yapılan değerlendirmelerde ülkemizdeki teknik altyapının 
Sağlık Bakanlığınca planlanan yeni yatırımlarda göz önüne alındığında yeterli olduğu kanısında 
varılmıĢtır. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar ile ülkemizde yeterli sayıda görüntüleme 
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cihazı, PET-BT, mamografi sayısına ulaĢılmıĢtır. Radyoterapi imkanları henüz tam olarak yeterli 
olmamakla birlikte cihazların da en az % 20‘sini yenilemek gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının bu 
cihaz alımlarını Sağlıkta DönüĢüm Programı çerçevesinde belirli onkolojik bölgeler düzeyinde 
yapmıĢ olması umut verici olup, daha önceki yıllardaki gibi ülkemiz artık bir cihaz çöplüğü haline 
gelmeyecektir. Ülkemizde önemli bir ihtiyaç da, mevcut merkezlerinin kalitesini ve verdikleri 
hizmetleri değerlendirecek ulusal bir akreditasyon kurumunun olmamasıdır. 

Kanserli hastaların ilaca ulaĢımı konusunda yapılan değerlendirmelerde, tüm dünyada 
kullanılan kanser ilaçlarının % 95‘ ine ülkemizde de kolaylıkla ulaĢılabildiği saptanmıĢtır. Nadir 
olgularda gerekli olan bazı ilaçlar ülkemizde eksiktir ancak bu ilaçların da Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğüne baĢvurularak komisyon onayı alınmak kaydıyla Türk Eczacıları 
Birliği aracılığı ile 30 gün içerisinde temin edildiği saptanmıĢtır. 

Ġlaç teminindeki esas sorun nadir ilaçlarda değil, ancak ucuz fakat gerekli ilaçlarda 
zaman zaman ortaya çıkmaktadır (adrenalin, steroid, morfin gibi). Bu tip ilaçların temininde 
aksaklık yaĢanmaması için gerekirse ulusal bir üretim merkezinin kurulması zaruridir.  

Ġlaçlar konusunda saptanan ikinci bir problem ise, mevcut ruhsatlandırma ve geri ödeme 
iĢlemlerinin diğer ülkeler ile kıyaslandığında biraz daha yavaĢ bir süreçte ilerliyor olmasıdır. 
Kanser ilaçlarının ruhsatlandırılması ve geri ödeme kapsamında yaĢanan sürecin hızlandırılması ve 
geliĢmiĢ ülkelerin standartlarına ulaĢtırılması gerekmektedir. Bu konuda gerekli tedbirlerin 
alınması ve bu süreçlerin/uygulamaların Ģeffaflık ve öngörülebilirliğinin artırılması gerekmektedir. 

Kemoterapi uygulamalarında merkezi ilaç hazırlama tekniklerinin kullanımı hem hata 
payını düĢürecek, hem de maliyet etkin kullanım sağlayacaktır. 

Türk ilaç firmalarının dünyanın son teknolojisini kullanma alanında gayret göstermesi,  
AraĢtırma GeliĢtirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ve ihracata önem vermeleri gerekmektedir. Kısaca, 
klinik araĢtırma ve ilaca erken eriĢim programlarının desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması 
için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması sağlanmalıdır. 

Ülkemizde mevcut yasal düzenlemeler ile kanserli hastaların tüm tedavileri herhangi bir 
katkı payı alınmaksızın gerçekleĢtirilmektedir. Bu konuda aykırı davrananların tespiti açısından 
gerekli önlemler alınmalı, denetimler sıklaĢtırılmalıdır.  

Kanser hastalığı özelinde hastalarımızın hizmete eriĢimini artıracak özel önlemler 
alınmıĢ bulunmakta ve yenilenen SUT vasıtasıyla her geçen gün iyileĢtirmeler yapıldığı 
gözlenmektedir. Ancak, özel hastanelerde kanserli hastaların ayaktan tedavilerinde muayene 
katılım payı ve Kurumla sözleĢmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri 
tarafından kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) için ilave ücret talep 
edilmemesi hususlarına rağmen, kanser tanısı ile hastaneye kabulden sonra ilave ücretlerin özel 
sağlık hizmet sunucularınca hastadan talebi bir realitedir. Bu çeliĢkinin nereden kaynaklandığı 
(otelcilik hizmetleri, konsültasyon ücretleri vb.) araĢtırılarak gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. 

Kanser erken tanı ve tedavisine yönelik tarama tetkiklerinin (mamografi, kolposkopi vs.) 
SGK tarafından SB‘a ödenen global bütçe uygulaması içinde yer alarak sadece KETEM‘ lerce 
ücretsiz yapılabildiği anlaĢılmakta olup, hastalarımız ve hekimlerimizin mağduriyeti açısından 
uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinde fayda olacaktır. 

 KETEM‘ lere ödenen bütçenin global bütçe dıĢına alınması haricinde, tarama amaçlı 
iĢlemlerin KETEM‘ ler dıĢında da (belediyelerin veya özel hastanelerin bile tarama yapmasına izin 
verecek Ģekilde) ödemeye alınması gerekmektedir. Ancak, tarama hizmeti alınan sağlık hizmeti 
sunucuları için belirli standartların Sağlık Bakanlığınca geliĢtirilmesi ve ayrıca merkezi KETEM 
veri tabanına bilgi aktarımının sağlanması gerekmektedir. Bu standartları ve Ģartları sağlayan 
merkezlerde tarama maksatlı yapılan tetkiklerin geri ödeme kapsamına alınması uygun olacaktır. 

Ayrıca, hastalarımızın böylesine acil tedavi gerektiren bir hastalık konusunda özel sağlık 
hizmeti sunucularından da etkin bir Ģekilde yararlanabilmelerinin sağlanması için ilgili Kurumca 
sigortalılarının bilgilendirilmelerinin sağlanması gerekmektedir. 
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Hastalığa iliĢkin harcamaların belirlenmesi her ülke için zordur ve bunun temel nedeni 
hem hastalık için yapılan harcamalara iliĢkin verilerin hem de epidemiyolojik verilerin doğru 
olması zorunluluğudur. Harcamalara iliĢkin verilerdeki güçlük maliyetlerin hesaplanmasındaki 
güçlüklerden kaynaklanmakta, epidemiyolojik verilerdeki güçlük ise etkili ve güvenilir kayıt 
sistemlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Türkiye‘de her iki konuda da önemli eksiklikler söz konusudur. Ancak sağlık hizmetleri 
ile ilgili gelinen noktada sağlıklı politikalar belirleyebilmek ve bunları uygulayabilmek için 
önümüzdeki yıllarda bu konularda somut adımlar atmak ve uygulamak gerekmektedir. Bunun ilk 
ve önemli adımları TÜĠK‘ in sağlık hesaplarını daha ayrıntılı bir Ģekilde hesaplaması ve SGK‘nın 
MEDULA verilerini daha etkin kullanmasıdır. 

Önemli diğer bir konu ise kanserli hastalarda randevu tetkik ve muayene için bekleme 
süreleridir. Özellikle hafta sonları ya da tatillerde kemoterapi/radyoterapi gibi hizmetler 
verilmemektedir. Aciliyet gösteren bazı tetkiklerde haftalarca süren bekleme süreleri 
olabilmektedir. Onkolojik hastaların bakımında ilgili kalite kriterlerinin geliĢtirilmesi ve tüm 
hastanelerde bu konuda yaptırımların gerçekleĢtirilmesi önemlidir. Kanser tanısı alan hastalar için 
―öncelikli hasta prosedürü‖  uygulaması düzenlenmelidir. 

Tedavi konusunda mevcut teknik altyapının dıĢında ikinci sorun insan gücüdür. 
Ülkemizde hekim, hemĢire, eczacı ve diğer sağlık personelinin sayısı yeterli değildir. Bir hekime 
ya da hemĢireye düĢen hasta sayısı geliĢmiĢ ülkelerin gerisindedir.  Sağlıkta DönüĢüm Programı 
dahilinde hem sayılarda hem de yurt çapında dağılımlarda önemli düzelmeler sağlanmıĢtır. Ancak 
hekim ve hemĢire eksikliği özellikle onkoloji alanında halen kendisini göstermektedir. Ülkemizde 
mevcut medikal onkolog sayısı 180‘dir. Sağlık Bakanlığına bağlı çalıĢan medikal onkolog sayısı 
ise sadece 56‘dır. Benzer Ģekilde, radyosyon onkoloğu, cerrahi onkolog, hemato-onkolog sayıları 
da istenilenin altındadır. Bu kapsamda pek çok onkoloji dalında da yan dal ihtisas edilmemiĢtir. 
Kanser hastalığının önümüzdeki yıllarda artacağı düĢünülürse ve bir onkoloğun en azından 15 
yıllık bir eğitimle yetiĢtirilebileceği de göz önüne alındığında YÖK‘ün bu konuda acil tedbirler 
alması ve zaman kaybetmeden gerekli altyapının oluĢturulması gerekmektedir. Öte yandan 
merkezi kemoterapi ünitelerinde çalıĢacak onkoloji alanında uzmanlaĢmıĢ eczacılara da 
ihtiyacımız vardır. Onkoloji alanında çalıĢan hekim, hemĢire, eczacı ve diğer tüm sağlık 
personelinin de bu motivasyona ihtiyacı vardır. Kanser konusunda yan dal ihtisası yapan 
hekimlerin onkoloji alanında hizmet veren hemĢirelerin ve diğer personelin maaĢ ve özlük hakları 
(mecburi hizmet gibi) konularında düzeltmeler yapılmalıdır. 

Personel konusunda önemli bir diğer sorun da ara eleman açığıdır. Özellikle tarama 
programları ve radyoterapide bu konu çok önemlidir. Radyoterapide cihaz sayısı ve hekim sayısı 
yeterli de olsa, her cihazın çalıĢtırılabilmesi için radyasyon fizikçisine ihtiyaç vardır ve mevcut 
sayı çok gerilerdedir. Bu konuda bu ara meslek grubuna da teĢvik edici önlemler alınmalıdır. 
Amerika ve Avrupa‘da pek çok ülkede tarama programlarında ara elemanlar kullanılmaktadır. 
Örneğin, meme kanseri taramasında mevcut radyolog sayısının yetersizliği mamographerlar ile, 
servikal kanser taramasında patolog eksikliği sitoteknikerler ile tamamlanabilir. Bu yaklaĢım kısıtlı 
sayıdaki hekimlerin verimli kullanımı açısından da önemlidir. Gerekli yasal düzenlemeleri ile 
beraber bu konuda da YÖK ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce çalıĢmalar 
baĢlatılmalıdır. 

 

5. Palyatif Bakım Hizmetleri 
Palyatif bakım hizmetleri ülkemizin kanser konusunda saptanılan en eksik yönüdür. 

Ülkemizde mevcut palyatif bakım merkezlerinin sayısı sadece 7‘dir. Morfin hammaddesinin        
% 95‘ i ülkemizde üretilse de, kiĢi baĢı morfin kullanım oranlarımız dünya ortalamasının çok 
gerisindedir. Hekimlerimizin palyatif bakım ve ağrı yönetimi konusunda bilgi ve beceri düzeyleri 
gerilerdedir. Bu nedenle, ülkemizde pek çok terminal kanser hastası kaderlerine terk edilmekte ve 
ağrı içerisinde ölmektedir. Son derece basit müdahalelerle rahatlatılabilecek olan bu hastalar, 
terminal dönemlerini evlerinden uzakta, büyük Ģehirlerde geçirmek zorunda kalmaktadır. Bu 
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aslında ülke sağlık ekonomisi açısından da büyük bir yüktür ve yapılan bilimsel çalıĢmalar palyatif 
bakım ile kanserli hastalara yapılan masrafların en az % 30 oranında azaltıldığını vurgulamaktadır. 

Palyatif bakım konusunda çok acil eylem planları devreye sokulmalıdır. Opioid 
reçetelendirmesi hakkında mevzuat değiĢikliği yapılmalı ve sadece birkaç uzmanlık dalının dıĢında 
gerekirse tüm aile hekimlerinin reçete yazabileceği, bürokratik iĢlemlerden uzak bir mevzuat 
ortaya konulmalıdır. Hekimler, özellikle aile hekimleri  temel palyatif bakım, ağrı kesici kullanımı 
ve morfin kullanımı açısından eğitimelidir. Ülkemizde hiç bulunmayan morfin tabletleri ithalat 
yolu ile gerekirse Sağlık Bakanlığı aracılığı ile getirtilmelidir. Hastanelerimizde bu konuda 
eğitilmiĢ evde bakım üniteleri ve palyatif bakım merkezleri kurulmalı, basit tedaviler ile 
rahatlatılacak bu hastaların kendi kaderlerine terk edilmesinin önüne geçilmesi, evlerinde huzur 
içerisinde ve yüksek yaĢam kalitesi ile yaĢamaları sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığının bu konuda 
hazırladığı palyatif bakım projeleri umut verici olup, zaman kaybedilmeden uygulamaya 
geçilmelidir. Palyatif bakım konusu ayrıca multidisipliner bir konu olduğu için, terminal 
dönemdeki bu hastaların hastalığa bağlı semptomlar dıĢında, ekonomik, sosyal, psikolojik ve dini 
desteklere de ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu nedenle, toplumun her kesimi, baĢta belediyeler olmak 
üzere tüm sivil toplum örgütleri bu konuda Sağlık Bakanlığı ile iĢ birliği yapmalıdır. 

 

6. Hasta ve Hasta Yakınları Savunuculuğu: 
Kanserli hasta ve hasta yakınlarının oluĢturduğu sivil toplum örgütlerin sayısı oldukça 

yeterli görülmektedir. Fakat STK‘ ların, ülke çapında yaygınlığı, hekimlerle ve teĢhis konulan 
hastalarla temas gibi konularda yeterli olmadıkları görülmüĢtür. Bu tür sivil toplum örgütlerinin 
Bakanlıkca desteklenmeye devam etmesi, profesyonel yönetimlerinin sağlanması ve hastaya daha 
teĢhis konulur konulmaz baĢvurabilecekleri, bilgi alabilecekleri ve olası sorunlarına çözüm talep 
edebilecekleri, hastanelerde yerleĢik sivil toplum örgütlerinin geliĢtirilmesi sağlanmalıdır. 
Komisyon toplantılarında hasta ve hasta yakını derneklerden bilgi alınmıĢ ve aĢağıdaki sorunların 
varlığı saptanmıĢtır; 
 Kanserli hastaların tedavilerinde önceliklendirme yapılmaması, tanı ve tedavide gerekli 

iĢlemler için sıra bekletilmesi ve uzun süreli randevular ile hastaların özel kurumlara 
yönlendirilmesi, 

 Kanser hastalarını suistimal eden umut tacirleri için yasal önlemler alınmaması, 
 ġehir dıĢından gelen hastalara yönelik kalacak yer sorunu olması, 
 Kanserli hastaların ekonomik ve iĢ imkanları yönünden desteklenmesi, 
 Hastalara yönelik basit tedavi algoritmalarının olmaması, 
 Tanı anında baĢlayan ve ölümden sonra da devam eden bütünleyici bir palyatif bakımın 

ülkemizde olmaması, 
 Kanserli hastalarda ruhsal ve manevi desteklerin sıkça göz ardı ediliyor olması. 

 

7. Türkiye’de Kanser Konusunun Kamusal Yönetimi: 
Ülkemizde kanser konusu birincil olarak Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi 

BaĢkanlığınca yürütülmektedir. Esas olarak önleyici faaliyetler ve tarama faaliyetleri üzerinde 
yoğunlaĢan daire baĢkanlığı, aynı zamanda bakanlığın diğer daireleri (Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) ile iĢ birliği içerisinde çalıĢmaktadır. Ancak, 
ülke ekonomisinde bu kadar geniĢyer bulan kanser hastalığının yönetiminin 75 milyonluk bir 
ülkede sadece küçük ve altyapısı yetersiz olan bir dairece yürütülmesi mümkün değildir.  Dairenin 
özellikle, bilimsel verilerin oluĢturulması, ülke genelinde epidemiyolojik verilerin takip edilmesi, 
ulusal kanser araĢtırma projelerinin gerçekleĢtirilmesi için mevcut altyapısı, teknik kadrosu ve 
bütçesi yeterli değildir. 

Yurt dıĢı örnekler göz önüne alındığında, bu kapsamda tüm ülkeyi bölge bölge hatta 
kanser temelli takip edecek, gerekli bilimsel araĢtırmaları yapıp kamuoyunu bilgilendirecek ve 
ortadaki bilgi kirliliklerini ortadan kaldıracak ulusal bir kanser kurumunun (UKK) kurulması 
kanser konusunda önümüzdeki 30 yıl içerisinde bizi bekleyen ağır yükün önlenmesi açısından son 
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derece zaruridir. Rapor içerisinde geliĢmiĢ tüm ülkelerdeki kanser kontrolünün kamusal 
yönetimleri ülkemizle kıyaslanarak detaylı irdelenmiĢ ve olası bir kanser kurumunun maliyet 
etkinlik hesapları da detaylıca verilmiĢtir. UKK‘nın 2010-2030 yıllarında kullanacağı kaynak 
kanser tedavisine yönelik olarak harcanması öngörülen toplam 113,4 milyar Dolar tutarındaki 
harcamanın ancak binde 3‘üne ulaĢmaktadır. 

GeçmiĢten farklı olarak UKK ile dikkat çekilen nokta, kanserin sağlık politikaları 
içerisinde daha öncelikli alan haline gelmesi, kamusal hizmetin yürütülmesinde farklı kurumları ve 
uzmanlıkları gerektiren süreçte etkin bir koordinasyon ve liderlik rolüyle kurumsal yapının 
güçlendirilmesi ihtiyacıdır. Bu anlamda baĢta Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler olmak üzere ilgili 
diğer kurumların görev ve yetkilerinde ve kamu hizmetinin yürütülmesinde tamamlayıcılık ve 
koordinasyon rolü öne çıkacaktır. 
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I I I - ÖNERĠLER 
Kanser yükünün hızlı artıĢı dünya çapında halk sağlığı ve sağlık sistemleri için bir kriz 

teĢkil etmektedir. Gelecek yıllarda tanı konacak çok sayıdaki kanser hastalarının tümünü bir 
Ģekilde tedavi etmek ve palyatif ya da destekleyici bakım için yeterli ödenekleri temin etmek 
birçok ülke için, hatta yüksek gelirli ülkeler için dahi önemli bir sorun olacaktır. Öte yandan tüm 
ülkeler için kanser önleme konusunda baĢarı Ģansı bulunmaktadır. Etkin önleme kanser riskini 
azaltacak ve etkin tarama birçoklarının baĢarıyla tedavi edilmesine imkân tanıyacaktır. 

Kanser oluĢumunda genetik faktörlerin etkisinin % 5-10 oranında olduğu ifade edilirken, 
çevresel faktörlerin kanser oluĢumundaki etkisinin % 90-95‘ lere varan düzeylerde olduğu 
belirtilmektedir. Çevresel etmenler arasında; diyete bağlı etkinin % 30-35, sigaraya bağlı etkinin % 
25-30, enfeksiyonlara bağlı etkinin % 15-20, obezitenin % 10-20, alkolün ise % 4-6‘ lık oranında 
olduğu belirtilmektedir. Tütün içimi insanlarda kansere neden olan baĢlıca etkenlerin en iyi 
anlaĢılmıĢ olanıdır. Fazla kilo ve obezite, beslenme etkenleri, alkol tüketimi, güneĢ ıĢığına 
haddinden fazla maruz kalmak, fiziksel faaliyet eksikliği, mesleki maruziyetler ve kronik 
enfeksiyonlar da tıpkı tütün içimi gibi kanser için değiĢtirilebilir risk faktörlerdendir. Bu bilimsel 
verilerin ıĢığında kanser kontrol politikalarında önleme ve erken teĢhise yönelik faaliyetlerin ne 
kadar önemli olduğu açıktır.  

Kanser hastalığı konusunun araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Komisyonumuz çalıĢmalarına 26.05.2010 tarihinde baĢlamıĢtır. Komisyonca, 
toplam 4 aylık çalıĢma süresi içerisinde kamu kurumlarından, üniversitelerden, mesleki 
derneklerden, sivil toplum kuruluĢlarından, ilaç sanayicilerinden ve konuyla ilgili uzmanlardan 
yazılı ve sözlü bilgi alınmıĢtır. Ayrıca, NevĢehir yöresine, Karadeniz bölgesine, Ankara‘da çeĢitli 
hastanelere gidilerek ilgili tarafların yer aldığı geniĢ katılımlı toplantılar yapılmıĢ ve sorunların 
yerinde tespit edilmesi sağlanmıĢtır.  

Komisyonumuz, kanser hastalarının, hasta yakınlarının, hekimlerin, araĢtırma 
kurumlarının, üniversitelerin, kamu ve özel kurum ve kuruluĢlarının ve tüm halkımızın 
sorunlarının çözümüne yönelik olarak aĢağıdaki önerileri ortaya koymuĢtur;  

 

1. Kanser Kayıtçılığı 

 Kanser hastalarının aktif sürveyansının yapıldığı 8 ildeki (Antalya, Ġzmir, Ankara, EskiĢehir, 
Erzurum, Trabzon, Samsun, Edirne) kanser kayıt merkezleri teknik ve insan gücü açısından 
desteklenmelidir, yeni açılan 3 merkezin (Gaziantep, Malatya, Bursa) faaliyetleri 
hızlandırılmalıdır.  

 Aktif kanser kayıt merkezleri sayıları yıllar içerisinde tüm yurtta yaygınlaĢtırılacak Ģekilde 
artırılmalı ve öncelikler coğrafik ve topografik kriterlere göre belirlenmelidir. 

 Pasif kayıtçılık konusunda kanserli hastaların tedavi gördükleri her hastanede mutlaka bir kayıt 
elemanı (tercihen tıbbi sekreterlik eğitimi almıĢ kiĢiler) istihdam edilmeli ve bu hastanelerde 
tedavi gören tüm kanserli hastalar Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığınca 
kayıt altında bulundurulmalıdır.  

 Pasif kayıtçılık konusunda Aile Hekimliği Sistemi‘ne geçiĢ önemli bir fırsattır. Tüm aile 
hekimleri takip ettikleri hastalarda bir kanser teĢhis edildiğinde bunu bilgisayar ortamında 
Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığına bildirmelidir. 

 Ülkemizde mortalite verileri (ölüm verileri) Aile Hekimliği Sistemi‘ne entegre edilmelidir. 
Her aile hekimi takip ettiği hastaların ölüm formunu doğru ve eksiksiz doldurmakla yükümlü 
olmalıdır. 

 Kanser kayıt formları ve ölüm sertifikalarının doldurulmasından hekimler sorumlu 
tutulmalıdır. 

 Kanser kayıtlarının tutulmasında ve ölüm verilerinin toplanmasında kurumlar arası kullanılan 
programlarda da iĢ birliği sağlanmalı (ĠçiĢleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık 
Bakanlığı ve TÜĠK arasında) ve istatistiklerde kurumlar arası birlik sağlanmalıdır. 
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2. Önleme ÇalıĢmaları 
Sigara ve Tütün ile Mücadele:  

 Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi konusundaki kapsamlı yasanın baĢarılı 
Ģekilde uygulanmasının sağlanması için çalıĢılmalıdır.  

 Ulusal tütün ve tütün ürünleri kontrolü çalıĢmaları sürekli, kapsamlı ve detaylı olmalı, öncelik 
gerekliliklerinin üzerinde durulmalı, düzenli aralıklarla izlenmeli ve gözden geçirilmelidir. 

 Kamuya açık alanlarda tütün ve tütün ürünleri kullanılmasını engelleyen yasanın tüm toplumca 
sahiplenilmesi sağlanmalıdır.  

 Kamuya açık yerlerde tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasaklanması ile ilgili Kanun, 
uygulamada ek tedbirler ile desteklenmelidir 

 Tütün ve tütün ürünleri ile her türlü muadillerinin (meyve nargileleri gibi) tanımı yeniden 
düzenlenmelidir. 

 Tütün ve tütün ürünlerinden alınan vergilerin belirli bir miktarının kanser önleme faaliyetleri, 
kanser tedavisi ve kanser araĢtırmalarında kullanılması, Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ 
Dairesi BaĢkanlığı bütçesine aktarılması yönünde düzenleme yapılmalıdır. 

 Sigara bıraktırma ile ilgili farmakolojik ilaçların devlet güvencesinde geri ödeme kapsamına 
alınması değerlendirilmelidir.  

 Temel eğitimde içerisinde kanser konusunun yer alacağı sağlık bilgisi derslerine yer 
verilmelidir. 

 Tütünle mücadeleye yönelik faaliyetlere devam edilmeli ve boĢ kalan alanlar varsa tespitinin 
yapılarak tamamlanması yönünde çalıĢılmalıdır. 

 
Obezite ve AĢırı Kilo Ġ le Mücadele: 

 Obeziteden korunmak için topluma yeterli ve dengeli beslenme alıĢkanlığı kazandırılmalıdır.  

 Çocukluk ve ergenlik döneminde obezite taramaları yapılarak riskli çocuk ve gençler için özel 
tedbirler planlanmalıdır.  

 Okul çağı çocuklarının sağlıklı beslenme konusunda eğitimleri sürdürülmelidir. Öğretmen, 
öğrenci ve velilerin bilgilendirme çalıĢmalarının etkinliği arttırılmalıdır.  

 Okullarda ve marketlerde satılan ürünlerin ve lokantalardaki menülerin kalorileri açıkça 
belirtilmelidir. 

 Kantinlerde satılan ürünlerin beslenme bozukluğuna yol açmayacak nitelikte olması hususunda 
gerekli tedbirler alınmalıdır.  

 Okul çağındaki çocuk ve gençlerin sağlıklı beslenmesi için devlet desteği sağlanması konusu 
değerlendirilmelidir.  

 Sağlık Bakanlığı obezite kontrol programı her yönüyle desteklenerek bu programın baĢarılı bir 
Ģekilde yürütülmesi sağlanılmalıdır. 

 
Beslenme ve Gıda Güvenliği  

 Kanserden korunmak için; yüksek yağlı gıda, kırmızı et, tuz veya tuzla muhafaza edilmiĢ 
gıdaların fazla miktarda tüketilmemesi konusunda toplumun bilinç düzeyi arttırılmalıdır. Tam 
tahıllı ürünler, meyve ve sebzece zengin, kalorisi kısıtlanmıĢ kiĢiye özel diyetle beslenmeyi 
sağlama konusunda yürütülen çalıĢmalar desteklenmelidir.   

 Fast food (hazır yemek) tarzı kalorisi yüksek yiyeceklerle beslenmenin olumsuz etkileri 
konusunda toplum bilgilendirilmelidir. 

 Özellikle fast food reklamları olmak üzere gıda ürünlerinin reklam ve satıĢ geliĢtirme 
uygulamalarına yönelik mevzuat düzenlemelerinin uygulaması takip edilmelidir.  

 Ülkemizdeki gıda güvenliği sisteminin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak üzere mevcut idari ve 
beĢeri kapasitenin güçlendirilmesi çalıĢmaları sürdürülmelidir. Bu çalıĢmalarda geliĢmiĢ 
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ülkelerin yaklaĢımları takip edilmeli, gıda güvenliği otoritesinin gücü arttırılarak gelecekte 
bağımsız bir otoritenin kurulması hedeflenmelidir. Gıda kaynaklı risklerin sürekli ve etkin 
kontrolü sağlanmalıdır.   

 Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda üretimi, muhafazası ve dağıtımı gıda 
iĢletmecisinin keyfiyetine bırakılmamalıdır. Üretimin tüm gıda zinciri boyunca uzmanı 
kontrolünde ve/veya danıĢmanlığında gerçekleĢtirilmesi güvence altına alınmalıdır. 

 Birincil gıda üretiminde kullanılan kimyasalların belli bir disiplin altına pazarlanması ve 
kullanımına yönelik düzenlemeler geliĢtirilmelidir. Bu çalıĢmalarda beĢeri ilaçların 
pazarlanmasındaki sistem örnek alınarak yeni düzenlemeler yapılmalı ve ilaç uygulamalarının 
etkin olarak kontrolü sağlanmalıdır.     

 Kültürel mirasımız ve kırsal kalkınmada vazgeçilemez olan geleneksel gıdalarımızın kendine 
has özellikleri korunarak, sağlığı riske eden özelliklerini iyileĢtirmek üzere yapılacak 
araĢtırmalar teĢvik edilmeli ve desteklenmelidir. 

 Kanserden korunma ve tüketilen gıdaların kanseri önlemedeki rolü hakkında doğru bilgi lenme 
önemlidir. Bu nedenle, bu konuda halkın doğru bilgilenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirler 
alınmalı, bu alanda yanlıĢ ve yanlı bilgilendirme yolu ile toplumun aldatılmasının önüne 
geçilmelidir. Ayrıca, bitkisel madde, gıda takviyesi gibi isimler altında medyada geniĢçe yer 
alan ve halkımızda yanlıĢ bilgilenmelere yol açan programlar hakkında denetimler 
sıklaĢtırılmalıdır. 

 Genetiği değiĢtirilmiĢ ürünlerin (GDO) etiketlenmesiyle ilgili kuralların uygulanması takip 
edilmeli ve tüketicilerin doğru bilgiye ulaĢması güvence altına alınmalıdır.   

 Merdiven altı iĢletmelerde gıda boyaları ve koruyucuların kontrolsüz kullanımının ve kalitesiz 
hammaddeyle sağlıksız gıda üretiminin büyük bir tehlike oluĢturduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle, merdiven altı üretim engellenmeli ve gıda zincirinde yer alan tüm iĢletmeler kayıt 
altına alınmalıdır.  

 

Alkol 

 Alkolle mücadelede toplum duyarlı kılınmalı ve alkolün bilinen kanserojenlerden biri olduğu 
konusunda toplum bilgilendirilmelidir.  

 BaĢta çocuk ve gençler olmak üzere insanların alkole özenmesinin önüne geçilmesi için 
gerekli tedbirler alınmalıdır.  

 
Fiziksel Aktivite 

 Fiziksel aktiviteyi desteklemek amacıyla programlar geliĢtirilmelidir.  

 Fiziksel hareketliliğin sağlığa olumlu katkıları konusunda toplumda farkındalık oluĢturulmalı 
ve düzenli fiziksel aktivite yapılması özendirilmelidir. 

 Fiziksel aktivitelerin Ģehir yaĢamında rahatlıkla yapılmasını sağlamak üzere yürüyüĢ alanları, 
bisiklet sürme alanları gibi uygun alanlar oluĢturulmalı, bu tür alanlar ihtiyacı karĢılayabi lecek 
sayıya ulaĢtırılmalıdır.    

 Çocuklarda fiziksel inaktiviteye neden olan internet ve bilgisayar oyunları gibi elektronik alet 
bağımlılığıyla mücadele edilmesi için stratejiler geliĢtirilmelidir.  

 

Enfeksiyonlar ile Mücadele  

 Servikal kanserlere yönelik olarak; 

- Servikal kanser taramalarına ülke geneline yaygınlaĢtırılarak etkin bir Ģekilde devam 
edilmelidir.  

- HPV (Human Papilloma Virüs) aĢılarının yurt genelinde devlet güvencesi altında yapılması 
için maliyet etkinlik çalıĢmaları yapılmalı ve aĢı ülkemiz açısından ekonomik bulunduğu 
zaman geri ödeme kapsamına alınmalıdır. 
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-  Üreme sağlığı programlarına entegre halk eğitimleri ve riskli grupların eğitimi ile eriĢkin yaĢ 
grubunun farkındalığı arttırılmalıdır.  

 Hepatit B Virüsü (HBV) enfeksiyonu insidansının azaltılmasına yönelik olarak; 

- Yenidoğan yaĢ grubunda Hepatit B aĢılamalarına kesintisiz devam edilmelidir, GeniĢletilmiĢ 
BağıĢıklama Programı (GBP) kapsamında bağıĢıklama çalıĢmaları sürdürülmelidir. 

- Hepatit B bağıĢıklaması için tanımlanan hedef risk grupları geniĢletilmelidir. 

- EriĢkin ve adolesan yaĢ grubundaki aĢılama hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve ilköğretim çağı 
yakalama kampanyaları sürdürülmelidir. 

- Halkın korunma ve bağıĢıklama konusunda farkındalığının artırılması yönünde çalıĢılmalıdır. 

 Kansere neden olduğu bilinen tüm enfeksiyon etkenleri (HBV, HCV, HPV, H. Pylori gibi) 
konusunda halkın bilgilenmesinin ve korunma amaçlı farkındalığının artırılması sağlanmalıdır. 

 

GüneĢ IĢınları 

 Açık arazide çalıĢan iĢçilerin korunmasına yönelik Ģapka, gözlük, güneĢ kremi gibi önlemler 
alınmasına yönelik yasal düzenleme getirilmelidir. 

 Özellikle çocuklarda olmak üzere, tüm vatandaĢlarda güneĢ ıĢığının zararlı etkilerinden 
korunma yollarına yönelik farkındalık geliĢtirilmelidir. 

 
Elektromanyetik Dalgalar 

 24 Temmuz 2010 tarih ve 27651 sayısı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 
― ĠyonlaĢtırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının 
Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere ĠliĢkin Yönetmelik‖  gerekleri yerine 
getirilmeli ve söz konusu Yönetmelik ihtiyaç halinde bilimsel veriler ıĢığında kapsamına 
alınmayan konuları da içerecek Ģekilde güncellenmelidir. 

 Elektromanyetik alanların olumsuz etkilerinden bu alanda çalıĢanları korumaya yönelik yasa, 
yönetmelik ve uygulamalar ihtiyat ilkesi göz önüne alınarak/alınmaya devam edilerek 
yapılmalıdır. 

 YerleĢim yerlerinden geçen yüksek gerilim hatlarının (YGH) altında ve yakınındaki yerleĢim 
birimlerinin tespit edilerek güvenli mesafeye alınmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

      YGH‘nin kanserle iliĢkisi hakkında daha çok bilimsel inceleme yapılmalıdır. Bu hatlar yaĢam 
alanlarından uzak yerlere alınmalı, alınamıyorsa bilimsel ölçüler ıĢığında yeni yapılaĢmaya 
izin verilmemeli ve hattın geçtiği yerlerde ıslah çalıĢması yapılmalıdır. (Örneğin, yer altına 
alınması gibi.) 

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortam için önerilen 0.1 W/kg SAR (Specific Absorbtion Rate-
Özgül Emme Hızı) ve Avrupa Birliği tarafından cep telefonlarının üretimi için önerilen 2 
W/kg SAR değeri üzerindeki cep telefonları denetlenmeli ve bu değerin üzerindeki cep 
telefonlarının ithalatına izin verilmemelidir. Tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi için 
satıĢ noktalarında SAR değeri hakkında bilgi verilmesi, mümkünse cihazların üzerine 
yazılması, ücretsiz kulaklık verilmesi sağlanmalı ve kullanımı tavsiye edilmelidir.   

 Sabit telefonlarda kablosuz (DECT) iletiĢim yerine kablolu iletiĢim özendirilmelidir.  

 Halkımızın, sabit telefonlar (DECT) ile cep telefonlarının bilimsel çalıĢmalarda ortaya konulan 
etkileri konusunda yetkili resmi otoritelerce düzenli bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

 Kablosuz iletiĢimde elektromanyetik alan etkileĢiminin en aza indirilmesi için gerekli 
önlemlerin alınması konusunda TV, radyo vb. medya aracılığı ile halkımızın bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır. 

 Elektromanyetik dalga yayan cihazların reklam ve kampanyalarının duyuru ve tanıtım 
biçimine iliĢkin ilkeler Reklam Kurulu tarafından belirlenmeli ve Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunun denetim görevini hassasiyetle yapması sağlanmalıdır.  
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 Cep telefonları toplu taĢıma araçlarında yolcuların konforu için zorunlu olmadıkça 
kullanılmamalıdır.   

 Küçük çocukların kablosuz telefon ve cep telefonu kullanımı konusunda toplum 
bilinçlendirilmelidir. 

 Baz istasyonlarının kurulumuna ve maruziyet standartlarına iliĢkin yönetmelikler yeni 
araĢtırmaların ıĢığında sık aralıklarla yeniden güncellenmelidir.  

 Baz istasyonları üzerinde uyarı anlamına gelen ve düzenlemelere uygun kurulduğunu gösteren 
güvenlik sertifikası olması gerekmektedir.  

 Baz istasyonları Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunun GSM anten tesislerinin 
paylaĢılması ile ilgili düzenlemelerine uygun olarak kurulmalı ve aynı direkte toplanması 
çalıĢmalarına devam edilmelidir.  

 Sağlık çalıĢanları elektromanyetik dalgaların etkilerinin ortaya çıkardığı sağlık sorunları 
hakkında bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler.  

 Elektromanyetik alanların biyolojik etkilerini araĢtıran bilim insanlarına destek için; ilgili 
bakanlıklarca ortak bütçe ayrılmalıdır. Ayrıca elektromanyetik dalga yayan tüm cihazların 
üretim, ithalat ve satıĢını yapan Ģirketlerin sağlık etkileri çalıĢmaları için bütçe ayırmaları ve 
ilgili projeleri desteklemeleri konusunda zorunluluklar getirilmesi yönünde düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

 Türkiye‘de kanser araĢtırmalarını desteklemek ve mücadele çalıĢmalarını geliĢtirmek amacıyla 
özel sektörün bu çalıĢmalara katılımının teĢvik edilmesi sağlanmalıdır.  

 Kurum ve kuruluĢlar, halkımızın Ģikayet ve sorunlarını yanıtlama etkinliğini artırmalı buna 
yönelik gerekli altyapı tamamlamalıdır. 

 ―Ulusal Non-Ġyonize Radyasyondan Korunma Kurulu‖  kurulması için yasa çalıĢması 
yapılmalıdır. 

 
Çevresel ve Mesleğe Bağlı Faktörler 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat gözden geçirilmeli ve mesleğe bağlı kanserlerin 
önlenmesi konusunda eksiklik tespiti halinde gerekli yasal düzenlemeler gerçekleĢtirilmelidir. 

 Mesleğe bağlı kanserlerin oluĢabileceği iĢ kollarının dökümü çıkartılmalı ve bu iĢ kollarına 
yönelik denetimler yoğunlaĢtırılmalıdır. 

 Mesleğe bağlı maruziyetin bilimsel olarak saptanması konusunda, toksikologlar, iĢ sağlığı 
uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve epidemiyologlar, ergonomistler, iĢ psikologları gibi 
destek unsurlarının önü açılmalı ve bu konudaki uzmanların iĢ sağlığı alanına yönelmesi teĢvik 
edilmelidir. 

 Yazılı ve görsel basın unsurları, okul içi ve sonrası eğitimler gibi dinamikler kullanılarak 
toplumun bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalıdır.  

 

Önlemede Farkındalık 

 Tüm toplumda kanserin ölümcül olmadığı, aslında pek çok kanserin önlenebildiği, bir çoğunun 
taramalar ile erken teĢhis ve tedavi edilebildiği, ileri evrelerde dahi palyatif bakım ile hayat 
kalitesinin yükseltilerek hastaların yaĢatılabildiği bilinci ve farkındalığı oluĢturulmalıdır.  

 
Bölgesel Önleme 
NevĢehir  

 Bölge halkı mezotelyoma konusunda eğitilerek farkındalık düzeyleri artırılmalıdır. 

 Risk altındaki yerleĢim yerlerinde devam etmekte olan tahliye çalıĢmaları kısa zamanda  
bitirilmeli, gerek halkın gerekse kuruluĢların yapı malzemesi, altyapı hizmetleri için erionitli 
tüf kayalarını kullanması önlenmeli, yerleĢim birimleri yeĢillendirilmeli , bu gibi alanlar yeni 
yerleĢimlere açılmamalıdır. 
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 Yıkım ve ıslah çalıĢmaları gerçekleĢtirilirken kanser yapıcı maddelerin etrafa yayılmaması için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 Beyaz toprak olarak bilinen ve içinde asbest ve erionit bulunan toprağın badana yapma ve sıva 
iĢlemlerinde kullanılmasının önlenmesi yönünde ilgili kurumlar tarafından gerçekleĢtirilen 
halk eğitimlerine devam etmelidir. 

 

Doğu Karadeniz  

 Tüm Türkiye‘de olduğu gibi Karadeniz bölgesindeki kanser insidansı sıkı takip edilmeye 
devam edilmelidir. 

 Elde edilen bilimsel veriler ve gerçekler doğrultusunda halkın bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

 Kanserin etiyolojisi, epidemiyolojisi ve alınması gerekli tedbirler konusunda TV, radyo vb. 
medya aracılığıyla bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

 TAEK bölge ile ilgili yaptığı çalıĢmaların sonucu konusunda bölge insanlarına bilgilendirici 
toplantılar yapmalıdır. 

 

Diğer Bölgeler 

 Yürütme kurulları ve diğer kurumlar arasındaki iletiĢime önem verilmeli, bilimsel çalıĢma 
sonuçları hakkında halkı paniğe düĢürmeden gereken yapılmalıdır. 

 Ġçme sularında, göl, ırmak ve nehirlerde ağır metal birikimleri halen yapıldığı gibi sürekli 
olarak takip edilmelidir ve sonuçları toplumla paylaĢılmalıdır. 

 Çevresel etkenlerin kansere neden olduğu tespit edilen bölgelere ivedilikle müdahale edilmesi 
ve afet bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanmalıdır. 

 

3. Kanser Erken TeĢhis ve Tarama ÇalıĢmaları 

 KETEM‘ lerin yaygınlığı artırılmalı ve mobil tarama cihazları hizmete sunulmalıdır.  

 Kanser taramalarında Aile Hekimliği Sistemi ile entegrasyon sağlanmalı ve toplum tabanlı 
taramalarda bilimsel veriler ıĢığında en az  % 70‘ lik kapsama oranına hızla ulaĢılmalıdır. 

 Ulusal standartlara uygun Ģekilde meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarına 
KETEM‘ lerde devam edilmelidir. 

 50 yaĢ üzerindeki erkekler yıllık ürolojik muayeneye gitmelidir.  

 Ailesinde prostat kanseri olanlar gibi riskli gruplar da sık sık ürolojik kontrollere gitmelidir. 

 Kanser taramalarında KETEM‘ ler ile tüm hastaneler arasında bilgisayar ağı ile veri akıĢı 
sağlanmalıdır. 

 Kanser taramalarında ve farkındalık çalıĢmalarında yerel yönetimlerin aktif rol alması 
sağlanmalıdır. 

 

4. Tedaviye Yönelik Hizmetler: 
Ġ laca UlaĢım: 

 Kanser ilaçlarının ruhsatlandırılması ve geri ödeme kapsamında yaĢanan sürecin 
hızlandırılması ve geliĢmiĢ ülkelerin standartlarına ulaĢtırılması gerekmektedir. 

 ― Ġyi Üretim Uygulamaları‖  denetim sürecinin ruhsatlandırma ile eĢ zamanlı hale getirilmesi 
için tedbirler alınmalıdır. 

 Ürünlerin ruhsatlandırıldığı ve ödendiği endikasyonların, Avrupa ve dünyadaki uygulamalara 
paralel olması sağlanmalıdır. 

 Ruhsatlandırma ve ödeme süreçlerinin/uygulamalarının Ģeffaflık ve öngörülebilirliği 
arttırılmadır. 

 Ruhsat ve ödeme süreçlerinde kanser ilaçları için öncelik sağlamak amacıyla yeni metotlar 
geliĢtirilmelidir. 

 Onkoloji DanıĢma Komisyonu‘nun toplanma sıklığı ve sayısı artırılmalıdır. 
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 ―Yetim ilaç grubu‖ statüsünün netleĢtirilerek, ruhsat ve ödeme süreçlerinde bu ilaçlara öncelik 
verilmelidir. 

 Sık kullanılan ancak ucuz olması nedeni ile özel firmalarca ilgi görmeyen bazı ilaçların 
(steroidler, morfin tabletler, adrenalin gibi) ulusal üretim tesisleri kurulmalıdır. 

 Ruhsatlandırma ve geri ödemeden sorumlu kurumların ihtiyacı olan yetiĢmiĢ insan gücünün 
temini (eğitim, teĢvik vs.) konusunda planlamalar yapılarak uygulanmalıdır.   

 Belli hasta sayısından daha fazlasının tedavi edildiği onkoloji merkezlerinde merkezi 
kemoterapi hazırlama üniteleri oluĢturulmalıdır. 

 Kanserle iliĢkili harcama kayıtlarına (ilaç ve diğer tedavi harcamaları) iliĢkin mevcut sistemler 
geliĢtirilmeli ve etkin hizmet vermeleri sağlanmalıdır. (Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA 
verilerini daha etkin kullanmalıdır.) 

 Geri ödeme kurumunda veriyi kısa zamanda bilgiye dönüĢtürecek bir yapı tesis 
edilmeli/geliĢtirilmelidir. 

 Türk ilaç firmaları, dünyanın son teknolojisini kullanma alanında gayret göstermeli,  AraĢtırma 
GeliĢtirme (Ar-Ge) çalıĢtırmalarına ve ihracata önem vermelidirler. 

 Klinik araĢtırma ve ilaca erken eriĢim programlarının desteklenmesi ve sürekliliğinin 
sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması sağlanmalıdır. 

 TÜĠK sağlık harcamalarını daha ayrıntılı Ģekilde hesaplamalıdır. 

 
Sağlık Hizmetlerine UlaĢım 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereğince ―özel hastanelerde kanserli 
hastaların ayaktan tedavilerinde muayene katılım payı ve Kurumla sözleĢmeli özel sağlık 
hizmeti sunucuları ile vakıf üniversiteleri tarafından kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, 
radyo izotop tedavileri) için ilave ücret talep edilmemesi‖  hususlarının uygulanması, Kurumca 
sıkı takibe alınmalıdır.  

 Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan tebligatların kanser tanısı, tetkiki ve tedavisi ile ilgili 
uygulamaları içeren bölümlerinin sağlık hizmet sunucularında halkın göreceği ve dikkatini 
çekeceği yerlere asılarak duyurulması zorunlu hale getirilmelidir.  

 Kanser erken tanı ve tedavisine yönelik tarama tetkiklerinin (mamografi, kolposkopi vs.) SGK 
tarafından Sağlık Bakanlığı‘na ödenen global bütçe uygulaması içinde yer alarak sadece 
KETEM‘ lerce ücretsiz yapılabildiği anlaĢılmakta olup, hastalarımız ve hekimlerimizin 
mağduriyeti açısından uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinde fayda olacaktır. 
(KETEM‘ lere ödenen bütçe global bütçe dıĢına alınmalıdır.) 

 Kanser taraması amaçlı iĢlemlerin KETEM‘ ler dıĢında (belediye hastaneleri, özel hastaneler 
gibi kurumları tarafından da yapılmasına izin verilerek) belirli standartlar altında geri ödeme 
kapsamına alınmalıdır. 

 Kanserli hastaların tetkik ve tedavilerinde -suistimale neden olmayacak sistemlerin 
kurgulanması kaydıyla-  önceliklendirme yapılmalıdır. Tanı ve tedavide gerekli iĢlemler için 
sıra bekletilmemeli, uzun süreli randevular ile hastaların özel kurumlara yönlendirilmesinin 
önüne geçilmelidir. 

 Kanser hastalarını istismar eden umut tacirleri için yasal önlemler alınmalıdır. 

 ġehir dıĢından gelen hastalara için özellikle yerel yönetimler tarafından, hasta otelleri 
kurulmalıdır. 

 Kanserli hastaların ekonomik ve iĢ imkânları yönünden yasal olarak engelli kiĢilere yapıldığı 
gibi pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi gereklidir. 

 Kanserli hastaların tedavilerine yönelik basit algoritmalar geliĢtirilmeli ve hastalara tanı anında 
bu algoritmalar sunulmalıdır. 

 Tüm kanserli hastalar tanı anında baĢlayan ve ölümden sonra da devam eden süre içerisinde 
bütünleyici bir destek tedavisi almalıdır. Terminal dönem ve evde bakım hizmeti alamayan 
kiĢiler için yataklı bakım üniteleri planlanmalıdır. 
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 Kanserli hastalarda ruhsal ve manevi destekler göz ardı edilmemelidir ve hastane din adamları 
özellikle terminal dönem hastalarında aktif rol almalıdır. 

 
Ġnsan Gücü 

 Ülkemizdeki onkoloji alanında çalıĢan hekim, eczacı, hemĢire ve diğer sağlık personeli sayısı 
arttırılmalı, bu meslek gruplarının özlük hakları hakkında düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Üroonkoloji, jinekolojik onkoloji, cerrahi onkoloji, palyatif bakım uzmanlığı gibi alanlarda 
yan dalların geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalara gerek hemĢirelerin gerekse de hekimlerin 
eğitimi açısından devam etmelidir.  

 Onkoloji yan dal ihtisası yapan hekimlere yönelik teĢvik edici önlemler alınmalı, mecburi 
hizmet zorunluluğu değiĢtirilmeli, uygun Ģartlar oluĢtuğunda kaldırılmalıdır. 

 Ülkemizdeki kısıtlı sağlık insan kaynakları hem Sağlık Bakanlığı hem de üniversitelerce 
ortaklaĢa kullanılmalıdır. 

 Tarama programlarının uzman hekimlerin üzerinden yürümemesi, birinci basamak sağlık 
hizmetleri personelince idare edilmesi etkin bir toplum tabanlı tarama programı için 
sitoteknolog ya da mamographer gibi bazı ara meslek gruplarının yetiĢtirilmesi ve aile 
hekimlerinin KETEM‘ lerle iĢ birliği içerisinde tarama programlarına entegre edilmesi 
gerekmektedir. 

 Radyoterapi merkezlerinde ciddi oranda radyasyon fizikçisi eksikliği söz konusudur ve bu 
meslek grubunda da teĢvik edici önlemler alınmalıdır. 

 Kanserli hastaların muayene ve tetkik süreçlerinin kısa tutulmasına yönelik yaptırımları olan 
kalite kriterlerinin geliĢtirilmesi önemlidir. 

 Özellikle kanser taramaları ve palyatif bakım olmak üzere, kanser önleyici dersler tıp 
fakülteleri ve hemĢirelik yüksekokullarında eğitim programlarına entegre edilmeli ve kanser 
konulu derslere ağırlık verilmelidir. 

 Aile hekimleri kanser taramaları palyatif bakım, kanser formları ile ölüm formlarının 
doldurulması konularında eğitilmelidir. 

 

5. Palyatif (Destekleyici) Bakım Hizmetleri 

 Ülkemizde mevcut morfin türevlerinin çeĢitliliği arttırılmalıdır. 

 Morfin reçetelendirilmesi ile ilgili mevzuat düzeltilmeli, hekim ve kanserli hastalar üzerindeki 
morfin reçetesinin getirdiği bürokratik iĢlemler azaltılmalıdır. 

 Hekimler ve hastalar bazında ağrı yönetimi konusunda eğitimler verilmeli ve morfin kullanım 
korkusu yenilmelidir. 

 Palyatif bakım ve evde bakım hizmetleri birinci basamaktan (aile hekimleri ve evde bakım 
takımları ile) yürütülebilir olmalıdır. 

 Ülkemizde hastaların ekonomik, sosyokültürel, psikolojik ve manevi tüm ihtiyaçlarını karĢılar 
düzeyde palyatif bakım merkezleri kurulmalıdır. 

 Hastaların psikososyal ve ekonomik yönden desteklenmesinde yerel yönetimler aktif rol 
almalıdır. 

 Hekim, hemĢire, eczacı ve tüm sağlık çalıĢanlarına yönelik sertifikalı hizmet içi eğitimler 
baĢlatılmalıdır. Aile hekimlerine yönelik kanser konusunda hizmet içi eğitimler 
tamamlanmalıdır. 

 Sağlık Bakanlığınca baĢlatılan evde bakım ve palyatif bakım çalıĢmaları bu öneriler ıĢığında 
ivedilikle gerçekleĢtirilmelidir. 

 

6. Hasta ve Hasta Yakınları Savunuculuğu 

 Onkoloji hastanelerinde teĢhis esnasında hastaların baĢvurabileceği, bilgi ve destek alabileceği, 
sorunlarını paylaĢabileceği ve mevcut problemlere hastaneler içerisinde çözüm yollarını 
üretebilecek sivil toplum örgütlerinin kurulması teĢvik edilmelidir. 



- 706 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

 Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kanserli hasta ve hasta yakınlarının karĢılaĢtıkları 
ciddi sorunlar vardır. Ülkemize uygun bir rehber yayımlanmalı ve hasta hakları savunuculuğu 
güçlendirilmelidir. 

 

7. Türkiye’de Kanser Hastalığı Konusunun Kamusal Yönetimi: 

 Tüm ülkeyi bölge bölge hatta kanser temelli takip edecek, gerekli bilimsel araĢtırmaları yapıp 
kamuoyunu bilgilendirecek ve ortadaki bilgi kirliliklerini ortadan kaldıracak Ulusal Kanser 
Kurumu kurulması son derece önemlidir. 

 Bu kurumun kanserin kontrol altına alınması nihai amacına yönelik olarak; ulusal politikaların 
oluĢturulması, kanser kontrol programlarının düzenlenmesi, koordinasyonu, kansere yol açan 
bireysel ve çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi, bu konuda kamuoyunun ve ilgili tarafların 
bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması, etkin tarama programlarının 
uygulanması, kanserle ilgili tüm alanlarda uzmanlık hizmeti verilmesi, kanser tarama, teĢhis ve 
tedavi standartları oluĢturulması, kanser konusunda araĢtırmalar yapılması veya yaptırılması, 
özel ve kamu kurumlarının araĢtırmalarının desteklenmesi, özendirilmesi ve ortak projeler 
yürütülmesi gibi konularda hizmet vermesi öngörülmektedir. 

 
Yukarıda özetlenen tüm bu önerilerin tek elden yürütülmesi, ilgili uzmanların istihdam 

edilmesi, acil konularda önlem alınabilmesi, kamuyu ve yurttaĢların hemen bilgilendirilmesi, 
giderek yaĢlanan ülkemizde gelecek yıllarda ağırlığını iyice hissettirecek olan kanserin kontrol 
altına alınması açısından ulusal bir kanser kurumu oluĢturulmasının ne kadar önemli olduğu 
açıktır. Bu nedenlerle dünya örnekleri de incelenerek ülkemiz Ģartlarına uygun yapıda bir ulusal 
kanser kurumu kurulmalıdır. 

 
Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü  
(UICC- Union for International Cancer Control)  
DÜNYA KANSER BĠLDĠRGESĠ  
Dünya Kanser Bildirgesi 2008, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından 

hazırlanmıĢ, 2008 yılı Dünya Kanser Zirvesi‘nde kabul edilmiĢ ve 2008 yılı Dünya Kanser 
Kongresince desteklenmiĢtir. Önümüzdeki yıllarda da bu bildirge esas alınarak sağlık yönetiminde 
kansere öncelik verilmelidir. 

 
1. Bütün ülkelerde etkin kanser kontrol programlarının oluĢturulması için, sürdürülebilir 

sistemler yürürlüğe konulacaktır. 
2. Küresel düzeyde kanser yükünün ve kanser kontrolüne yönelik giriĢimlerin etkilerinin 

izlenmesi önemli derecede iyileĢtirilecektir.  
3. Küresel düzeyde tütün tüketimi, ĢiĢmanlık ve alkol tüketimi önemli derecede azaltılacaktır. 
4. HPV ve HBV viruslarından etkilenen bölgelerde halk aĢılama programları kapsamına 

alınacaktır. 
5. Halkın kansere karĢı olan yaklaĢımları iyileĢtirilecek ve bu hastalık hakkında gerçek dıĢı 

efsaneler ve yanlıĢ bilinenler düzeltilecektir. 
6. Tarama, erken tanı programları ve kanserin erken belirtileri konusunda halkın 

bilinçlendirilmesi ile çok sayıda kanser türüne erken dönemde tanı konulacaktır. 
7. Kanserde doğru teĢhis,  uygun tedaviler, destek bakım, rehabilitasyon hizmetleri ve palyatif 

bakıma eriĢim hakkı bütün hastalar için dünya genelinde iyileĢtirilecektir. 
8. Etkin ağrı kontrolü, ağrı çeken tüm kanser hastaları için evrensel düzeyde eriĢilebilir olacaktır.  
9. Kanser kontrolünde farklı alanlarda hizmet veren sağlık profesyonelleri için eğitim fırsatları 

önemli derecede artırılacaktır.  
10. Kanser kontrolünde uzman sağlık elemanlarının görev yeri değiĢtirmesi önemli ölçüde 

azaltılacaktır. 
11. Kanser hastalarının yaĢam süresi tüm ülkelerde önemli derecede arttırılacaktır. 

http://www.uicc.org/
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ KANSER ÖNLEME ÖNERGELERĠ VE 
ULUSAL KANSER TARAMA STANDARTLARIMIZ 

• Sigara içmeyin, içiyorsanız bırakın. 
• Obeziteden kaçının. 
• Her gün orta düzeyde fiziksel egzersiz yapın.  
• Günlük değiĢik türlerden sebze ve meyve tüketiminizi arttırın. 
• Alkol içmekten sakının.   
• AĢırı güneĢe maruziyetten kaçının.  
• 35 yaĢına kadar her kadın en az bir kez smear aldırmalı, ilk smearden sonra da 65 yaĢına kadar 

her beĢ yıl da bir bunu tekrarlamalıdır.  
• 50 yaĢından sonra her kadın 70 yaĢına kadar iki yılda bir mamografi çektirmelidir.  
• 50 yaĢından sonra her kadın ve erkek, 70 yaĢına değin iki yılda bir dıĢkıda gizli kan testi ile 

barsak kanseri taraması yaptırmalı, tüm sonuçları negatif de olsa her on yılda bir de 
kolonoskopi yaptımalıdır.  

• Hepatit B virüsüne karĢı herkes aĢılanmalıdır. 
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Kanser Hastalığı Konusunun AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan 10/348, 551, 666, 667, 668 Esas Numaralı Meclis AraĢtırması Komisyonunun 
yaptığı araĢtırmalar ve incelemeler sonucu düzenlemiĢ olduğu iĢ bu rapor Genel Kurul‘a sunulmak 
üzere Yüce BaĢkanlığa saygı ile arz olunur. 
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EKLER: 
Tutanak Özetleri 
 

26 Mayıs 2010 

 
Komisyonun ilk toplantısı olan bu toplantıda BaĢkanlık Divanı seçimi yapılmıĢtır. 

BaĢkanlık Divanı seçiminin ardından bir sonraki toplantı tarihi belirlenmiĢtir. 
 

02 Haziran 2010 

 
Komisyonun çalıĢma takviminin, odaklanacağı konuların, rapor yazımı için çağrılacak 

konu  uzmanlarının, bilgi almak için çağırılacak kiĢi ve kurumların belirlendiği bu toplantıda  
Trabzon Milletvekili Cevdet ERDÖL (TBMM Sağlık Komisyonu BaĢkanı) önerge sahibi olarak 
söz isteyip Ģu konulardan bahsetmiĢtir; 

Özellikle önlenebilir kanser hastalıklarıyla ilgili çok ciddi bir araĢtırma yapılması 
gerektiğini, 

Kanser AraĢtırma Enstitüsü kurulmasının bu konunun devamlılığındaki takibi 
kolaylaĢtıracağını,  

Yüksek gerilimli elektrik nakil hatlarının etrafında oturan kiĢilerde, kanser oranın 
arttığına dair yayınlar olduğunu,    

Baz istasyonlarını ve cep telefonunun yanında diğer radyasyon yayan mikrodalga 
fırından tutun da her Ģeye kadar, televizyonlara kadar belki bilgisayarla vesair bunların da hepsinin 
bilim adamlarıyla incelenmesi veya onlardan bilgi alınması gerektiğini,   

Tarım stratejimizin belki yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,   
Çiftçimizin bilinçlendirme programlarında alınacak kararların mutlaka aydınlatıcı 

olacağını, çiftçimizin belki de bilinçsiz bir Ģekilde sebzeye veya meyveye ilaç kullandığını,  
Nükleer atıklar veya diğer atıkları farklı topladığını, ama bununla ilgili uygulamaların 

kontrol edilmesinin gerekebileceği,  
Radyoloji muayenehaneleriyle ilgili defektlerin olma ihtimallerinin kontrol edilmesi  

gerekebileceğini,   
Tıbbi atıklar veya diğer atıklar uygun toplanıyor mu bakılması gerektiğini,  
ĠĢ ve iĢçi sağlığı bakımından mutlaka kontroller yapılması ve belli yerlerdeki kanser 

artıĢının da, iĢçilerle ilgili artıĢın da göz önüne alınması gerektiğini,  
Önleme stratejilerini belirlemek ve erken tanıya yoğunlaĢmak gerektiğini,  
Kök hücre, etik kurul izinleri konusunun incelenmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 
 

04 Haziran 2010  

 
Kanser hastalığı ile ilgili istatistiki verilerin edinildiği bu toplantıda aĢağıdaki konulara 

değinilmiĢtir.  
Mehmet GÜNAL ve Nevin UYSAL (Türkiye Ġstatistik Kurumu)  
Avrupa Birliği istatistikleriyle karĢılaĢtırdığımızda 27 Avrupa Birl iği üyesi ülke 

içerisinde verileri kalite ve kapsamı açısından en eksik olan ülke Ģu anda Türkiye‘dir. 2009 
yılından itibaren, Avrupa Birliğine uyum sürecinde gerçekleĢtirilen ölüm nedeni istatistiklerinin 
geliĢtirilmesi projesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütünün de önerileri dikkate alınarak ICD 10 
sınıflamasını kullanarak birden fazla ölüm nedeni derleyerek kalite biraz daha artırılmıĢtır. Ölüm 
verilerinde kalite açısından 2009‘dan itibaren bir sorun olmadığı, sadece kapsam açısından bir 
eksikliğin söz konusu olduğu, kapsamı tam derleyebilmemiz için tüm Türkiye genelinde ve kırsal 
kesimde hekimin olması gerektiği ve eğer aile hekimliğine geçilirse bütün illerde kapsam 
sorununun da ortadan kalkacağı ifade edilmiĢtir.  



- 719 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

2009 sonuçları henüz derleme aĢamasında olduğu için Meclise sunulamamıĢtır bunun 
yerine 1999-2008 ölüm nedeni istatistikleri verileri sunulmuĢtur. Verilerin sadece il ve ilçe 
merkezlerinden geldiği, ICD-8 kodlaması ile elde edildiği, kayıtlardan direkt elde edilen veriler 
olmadığı için, ölüm verilerinin projeksiyonla elde edildiği, buna göre TÜĠK‘ in sadece ölümlerin % 
60‘ ını derleyebildiği ifade edilmiĢtir  

Yıllık ortalama ölüm sayısı 191.740‘ tır. Bu 10 yıllık verilerin ortalamasına göre, yıllık 
kanser nedeni ile ölüm oranı toplamda % 14,2, erkeklerde % 16,7, kadınlarda ise % 11,0 olarak 
görülmektedir. 

1999-2008 ölüm nedeni istatistikleri verilerini incelediğimizde, ölüm sayıları 1999‘dan 
2008 yılına doğru sürekli artan bir eğilim göstermektedir. Buna bağlı olarak kanser nedenli ölüm 
sayılarında da sürekli bir artıĢ olmakta ama ölüm sayılarındaki artıĢa oranladığımızda, kanser 
nedeniyle ölüm sayılarında ciddi bir fark görülmektedir.  

Kanser nedeniyle ölümlerin toplam ölümler içerisindeki payına bakıldığında genel olarak 
bir artıĢ gözlenmekte, sadece 2003 yılında bir azalıĢ olduğu, diğer yıllarda sürekli bir artıĢ olduğu 
yani kanserin ölüm nedenleri içerisindeki payının yıldan yıla artmakta olduğu ifade edilmiĢtir.  

1999 ve 2008 yılları için akciğer kanserinin en fazla görülen kanser türü olduğu (% 33) 
vurgulanmıĢtır. Kanser türlerine göre ölümler; erkekler için akciğer kanseri oranı % 43-44, diğer 
kanserler % 23-24 iken mide kanseri % 9, prostat kanseri ise % 7‘ye tekabül ediyor. Bu kanser 
türlerini kadınlar açısından incelediğimizde ise ilk baĢta diğer kanser türleri geliyor. Ondan sonra 
% 15 ile yine akciğer kanseri gelmektedir. Kadınlarda bu kanserleri, meme kanseri (% 15) ve mide 
kanseri (% 10) takip etmektedir.  

Ölüm formları açısından Sağlık Bakanlığı, TÜĠK, Adalet Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı 
Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü ile MERNĠS arasında bir bütünlük sağlanması 
gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Ayrıca halkımızda da bu duyarlılığın olması gerektiği belirtilmiĢ ve ölümlerin en kısa 
sürede Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne haber verilmesi önerilmiĢtir. Ölüm 
istatistik formunu doldurmayı ne yazık ki doktorlarımızın angarya iĢ olarak gördüğü ve 
eğitimlerinin de olmadığı ifade edilmiĢtir. 

 

09 Haziran 2010  

 
Türkiye‘de Kanser hastalığı ile ilgili genel bilgiler ve Kanserle SavaĢ Dairesinin 

faaliyetleri ile Akciğer kanseriyle ilgili bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 
  Prof. Dr. A. Murat TUNCER (Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı)  

2005 ve 2030‘da kanserin dünyadaki profiline bakıldığında DSÖ‘ye göre, 11 milyon 
yeni vaka 2030‘da 27 milyona çıkacağı, 2005‘ teki 7 milyon ölümün 17 milyon ölüme çıkacağı, 25 
milyon yaĢayan kanser hastasının 75 milyona çıkacağı ifade edilmiĢtir. 21. yüzyılda obezite, 
yaĢlılık ve sigara içen kiĢi sayısının her geçen gün artacağı belirtilmiĢtir. ġu an 2,3 milyar avro 
olan ülkemizin kanser tedavisine harcadığı paranın (Avrupa‘da en çok para harcayan 6. ülkesi), 
2030 yılında 10 milyar avroya çıkacağı belirtilmiĢtir.Kanser tedavisinin ülke ekonomilerine olan 
etkisi her geçen gün kendini hissettirmekle beraber, bu etkinin özellikle geliĢmekte olan ülkelerde 
olduğu, kanserli olguların büyük bir bölümünün bu ülkelerde ortaya çıktığı ve yıllar içerisinde 
ülkelerin sağlık politikalarını tedaviden çok koruyuculuğa yönlendirdiği ifade edilmiĢtir.  

Ülkemizde kanser insidansının erkeklerde 100 binde 244‘e, kadınlarda da 100 binde 
152‘ye çıktığı, Türkiye‘de her yıl % 2 ilâ 6‘ lık bir kanser artıĢı olduğu, Amerika BirleĢik 
Devletleri ve Avrupa Kıtasında ise % 1-2‘ lik azalıĢa geçtiği, aĢağı yukarı Avrupa kıtasında her 15 
kanserden bir tanesinin Türkiye‘de oluĢtuğu ifade edilmiĢtir. En sık kanserler ise; kadınlarda 
meme kanseri 100 binde 37,3‘ le birinci, tiroit ikinci, mide ve uterus kanserleri de dördüncü olarak 
sıralanmaktadır, erkeklerde de trakea, bronĢ ve akciğer kanserinin 100 binde 57,6‘yla birinci sırada 
olduğu belirtilmiĢtir. Bu veriler ile akciğer kanseri hariç diğer kanser türleri açısından Türkiye‘nin 
Avrupa ve dünyayla karĢılaĢtırdığımız zaman aslında daha düĢük insidansa sahip olduğu, ancak 
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sigarayla iliĢkili kanserlerin ülkemizde çok yüksek insidansta görüldüğü ifade edilmiĢtir.  Ayrıca 
bölgesel dağılımlara bakıldığında da ülke genelinde çok ciddi bir farkın olmadığı ifade edilmiĢtir.  

DSÖ kılavuzluğunda önümüzdeki 5 yıl boyunca uygulanması planlanan Ulusal Kanser 
Kontrol Programının 1) Kanser Kayıtçılığı 2) Koruma 3) Erken TeĢhis ve Tarama 4) Tedavi ve 
Palyatif Bakım baĢlıklarından oluĢtuğu, ayrıca programın uygulamasında 80 bilim adamından 
oluĢan Ulusal Kanser DanıĢma Kurulundan yararlanıldığı ifade edilmiĢtir.  

Kanserden korunma yolunda NevĢehir‘ in bazı köylerĢinde,Kocaeli Dilovası yöresinde, 
Kütahya Emet Bölgelerinde Bakanlık olarak yapılan çalıĢmalardan bahsedilmiĢ, sigara yasağının 
arkasında durulması gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.  

Kanser taraması konusunda KETEM‘ ler (Kanser Erken TeĢhis, Eğitim ve Tarama 
Merkezleri)‘ in toplum temelli meme, servikal ve kolorektal kanser taramaları yaptığı, ayrıca sigara 
bıraktırma ve eğitim merkezi olarak çalıĢtığı, her ilimizde en az bir tane KETEM olduğu, toplam 
120 tane olan KETEM sayısının 2015‘e kadar 285‘e çıkarılacağı, mevcut durumda toplum tarama 
% lerinin düĢük olduğu fakat aile hekimliğine geçiĢle tarama % lerinin ve KETEM‘ lerin üzerine 
düĢen görevlerin de hızla artacağı ifade edilmiĢtir.  

Türkiye‘de PET-BT, görüntüleme cihazları, radyoterapi cihaz sayısı kapsamında mevcut 
durumun fena olmadığı, yeni planlamaların hayata geçirilmesi ile bu konuda hiçbir sorunun 
kalmayacağı, ancak ülkemizdeki esas sorunun insan kaynaklarında görüldüğü ifade edilmiĢtir. 
Ġnsan kaynakları açısından Avrupa‘yla Türkiye kıyaslandığında aĢağı yukarı pratisyen olarak ikide 
1, uzman olarak üçte 1 seviyesinde olduğumuz, hemĢirelerimizi kıyasladığımız zaman yedide 1 
sayısında olduğumuz ifade edilmiĢtir. Uzman sayılarımızın daha çok toplumun büyük kesimine 
hitap eden hizmet sektörüne (özel sektörden kamuya) aktarılması, kaydırılması zorunluluğu ve bu 
sıkıntının giderilmesi zorunluluğu olduğu belirtilerek, özellikle açığın medikal onkoloji, radyasyon 
fizikçisi ve radyasyon teknisyeninde görüldüğü ifade edilmiĢtir. Ayrıca dosimetrist, mamografer 
ya da sitoteknisyen gibi bazı ara meslek gruplarının; ihtiyaca rağmen ülkemizde hiç olmadığı 
belirtilmiĢtir.  

Palyatif bakım konusunun ülkemizde en zayıf hizmetlerden olduğu, morfine ulaĢımın 
ülkemizde çok zor olduğu ve hastaların bu konularda mağdur edildiği belirtilmiĢtir.  

Kapsamlı ve değiĢik meslek grupları ve bilim insanlarıyla ortak götürülmesi gereken bir 
kanser politikasının mutlaka ulusal kanser enstitüsü tarzında yapılanması gerektiği, bu konuda 
kanun ve etki analizi yapıldığı ve geciktirilmeden ülkemizin ulusal kanser enstitüsüne kavuĢması 
gerektiği vurgulanmıĢtır.  

 
Prof. Dr. Pınar ÇELĠK (Türk Toraks Derneği, Akciğer Plevra Maligniteleri ÇalıĢma 

Grubu)  
Tüm dünya genelinde, akciğer kanserinin birinci sırada görüldüğü, mortalite oranlarında 

da tüm kanserler içerisinde birinci sırada yer aldığı ve esasen önlenebilir bir kanser olduğu (% 90 
sigara ile iliĢkili) belirtilmiĢtir. Akciğer kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser olmakla 
beraber (% 38,6), kadınlarda Ģu an için altıncı sırada olduğu fakat pasif sigara içiciliğinin ve aktif 
sigara içiciliğinin gittikçe artması nedenleriyle akciğer kanserine yakalanma riskinin kadınlarda 
belirgin Ģekilde yükselme trendinde olduğu ifade edilmiĢtir. 

GeliĢmiĢ ülkelerdeki erkeklerde insidans yüz binde 55,6 iken, mortalite oranları 50,15 
olduğu, bunların bu kadar birbirine yakın olmasının prognozu kötü olan bir kanserle karĢı karĢıya 
olduğumuzu, hemen hemen her tanı konan olgunun kısa bir süre içerisinde kısa bir sağ kalımla 
mortaliteye dönüĢtüğünü gösterdiği belirtilmiĢtir. 

Kansere bağlı erken ölümlerin neden olduğu ve olacağı üretim kaybı incelendiğinde, 
2000 yılında milyar dolar olarak baktığımızda akciğer kanserleri aĢağı yukarı dörtte 1 gibi bir oran 
teĢkil ederken, 2020 yılında bunun çok daha yüksek oranlarda görüleceği, Amerika BirleĢik 
Devletlerindeki maliyet hesabına baktığımızda, 2005 yılı verilerine göre, toplam tıbbi tedavi 
masrafları hasta baĢına toplam maliyetinin 45.800 dolar civarında olduğu belirtilmiĢtir. 
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Ġllere göre hasta sayısına bakıldığında akciğer kanserleri açısından, Ġzmir‘ in en % 30,3 
ile ön sırada,  Ġstanbul‘un % 23 ile ikinci ve Bursa‘nın % 15,6‘yla da  üçüncü sırada yer aldığı 
ifade edilmiĢtir. 

2008 SGK verilerine göre yapılan projeksiyonda ülkemizde bir yılda akciğer kanseri için 
250 milyon dolar para harcandığı, buna rağmen ülkemizde median yaĢam süresinin 9 ay, 3 yıllık 
sağ kalım oranının ise % 13,7 olduğu tespiti yapılmıĢtır. Bu kadar ölümcül bir kanseri önlemek 
için sigara yasağı ile ilgili kanunun tek baĢına yeterli olmadığı ilk adımda kanser olan ve sigarayı 
bırakamayan kiĢilerin sıgarayı bırakma tedavi giderlerinin SGK tarafından ödenmesi gereği ifade 
edilmiĢtir.  

 

11 Haziran 2010  

 
Elektronik cihazların ve manyetik alanların kanser hastalığı ile iliĢkisi, cep telefonu ve 

baz istasyonların yaydığı manyetik dalgaların ölçülmesi ve standart değerlerin belirlenmesi ilgili 
bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 
 Prof. Dr. Selim ġEKER (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü)  

Elektromanyetik enerjinin insanlar üzerindeki biyolojik etkileri konusunda bilgi veren 
konuĢmacı; Ģu anda içinde bulunduğumuz bilgi çağında, elektromanyetik enerjinin bazı yan 
etkilerinin bulunduğundan söz etmiĢtir. Bu bağlamda özetle aĢağıdaki Ģekilde sunumunu 
gerçekleĢtirmiĢtir: 

―Elektrik enerjisini kullanan bütün cihazlar normal fonksiyonlarını icra ederlerken, 
kaçınılmaz olarak ortama elektromanyetik alan yayarlar ve bu elektromanyetik alan da insanlarda,  
hayvanlarda ve çevrede biyolojik etkilere sebep olur, cihazlarda da interforus denilen etkiye sebep 
olur (Uçakların etkilenerek düĢme tehlikesi atlatması gibi). Elektrik yükleme hareketinden oluĢan 
enerji elektromanyetik enerjidir. Elektromanyetik enerji eskiden beri var olan bir Ģeydir, insan 
doğada yaĢarken elektromanyetik alanların içinde yaĢamaktadır. Ancak, elektromanyetik enerjiyi 
nükleer radyasyonla karıĢtırmamak gerekir. Nükleer radyasyonla elektromanyetik enerjinin 
yaydığı enerjiler farklıdır. Teknik olarak ifade edilecek olunursa sıfır hertzden 300 on üzeri 9 herze 
kadar olan frekans bölgesine iyonize etmeyen radyasyon denir, onun üstündekine nükleer 
radyasyon denir. 

Bir cihaz üretilirken, bunun artıları eksileri, kimlere ne zararı dokunabileceği hesaplanır. 
Cihaz piyasaya sürülmeden önce bazı cihazlarda beĢ sene, bazılarında on sene bir test ve onay 
periyodundan geçer. Cep telefonu için piyasaya çıktığı zaman böyle bir onay bulınmamaktaydı. 

Elektromanyetik kirliliğin diğer (çevre) kirliliklerden farklılıkları ise Ģunlardır: 
- EM kirlenme duyularla (göz, burun vb.) hissedilemez. (Çevre kirliliği görülebilir, 

koklanabilinir, tadılabilir ama elektromanyetik kirliliği göremezsiniz, koklayamazsınız, 
hissedemezsiniz, anlayamazsınız; anladığınız zaman maalesef geç olabilir.) 

- Terepatik etkiler: Vücut ısısında bazı parametrelere bağlı olarak hastalık olmadığı halde 
0,5-2 °C sıcaklık artıĢı doğal dengeyi bozar.  

- Etkiler tam olarak anlaĢılmıĢ değildir ve uzun süreli maruziyetin kümülatif etkiler 
oluĢturması kuvvetle muhtemeldir. 

Elektromanyetik enerjinin etkileri, kısa zaman ve uzun zaman etkileri diye ikiye 
ayrılabilir. Kısa zamanda görülen etkiler: BaĢ ağrıları, göz yanmaları, yorgunluk, hâlsizlik, baĢ 
dönmeleri, gece uykusuzluğu, bazen de hiperaktivitedir.  Tabii ki bütün bu etkiler kiĢiden kiĢiye 
değiĢiklik gösterebilir. 

Uzun zamanda hissedilen etkiler: moleküler ve kimyasal bağlara etkiler, hücre yapısına 
etkiler ve bağıĢıklık sistemine etkilerdir. Moleküler ve kimyasal bağlara etkileri çok önemlidir, 
zira hücre yapısını değiĢtirmektedir.  

Yapılan araĢtırmalara göre EMA etkilerinin bağlı olduğu parametreler Ģunlardır: 
1. Frekans, 
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2. Güç ve alan yoğunluğu,  
3. Kaynağın uzaklığı (Yakın alan/ Uzak alan), 
4. Maruziyet süresi, 
5. Etkilenenin ölçüleri ve elektriksel özellikleri.  
Cep telefonlarının tehlikeli olmasının nedeni Ģudur: O cihazın bir-iki dakikadan sonra 

vücut zararlarını telafi ediyor ve hiçbir Ģey olmamıĢ gibi hayat devam ediyor. Ama çok uzun süre 
kaldığınız zaman onların etkilerinin telafi edilmesi için vücuda herhangi bir imkân vermiyorsunuz. 
Bu yüzden zaten devamlı televizyon yayını, devamlı radyo, devamlı bunlar insanın içindeki 
biyoritmliği etkiliyor. 

Cep telefonunun çocuklar için kesinlikle zararlı olması dört tane nedene dayanır: 
Bir, biyolojik olarak çocuklar geliĢme aĢamasında olduğu için koruma, savunma, bütün 

mekanizmaları geliĢmektedir. Bunu olumsuz etkileyebileceği için risklidir. Ġkincisi, kafatasları çok 
incedir, radyasyon olduğu gibi giriyor. Bir de fizikte rezönans diye bir olay vardır, çocukların 
kafataslarının ölçüleri dalga boyuna çok yakın oldukları için büyüklerden daha fazla radyasyon 
yutuyorlar. Sonuncusu da mesela sigara içen erken baĢlarsa kansere yakalanma olasılığı erken 
yaĢta daha çok olur, burada da erken yaĢta çocuklar cep telefonu kullanırlarsa ileride riske 
girmeleri daha kolay olur.  

Amerika ve dünyanın sayılı üniversitelerinden toplanmıĢ 14 bilim adamının 
gerçekleĢtirdiği biolnitiative çok düĢük radyo frekanslarının zararları, meme kanseri yapması, 
beyin kanseri, tümör oluĢumu, bunların hepsiyle ilgili detaylı bilgi var, bunun tıp otoritelerinden 
oluĢan kiĢilerce incelenerek kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor.  

Elektromanyetik alanların kanser oluĢumuyla iliĢkisiyle ilgili çalıĢan bilim dalı var, buna 
elektromanyetik uyumluluk deniyor. Elektromanyetik alanlar insanlarda melatoninin azalmasına 
neden oluyorlar. Sonunda bu melatoninin azalmasıyla ilgili genlerde zarar olabilir. Genetikteki 
etkiler hücrelerin kanserli hücreye dönüĢmesine neden olabiliyor, bağıĢıklık sisteminde hasarlar, 
büyümede anomaliler ve ileride kanser ile sonuçlanabiliyor.  

Yedi Avrupa ülkesinden 12 enstitü tarafından yapılan Refleks ÇalıĢması ―Cep 
telefonlarının kullandığı frekanslar insan DNA‘sını bozuyor.‖  demiĢtir.  

ĠletiĢim hatlarının tam altında sağına ve soluna ― ride a away‖ dedikleri emniyetli 
bölgeler vardır, koridorlar vardır. Nasıl ki, emniyetli mesafe vardır baz istasyonlarında, burada da 
bu var. Böyle bir emniyetli bölgeler tespit edilmiĢ değil. BTK güvenlik mesafesi var, tartıĢılır 
tartıĢılmaz, o ayrı mesele, ama vardır ve ileride de aĢağı çekecekler yahut da modifiye edecekler. 
Ama taĢıma hatları için bir Ģey yok. TaĢıma hattının altında sağında ve solunda emniyetli bölgeler 
tamamen enerji kurumuna aittir, yani devletindir. 

Cihazların standartlara uygun radyasyon yayıp yapmadığını kontrol edecek bir Ģey yok. 
BTK 50 hertz veya diğer cihazları kontrol edemez, yetkisi dıĢındadır. Böyle bir kuruluĢ Türkiye‘de 
yoktur.‖  

KonuĢmacı ayrıca; 
- Elmayla armudu karıĢtıran ve kamuoyunu yanlıĢ bilgilendiren bazı bilgilerin 

ortalıkta geziyor olduğunu, 
- Jammer adlı cihazların yüksek güç verdiğini ve insan sağlığı açısından çok 

riskli, çok tehlikeli cihazlar olduğunu, bir konuyu önlemeye çalıĢırken baĢka bir Ģekilde riskle 
karĢılaĢıldığı, 

- Firmaların enerjiyi beyne iletecek mekanizmalar yerine dıĢarıya verecek 
Ģekilde cep telefonu üretimi yapmalarının gerekliliği, 

- Ġnferiör isimli ısıtıcıların ev içinde kullanılan cihazların içinde en risklileri 
olduğu, 

- Tipik bir bilgisayarda hem elektrik hem manyetik alana maruz kalındığı ve 
arkası tüplü olanların daha çok tehlikeli olduğu, 

- Baz istasyonları, diğer taĢıma hatları için, hepsi için radyasyon seviyesini aĢağı 
çekerek insan sağlığına zarar vermeyecek seviyelere ulaĢtırmak gerektiği, 
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- Dünya Sağlık Örgütüne göre cep telefonlarının üç türlü beyin tümörü, tükürük 
bezi kanseri yaptığı, 

- Türkiye‘de her zaman CE markası olan ürünleri kullanmanın gerektiği, 
- Türkiye'de tıp camiasının bu konulara eğilmediği, genetik mühendisleri ve 

biyofizikçilerin daha çok uğraĢtığı, tıp camiasının destek olunarak bu konuda çalıĢması gerektiği, 
- ICNIRP standardını kullanmakta olduğumuzu, ancak bu değerlerin sadece 

rehber niteliğinde olduğu, ülkelerin hangi değerleri kullanacağının teknik değil politik bir karar 
olduğu, 
ifade edilmiĢtir.  

 
Mehmet GÜLġEN (Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Spektrum Ġzleme Dairesi) 
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) Kurumun elektromanyetik ıĢınım 

maruziyeti düzenlemeleri konusunda bilgi veren konuĢmacı özetle aĢağıdaki Ģekilde sunumunu 
gerçekleĢtirmiĢtir: 

-  BDK, Türkiye'de elektronik haberleĢme ve bilgi teknolojileri için düzenleyici 
bir kurumdur. Amacı, bu alanda hizmetlerin verilmesini sağlamak, bununla ilgili piyasaların 
oluĢmasını, geliĢmesini sağlamak, tüketici beklentilerine göre hizmet üretilmesini sağlamak ve 
dünyada bu alanda yapılan yarıĢın, rekabetin içerisinde ülkemizin de geri kalmamasına destek 
vermektir. Yurt dıĢındaki diğer düzenleyici kurum örneklerine bakıldığında bu genel çerçevenin 
içerisinde insan sağlığını ayrıca bir parametre olarak kullanmadıkları, fakat BTK‘nın ülkede bir 
sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederek, bu konuyu önemli bir mevzu olarak almıĢ ve 
uygulamıĢ olduğu görülmektedir. 2000 yılında Telekomünikasyon Kurumu olarak ilk düzenleyici 
kurum kimliğini kazanan Kurum, 2001 yılı Temmuz ayında da çıkardığı ilk teknik 
düzenlemelerden birisi olarak baz istasyonlarıyla maruziyetle ilgili yönetmeliğini yayınlayarak, bu 
konuyla ilgili pozisyonunu almıĢtır. Kurum, 2008 yılında yapılan değiĢiklikle, 5809 sayılı 
Elektronik HaberleĢme Yasası ile artık ilkeleri arasına elektronik haberleĢme cihazı ve 
sistemlerinin kurulması, kullanılması ve iĢletilmesinde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre 
ve tüketicinin korunması açısından asgari uluslararası normların dikkate alınması ilkesini de yasal 
temeline katmıĢtır. 

- HaberleĢme olgusunu gerçekleĢtirebilmek için bilginin bir yayılım ortamı 
içerisinde bir noktadan öbür noktaya taĢınması lazım. Telsiz haberleĢme sistemlerinde teorik 
olarak bakıldığında bir verici taraf, bir de alıcı taraf var ve bunun arasında da bilginin bir Ģekilde 
ulaĢtırılması gerekiyor. Aslında bu bir titreĢim yani bir verici kaynaktan bir titreĢim gönderiliyor, 
bunun üzerine bilgi yüklenmiĢ oluyor, bu titreĢim bir noktadan öbür noktaya giderken üzerinde 
öbür bilgiyi de taĢımıĢ oluyor. Arada herhangi bir fiziksel bağlantı olmaksızın haberleĢme 
sağlayan tüm cihaz ve sistemler için bu fiziksel realite kullanılmak zorunda, dolayısıyla 
elektromanyetik dalgalar ortamda var oluyor. 

- Ortamda baz istasyonu sayısı çoğaldıkça her birinin çalıĢtığı güç seviyesi de 
dramatik Ģekilde aĢağı doğru çekilmiĢ oluyor. Yani tek tük ortalıkta baz istasyonu olan bir 
yerleĢimdeki ortalama seviye ile çok sayıda baz istasyonunun olduğu bir ortamdaki ortalama 
seviye ciddi Ģekilde fark ediyor, bu denetimlerlerde de belli ölçüde görülüyor. Yani bu hizmet 
verilecekse hücresel yapının bu sağladığı imkân kullanılmak zorunda. 

- ĠyonlaĢtıran radyasyon: Morötesi, X-ıĢınları, gama ıĢınları. ĠyonlaĢtırmayan 
radyasyon: HaberleĢmede kullanılan telsiz dalgaları (RF), gene haberleĢmede kullanılan 
Mikrodalgalar, Kızılötesi, Görünür IĢık.  RF ya da telsiz dalgaları, mikrodalgalar dediğimiz kısma 
elektromanyetik haberleĢme hizmetlerinin verildiği alan olarak biraz daha yakından bakacak 
olursak Ģöyle bir tablo karĢımıza çıkmakta: Elektrik Ģebekesi 50 Hz ile önemli bir unsur. 
HaberleĢmede kullanılan 10 kHz-300 GHz arası alan. Kızıl ötesi ve görünür ıĢık konusu ise Ģu 
anki kurum görev kapsamı dıĢı olan bir alan. 

- Elektromanyetik Dalga Kaynakları: Telsiz haberleĢme cihazları, 
elektrikli/elektronik cihazlar, doğal elektromanyetik yayılım kaynakları diye tasnif edilebilir. 
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Doğal dediğimiz, uzaydan bize gelen ve dünyada doğal olarak üretilen elektromanyetik yayılımlar. 
Bunlardan kaçılması mümkün değil, ama hiçbir zaman da bunlar öyle çok yüksek seviyelere de 
ulaĢmıyor zaten. Bu anlamda bakıldığında elektrikli/elektronik cihazlar ve telsiz haberleĢme 
cihazları burada önemli iki kalem olarak karĢımıza çıkmakta.  

- 50 hertzlik Ģebeke gerilimi ve onun oluĢturduğu elektromanyetik yayılımın 
önemli bir parametre olduğunu düĢünmemiz lazım. Bunun aslında iki de alt boyutu var. Bir tanesi 
Ģebekeler, iletim hatları; ikincisi görevi telsiz haberleĢmesi yapmak olmayan ama elektrik 
kullandığı için her hâlükârda ortama elektromanyetik dalga yayan elektronik cihazlar. Bu iki husus 
için Türkiye‘de bir muhatabın bulunması illa ki Ģart, bunlarda da belli bir düzenleme ve denetleme 
mekanizması oluĢturulması lazım. 

- ĠyonlaĢtırmayan dalgalar ve sağlık üzerine etkileri konusu, dünyanın sürekli 
gündemidir ve çok sayıda araĢtırma yapılmaktadır. AraĢtırmalar genellikle olasılıklara 
dayanmaktadır, bulgularda kesinlik yoktur, sağlığa zararlı olduğu kesin olarak 
kanıtlanamamaktadır.  

- Ortamdaki elektromanyetik dalgaları yok etmek fiziken mümkün olmadığına 
göre, ihtiyatlı olmak ve gerekli tedbirler alınarak elektromanyetik dalgalarla yaĢamayı öğrenmek 
gerekmektedir. Bu konuda, ülkeler gerekli düzenlemeleri yapmakta, uygulamakta ve süreci 
denetlemektedir. 

- Elektromanyetik dalgaların insan vücudu üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini 
ortaya koymak, tanımlamak biyomedikal mühendisliği çalıĢmasıyla mümkündür. Yani Ģöyle bir 
etki var, Ģöyle durumlarda ortaya çıkar, Ģu dozda çıkar vb. diye bunları ortaya koyar. Buradan, 
yapabilirse tedavide kullanmak için, ya da zararlı bir etki varsa bunu tanımlamak için bu kullanılır. 
Fakat burada kritik olan, vücutta oluĢan bu etkinin sonra vücutta nasıl bir patolojiye dönüĢeceği 
noktasıdır ki tartıĢmalı alan budur. Yani her etki illa bir patolojik sonuç doğurmayabilir. 
Patolojiyle etki arasındaki iliĢki ise, orada artık daha ziyade tıp doktorlarının devreye girip 
çalıĢacağı bir konu durumuna getiriyor. Bu yüzden de interdisipliner bir alandır. Böylesine 
interdisipliner alanda da, iĢin herkesin birbirine birikimlerini katarak sonuca götüreceği bir sürece 
dönüĢtürmesi lazımdır. 

- 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu‘nun 37‘nci maddesine göre 
―Ulusal ve uluslararası kuruluĢların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle telsiz 
cihaz ve sistemlerinin kul lanımında uyulacak elektromanyetik alan Ģiddeti limit değerlerinin 
belirlenmesi, kontrol ve denetimleri münhasıran Kurum tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu 
iĢlemler ile ilgili usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının görüĢleri de 
dikkate alınmak suretiyle Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Yönetmelik ile 
belirlenen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan ilgili tesisler baĢkaca bir iĢleme 
gerek kalmaksızın Kurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmesini müteakip kurulur ve 
faaliyete geçirilir.‖  BTK‘da ilgili kanun uyarınca ülkemizde bu konuda yetkili ulusal bir kurum 
olmadığı için, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın onayı ve katkısıyla Dünya 
Sağlık Örgütü‘nün desteklediği Uluslararası ĠyonlaĢtırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu 
(ICNIRP) kuruluĢunun limit değerlerini referans alıp kendi düzenlemelerini geliĢtirmiĢtir. 

- Standartlar oluĢturulurken bilimsel yaklaĢım gereği ölçülebilir ve 
tekrarlanabilir olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Standart oluĢturulurken insan vücudu üzerine 
olan fiziksel etkiyle patoloji arasında Ģöyle bir iliĢkilendirme yapılmaktadır: Ortalama bir insan 
eğer kilogram baĢına 4 W SAR (Specific Absorbtion Rate-Özgül Soğurma Oranı) değerine maruz 
kalır ise vücut ısısı 1 derece artar. Bu tanımlanabilir, tekrarlanabilir bir Ģeydir. Yurt dıĢında, kiĢiyi 
çalıĢan ve halk olarak ayırma eğilimi daha yüksektir. Bizde tek değer vardır, halk için bir değer 
kullanılır ve bu çalıĢanlara da uygulanır. 36,5 derece olan vücut ısımızın 0,1 derece artmasına 
karĢılık gelen değer 0,4 W/kg SAR değeridir. O zaman vücutta 0,1 derece ısı artıĢı olursa bu 
herhangi bir patolojik sonuç doğurmaz. Standardın referansı çalıĢanlar için budur. Halk için bunu 
bir 50 kat daha koruma yapınca 0,08 W/kg gibi daha da koruyucu bir değere düĢmüĢ oluyor. 
Ölçülebilir ve tekrarlanabilir olduğu için ICNIRP bunu standart hâline getirmiĢtir, ülkeler de bunu 
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bu Ģekliyle korumaktadır. BTK, ICNIRP‘nin aslında halk için olan 50 kat koruma değeri 0,08 
W/kg‘ ı ülke referansı olarak almıĢ durumdadır. Türkiye en düĢük değeri uygulayan dünyadaki ilk 
on ülke içerisindedir. 

- Kurulacak her baz istasyonu için Kuruma bir dosya hâlinde yönetmelikteki 
hesaplara, burada getirilen hükümlere uygunluğunu belirten tüm detaylar -krokiler dâhil- iletiliyor. 
Kurum tarafından bir güvenlik sertifikası düzenlenip, bunun üzerine istasyonun inĢaatına 
baĢlanıyor. ĠnĢaat bitip faaliyete geçtiği anda Kurumca ölçüm yetkisi verilen kuruluĢlar tarafından 
yerinde ölçüm yapılıp -etrafta daha ne kadar kaynak varsa hepsinin bileĢke etkisi fiilen ölçülmüĢ 
olarak- hazırlanan raporun Kuruma intikalinden sonra istasyon çalıĢmasına baĢlamıĢ, faaliyetini 
sürdürebilir hâle gelmiĢ olur. 

- Türkiye'de Ģu anda üç iĢletmeciye ait kırk bin civarında baz istasyonu 
bulunmaktadır. Bunların tamamının güvenlik sertifikası mevcuttur. Gene düzenleme uyarınca baz 
istasyonu kurmak üzere güvenlik sertifikası alındıktan sonra iki ay içerisinde kurulmazsa sertifika 
iptal oluyor, bu Ģekilde de her istasyon fiilen takip edilmiĢ oluyor ve güvenlik sertifikasının ibraz 
edilmesi suretiyle de bunların faaliyetini sürdürmesi mümkün hâle gelmiĢ oluyor. Ayrıca, faaliyete 
geçildikten sonra da denetim için, örnekleme usulü çıkılarak sahada ölçüm yapılmaktadır. 

- BTK olarak, baz istasyonlarının mümkün olduğunca aynı yerde toplanmasını 
sağlamaya yönelik düzenlemeler üzerinde çalıĢılmaktadır. 

- BTK, denetim faaliyetleri arasında Piyasa Gözetimi Laboratuvarı da 
bulunmaktadır. Piyasa gözetimi denetimi Avrupa Birliği uyum sürecinden dolayı Türkiye'de 
serbest dolaĢabilecek elektronik haberleĢme cihazları için bir denetim mekanizmasıdır. Ülkeler 
burada sadece Ģunu yapıyor: Piyasaya bu Ģekilde CE markalı gelmiĢ cihazlardan gidip örnek 
topluyorlar, bunların CE gereklerini yerine getirip getirmediğini denetliyorlar. Eğer uygunsuzluk 
bulurlarsa düzeltilmesini istiyorlar, düzeltilmezse o modelin ülkeye giriĢi yasaklanıyor, hatta 
Avrupa Birliği ülkelerine duyuruluyor, hepsine o giriĢ yasaklanmıĢ oluyor. BTK‘nın bir de SAR 
ölçüm imkânı bulunmaktadır SAR değeri uygunsa satıĢı, değilse düzeltilmesi, düzeltemiyorsa da 
piyasadan toplatılması gibi bir sürece giriyor. 2009 yılı içerisinde efektif olarak bu laboratuvar 
kullanılmaya baĢlandı ve o yıl elli civarında cep telefonu piyasadan toplanarak burada SAR testine 
tabi tutulmuĢtur.  

 

16 Haziran 2010  

 
Çernobil nükleer faciasının kanser hastalığı ile iliĢkisi, elektrik iletim hatlarının kanser 

hastalığına etkileri, Karadeniz Bölgesi kanser araĢtırmaları ilgili bilgi alınan bu toplantıda 
aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir.  
 AyĢe Gönül BUYAN (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu BaĢkanlığı) 

Çernobil kazasının Türkiye ve diğer ülkeler üzerindeki etkileri konusunda sunumunu 
gerçekleĢtiren konuĢmacı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)  BaĢkanlığı‘nın konu ile ilgili 
çalıĢmaları ve bu kapsamda geliĢtirilen yedi kitap hakkında bilgi vermiĢtir. KonuĢmasını özetle 
aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢtirmiĢtir:  

―Radyasyonun etkileri, stokastik ve deterministik olarak ikiye ayrılır. Deterministik 
etkiler, belirli bir doza geldiği zaman ortaya çıkan, kesinlikle ortaya çıkan etkilerdir. Bu etkilerin 
ortaya çıkması için yüksek dozda radyasyona maruz kalmak gerekir. Stokastik etkiler ise biyolojik 
mekanizmalarla belirlenemeyen, düĢük doz bölgesi denilen bölgede alınan dozların ne tür etkiler 
yapabileceği olasılığıyla ilgili bulgulardır. 

Gerek Çernobil‘ le ilgili olarak gerek diğer alanlarda radyasyon kullanımıyla ilgili olarak 
radyasyonun etkileri denildiği zaman, düĢük doz Bölgesi‘nde somut olarak ortaya koyulamayan 
ancak yüksek dozlardan elde edilen bilgilerin lineer ekstrapolasyonuyla elde edilen olasılıklara ve 
yaklaĢımlara, matematiksel beklentilere dayalı etkilerden söz edilmektedir. Bugüne kadarki 
karmaĢanın en büyük sebebi de budur. Biyolojik olarak 100 milisievertte veya 10 milisievertte, 5 
milisievertte radyasyon Ģu etkiyi yapar diye bir bulgu bugüne kadar mevcut değildir. Dünya da 
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hâlâ bu konuya çalıĢmaktadır. Tamamen epidemiyolojik çalıĢmalara dayalı, biyolojik bulguları 
olmayan, yüksek dozlardan ekstrapolasyona dayanan bu bilgiler nedeniyle risk konusunda, 
özellikle bu konuda bilimsel ve teknik altyapıya sahip olmayan çevreler tarafından yanlıĢ ve 
spekülatif bilgiler ortaya çıkabilmektedir. 

Diğer önemli bir husus, radyasyonun kanser etkisiyle ilgili beklentilerin onuncu yıldan 
sonra ortaya çıkacağıdır. On yıla kadar lösemi, on yıldan sonra da solid kanserler, diğer kanser 
türleriyle ilgili beklentiler vardır ve bunlar otuzuncu yıllarda en yüksek değerlere ulaĢırlar. Bu 
bilgiler, HiroĢima Nagazaki‘de atom bombası uygulamalarından sonra etkilenen kiĢiler üzerinde 
yapılan araĢtırmalar, takipler, programlar ve bunların da radyoterapi gören hastalar, diğer taraftan 
radyasyona maruz kalan, radyasyon kazası geçirmiĢlerde görülen etkilere dayalı bulgulardan 
ortaya çıkmıĢ değerlendirmelerdir. 

TAEK kaza sonrası geçen yirmi dört yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı ile paralel Kanser 
SavaĢ Daire BaĢkanlığı ile belirli noktalarda birlikte çalıĢmıĢ çeĢitli çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢtir. 
Onun için artık somut diyebileceğimiz bilimsel bulgular mevcuttur. Çernobil ‘ in yirminci yılında 
ise, kanser etkileriyle ilgili ortaya çıkacak sonuçların çok önemli ve belirleyici olması nedeniyle 
TAEK tarafından bir çalıĢma planlanmıĢtır. Yirminci yılda Çernobil çalıĢmasına, hakikaten kanser 
artıĢı varsa bunu ortaya koymak, dolayısıyla hem bilime hizmet etmek hem de böyle bir Ģey varsa 
takip etmek, ulusal olanaklarımızı kullanarak bu insanların takibi, tedavisi için bir katkı varsa 
yapmak üzere baĢlanmıĢtır.‖  

KonuĢmacı Çernobil kazası sürecini Ġngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından hazırlanan 
haritalar üzerinde anlatarak, aĢağıdaki noktaların altını çizmiĢtir:   

- Önemli olan radyoaktif bulutun yüklülüğünden daha ziyade, yüklü bulut 
ülkemizin üstünden geçerken nerede yağmur yağdığıdır. Olayı belirleyen tamamen budur. 
Edirne‘de ve Doğu Karadeniz‘de bu olmuĢtur. 

- Bu kaza sonrası çevreye salınan radyonüklitlerden bulutlarla taĢınabilen ve 
anlamlı olan;  iyot 131, sezyum 134 ve sezyum 137‘dir. Daha partikül tipinde olanlar (örneğin 
stronsiyum) Çernobil‘e yakın bölgeye düĢmüĢtür.  

- UNSCEAR (BirleĢmiĢ Milletler Atomik Radyasyonun Etkilerini AraĢtırma 
Komisyonu), OECD Nükleer Enerji Ajansı, Dünya Sağlık TeĢkilatı çalıĢma ve araĢtırmalarına 
göre; Çernobil kazasından en çok etkilenen ülkeler: Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya 
Federasyonu‘dur. 

- 26 Nisan 1986 akĢamında Çernobil Nükleer Güç Santrali alanında bulunan 400 
iĢçiden Akut Radyasyon Sendromu (ARS) görülen 134 kiĢi içerisinde 2005 yılına kadar ölenlerin 
sayısı 50 kiĢidir.  

- Ukrayna ve Beyaz Rusya‘da en çok kirlenmiĢ alanlarda, özellikle reaktörün 30 
km çevresinde yaĢayan halktan 100.000‘den fazla kiĢi, kazayı takip eden ilk günlerde tahliye 
edilmiĢtir. 

- Eski Sovyetler Birliği‘nde yaĢayan halkta görülen sağlık etkileri ise Ģu Ģekilde 
özetlenebilir: 

150 mGy üzerinde doz alan acil durum çalıĢanları ile iyileĢtirme personelinde ilk 10 
yılda lösemi vakalarında iki kat artıĢ gözlenmiĢtir. Önemli ölçüde kirlenmiĢ bölgelerde yaĢayan 
çocuklarda ve genel halkta ise lösemi vakalarında anlamlı bir artıĢ görülmemiĢtir. 

Üreme fonksiyonlarında herhangi bir azalma gözlenmemiĢtir. 
Doğum anomalileri, düĢük, erken doğum gibi vakaların meydana gelmesi olası 

görülmemektedir. 
Genetik etkilerle ilgili herhangi bir artıĢ beklenmemektedir. 
Yüksek dozda radyasyonla iliĢkilendirilebilecek kardiyovasküler hastalıklarda artıĢ, Rus 

acil durum çalıĢanları ve iyileĢtirme personelinde dolaĢım sistemi rahatsızlıkları, 250 mGy 
üzerindeki dozlarda katarakt ve ayrıca sindirim, sinir, iskelet, kas ve dolaĢım sistemlerinde yüksek 
oranda kronik etkiler söz konusudur. 
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- Çernobil kazasının Eski Sovyetler Birliği‘nde görülen en belirgin sağlık etkisi, 
tiroit kanserlerindeki artıĢtır. Buradaki en önemli bulgu da Ģudur: Tiroit kanserinin on yıl sonra 
artması beklenirken beĢ yıl sonra artıĢ gözlenmiĢtir.  

- Kaza duyumu 29 Nisan 1986 tarihinde alınmıĢtır. 30 Nisan 1986 tarihinde 
TAEK tarafından Ankara, Ġstanbul ve Trakya Bölgesi‘nde ölçümler alınmaya baĢlanmıĢ ve 
çevresel gama radyasyon düzeylerinde yükselmeler tespit edilerek radyasyon izleme programı 
baĢlatılmıĢtır. Hava, su, toprak, gıda olmak üzere yüz binlerce ölçüm yapılmıĢtır. Türkiye için doz 
değerlendirmeleri (dıĢ ve iç ıĢınlanma doz hesapları) yapılmıĢtır. Bu bağlamda, en pesimist 
(kötümser) yaklaĢımla (çay bahçesinde, evi de orada olan, evin koruması da olmayan, sürekli de 
çay içen, kontamine süt de içen) bireyler için 20 milisievert civarında değer bulunmuĢtur. Bu da 
her radyasyon görevlisinin her yıl aldığı zaman kanser riski açısından en güvenli olduğu değerdir. 

- Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleĢtirilen ―Hane Halkı ÇalıĢması‖  Karadeniz 
Bölgesi‘nde kanser dağılımı ve artıĢının diğer bölgelerden farklılık göstermediğini ortaya 
koymuĢtur. 

- Biyolojik doz tayinleri için rutin olarak kullanılan en güvenilir yöntem, 
insanların dolaĢan kan lenfosit hücrelerinde yapılan Kromozom Aberasyon Analizidir (CA). 
(TAEK, Çekmece Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Merkezinde bulunan Biyolojik Dozimetri 
Laboratuvarı dünyada kabul görmüĢ 12 laboratuvardan biridir ve ülkemizdeki tek laboratuvardır.) 

- Karadeniz Bölgesi kanser hastalarında ve hasta yakınlarında sitogenetik 
tekniklerle biyolojik doz tayini çalıĢması sonuçlarına göre; tıbbi amaçlı ıĢınlanmıĢ olanlar dıĢında, 
son 2-3 yıl içinde kromozom hasarlarında radyasyona maruz kalınma etkisine rastlanmamıĢtır. 

- Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi ile gerçekleĢtirilen çalıĢmada;  
Trabzon‘da kanser olan hastalardan veya yakınlarından, eğer kanserli hasta ekstra doz aldıysa 
teĢhis tedavi için yakınlarından kan örnekleri alınmıĢ. Mikronükleuslarına bakıldı, disentrik 
aberasyon, FISH tekniği yapıldı, anlamlı artıĢa iĢaret edecek bir doz biyolojik dozimetrede 
çıkmadı. Sonuç olarak; tıbbi amaçlı olanlar dıĢında, son 2-3 yıl içinde kromozom hasarlarında 
radyasyona maruz kalınma etkisine rastlanmamıĢtır.   

- Sağlık Bakanlığı ―Moleküler Genetik AraĢtırma‖sında Karadeniz Bölgesi‘nde 
ortaya çıkan tiroit kanseri örnekleri ile kontrol gruplarında ortaya çıkan tiroit kanseri örneklerinde 
DNA mutasyonlarının karĢılaĢtırılması gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu çalıĢma sonuçlarına göre; 
Karadeniz Bölgesi‘nden elde edilen vakalarla Ġzmir ve Antalya‘dan tiroit vakalarındaki 
çalıĢmaların sonuçlarında farklılığa iĢaret eden bulgulara rastlanmamıĢtır. 

 
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fakültesi) 
KonuĢmacı, ―Coğrafi Bilgi Sistemleri Ġle Doğu Karadeniz Bölgesi‘ndeki Kanser 

Vakalarının Konumsal Analizleri‖  konulu çalıĢma hakkında detaylı olarak bilgi vermiĢtir. 
ÇalıĢmanın temel amacının ―mevcut vakaların harita üzerine coğrafi olarak,  adrese bağlı 
dağılımını gösterip buna bağlı bir veri tabanı oluĢturmak ve daha sonra da bu verilerin hem 
güncellenmesi hem de bir artıĢ olup olmadığını irdeleyecek bir coğrafi bilgi sistemi teknolojisi 
altyapısını kurmak‖  olduğunu ifade etmiĢtir.  Konu olarak kanserin seçilmesinin sebebinin ise 
bölgede gerçekten çok konuĢulan bir konu olması olduğunu belirtmiĢtir. Özetle: Kanser 
vakalarının adresleri üzerinden haritalamasını yaparak, bu vakalara etki edebilecek unsurlara ait 
verileri de toplayıp bir iliĢki olup olmadığını irdelemek üzere çalıĢılmıĢ bulunmaktadır. ÇalıĢmada 
kanser vakaları ile iliĢkileri irdelenmek üzere ele alınan parametreler Ģunlardır: arazi örtüsü, 
yükseklik, litolojik yapı, enerji nakil hattı ve suya ait kimyasal özellikler. 

KonuĢmacı sunumu esnasında;  
- Hastanelerdeki kayıt sisteminin mutlaka organize edilmesi gerektiğini, 
- Sağlıklı, kaliteli bilgi, veri olmadığı sürece net konuĢulması mümkün olmadığı 

için, önce bunun altyapısının oluĢturulması gerektiğini, 
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- GeliĢmiĢ ülkelerde enerji nakil hatlarının yerleĢim alanlarının üzerinden 
geçmediği ve enerji nakil hattının güzergâhının geçtiği yerlerin kamulaĢtırılıp yerleĢime 
yasaklandığını 

vurgulamıĢtır. 
 

18 Haziran 2010 

 
Kanser hastalığına sebep olan gıda, gıda katkı maddesi ve gıda ile ilgili diğer maddelerin 

denetimi ve kontrolü hakkında, Tütün mamullerinin kanserle iliĢkisi ve tütün mamullerinin 
tüketimi ile mücadele ile bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 
 Ġbrahim ĠLBEĞĠ, (Tarım ve KöyiĢleri BaĢkanlığı Gıda Kontrol Hizmetleri Daire 
BaĢkanlığı) 

Yaptığı sunumunda özetle; gıda mevzuatına göre gıdanın tanımını yaptıktan sonra gıda 
maddelerinin tarımsal üretim sürecini izleyerek yani tarladan, bahçeden, seradan, ahırdan, 
kümesten hatta sudan baĢlayarak tüm süreç içerisinde birtakım riskleri içerebildiğini,  

Gıda güvenliği kapsamında, gıda kaynaklı risklerin; fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
kaynaklı riskler olduğunu, kimyasal risklerin pestisit, veteriner ilaçları, gıda katkı maddeleri, ağır 
metaller, poliaromatik hidrokarbonlar vb. maddelerden kaynaklandığını, deterjan kalıntılarının da 
kimyasal risklere dahil olduğu, biyolojik risklerin ise mikroorganizmalar ve toksinleri olduğunu, 
mikotoksinler grubunda yer alan aflatoksin, okratoksin ve patulin‘ in mikroorganizmalar tarafından 
üretilmiĢ olan toksinler olduğunu, patulin elma sularında bir risk unsuru iken af latoksinlerin kuru 
ve yağlı gıdalarda, tahıllarda risk unsuru olduğunu, okratoksinin ise kahvede, çekirdeksiz kuru 
üzümde, Ģarapta risk etmeni olduğunu, yine virüsler, bakteriler, küfler, mayalar, parazitler, bitki 
zehirleri, mantar zehirlerinin de biyoloj ik risklerden olduğunu,  

Gıda katkı maddelerinin kullanımına teknolojik gereklilik olması gerektiği ve insan 
sağlığına zarar vermemesi gerektiğini, bu maddelerin E kodlarıyla sistematize edildiğini ve ―E‖  
iĢaretini içeren katkı maddelerinin zararlı olduğu yönündeki iddiaların yerinde olmadığını, bu 
kodların Avrupa Birliğinin onayladığı ve gıda katkı maddelerinin kimlik numarası anlamına 
geldiğini, gıda katkı maddelerinin fonksiyonlarına göre; renklendirici, tatlandırıcı, antioksidan, 
köpüklenmeyi önleyiciler, metal bağlayıcılar gibi fonksiyonları baz alınarak sınıflandırıldığını,  

Gıda bulaĢanlarının gıdaların üretim, iĢleme, depolama ve tüketim sürecinde gıdalara 
istek dıĢı dıĢarıdan bulaĢan veya oluĢan kimyasal maddeler olduğunu, kurĢun, cıva, arsenik, 
dioksin, PAH‘ lar gibi çevresel bulaĢanlar, piĢme sırasında oluĢan piroliz ürünleri, akrilamid, gıda 
üzerinde kimyasal tepkimelerle oluĢan N-nitroso bileĢikleri, gıdalarda üreyen küflerin 
metabolizma artıkları olan mikotoksinler ve gıda ambalaj maddelerinden gıdalara bulaĢan 
kimyasalların gıda bulaĢanı olarak adlandırıldığını,  

Pestisitlerin, genelde, tarımsal üretim aĢamasında hastalık ve zararlılara karĢı kullanılan 
kimyasallar olduğu, ürün kalitesini ve görselliği geliĢtirmeye yönelik olarak da kullanıldığı, 
hayvan ve hayvansal ürünlerde de çeĢitli amaçlarla kullanılabildiği, ancak tüm bunların kalıntıları 
insan sağlığı için risk oluĢturduğunu,  

Hayvan ve hayvansal ürünlerde de çeĢitli amaçlarla veteriner ilaçları ve anobolizonlar 
kullanıldığı, bunların kalıntılarının limit değerleri aĢması durumunda insan sağlığı açısından risk 
oluĢturduğunu,  

Kalıntılarla ilgili olarak hiçbir etkinin görülmediği doz (NOAEL) ve kabul edilebilir 
günlük alım miktarları (ADI) dikkate alınarak gıdalardaki sınır değerlerin belirlendiğini, 

Kalıntılarla ilgili ülke limitlerinin belirlenmesinde uluslararası düzenlemelerin esas 
alındığı, bu kapsamda Türk Gıda Kodeksi‘ne bağlı 100‘den fazla tebliğin uygulamada olduğu ve 
bu tebliğlerin Avrupa Birliği ve Kodeks Alimentarius‘ la uyumlu olduğunu,  

Bakanlığın ithalat aĢamasında ve ülke içi üretim aĢamasında gıda ve yem maddelerine 
izin ve tescil hizmeti verdiği, kayıt altına alınan gıda ve yem iĢletmelerine çalıĢma izni ve gıda 
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sicili verildiği, 52 bin civarında gıda üretim yerinin çalıĢma izni ve gıda siciline sahip olduğu ve 
200 binin üzerinde de üretim izni verildiğini,  

Tüm gıda maddelerinin ve gıda temas maddelerinin taĢıması gereken asgari kalite ve 
hijyen kriterlerinin belirlendiği mevzuatın uluslararası mevzuata ve Avrupa mevzuatına uyumlu 
olarak yayımlandığı ve sürekli güncellendiğini, 

Yıllık gıda denetim ve kontrol programlarının risk esaslı olarak oluĢturulduğu ve 
numunelerin 81 ilde Tarım Ġl Müdürlüğü tarafından alınarak Bakanlık laboratuvarlarında analiz 
edildiğini, numune planlamasının ildeki üretime göre oluĢturulduğunu,  

Hile ve tağĢiĢin önlenmesi için denetim programlarının yürütüldüğü, et ürünleri, süt 
ürünleri ve bitkisel yağların üretiminde kullanılmaması gereken veya bileĢiminde bulunmaması 
gereken maddelerin tespiti amacıyla yürütülen bir denetim programı kapsamında, ürün kalitesinin 
tespitine yönelik hile ve tağĢiĢlerin ortaya çıkarıldığı, sektörde ekonomik çıkarlarını ön planda 
tutulması nedeniyle tüketici sağlığının göz ardı edilebildiği, örneğin et ürünlerinde ürün yapısında 
yer almayan unsurları, bileĢenleri ürünün içine katarak ticari kazancı artırmaya matuf hareketlere 
geçilebildiği, ürün yapısında hayvansal protein olması gerekirken bitkisel protein katımının 
yapıldığı, sığır eti yerine kanatlı eti, soya etinin katılabildiği değiĢtirilmiĢ (tağĢiĢ edilmiĢ) ürünün 
piyasaya arz edilebildiği, uygunsuzlukların tespitinden sonra cezai müeyyide ve değiĢtirilmiĢ 
ürünün raftan toplatılmasının yapıldığını,  

Piyasaya arz edilen ürünlerde etiket kontrollerinin yapıldığını, Bakanlığın ithalat 
kontrollerini de gerçekleĢtirdiği, ülkemize ithal edilecek gıda ve gıda temas maddelerinin ithalat 
kontrolleri belirli illerde belirli gümrük kapılarından yapıldığını, ürünlerin ithalatı öncesinde DTS 
Tebliği EK 6/A‘da bulunan ürünler için Kontrol Belgesi düzenlendiği, ürün giriĢi sırasında fiili 
ithalat kontrolünün yapıldığını, ihracat kontrollerinin alıcı ülkenin talepleri doğrultusunda 
yapıldığı, istenen kriterleri taĢıyan ürün partisine ürün güvenliğini belgeleyen Sağlık Sertifikası 
düzenlendiği, ihracattan bir nedenle geri gelmesi durumunda gümrük giriĢi sırasında denetim ve 
kontrole tabi tutulduğunu, halkın gıda kontrolüne etkin katılımını sağlamak, tüketici sağlığı ile 
haksız rekabeti önlemek açısından 2009 yılından itibaren Bakanlıkça ALO GIDA 174 hizmeti 
yürütüldüğünü,  

Türkiye'nin yedi coğrafik Bölgesi‘nde sadece tarım ürünleri değil, çayır, mera, toprak 
gibi ürünleri de içeren bir radyasyon izleme programının baĢlatıldığı,  bu program kapsamında 
ülkemizin radyasyon haritasının çıkarıldığı,  Türkiye Atom Enerjisi Kurumuyla yapılmıĢ olan 
protokol çerçevesinde Bakanlığın aldığı numunelerin radyasyon analizlerinin Atom Enerji 
Kurumu‘nda yapıldığı,  protokol çerçevesinde yıllık olarak yürütülen izleme programı kapsamında 
analizi yapılan numunelerde radyoaktivite değerlerinin doğal radyasyon seviyelerinde olduğu ve 
insan sağlığı açısından sakınca yaratabilecek herhangi bir radyoaktif bulaĢma riski ile 
karĢılaĢılmadığını, 

Hastalıklara yakalanma riski ile beslenme ve gıdaların bir iliĢkisi bulunduğunu, Türk 
Gıda Kodeksindeki kriterleri taĢımayan gıdaların insan sağlığına kısa, orta, uzun vadede birtakım 
etkiler yapabileceğini, mikotoksinler, mikrobiyolojik kriterler, ağır metaller, pestisit kalıntıları, 
veteriner ilaç kalıntıları ve anabolizanlar açısından kodekste belirlenen limitlere uygun olmayan 
gıdaların insan sağlığına zarar vereceğini, orta veya uzun vadede vücutta istenmeyen birikimlere 
yol açacağı ve bunun da birtakım hastalıklar için zemin hazırlamasının kaçınılmaz olduğunu,  

GeliĢmiĢ ülkelerde tuz tüketiminin azaltılması yönünde kampanyalar yürütüldüğünü,  
ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bu yönde bir çalıĢma baĢlattığını ve Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığının da bu çalıĢmalara katılım sağladığını,  

Gıdaların tedavi edici özellikte olmadıklarını, bununla birlikte düzgün, düzenli, sağlıklı 
aktif bir hayat yaĢamak için, en az üç öğün dengeli bir diyetle beslenmenin gerekli olduğunu, daha 
sağlıklı bir kiloya ulaĢmak için de günlük diyetini beĢ öğünde tüketiminin gerekli olduğunu, ancak 
diyette yer alan gıdaların gıda mevzuatında belirlenmiĢ özelliklerde olmaları gerektiği,  
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Gıdalarla ilgili ―Ģu hastalıkları önler veya Ģu hastalıklara zemin hazırlar‖  Ģeklinde bir 
açıklama söz konusu olmamakla birlikte, mevzuata uygun olmayan niteliksiz gıdaların çeĢitl i 
hastalıkların oluĢumuna yol açabilecek ortamın oluĢturulmasında katkı sağladığını 

ifade etmiĢtir. 
 
Mehmet Emin ġAHĠN (Tarım ve KöyiĢleri BaĢkanlığı, Bitki Koruma Hizmetleri Dairesi 

BaĢkanlığı) 
Tarım ilaçları ile ilgili sunumunda; Türkiye‘de Ģu an 35-40 bin ton civarında kayıtlı 

tarımsal ilaç kullanıldığını, önceki yıllarla kıyaslandığında miktar olarak tüketim azalmıĢ gibi 
gözüküyor olsa da ilaçların dozlarındaki düĢmeler nedeniyle rakamın bir miktar düĢtüğü, ancak 
kullanılan ilacı yüzey bazında hesapladığımız vakit daha geniĢ alanlarda ilaçlama yapıldığının da 
bir gerçek olduğunu,  

Gıdalarda meydana gelebilecek ilaç kalıntılarını takip etmek amacıyla da 2008 yılında 
bitki koruma ürünlerinin, bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınmasını temin 
edecek bir yönetmeliğin yayınlandığı, mevzuata göre çiftçinin kullandığı ilacın kayıt altına 
alınmasının hedeflendiği, satıĢın kayıt altına alınmasını kapsamadığı, bu konudaki yönetmeliğin 
yayınlandığı günden itibaren serada kayıt alma çalıĢmalarının baĢlatıldığı, sonra yaĢ meyve sebze 
ve bitkisel üretimin tamamını kapsayacak Ģekilde geniĢletildiği, ancak bitkisel üretimin tamamının 
kayıt altına alınmasının zaman alacağını,  

Kayıt çalıĢmalarının amacının çiftçinin kullandığı ilaçlarla ilgili hangi ilacı, ne zaman ve  
hangi amaçla kullandığının kayıt altına alınması ve bu yolla kullanılan ilacın o ürüne teknik olarak 
tavsiye edilip edilmediği, bekleme süresi takibi yapılıp yapılmadığının geriye doğru izlemesinin 
sağlanması olduğunu,   

Çiftçimizin ilaç kullanımı sırasında yanlıĢ uygulamalar yapabildiği ve yanlıĢ 
uygulamaların önüne geçebilmek adına eğitim çalıĢmalarının yapıldığı, fakat hala yanlıĢ 
ilaçlamaların yapılabildiğini,  

Türkiye‘de kullanılan tarım ilaçlarının izlenebilirlik yönüyle ancak % 50 kadar bir 
kısmının izlenebildiğini, çiftçilerin bir kısmının yanlıĢ kayıt tuttuğu ya da kayıt tutmamakta 
direndiği, aslında bu durumun bütün dünya ülkelerinde yaĢanan bir durum olduğu, zorlamanın bu 
sorunun aĢılmasında tek baĢına yeterli olamayacağı, buradaki hedefin üç dört yıl gibi bir sürede 
istenilen noktaya gelinmesi olduğu, gelecek yıllardan itibaren kayıt tutma iĢinin bilgisayar 
ortamına taĢınmasının hedeflendiği, ancak çiftçimizin büyük bir kısmının bilgisayar kullanmaması, 
kullanmaktan mahrum olmasının bu hedef açısından en büyük engel olduğu, bununla birlikte 
pazara yönelik üretim yapan büyük çiftçilerin bilgisayar kullanıyor olması nedeniyle kullanılan 
ilaçların da bilgisayar ortamında takip edilmesinin bu sistemle sağlanmıĢ olacağını, bilgisayara 
kayıt çalıĢmalarının 4 ilde pilot olarak uygulandığı ve buradaki çalıĢmalardan hareketle diğer illere 
yaygınlaĢtırmak için çalıĢmaların yürütüleceğini,  

Yerden ilaçlamalara göre çevreye, doğal dengeye ve insan sağlığına olan olumsuz 
etkileri nedeniyle 2006 yılından itibaren zeytin sineği mücadelesi hariç olmak üzere havadan 
ilaçlamaların yasaklandığını,  

Bitkisel hormonların bitkilerde zaten doğal olarak var olan maddeler olduğu, bu 
maddelere benzer yapıdaki aslen hormon olmayan maddelerin sentetik olarak üretildiğini ve 
bunlara teknik olarak bitki büyümesini düzenleyiciler dendiğini, kavram kargaĢasını önlemek 
amacıyla bitkide hormon etkili tüm maddelere bitki büyüme düzenleyicisi dendiğini, bu tip 
ürünlerin de Bakanlıkça belirlenmiĢ prosedürleri yerine getirmek kaydı ile kullanımına izin verilen 
sentetik ürünler olduğunu,  

Bitkisel hormonların kullanım miktarının çok düĢük dozlarda olduğu ve kullanım 
zamanıyla hasat arasındaki geçen zamanın on sekiz haftayla yirmi gün gibi bir zaman dilimi 
olduğu, dolayısıyla hormonların tüketilen yaĢ meyve ve sebze üzerinde kalıntı bırakma ihtimalinin 
çok düĢük olduğunu ve bugüne kadar ülkemizde kayda geçmiĢ böyle bir kalıntının olmadığını, 
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Avrupa Birliği ülkelerinde de bitkisel  hormonla ilgili kalıntı bulgularının yok denecek kadar az 
olduğunu  

ifade etmiĢtir.  
 

Hasan YILMAZ (Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Ġlaç-Alet Daire BaĢkanlığı)  
Ülkemizde bu çerçevede kullanılan 400 civarında aktif maddenin olduğunu, 158 

adedinin yasaklandığını, 385 adet aktif maddeye Bakanlığın ruhsat verdiğini, piyasada bu aktif 
maddeleri içeren 6 bin civarında ticari ürünün bulunduğu, Avrupa Birliği uyum çalıĢmaları 
içerisinde, bunlardan risk oluĢturanların miat sonuna kullanımlarının söz konusu olabildiğini, 
alınan tedbirlerle risk oluĢturma ihtimali olan ilaçların ve kullanıldığı ürünlerin pazar nitelikleri ile 
kalitelerinin yükseltilmiĢ olduğu ve risklerinin azaltmıĢ olduğunu,   

Tarımsal ilaç kullanımının 2006‘da 53 bin ton iken takip eden dönemde 48-49 bin tona 
düĢtüğü, 2010 yılında da 40 bin ton civarında ilaç tüketiminin olduğunu,  

Tarımsal ilaçlarda ruhsatlandırmanın yanısıra satıĢıyla ilgili düzenlemelere de önem 
verildiği, bu konuda bayilik hizmetlerine de çok önem verildiğini, bayilerin üreticileri ilaçların 
kullanımıyla ilgili yönlendirici olması nedeniyle bayi standartlarının yükseltilmesi, kalitelerinin 
artırılması amacıyla bayiliklerle ilgili çalıĢmaların yürütüldüğünü ve bu çalıĢmaların 3 yıllık bir 
geçmiĢe sahip olduğunu,  

Yapılan düzenleme çerçevesinde; bayi olabilmek için Bakanlığın düzenlediği imtihanda 
baĢarılı olmak, 60 ve üzeri puan almak Ģartının arandığını, gerçekleĢtirilen eğitimleri takiben 
yapılan sınavlarda baĢarılı olan 10.500 civarında kiĢiye reçete yazma yetkisinin verildiğini ve 
belge alan kiĢilerin konunun uzmanı olan bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisleri 
olduğunun görüldüğünü,   

Tarım ilaçlarının ülkemizde zirai mücadele ilaç bayileri vasıtasıyla satıldığını, bu satıĢ 
yerlerinde çalıĢanların ziraat mühendisi, tekniker ya da teknisyen olmak mecburiyetinde olduğunu, 
6 bin civarında ilaç bayisi ile 5.758 adet ilaç bayisinin olduğunu ve izlenebilirlik için zirai 
mücadele ilaçlarının üzerine barkod konulduğunu ve bayilerde barkod sisteminin kurulduğunu, 
bayilerin sattıkları ilaçları bu barkod sisteminden geçirmek ve kayıtlarını tutmak zorunda 
olduklarını, ancak bu kayıtların Bakanlıkça henüz anında izlenemediğini, izlemenin Bakanlığa 
bağlı TeftiĢ Kurulu aracılığı ile yapılması için çalıĢma baĢlatıldığını, 

ġubat 2009‘da tarım ilaçlarında reçeteli satıĢ sisteminin baĢlatıldığını, bir altı aylık geçiĢ 
süresi uygulandığını, bu sistemle, kiĢinin kendi bahçesinde kullanımı söz konusu olsa bile rastgele 
ilaç alımının yapılamayacağını,  

Ülkemizde 70 civarında ticari niteliği olan ürün üretiminin söz konusu olduğunu, bu 
ürünlerimize zarar verebilen 450 civarında hastalık, zararlı yabancı ot ve zararlı organizmanın 
olduğunu, bu zararlıların ihracat niteliği en fazla olan çekirdeksiz kuru üzüm, incir dahil olmak 
üzere bazı meyve bahçelerinde bol miktarda kullanılmakta olan bakır içeren tarım ilaçlarının ağır 
metaller yönünden büyük bir risk oluĢturduğunu ve bu maddelerin varlığının ihracatımızı olumsuz 
etkilediğini, iç tüketimde de bazı olumsuzluklara sebep olabildiğini, 

Tüm bu nedenlerle tarım ilaçları içerisinde en büyük risk oluĢturan gruplardan birisi olan 
bakırlı ilaçların ve diğer ilaçların da ithalat esnasında daha ülkemize girmeden ve ülkemizde imal 
edilen ilaçların da imalat sırasında ağır metaller yönünden analizlerinin yaptırılmaya baĢlandığını, 
tolerans değerlerinin belirlenmesinde Avrupa Birliği ve dünyanın diğer geliĢmiĢ ülkelerinde 
belirlenmiĢ olan standartların baz alındığını, sadece uygun olan ürünlerin piyasaya arzına izin 
verildiğini ifade etmiĢtir.   

 
Bülent AKARCALI (Sağlık Eski Bakanı) 
Kansere yol açan sebeplerle mücadele edilirken yapılan kısıtlamaların önce tepki ile 

karĢılandığını, riskli olan gıdalar, ürünlerden bahsedildiğinde ilk olarak üreticilerinin ve ürünü 
tüketmekten hoĢlanan kiĢilerin bu da olur mu diye tepki vereceğini,  
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Fakat bir süre geçtikten sonra da nasıl oluyor da geçmiĢte biz çocuklarımıza bu ürünleri 
yedirip içiriyormuĢuz diye kendilerine soracaklarını,  

Ġyi bir Ģey olduğunu kamuoyu anladığı zaman iyi olanın kamuoyunca desteklendiğini, 
sigaranın kanser üzerine olumsuz etkilerinin bulunduğunu, bununla birlikte sadece sigaraya iĢaret 
edilirse diğer etmenlerin masummuĢ gibi bir durumun ortaya çıkabileceğini, bu nedenle kanser 
üzerine eğilindiğini, kanserle ilgili onkologlardan oluĢan bir grupla toplantılar yaptıklarını, 
sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin bütün partilerin desteğiyle bu komisyonu kurmuĢ 
olmasından mutluluk duyduklarını, 

Kanserin Türkiye‘nin gelecekteki halk sağlığını, bütçesini, her Ģeyini en büyük risk 
altına alan bir olay olduğunu, uzmanların senede 150 bin yeni insanın kanser teĢhisiyle Türk 
nüfusunda yerini aldığını belirttiğini, bu düzeyin tedbir alınmazsa yarım milyona kadar 
çıkabileceğine iĢaret ettiklerini, bu komisyonun hakikaten Türkiye‘nin geleceği üzerinde çok 
önemli, çok ağırlıklı rol oynayacağını düĢündüğünü,  

Yalnız kamuoyunu bilinçlendirme değil, bürokrasiyi bilinçlendirme, yönlendirme, 
Meclisi, Hükümeti bilinçlendirme ve yönlendirme açısından komisyonun önemli olduğunu,  

Bir kanser tedavisinin ortalama maliyetinin en az yüz bin lira olduğunu ve bugün 150 bin 
kiĢinin bu tedaviye ihtiyacı olduğunu ve tedbir alınmadığı taktirde 500 bin kiĢi için yeterli bütçe 
bulunması gerektiğini, kanserden dolayı kaybedilen hayatlar, çekilen acılar, kaybedilen iĢgücü ve 
ekonomik kaybın yaratacağı yükün çok ağır olacağını,  

Yaptıkları çalıĢmalarda; kansere sebep olan etmenlerin sigara ile sınırlı olmadığını, 
ancak sigaranın en önemli etmenlerden olduğunu, tüketilen gıdalardan alınan risk faktörlerinin de 
sürekli olarak vücudu etkilediğini,  

Sürekli sigara yasağı demekle yetinilmemesi gerektiğini, komisyon raporunda her 
bakanlığa yönelik direktifler olması gerektiğini, bu direktifler içerisinde en önemlisinin Millî 
Eğitim Bakanlığına verilmesi gerektiğini, doktorların bir çocuğun eğitiminin sekiz ila on yaĢında 
bittiğini, yani bir çocuğun karakteri, düĢüncesi, davranıĢının Ģekillendirilmesi açısından on yaĢının 
sınır olduğunu, bu yaĢtan sonra yerleĢenleri değiĢtirmenin zor olduğunu söylediklerini,  

Millî Eğitim Bakanlığınca ilkokul öncesi ve ilkokulda hem iyi beslenme ve sigaraya 
karĢı bilincin yerleĢtirilmesinin önemli olduğunu, hatta Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına yönelik 
direktiflerin de olması gerektiğini, alkolü kullanmamanın gerekçesinin keyfî değil, insanın 
kendisine zararı olduğu için olduğunu ve baĢkasına zararı olduğunu, bu durumun sigara için de 
geçerli olduğunu,   

Bu Komisyonun yaptığı araĢtırmanın sonuçlarının önemli olduğunu, bakanlıklara, kamu 
kurum ve kuruluĢlarına, YÖK‘e buradan çıkacak talimatlar olması gerektiğini ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir raporu olacağını,  

Meclis BaĢkanımızdan rapor çıktıktan sonra bunun takibi için bu komisyonun devamının 
istenebileceğini, yani bu Komisyonun amacının sadece bir rapor verilmesi ve gereği yapılsın 
demekle sınırlı olmaması gerektiğini, 

Bu Komisyonun görevinin Türkiye‘deki olağanüstü bir olayın araĢtırması, bir kazanın, 
büyük bir ihmalin, Ģunun bunun araĢtırılması olmadığını, bu görevin uzun bir süreç olduğunu,  
dolayısıyla uygulamanın izlenmesi için kanser araĢtırma komisyonunun sonuçları izleme 
komisyonuna dönüĢmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 

 

23 Haziran 2010 

Genel olarak Türkiye‘deki kanser hastalığı sorunu ve bu sorunu engelleme yöntemleri, 
tıbbi onkoloji ile önlenebilecek kanser türleri, kansere iliĢkin bulgu ve bilgiler ile konuya iliĢkin 
önerileri hakkında bilgiler alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 
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Prof. Dr. Tezer KUTLUK (Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ Kurumu Derneği) 
DSÖ verilerine göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kanserin insanlarda en çok ölüme 

yol açan hastalık olacağı, kanser verilerinde son yıllarda gözle görülür bir düzelme olduğu ve 
kanser kayıt merkezlerinin desteklenmesi gerektiği ifade edilmiĢtir.  

Son dönemlerde sigara yağı ile ilgili kanunun delinmeye çalıĢıldığı, bu kanuna yüce 
meclis olarak sahip çıkılması gerektiği, ABD‘de benzer yasakların etkisini 90‘ lı yıllarda gösterdiği 
ve 2000‘ li yıllarda ABD‘de kanser insidansında bir düĢüĢün görüldüğünü belirtilmiĢtir. 

Dünya Kanser Örgütü 2007 yılının sonunda 39 ülkede yaptığı Kanserle Ġlgili Bilgi ve 
DavranıĢlar isimli araĢtırma sonuçlarına, göre erkeklerde ülkemizde sigara kullanım oranının çok 
yüksek olduğu (% 54) ancak bununla beraber Batılı pek çok ülkede Ģu anda alkolle mücadelenin 
baĢladığı ifade edilmiĢtir. 

Ayrıca kanser tarama oranları açısından Türkiye‘nin iyi bir noktada olmadığı, 18 yaĢ 
üzerinde kanser tarama yaptıranların sadece % 7.5 oranında olduğu, ve KETEM‘ lerin bu 
kapsamda kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekliliği ifade edilmiĢtir.  

Kanser konusunda halkın farkındalık düzeyinin her geçen gün arttığı, Dünya Kanser 
Örgütü‘nün bu araĢtırmasına göre halkımızın % 24‘ünün halen kanseri tedavi edilemez diye 
görürken, % 23‘ünün ise bu konuda kararsız kaldığı, % 43‘ünün de cep telefonlarının kanser 
yaptığına inandığı ifade edilmiĢtir.  

Dünya Kanser Örgütü‘nün tüm ülkeler için yayımladığı on bir maddelik kanser 
deklearasyonu hakkında bilgi verilmiĢ ve yüce meclisin bu amaçları temel prensipte 
benimsemesinin önemi ifade edilmiĢtir. Bu deklearasyon maddeleri;  

12. Bütün ülkelerde etkin kanser kontrol programlarının oluĢturulması için, 
sürdürülebilir  sistemler yürürlüğe konulacaktır. 

13. Küresel düzeyde kanser yükünün ve kanser kontrolüne yönelik giriĢimlerin 
etkilerinin izlenmesi önemli derecede  iyileĢtirilecektir.  

14. Küresel  düzeyde tütün tüketimi, ĢiĢmanlık ve alkol tüketimi önemli derecede 
azaltılacaktır. 

15. HPV ve HBV virüslerinden etkilenen bölgelerde halk aĢılama programları 
kapsamına alınacaktır. 

16. Halkın kansere karĢı yaklaĢımları iyileĢtirilecek ve  bu hastalık hakkında 
gerçek dıĢı efsaneler ve yanlıĢ bilinenler düzeltilecektir. 

17. Tarama, erken tanı programları ve kanserin erken belirtileri konusunda halkın 
bilinçlendirilmesi ile çok sayıda kanser türüne erken dönemde tanı konulacaktır. 

18. Kanserde doğru teĢhis,  uygun tedaviler, destek bakım, rehabilitasyon 
hizmetleri ve palyatif bakıma eriĢim hakkı bütün hastalar için dünya genelinde iyileĢtirilecektir. 

19. Etkin ağrı kontrolü ağrı çeken tüm kanser hastaları için evrensel düzeyde 
eriĢilebilir olacaktır. (Türkiye‘de morfin ve diğer ağrı kesicilerin tüketimi olması gerekenin çok 
çok çok altında, ama bu sadece bizde değil birçok ülkede böyle.) 

20. Kanser kontrolünde farklı alanlarda hizmet veren sağlık profesyonelleri için 
eğitim  fırsatları önemli derecede artırılacaktır.  

21. Kanser kontrolünde uzman sağlık elemanlarının  görev yeri değiĢtirmesi 
önemli ölçüde azaltılacaktır.  

22. Kanserde yaĢam hızları tüm ülkelerde önemli derecede yükseltilecektir.  
Kanserle mücadelede önemli olan stratejinin birincil koruma olduğu, bu nedenle tütünle 

mücadele, obezite ve fiziksel aktivite, sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğu, özellikle de fiziksel 
aktivite konusunda Türkiye'nin kültürel ve ekonomik düzeyinin çok altında bir kapasitesi olduğu 
ifade edilmiĢtir. 

Restoranlarda, lokantalarda, marketlerde her tarafta yiyeceklerin kullanıcı dostu bir 
Ģekilde kalori içeriklerinin yazılması gerekliliği, çocukların okullarda, marketlerde bu kalori içeriği 
yüksek gıdaları kullanmasında kontrol anlamında önlemlerin alınmasının öneminden 
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bahsedilmiĢtir. Ayrıca, Türkiye‘de yetiĢkin bir insanın ortalama tuz tüketimi günlük 16-18 gram 
olduğu, olması gerekenin ise  5-6 gram olduğu ifade edilmiĢtir.  

Medya baskısı ile çevresel faktörlerin çok ön plana çıkarıldığı, ama mesela hava 
kirliliğinin tek baĢına kanserdeki etkisinin tüm kansere baktığımızda % 1 civarında, çevresel 
kimyasalların etkisinin ise % 3-4 civarında etkin olduğu belirtilmiĢtir. Ülke olarak tütünle 
mücadeleyi bırakıp, beslenmeyi, obeziyeti bırakıp çevresel kanserojenleri abarttığımızı ifade 
etmiĢlerdir.  

 
Prof. Dr. Fikri ĠÇLĠ (Tıbbi Onkoloji Derneği) 
Türkiye‘de yılda 160 bin kanseri görüldüğü, en sık görülen kanserin akciğer kanseri 

olduğu, akciğer kanserlerinin % 90‘ ının sigara ile iliĢkili olduğu ancak bununla beraber sigaranın 
meme kanseri baĢta olmak üzere en az yirmi bir kanser türünde etken olduğu hatta sigara içen 
babaların çocuklarında çocukluk dönemi kanserleri özellikle akut lösemi sıklığının yüksek olduğu 
vurgulanmıĢtır. Sigaraya baĢlama yaĢının dünyanın pek çok yerinde % 90 oranında on dokuz 
yaĢından önce olduğunu, bu nedenle hedef kitlenin okul çağı çocukların olması gerektiğini, önemli 
olanın bıraktırmadan çok baĢlamayı önleme olduğunu ifade etmiĢlerdir.  

Obezitenin bugün tek baĢına bir kanser risk faktörü olduğu, sağlıksız beslenmenin de  
(meyve sebze az tüketimi, kırmızı et fazla tüketimi, yağlı yiyecekler, ateĢte piĢirme, tuzlama 
tütsüleme vb.) obeziteden bağımsız olarak kanserojen etki gösterdiği belirtilmiĢtir. Alkolün kanser 
açısından doğurduğu riskler açısından kamuoyunun bilgilendirilmesi ifade edilmiĢtir. Çevresel 
faktörlerin (kirli içme suları, pestisitlerin ve diğer kimyasalların aĢırı kullanımı, radyasyon, cep 
telefonu) Türkiye‘de hangi oranlarda etkili olduğuna dair çok net bilgiler olmadığı ve bunların 
araĢtırılması gerekliliği ifade edilmiĢtir. Çocukluk döneminde aĢırı beslenme, Ģeker, çikolatanın 
aĢırı tüketilmesi ve fast food alıĢkanlığının önüne geçilmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır. Fakat en 
önemli mücadelenin sigara konusunda yapılması gerektiği, bunu % 10‘ lara doğru indirmekle 
kanser sıklığında önemli ölçüde bir azalma sağlanacağını ancak bu düĢüĢün de en erken takip eden 
on yıl içerisinde olacağı belirtilmiĢtir.  

Egzersizin bağımsız olarak pek çok kanseri önlediğinin bilimsel olarak ispat edildiği ve 
bunun toplumsal olarak desteklenmesi gerekliliği ifade edilmiĢtir. AĢırı güneĢ ıĢığından korunma 
yolları hakkında  topluma mesajlar verilmesi gerektiği belirtilmiĢtir.  

Ayrıca kanser taramalarında KETEM ler ile aile hekimliğinin (birinci basamak sağlık 
hizmetleri) birleĢtirilmesi gerekliliği ve kanser taramalarının (gaytada gizli kan, meme muayenesi, 
pap-smear, rektal muayene gibi) birinci basamak düzeyine entegre edilmesi gerekliliği ve tıp 
eğitiminde kanser taraması standartlarının öğretilmesinin zorunlu olması gerekliliği belirtilmiĢtir. 

Kanser Ģüphesiyle gelen hastanın tetkiklerine öncelik verilmesinin önemli olduğu ifade 
edilmiĢtir. Kanser tedavisi konusunda Türkiye‘nin çok ileri bir düzeyde olduğu ancak tedavi 
konusunda biraz israfa kaçıldığı, bunun SGK tarafından önlenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 
Türkiyede kanser konusunda yeterli olmasa da önemli miktarda çalıĢma yapıldığı, ancak bu 
araĢtırmaları organize edecek, bu araĢtırmaları rasyonel bir Ģekilde Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre 
yönlendirecek bir kanser araĢtırma enstitüsünün kurulmasının gerekliliği vurgulanmıĢtır. Mevcut 
sistemde ilaç araĢtırmalarına yönelik sponsorlukların çok az olduğu ve Sağlık Bakanlığının Ġlaç 
AraĢtırmaları Yönetmeliği‘nin kolaylaĢtırıcı yönde düzenlenmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır.  

 

25 Haziran 2010  

 
Kanserli hasta sayısı, ödemesi yapılan erken tanı tetkikleri, tedavi aĢamasında geri 

ödemesi yapılan tedavi yöntemleri, SUT kapsamında ödeme yaĢ aralığı, ödeme tekrar sıklığı, 
kanser ilaçlarının ruhsatlandırılma süreci, ruhsatlı kanser ilaçlarına iliĢkin sayısal veriler, yurt 
dıĢında ruhsatlı olup yurt içinde ruhsat verilmeyen ilaçlara iliĢkin bilgiler alınan bu toplantıda 
aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 
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Dr. Hasan ÇAĞIL (Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)  
KonuĢmacı ―Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

olarak, genel sağlık sigortası kapsamı içerisindeki kiĢiler için verilmekte olan sağlık hizmetlerinin 
bedellerini ödeyen, bunlarla alakalı kuralları, ödeme kurallarını tespit eden bir kuruluĢuz‖  ifadesi 
ile baĢlayan konuĢmasına SGK‘nin kanser hastalığı ile uygulamalarını aĢağıdaki Ģekilde 
özetlemiĢtir. 

- 5510 sayılı Kanun‘un uygulanmasıyla birlikte genel sağlık sigortası -sadece Ģu 
anda yeĢil kart ve bazı tutuklular gibi veya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde 
olanlar hariç- tüm vatandaĢlarımızı kapsamaktadır. 

- Teminat paketlerinin çok geniĢ bir kapsamı vardır,  dünyadaki birçok benzeri 
kuruluĢa göre çok geniĢ kapsamda hizmet verilmektedir. 

- Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Sağlık Bakanlığı ile birlikte yayınlanan bir 
tebliğ olup, bu tebliğde satın alınan, bedeli ödenen hizmetlerle ilgili kurallar belirlenip, yayınlanır. 
Hizmet sunucuları da bu tebliğin emirlerine göre hareket etmek mecburiyetindedir, hizmet 
sunucularıyla sözleĢmeler de bunun üzerine bina edilmektedir. 

- Özellikle baĢta kanser olmak üzere, kansere yönelik hastalıklar olmak üzere, 
ilave olarak da acil haller, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, yeni doğana verilen 
sağlık hizmetleri, organ doku ve kök hücre nakilleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi 
iĢlemler, diyaliz tedavileri ve kardiyovasküler cerrahi iĢlemleri için Kurumla sözleĢmeli olan 
sağlık hizmet sunucularının ilave ücret alma hakkı yoktur. Hiçbir Ģekilde kanser tedavilerinde 
(radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop tedavileri de dâhil olmak üzere) ilave ücret alma hakkı 
yoktur. (Kurumla sözleĢmeli özel sağlık hizmet sunucuları, vakıf üniversiteleri ve kamu 
üniversiteleri hastaneleri de dâhil.) Bununla alakalı olarak Kuruma gelen müracaatlarda 
sözleĢmenin gereği olan, para cezasından sözleĢme feshine kadar tüm cezalar uygulanmaktadır. 

- Sağlık Bakanlığının da uzun süreden beri bu belirlenmiĢ hizmetler için çok 
ciddi bir vatandaĢın lehine, kiĢilerin kendilerinin menfaatlerine olacak Ģekilde sağlık hizmet 
sunucularının çalıĢmalarını engelleyici mevzuatı da mevcuttur.  

- TartıĢmalı durumlarda Kurum, kendi hekimleri haricinde Sağlık 
Bakanlığı‘ndan ve üniversitelerden talep ettiği hekimlerle (gerçekten iddia edildiği gibi primer 
hastalığa bağlı bir sebebe mi yapılmıĢ, bu hastalıktan kaynaklanan bir komplikasyondan mı 
veyahut da farklı bir Ģey mi geliĢmiĢ) inceleme yapmaktadır. 

- Kurumun tüm sağlık hizmet sunucuları için senede en az iki kere olmak 
Ģartıyla rutin denetlemeleri vardır. 

- 5510 sayılı Kanunun 63‘üncü maddesi, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kiĢilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları hâlinde sağlıklarını kazanmalarını, iĢ 
kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin 
karĢılanması, iĢ göremezlik hâllerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek 
amacıyla kurumca finansmanı sağlanacak olan sağlık hizmetlerini belirlemiĢtir. Bu kanunla, 
kiĢilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, yine insan 
sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de genel sağlık 
sigortası hizmetleri kapsamına alınmıĢtır. Yine kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin, 
yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usullerinin bu hizmetlere iliĢkin Sağlık 
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerin de bildirilmesi amacıyla 
Sağlık Uygulama Tebliği yayınlanmaktadır. 

- 1 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010 Sağlık Uygulama Tebliği 
uyarınca hematolojik veya onkolojik malignensisi bulunan kiĢilerin ayakta tedavilerinde muayene 
katılım payı alınmamaktadır.  

- Özellikle kanserli hastalarımız için yerleĢim yeri dıĢına yapılan sevklerde 
istisnai bir düzenleme yapılmıĢtır. Kanser tedavisi ve/veya kontrolü için yerleĢim yeri dıĢına 
yapılan sevkler de tedavinin sağlandığı en yakın yere sevk Ģartı uygulanmamaktadır. Hastanın sevk 
edildiği yerleĢim yeri esas alınarak yol gideri ödenmeye baĢlanmıĢtır. 
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- 01/10/2008 tarihinde yayımlanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliği ile; 
kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında 50-69 yaĢ arası kadınlara her yıl yapılacak 
muayenelerinde iki yıl aralıklarla yapılacak mamografi çekimi gerek görülen vakalarda da meme 
ultrasonografisi, serviks kanser tarama programı kapsamında da 20 yaĢ üstü kadınlara her yıl 
yapılacak muayenelerde PAP smear, muayene ve PAP smear ve gerekli görülen vakalarda da 
kolposkopi tetkiki, kolorektal kanserler için 50-74 yaĢ arası erkek ve kadınlarda her yıl yapılacak 
olan gaitada gizli kan tetkiki, prostat kanserleri için 50 yaĢ üstü erkeklere her yıl yapılacak olan 
PSA tetkikleri, kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Kurum tarafından 
karĢılanmaya baĢlanmıĢtır. Ancak, KETEM‘ ler tarafından kanser erken tanı kapsamında yapılan 
tarama amaçlı iĢlemler, Sağlık Bakanlığı ile mutabakat sonucu yayımlanan 2010 SUT‘ ta, kiĢiye 
yönelik koruyucu sağlık hizmeti kapsamından çıkarılmıĢtır. Söz konusu tarama amaçlı iĢlemlerin, 
KETEM‘ ler tarafından ücretsiz olarak sağlanmasına devam edilmektedir. Bu noktada, önümüzdeki 
sene için KETEM‘ lerin Sağlık Bakanlığına verilen global bütçenin içerisinde farklı bir Ģekilde 
belirtilerek bu tarama hizmetleri hususunun da sistemin içerisine alınması düĢünülmektedir. 

- Yine erken tanıya yönelik tarama amaçlı olmayan tüm iĢlemler (kolposkopi, 
mamografi, meme ultrasonografileri, prostat spesifik antijen, gaitada gizli kan araması, servikal 
veya vajinal sitoloji tetkikleri) de Kurumca karĢılanmaktadır. 

- Ayaktan tedavilerde ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılan 
onkolojik ön tanı/tanı konulmuĢ hastalara iliĢkin sağlık hizmet bedelleri de vaka baĢı ödeme 
uygulamasına dâhil edilmemiĢtir ve hizmet baĢına ödeme yöntemiyle yapılan tüm iĢlemler 
ödenmektedir. 

- Sintigrafi, SPECT, PET gibi iĢlemlerin tekrarlarında daha önceden 
uygulanmakta olan gün sınırlamaları 2010 SUT‘uyla kaldırılmıĢtır. Sadece PET çalıĢmalarında, 
tekrar yapılabilmesi için üç ay geçmiĢ olma Ģartı aranmaktadır. Ancak kanser tedavisi yanıtının 
belirlenmesi amacıyla ve nüks Ģüphesi nedeniyle erken dönemde yapılacak PET çalıĢmaları için bu 
Ģart aranmamaktadır.  

 
Dr. Saim KERMAN (Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) 
Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (ĠEGM)‘nün kanser tedavisinde 

kullanılan ilaçların ruhsatlandırılması iĢlemi hakkında bilgi vererek sunumuna baĢlayan konuĢmacı 
bu konuda Ģunları ifade etmiĢtir: 

― ĠEGM ilaçların ruhsatlandırma iĢlemini gerçekleĢtirmektedir. Kanser ilaçları, üretim 
yeri denetimi, ruhsat baĢvurusu, teknik değerlendirme, analiz ve fiyatlandırma iĢlemlerini 
müteakip pazar izni almaktadır. Bunların hepsi standart iĢlemlerdir. Sadece diğer ilaçlardan farklı 
olarak bunlar bir klinik komisyonda ayrıca incelenmektedir. Bu komisyon yasal olarak 2003 
yılında değiĢen yönetmelikle beraber kurulmuĢ olup, her hafta toplanmakta ve yeni ilaçların ruhsat 
müracaat değerlendirmelerini, ruhsatlı ilaçların yeni endikasyon taleplerinin değerlendirilmesini ve 
endikasyon dıĢı ya da ruhsatsız ilaçların hastalarda kullanımı için yapılan baĢvuruların 
değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ġlgili yönetmelik 2001/83 sayılı Avrupa direktifiyle uyumludur. 
Ruhsatlandırma iĢlemleri sonucunda gerek imal gerekse ithal bütün ürünlerin kalite koĢulları 
uluslararası standartlara çekilmektedir. Teknik değerlendirmede de Komisyon Ģu hususlara özel 
önem vermektedir: BaĢvuru sahibinin kanıt niteliğinde olacak randomize çalıĢmalarının bilimsel 
değerini tartıĢmaya açmakta, randomize faz III çalıĢmalarında kontrol grubuna göre ilaç kolunun 
yararının olup olmadığını tespit etmekte, bir çeliĢki olmadığını bu çalıĢmalarda ortaya koymaya 
çalıĢmaktadır. Bununla ilgili eğer herhangi bir Ģekilde ruhsat komisyonunun olumsuz kararı olursa, 
firmayla da tartıĢma ortamına açılmaktadır. 

Ülkemizde kanser tedavisinde kullanılan ruhsatlı ürünlere baktığımızda, 97 etkin madde 
bulunmaktadır ve bunlara ait 374 preparat ruhsatlandırılmıĢtır. Ruhsatlı ürünlerde son iki yılda 13 
tane preparatın ruhsatı iptal edilmiĢtir. Bunların dört tanesinin bir endikasyon muadili mevcuttur,  
dokuz tanesinin de bire bir eĢdeğeri vardır. Dolayısıyla ruhsat iptalleri nedeniyle hastalarımız 
mağdur olmamıĢtır.‖  
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Ayrıca, IMS (ecza depolarından eczanelere çıkan miktarı ifade eden bir veri tabanı) 
verilerine göre yıllar itibarıyla (2004-2006 yılları arası dönemde) ilaç kullanımını değerlendiren 
konuĢmacı, kutu olarak yaklaĢık olarak üç kata yakın bir artıĢ, ederde ise yaklaĢık olarak altı kata 
yakın bir artıĢ görüldüğü ve ĠEGM‘nin on üç baĢlık altında izlediği ilaç grupları arasında en hızlı 
büyüyen ilaç grubunun kanser ilaçları olduğu ifade edilmiĢtir. 

Türkiye‘de ruhsatı olmayan ilaçların da 1262 sayılı Kanunun geçici 7‘nci maddesi 
uyarınca Ģahsi tedavi bazında, ticarete çıkmamak koĢuluyla ithalat izni verildiğini söyleyerek, 
bunun için gerekli Ģartlar ve gerçekleĢtirilen prosedür hakkında bilgi vermiĢtir. BaĢvuruları 
bilimsel değer taĢıyan ruhsatsız ilaçların Türk Eczacıları Birliği (TEB) aracılığı ile hastaya 
ulaĢtırıldığı ve hastaların mağduriyet yaĢamaması için 2006 yılında TEB‘e verilen ön ithalat izni 
ile aylar itibariyle oluĢabilecek reçetelerin tahmin edilerek TEB tarafından ilacın hastaya teslim 
edilmek üzere hazır halde bulundurulmakta olduğu belirtilmiĢtir. 

―Endikasyon DıĢı ve YurtdıĢı Kaynaklı Ġlaç Kullanımı‖  kapsamında, 2008 yılında 80 
ayrı endikasyonda 3832 vakaya, 2009 yılında ise aynı endikasyonlar için 6317 vakaya izin 
verildiği ve 3832 vaka için 15.744.302 TL, 6317 vaka için 16.022.465 TL sosyal güvenlik 
harcaması gerçekleĢmiĢ olduğu ifade edilmiĢtir. 

Sunumunun sonunda ―yetim ilaçlar‖  konusuna da değinen konuĢmacı tarafından, 
üzerinde çalıĢılmakta olan düzenleme ile az tüketilen ilaçların ülkemizde üretimi için teĢvikler 
(ruhsat prosedüründe hızlandırma, harç muafiyetleri, ürünün özelliğine göre muafiyetler, fiyat 
avantajı) oluĢturulmasının arzu edildiği belirtilmiĢtir.  

 

30 Haziran 2010 

 
Türkiye‘de meme kanseri vakalarıyla ilgili veriler ve tedavi süreci ile Türkiye‘de prostat 

kanseri vaka verileri ve tedavi süreci ilgili bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara 
değinilmiĢtir. 

 
Prof. Dr. Vahit ÖZMEN (Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu) 
Türkiye‘deki ve dünyadaki meme kanserinin durumuyla ilgili konuĢmasında; meme 

kanserinin, çok sık görülen bir kanser türü olduğunu, bu hastalığın hedef popülasyonun kadınlar 
olduğunu ancak kadınların bunun farkında olmadığını, Dünya Sağlık Örgütünün 2002 yılında 
yaptığı bir araĢtırmada; tüm dünyada 1 milyon 150 bin yeni meme kanserli hasta ve 411 bin ölüm 
olacağının hesaplandığını, 2020 yılı için 2,5 milyon yeni hasta ve 800 bin civarında ölüm olarak 
tahminde bulunulduğunu,  Türkiye‘de bu konuda çok sağlıklı istatistikler olmamakla birlikte, son 
on yıldır ciddi araĢtırmalar yapıldığını, 1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yapılan bir 
çalıĢmada; Ġzmir‘de, meme kanseri sıklığının 100 binde 24 olarak hesaplandığını, Kanserle SavaĢ 
Daire BaĢkanlığı ile birlikte yaptıkları çalıĢmalarda bu oranın bu yıl içerisinde 100 binde 50‘ye, 
yani 18 bin yeni hastaya ve yaklaĢık 6 bin meme kanserinden ölüme ulaĢacağının hesaplandığını,  

2020 yılında gerek Türkiye‘nin yaklaĢık yıllık % 1,45 nüfus artıĢı, gerekse meme 
kanserinin yaklaĢık yılda % 5‘ lik artıĢı dikkate alındığında; yaklaĢık 37 bin 500 yeni meme 
kanserli hastayla karĢılaĢılacağını yaklaĢık 12 bin 500 civarında meme kanseri nedeniyle ölüm 
olacağının tahmin edildiğini,  bu rakamların ailesiyle, kadının çevresiyle ve toplumla, ekonomik 
yüküyle karĢılaĢıldığı zaman çok önemli bir rakam olduğunun fark edileceğini, dünyada her 4 
kadın kanserinin 1‘ inin memede yerleĢtiğini, geliĢmiĢ ülkelerde beĢ yıllık sağ kalım oranı %  90 
civarında iken, geliĢmekte olan ülkelerde bu oranın %  57-60 civarında olduğunu,  

Tüm dünyada mortaliteye, yani ölüm oranına bakıldığında; Amerika‘da, Batı Avrupa‘da, 
Avustralya‘da meme kanseri ölüm oranları % 25 civarında iken, yani bu kanser tanısını alan her 4 
kadından 1‘ i kaybedilirken, ülkemizin de içinde olduğu Asya, Afrika ve Güney Amerika‘da her 4 
kadından 2‘sinin meme kanseri nedeniyle kaybedilmekte olduğunu, yani geliĢmekte olan ülkelerde 
ölüm oranıın geliĢmiĢ ülkelerin 2 katına yakın olduğunu, geliĢmiĢ ülkelerde erken tanı ile meme 
kanserinden ölümlerin azaltıldığını,  
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Ülkemizle ilgili olarak, Ġstanbul Tıp Fakültesindeki arĢive göre beĢ yıllık sağ kalım 
oranının % 82, Diyarbakır‘daki oranın ise % 65 civarında olduğunu ve bunun oldukça düĢük bir 
rakam olduğunu,  

Tüm meme kanserlerinin % 55‘ inin geliĢmiĢ ülkelerde, % 45‘ inin ise geliĢmekte olan 
ülkelerde görüldüğünü, Amerika‘daki oranın yüz binde 100‘ün üzerinde, Batı Avrupa‘da yüz 
binde 85, Türkiye‘de ise yüz binde 50 civarında olduğunu, Asya ve Afrika‘da bu oranın % 20-25 
arasında olduğunu, 

Meme kanseri tedavisinin çok pahalı olduğunu, bu hastalığın erken tanısının meme 
kanserinde kemoterapiye ihtiyacı ortadan kaldırarak hem Türk ekonomisine hem de hastaların 
sağlıklı yaĢamalarına katkıda bulunacağını,  

Tarama mamografisi sayesinde meme kanserli hastaların yaklaĢık % 75‘ inde çok erken 
evrede tanı konulabildiğini, tedavideki geliĢmeler ve meme kanseri sıklığının, özellikle 
menopozdaki kadınlarda hormon replasman tedavisinin azalmasıyla birlikte, Amerika‘da yaklaĢık 
% 12‘ lik sıklık azalmaının görüldüğünü,   

Ülkelerin geliĢmiĢ ülke grubuna katılımıyla meme kanseri sıklığının arttığını, ancak geri 
kalmıĢ ülkelerde tanının geç konulması, yetersiz ve eksik tedaviler nedeniyle mortalite oranının 
yüksek olduğunu,  geliĢmekte olan ülkelerde meme kanseri sıklığının artıĢ nedenlerinin baĢında 
yaĢam süresinin uzaması ve yaĢam tarzının Batı‘ya benzemesinin geldiğini,  

Türk toplumuna, özellikle Batı Türkiye‘de, Ġstanbul ve Ege‘de yaĢayan kadınlarımıza 
bakıldığında; iĢe girme, çalıĢma zorunluluğu evlilik yaĢının ilerlemesi, geç doğuma, az doğum 
yapmaya, az laklasyon, erken adet görme ve geç menopoz, hormon kullanım süresinin uzaması, 
doğum kontrol hapının uzun süre kullanılması ve diyet, özellikle fast foodlarla, yağlı ve hayvansal 
proteinlerle beslenmeye bağlı olarak meme kanseri riskinin arttığının bilindiğini, az egzersiz, stres 
ve yaĢamın güçleĢmesinin de bu artıĢta rol oynadığını belirttikten sonra Ġstanbul Tıp Fakültesi 
olarak yürüttükleri çalıĢmalar hakkında bilgi vermiĢtir.   

Bu kapsamda; 
Ġstanbul-BahçeĢehir‘de yaptıkları ve The Breast Healt Global Initiative tarafından en 

baĢarılı proje seçilen çalıĢmalarında; kırk- altmıĢ dokuz yaĢ arasındaki yaklaĢık bin kadının meme 
sağlığı ve meme kanseri hakkındaki bilgi tutum ve davranıĢlarını ölçmeye çalıĢtıklarını, araĢtırma 
yapılan bölgedeki kadınlardan mamografi çektirenlerin oranının yaklaĢık % 50 olduğunu, düzenli 
jinekolojik muayene olanlarının doktorunun tavsiyesiyle meme taraması da yaptırdığını ve kadın 
doğum uzmanlarının meme kanseri tanısında önemli bir rol üstlendiğini, çalıĢma kapsamında; 
2008 yılında 19 bin hanede 4 bin 500 civarında tarama yapılacak kadının kayıt altına alındığını, 
2009 yılında 1.181 kadının tarandığını, Haziran 2010 itibariyle 3.112 kadına ulaĢıldığını, bin 
kadında en sık görülen kanserin meme kanseri olduğunun tespit edildiğini, bunu daha az sıklıkla 
serviks ve diğer kanserlerin izlediğini, kadınların meme kanseri ile ilgili bilgileri öncelikle 
doktordan aldıklarını, medya kanalı ile de bilgi sahibi olduklarını, Sağlık Bakanlığının uyguladığı 
kanser farkındalığı tanıtım programlarının yararlı olacağı kanısında olduklarını,  

Yaptıkları bir diğer çalıĢmada; Türk kadınlarında meme kanseri risk faktörlerinin 
ölçümünün yapıldığını, meme kanseri olan ve olmayan kadınların karĢılaĢtırıldığını, bu çalıĢma 
sonuçlarına göre Türkiye‘de kürtaj yaptıran kadınlarda meme kanseri sıklığının daha fazla 
olmasının dikkat çekici olduğunu,  

Ayrıca, meme kanseri kayıt programını yürüttüklerini, 2001 yılında kurulmuĢ olan  
federasyonun 2005 yılından beri tüm Türkiye‘deki meme kanserlerinin taranmasına, kayıt altına 
alınmasına baĢladığını, bu program kapsamında bütün illeri dolaĢarak eğitim programlarının 
uygulanmaya baĢlandığını, Bursa‘da, EskiĢehir‘de, Sivas‘ ta eğitim verildiğini,  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniğinde 4.000 civarında düzenli takip edilen hasta 
olduğunu, Meme Hastalıkları Federasyonunun yaptığı çalıĢmalar ile  Diyarbakır‘dan Ġzmir‘e, 
Adana‘dan Sivas‘a, Ġstanbul‘a tüm merkezlerde yaklaĢık 15 bin meme kanserli kadının kayıtlarının 
mevcut olduğunu,  
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Mevcut kayıtlara göre; meme kanseri sıklık oranının Doğu Anadolu‘da yaklaĢık yüz 
binde 25, batıda yüz binde 50 olduğunu, Doğu Anadolu‘da oranın düĢük olmasında bu bölgedeki 
taramaya gelen hasta sayısındaki azlığın da etmen olduğunu,  Diyarbakır, Ġstanbul, Ġzmir‘de 
gerçekleĢtirilen çalıĢmalara göre; meme kanseri tanısının Doğu Anadolu‘da, Diyarbakır‘da ileri 
evrede konulduğunu, bu durumun Hindistan‘a benzediğini, Hindistan‘da da lokal ileri meme 
kanseri oranını % 70 civarında olduğunu ve Doğu Anadolu‘da da maalesef bu düzeyde olduğunu, 
Batı Anadolu‘da lokal ileri meme kanseri oranlarının daha düĢük olduğunu, Ġstanbul Tıp 
Fakültesindeki verilere göre % 13 civarında olduğunu, Ġzmir ve Antalya‘da ise 15-20 civarında 
olduğunu belirtmiĢtir.   

Türkiye‘nin genelindeki uzman durumu ile ilgili bilgilendirme bölümünde de;  
Kayıtlra göre; Türkiye‘de aktif görev yapan 3 bin 500 civarında genel cerrahi uzmanı 

olduğunu, bu sayının yetersiz olduğunu, medikal onkolog sayısı açısından önemli bir sorun 
olduğunu, ancak bu alanda olumlu geliĢmelerin de bulunduğunu, 1.200 radyolog, 400 civarında 
radyoterapist, 1.300 patolog, 60 terapi merkezi olduğunu,  

Ġngiltere‘de, Amerika‘da çok iyi eğitim almıĢ, bu konuda özel kurslardan geçmiĢ, 
sertifikalı  hemĢirelerin ve sağlık çalıĢanlarının bu konuda görev alabildiğini, ülkemizde de 
özellikle hekimlerin az olduğu bölgelerde, sağlık ocaklarında bu tip bir uygulamanın yararlı 
olabileceğini,  

Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi oranının bir ülkenin geliĢmiĢliğini göstermede 
önemli olduğunu, Ġstanbul Tıp Fakültesinde meme koruyucu cerrahi oranın % 60 düzeyinde iken 
Doğu Anadolu‘da bu oranın sıfıra yakın olduğunu, bunun Doğu Anadolu‘da meme kanserine geç 
tanı konduğu anlamına geldiğini ve meme kanserinin genellikle mastektomi  (memenin alınması) 
ile tedavi edildiğini,  

Yaptıkları çalıĢma sonuçlarına göre; Doğu Anadolu‘da, Diyarbakır‘da beĢ yıllık sağ 
kalımın % 60, Ġstanbul Tıp Fakültesinde %  85, Ege‘de %  80 civarında olduğunu,  

Türkiye‘deki 15 bin meme kanserli hastaların yaĢları açısından yaptıkları 
değerlendirmede meme kanserli kadınların yaĢının genç olmasının dikkat çekici olduğunu, Batı 
Avrupa‘da ve Amerika‘da kırk yaĢ altında meme kanserli kadınların tüm kadınlara oranı % 5 
civarında iken Türkiye‘de bu oranın % 20 olduğunu, bunda Türkiye‘de genç popülasyonun yüksek 
olmasının etmen olduğunu, çalıĢma sonuçlarına göre Diyarbakır‘da kırk yaĢ altı kadın oranı % 80, 
Van‘da % 70-80 olduğunu, dolayısıyla genç kadınlarda rölatif bir yükseklik görüldüğünü, ÇalıĢma 
kapsamında hangi faktörlerin genç kadınlarda daha fazla meme kanseri görülmesine neden 
olduğunun da araĢtırıldığını, bu kapsamda ilk adet yaĢı, doğurganlık, kürtaj sayısı, aile hikâyelerin 
araĢtırıldığını,  

Meme kanserinde doğum yapmamanın bir risk faktörü olduğunu, doğum sayısının meme 
kanseri riskini arttırmadığını,  

Türkiye‘de meme kanseri teĢhisinin tümör çapının 2,7cm olduğunda konulduğunu, arzu 
edilenin 1 cm civarında olduğunu,   

Tanı sırasında evreye bakıldığında; erken meme kanseri, yani henüz koltuk altına 
ulaĢmamıĢ olan evre 1 düzeyinde vaka tespiti araĢtırma yapılan 15.000 kadında % 25 olarak tespit 
edildiğini, bu oranın Batı‘da % 75-80 düzeyinde olduğunu,  

Batı toplumunda premenepozal, yani menopoza girmeyen, meme kanserli kadınların 
oranı % 25 civarında iken Türkiye‘de bu oranın % 50 civarında olduğunu, ülkemizde cerrahi  
tedavide mastektomi (memeyi alma) ameliyatlarının ağırlıkta olduğunu, yapılan operasyonların 
üçte ikisini (2/3) oluĢturduğunu,  

Avrupa Birliğinde meme kanserinin erken tanısı, taraması ve etkin tedavisi için 
yayınlanan rehberde yapılması gereken çalıĢmaların ― taramaya toplum tabanlı davet, hedef kitle ve 
sağlık çalıĢanlarının eğitimi, çekirdek kadronun, cerrah, radyolog, patolog ve personelin eğitimi, 
çalıĢma yoğunluğunun ve Ģeklinin denetimi, multidisipliner ekipteki diğer uzmanların eğitimi, 
hedeflerin, performans göstergeleri ve düzeninin belirlenmesi ve düzenli denetimi,  tedavi öncesi 
ve sonrası multidisipliner toplantılar,  tedavi öncesi ve sonrası tüm dataların, bilgilerin 
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kaydedilmesi ve değerlendirilmesi ve dünya standardına uygun meme ünitelerinin oluĢturulması 
ve kredilendirilmesi‖  Ģeklinde açıklandığını,    

Meme kanserinin ülkemizde en sık görülen kadın kanseri olduğunu, sıklık, tanı sırasında 
evre ve tedavilerin bölgelere göre önemli farklılıklar gösterdiğini, batı ülkelerine göre daha 
olmakla birlikte, Balkan ülkeleri ve Orta Doğu‘dan çok daha iyi durumda olduğumuzu, 

Amerika‘da cerrahların da ultrasonografi yaptıklarını, ülkemizde de cerrahların kurstan 
geçirilerek muayeneyi yapabileceğini, kadın doğumcuların meme muayenesini ve mamografiyi 
asgari ölçüde bilmesi gerektiğini, 

Film çekilmesi sırasında verilen radyasyon dozunun 0,1 rat, bir mamografi iĢlemi 
sırasında memenin aldığı radyasyon dozunun ise 6.500 rat olduğunu, alınan radyasyon dozunun 
fazla olmadığını, 

Amerika‘da her yıl radyasyon veren tüm kuruluĢların denetlendiğini, Türkiye‘de de bu 
uygulamanın yapılması gerektiğini, Türk Radyoloji Derneğinin Sağlık Bakanlığıyla müĢterek 
olarak bu denetlemeyi yapmak zorunda olduğunu,  

Kadınlarda ailesel faktörlerin olması durumunda yani genetik faktörler söz konusu ise 40 
yaĢın altında da meme kanseri taramasının yapılması gerekebileceğini,  

Erkeklerde de meme kanserinin oluĢabileceğini, erkekte meme kanseri daha geç fark 
edildiği için ölüm oranının daha yüksek olduğunu ve tedavisinin kadındakine benzer olduğunu,  
aynı ilaçların kullanıldığını ve etkinliğinin de benzer düzeyde olduğunu,  

Meme kanserinde aĢı tedavisinin (Herceptin) henüz tartıĢma aĢamasında olduğunu, bu 
tip tedavinin yıllık maliyetinin 75-80 bin TL olduğunu, bunun devlete önemli bir yük getirdiğini, 
yine de devletin 9 haftalık tedaviyi ödemeye çalıĢtığını, özellikle yüksek risk grubundaki kadınlara 
aĢı tedavisinin önemli olduğunu,  

Tedavide Tamoxifen kullanılabildiği, ancak menapoz döneminde aromataz 
inhibitörlerinin  kullanıldığını, egsersiz ve diyetin kilo alımında ve kanser riskinin azaltılmasında 
önemli olduğunu, 

Uzun süre süt vermenin meme kanseri oluĢma riskini azalttığına dair kanıtların 
bulunduğunu ifade etmiĢtir.  

 
Prof. Dr. Haluk ÖZEN (Üroonkoloji Derneği) 
 Prostat kanseri ile ilgili sunumunda; Ürolojik kanserler deyince; prostat, mesane, böbrek 

ve yumurta kanserlerinin anlaĢıldığını, bunların arasında prostat kanserinin ayrı bir yeri olduğunu, 
Batı toplumlarında erkeklerde görülen kanserler arasında bir numaralı kanser olduğunu, erken 
tanının çok önemli olduğunu,  

Diğer taraftan, Amerika‘da erkekte bir numaralı kanser iken Japonya‘da sonuncu kanser 
olduğunu, yani ırki olarak çok ciddi değiĢiklik içeren bir kanser türü olduğunu, bir Japon‘un 
prostat kanseri olma ihtimali ile bir Amerikalının prostat kanseri olma ihtimali arasında 40 kat fark 
olduğunu, dolayısıyla, ülkemizin rakamlarını değerlendirirken ülkemizin rakamlarına sahip 
olunması gerektiğini, 

Bu konudaki çalıĢmalarda; üç ana konuya eğilmek gerektiğini, bunların; bu kanseri 
önleyebiliyor muyuz?, Erken tanıyabiliyor muyuz?, Tedavisini iyi yapabiliyor muyuz? Ģeklinde 
özetlenebileceğini,  

Kanseri önlemenin, yani korunmanın çok önemli olduğunu,  bu alanda çok ciddi 
çalıĢmalar olmakla birlikte, bugün itibarıyla önleme açısından iyi bir noktada olunmadığını, yani 
bu kanserin Ģu anda dünyada önlenemediğini, bu nedenle de erken evrede yakalanmasının önemli 
olduğunu, prostat kanserinin erken teĢhisinde kan tarama yönetimin kullanıldığını,  

Erken tanıda muayenenin önemli olduğunu, bu nedenle rol modellerin öne çıkarak, 
prostat muayenesi ve kan aldırmada topluma öncü olması gerektiğini,  

Prostatın iki tane hastalığı olduğunu, birincisinin kırk yaĢın üzerinde her erkekte olan, 
yani prostatın normal büyümesi olduğunu, ikincisinin ise prostat kanseri olduğunu,  

ABD‘de yılda 223.000 yeni kanser tanısının konduğunu ve 28.000 kiĢinin de prostat 
kanserinden öldüğünü, yani yaygın görünen bir hastalık olmakla birlikte, çok hızlı seyretmeyen, 
yani çabuk ölümle sonuçlanmayan bir hastalık olduğunu,  
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Ülkemizdeki verilere göre 2002‘ye kadar erkeklerde prostat kanserinin beĢinci sırada, 
akciğer kanserinin ise birinci sırada olduğu, ikinci sırada ise mesane kanserinin bulunduğunu,  

Kanda Prostat Spesifik Antijen (PSA) testinin prostat kanserlerinin erken teĢhisinde 
yararlı olabileceği, ancak sonrasında kiĢinin anormallerine biyopsi gerektiği, ultrason yapılması 
gerektiğini, Türkiye genelinde prostat kanseri insidansının bilinmediğini, 

Üroonkoloji Derneğinin projelendirdiği, Sağlık Bakanlığı Kanser Kayıt Dairesinin 
desteklediği, bir firmanın lojistik ve maddi destek sağladığı çalıĢmada; toplamda 6693 olgu 
sayısına ulaĢtıklarını, yapılan çalıĢma sonucunda prostat kanserinde belirgin artıĢ olduğunu, prostat 
kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra 2. sıraya yerleĢtiği ve mesane kanserinin üstünde 
çıktığının belirlendiğini, 

Daha önce Asya ülkelerinden biraz fazla prostat kanseri görürken, Ģimdi Akdeniz 
ülkeleri ile aynı oranda görüldüğünü, 

Mesane kanserinin de akciğer kanserinde olduğu gibi direkt olarak sigaraya bağlı 
olduğunu, artık kadınlarda da mesane kanserinin önemli olduğunu, yirmi yıl öncesinde mesane 
kanserinde kadın-erkek oranı 11/1, yani 11 erkek, 1 kadın iken bu oranın günümüzde 5/1 olduğu, 
Avrupa standardına çok yaklaĢtığımızı, bunda kadınlarımızın da daha çok sigara içilmesinin etmen 
olduğunu,  

Prostat kanserinde olduğu gibi böbrek kanserinin de tedavisinin olduğunu, yumurtalık 
kanserinin tedavi edilebilir bir kanser modeli olarak kanserler arasında zaten çok özel bir tür 
olduğunu,  

Günümüzde ultrasonla tarama arttığı için böbrek kanserinin daha erken dönemde tespit 
edilebildiğini ifade etmiĢtir.  

 
02 Temmuz 2010 

 
Kanser hastalığının tıbbi onkoloji ile tedavisi, Kanser hastalığı ile ilgili verilen eğitim, 

yan dal bölümleri ve bu bölümlerde verilen eğitim ilgili bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki 
konulara değinilmiĢtir. 

 
Ġsmail ÇELĠK (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)  
Kanserden korunma bilimi: prevantif onkoloji ile ilgili sunumunda; Medyada bilim dıĢı 

çok sayıda haberlere yer verildiğini, bir gıdanın ya da içeceğin tamamen kanseri önlediğine dair 
haberlerin doğru olmadığını, 

Kanser olmak için ısrar edilmesi gerektiğini, aynı yanlıĢın yirmi sene boyunca yapılması 
gerektiğini, sigaranın bunun çok iyi bir örneği olduğunu, dolayısıyla katkı maddesi gibi günlük 
alımın içinde olan bir Ģeyin doğrudan kanser yapmasının söz konusu olmadığını,   

Genetik faktörlerin kanserin sebeplerinde binde 1‘den az role sahip olduğunu,  
Genelde kanserin sebeplerinin beslenme ya da hayat alıĢkanlıklarımızla iliĢkili olduğunu, 

beslenme alıĢkanlığındaki hataların çok önemli olduğunu, Türkiye‘de söz konusu olmasa da 
enfeksiyonun,  HPV‘nin Brezilya gibi cinselliğin çok serbest olduğu, çok eĢliliğin çok yaygın 
olduğu, kondom kullanılmadığı, sünnetin olmadığı yerlerdeki enfeksiyonun dünyadaki kanserlerin  
beĢte birinden (1/5) sorumlu olduğunu,  

Yakın gelecekte Türkiye‘de de sorun olacağı düĢünülen ĢiĢmanlığın Amerika‘da sorun 
olduğunu, yine alkolün kanserde önemli bir risk faktörü olduğunu, sigaranın da en önemli 
etmenlerden olduğunu,  

Türkiye‘de erkeklerin sigara içme oranının yüksek olduğunu ve akciğer kanseri 
açısından dünyada otuz saniyede bir yeni akciğer kanseri teĢhisinin konulduğunu, Türkiye‘de ise  
her yirmi dakikada 1 yeni akciğer kanseri vakasının tespit edildiğini, sigara olmasa idi bu durumun 
olmayacağını,  

Kanserle mücadelede rol modellerinin ve KETEM‘ lere kurulacak olan sigara bırakma 
ünitelerinin önemli olduğunu,  



- 742 - 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 648) 
 

Tüketilen gıdalardan et ürünlerinin yani kırmızı et ve onların iĢlenmiĢ türlerinin 
kanserojen olduğunu, yağların, orijini ne olursa olsun kanser riskini arttırdığı, tuzun mide 
kanserinin en önemli faktörlerinden biri olduğunu, turĢu tüketiminin tuz alımında önemli bir etmen 
olduğunu, mide kanseri açısından Ġran‘a, bağırsak kanseri açısından Avrupa‘ya benzediğimizi,  

Tuz tüketiminin Avrupa ortalamasının 6-7 gr düzeyinde olduğunu, Türkiye‘de ise bu 
değerin bölge bazında 20 grama kadar yükseldiğini, bu hali ile en çok tuz tüketen ülkelerden biri 
olduğumuzu,  bu düzeyin kanserle iliĢkilendirilmesi ile ilgili net bir bilgiyi henüz bilmediklerini, 
yine de bu düzeyin kardiyovasküler riski çok arttırdığını, 2008‘deki iyotlu tuz kampanyasından 
sonra ―Niye bu kadar iyot verdik, tiroit kanserleri mi yaptı?‖  dedikodusunun da olduğunu,  

Ġçme sularında arsenik olması durumunda bu suyun ciddi bir kanserojen olduğunu, 
suyun arsenikli bileĢiklerin bulunduğu tabakalardan eldesi durumunda bu riskin bulunduğunu, 
Tayvan, Amerika, Brezilya, ġili gibi ülkelerin içme sularında eskiden böyle bir kontaminasyon 
olduğu için arseniğe bağlı akciğer kanseri riski tanımlandığını, Türkiye‘de ise daha çok yüzey 
sularının içme suyu olarak kullanıldığını ve suyun elde edildiği katmanlarda bu tür bir arsenik 
yükü olmadığından kaynak sularından kaynaklanan bir kirlenmenin beklenmediğini, yine de 
ırmaklardaki arsenik düzeylerinin sürekli kontrolünün gerekli olduğu,  ayrıca bu sularda fabrika 
atıklarından, doğal atıklardan kontaminasyon olup olmadığının da araĢtırılması gerektiğini, 
ülkemizde bu konuda da çok ciddi çalıĢmalar yapıldığını ve paniğe gerek olmadığını, ayrıca 
bilimsel olarak zaten bu epideminin dünyada bittiğini,  

Damacanaların kanser etkisi ile ilgili olarak; plastiklerin erime ya da güneĢ ıĢığında 
kalarak yapıdaki bazı maddelerin suya geçmesi ile suyun kanserojen madde içerdiğine yönelik 
olarak Türkiye‘de bir çalıĢma olmadığını, Fransa‘da bu konuda çalıĢmaların yapılmıĢ olduğunu ve 
böyle bir bulguya rastlanmadığını, yine de  ihtiyatı elden bırakmamak gerektiğini, 

Lifli gıdaların, tam tahıllı ürünlerin kanserden koruyucu özelliğe sahip olduğunu, sebze 
meyveye kolay ulaĢabilen bir ülke olduğumuzu ve bu ürünlerin kanserden koruyucu özellikte 
olduğunu,   

Betakaroten içeren gıdaların koruyucu olduğunu, ancak, takviye (supplement) olması 
durumunda doğal olarak alınan miktarın 100 katı, 1000 katı alım söz konusu olduğundan 
betakarotenin akciğer kanseri riskini arttırdığı yönünde bulguların bulunduğunu, folatların 
koruyucu rolü olduğunu, ancak ABD‘de folatların ekmeğe konulduğunu ve bu uygulamanın 
kanser riski ile sonuçlandığını, yani yüksek dozlarda alımın istenilen etkinin tersi ile 
sonuçlanabileceğini,  

Pestisitlerin kanserde önemli olduğunu, geçmiĢte kullanılmıĢ olan DDT‘nin dünyanın en 
kanserojen ilacı olduğunu, bugün DDT‘nin yasaklı olduğunu ve kullanılmadığını, bittiğini, 
günümüzde kullanılan pestisitlerin kontrollü bileĢikler olduğunu, dünya ortalamasına göre 
Türkiye‘de pestisit kullanımının düĢük olduğunu, bu miktarın Fransa, Ġtalya, Hollanda ve 
Yunanistan‘ la  karĢılaĢtırıldığında; diğerlerinin on, yirmi, ellide biri düzeyinde bir kul lanım 
olduğunu, ülkemizde tüm bu geliĢmiĢ ülkeler ve Avrupa ile aynı pestisitin kullanıldığını, halen 
ülkemizde kullanımda olan pestisitlerin kanser yapıcı etkileri açısından kontrol altında olan 
bileĢikler olduğunu, yine de çiftçilerin bu maddeleri kurallara uygun kullanıp kullanmadığının 
araĢtırılması gerektiğini, pestisit üretiminin Avrupa olduğunu ve bu konuda Avrupa‘nın sessiz 
kaldığını,  

Etlerin mangalda piĢirilmesinin kanserojen etkiyi arttırdığını, etteki yağın direkt ateĢe 
tutulmasıyla kanserojen etkili polisiklik aromatik hidrokarbonların ortaya çıktığını, Avrupa ve 
Amerika‘da mangalda piĢirme ile ilgili olarak kömürle temasın önlenmesinin önerildiğini,   

Alkol tüketiminin  kanser oluĢumunda önemli bir etmen olduğunu, 
Dünya Sağlık Örgütünün kanserden korunma ile ilgili önerileri çerçevesinde; diyette 

meyve ve sebzeye ağırlık verilmesi gerektiğini, yağdan düĢük gıdaların yenmesi gerektiğini, lifli 
gıda tüketilmesi gerektiğini ve kırmızı etin haftada birden daha fazla yenmemesi gerektiğini, 
fiziksel aktivite yapılması gerektiğini, kilonun korunarak ĢiĢmanlamaktan kaçınılması gerektiğini,  

Anne sütünün çocukları ileride obez olmaktan koruduğunu ve emzirmenin anneyi meme 
kanserinden koruduğunu,  

Türkiye‘de HPV çok önemli bir risk olmamakla birlikte önemsenmesi gerektiğini,  
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Temmuz 2009‘da alınan sigara yasağına sahip çıkılması gerektiğini, ilkokul yaĢındaki 
öğrencilere ―Sağlıklı Beslenme ve Kanser‖  dersinin konularak küçük yaĢta bilincin geliĢmesinin 
sağlanması gerektiğini, yine güneĢ ıĢığından korunma, ĢiĢmanlamama eğitiminin önemli olduğunu 
ifade etmiĢtir.   

GDO‘nun kanser yaptığına dair bir bulgunun olmadığını,  GDO ile ilgili ―bağıĢıklık 
sistemini atlatarak bağıĢıklık sistemini etkilediği azalmaya yol açtığı yönünde yazıların da 
bulunduğunu, ancak bilimsel olarak da ispatlanmadığı sürece ―GDO kanser yapar‖  
denilemeyeceğini,  

Asbestle ilgili riskin solunumla mesleki maruziyet sonucu ortaya çıktığını, malzeme 
üretimi tamamlandıktan sonra temas ettiği ürün yada hava yoluyla bir riskin olmadığını, asbestli 
borudan suya geçiĢin olmadığını,  

Enfeksiyonlardan Hepatit B, C ve HPV dıĢında kanserojen bir etmenin olmadığını, tuzun 
kanser ile iliĢkisinin; salamuralı gıdaların nitrozamini nitrata çevirmesi yüzünden olduğunu ve 
nitrozamin mide kanserinde risk faktörü olduğunu ifade etmiĢtir.   

Prevantif onkoloji eğitimi ile ilgili olarak; 
Hacettepe Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesinde prevantif 

onkoloji bölümlerinin bulunduğunu, Hacettepe Üniversitesinde eğitimin pratisyen hekimlere 
master (yüksek lisans) programı ile verildiğini ve eğitim sonunda mecburi hizmete tabi 
olunmadığını, prevantif onkoloji uzmanlığının Sağlık Bakanlığının ―pratisyen doktor‖  kavramının 
dıĢında olmadığını belirtmiĢtir.  

 
Prof. Dr. M. Ġ. Safa KAPICIOĞLU (Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü) 
 Toplumumuzun yaĢam süresinin artmasıyla birlikte kalp hastalıkları, kanser, trafik 

kazaları ve kanserin çok önemli bir hastalık ve ölüm sebebi olduğunu, eğitiminin korunma, erken 
teĢhis ve tedavi aĢamaları olmak üzere üç boyutlu olduğunu, 

VatandaĢın eğitiminin önemli olduğunu, bu konuda Sağlık Bakanlığına büyük görevler 
düĢtüğünü ve Bakanlık bünyesindeki Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu görevi 
üstlenmiĢ olduğunu ve halkın sağlık eğitimiyle ve sağlık promosyonu projeleriyle bunları 
gerçekleĢtirmeye çalıĢtığını,  

Bu alanda çalıĢan onkoloji profesyonellerinin hekim, hemĢire ve teknik personelden 
oluĢtuğunu ve eğitimin hekimle beraber diğer çalıĢan personeli kapsaması gerektiğini, 

Tıptaki uzmanlık alanları ile ilgili olarak; hemĢirelikte onkoloji hemĢireliğinin baĢlı 
baĢına bir hemĢirelik alanı hâline geldiğini, durumda olduğunu, teknik personel olarak radyasyon 
fizikçilerinin görev aldığını, bir radyoterapi merkezinin ruhsatlandırılabilmesi için radyasyon 
fizikçisinin olması gerektiğini,  

Radyasyon fizikçileri ile ilgili yüksek lisans ve doktora programlarının bulunduğunu, 
YÖK çerçevesinde daha farklı eğitim modellerinin de uygulanabileceğini,  

Hekimlerin bu alandaki bilgi düzeyinin arttırılması için hem lisans hem de lisans üstü 
eğitimde kanser eğitiminin öne çıkarılmasının uygun olacağını düĢündüğünü,  

Hekimlerin uzmanlık alanlarına gelince; Ģu anda ülkemizde doksan dört tane ana ve yan 
dal uzmanlığının mevcut olduğunu, Temmuz 2009‘da yayınlanan Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde 
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde bu dalların sıralandığını, bu uzmanlık dallarının yarısının ana 
dal, yarısının da yan dal olduğunu, sadece onkolojiyle uğraĢan dalların ise; kadın doğum 
bünyesinde jinekolojik, onkolojik cerrahi, genel cerrahide onkolojik cerrahi, cerrahi onkoloji yan 
dalı, çocukta hematoloji, onkoloji olduğunu, bunun dıĢında tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi 
uzmanlık branĢlarının da mevcut olduğunu, isminde onkoloji olanların doğrudan kanserle ilgili 
olan uzmanlık alanları olduğunu, bunlar dıĢındaki uzmanlık alanlarının pek çoğunun da kendi 
içerisinde zaten kanser eğitimini barındırdığını,  

Tıpta uzmanlık dallarının pek çoğunun da kanserin kendi alanlarıyla ilgili türleriyle 
uğraĢtığını örneğin ortopedinin ortopedik onkoloji alt biriminin bulunduğunu yine göz, beyin 
cerrahisi, kalp damar cerrahisi, cildiye, üroloji, çocuk cerrahisi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, 
plastik cerrahi gibi branĢların doğrudan kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kanser hastalarının 
tedavisiyle uğraĢtığını,  
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Tıpta ve diĢ hekiminde uzmanlık dallarının hazırlandığını, ancak bu uygulamanın 
yürütmesinin durdurulduğunu, ayrıca baĢka uzmanlık dallarının olduğunu, onların da radyoloji, 
patoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve genetik olduğunu ve bu dalların özellikle kanser 
hastalıklarının teĢhisinde, takibinde ve araĢtırmalarda çok önemli dallar olduğunu, 

Bu dalların, özellikle radyoloji ve patolojinin kanserin teĢhisinde çok önem arz eden 
dallar olduğunu ve bu dallar içerisinde de özellikle kanserle ilgili hususlar bulunduğunu, 
psikiyatrinin ayrı bir yere konulduğunu ve iĢin psikolojik yönüyle ilgilenen çok önemli bir branĢ 
olduğunu,  

Tıbbi onkolojinin iç hastalıklarına bağlı bir yan dal olduğunu, Ģu anda 400 adet uzmanlık 
belgesi tescil edilmiĢ tıbbi onkoloji uzmanı bulunduğunu, Ģu anda mevcut tıbbi onkolojide 
uzmanlık öğrencisi sayısının 92 olduğunu, Sağlık Bakanlığına bağlı yedi eğitim araĢtırma 
hastanesi ile yirmi üç üniversite tıp fakültelerinde tıbbi onkoloji uzmanlık eğitiminin verildiğini, 
Sağlık Bakanlığına bağlı bu yedi eğitim araĢtırma hastanesinde otuz dokuz tabip ve 
üniversitelerimizde ise kırk yedi tabip bulunduğunu, ayrıca üniversitelerimizde Sağlık Bakanlığı 
adına altı tabibin tıbbi onkoloji alanında uzmanlık eğitimi gördüğünü, uzmanlığın; iç hastalıkları 
dört yıl, tıbbi onkolojide üç yıllık bir eğitim sonunda elde edildiğini ve  zorunlu hizmetin uzmanlık 
alanlarına göre en çok ihtiyaç neredeyse oralara göre kurada belirlenen yerde yapıldığını,  

Radyasyon onkolojisinin, özellikle radyoterapi cihazlarıyla bağlantılı olarak radyoterapi 
tedavisinin verildiği uzmanlık alanı olduğunu ve Ģu anda 408 uzmanlık belgesine sahip hekimin 
bulunduğunu, Sağlık Bakanlığına bağlı beĢ eğitim araĢtırma hastanesinde ve yirmi üç üniversite tıp 
fakültesinde bu eğitimin verildiğini, ayrıca Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Vakıf Gureba‘da da 
radyasyon onkolojisi dalında uzmanlık eğitiminin verildiğini, uzman sayısı açısından Avrupa ile 
karĢılaĢtırıldığında toplam sayı az olmakla beraber, diğer branĢlara göre radyasyon onkoloğunda 
iyi durumda olduğumuzu,  

Ülkemizin, Bölgesi‘nde ve dünyada tıp eğitim ve sağlık hizmeti alanında öne çıkmıĢ 
durumda olduğunu, eğitim almak yurt dıĢından ve bölgemizdeki ülkelerden talepler olduğunu,  

Radyasyon onkolojisi uzmanının radyoterapi cihazıyla bağımlı olması nedeniyle bu 
sistemlere sahip olmayan bir merkez olmadan radyasyon onkoloğu yetiĢtirmek anlamlı 
olmadığından bu merkezlerimizin planlanmasıyla beraber radyasyon onkoloğu sayısının da 
planlanmasının uygun olduğunun düĢünüldüğünü, Sağlık Bakanlığının kanserle ilgili merkezler 
kurmayı planladığı bu kapsamda belirlenecek sayılara göre uzmanların eğitiminin planlanması 
gerektiği, dolayısıyla mevcut cihazlara bakıldığında radyasyon onkologu açısından durumun iyi 
olduğunu, mevcut sıkıntının ise radyasyon fizikçisinden kaynaklandığını ve bu açığın giderilmesi 
gerektiğini,   

Eğitim konusunda Yükseköğretim Kurulumuzla iĢ birliği içerisinde olduklarını ve 
çalıĢmaları yürüttüğünü, Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve DPT‘nin beraber hazırladığı 
bir raporun yakında yayınlanacağını,  

Sayısı az olan uzmanların belli merkezlerde istihdam edilerek hizmetin burada 
yoğunlaĢtırılmasının hem hizmetin kalitesini hem de vatandaĢa ulaĢılabilirliğini artırması 
bakımından önem arz ettiğini, bu konuda Bakanlık Kanser SavaĢ Dairesi ve Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün çalıĢmalarını sürdürüdüğü ifade edilmiĢtir.  

 

07 Temmuz 2010 
 
Kanserle mücadelede cerrahi müdahalenin önemi, Kansere KarĢı Elele  Platformunun 

kanserle mücadeleye iliĢkin önerileri ilgili bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara 
değinilmiĢtir. 

 
Prof. Dr. Hikmet AKGÜL (Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Derneği) 
Son elli yılda bütün geliĢmeler kanserde cerrahinin hâlâ en etkili tedavi yöntemi 

olduğunu kanıtlamıĢ ve medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve cerrahi onkolojinin vazgeçilmez 
disiplinler olarak geliĢtiği vurgulanmıĢtır. 
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Cerrahi onkolojinin kurumsallaĢmasının yurt dıĢında 70‘ li yıllara dayandığını, ülkemizde 
ise 1983‘de bir yan dal olarak baĢlatıldığını, 1989‘da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Cerrahi 
Onkoloji Bilim Dalı kurulduğunu, ayrıca halen Isparta‘da Süleyman Demirel Üniversitesinde ve 
Van‘da kurulmuĢ bilim dalları olduğu ama Ģu anda iĢlevsiz olduğu vurgulanmıĢtır. ġimdiye kadar 
15 cerrahi onkolog yetiĢtirildiği ifade edilmiĢtir. 

Kanser tedavisinde cerrahların en az iki sene, üç sene kanser cerrahisiyle ilgili bir 
eğitimden geçtikten sonra, kanser tedavisinin evrensel ilkelerini kavrayıp ondan sonra bu ameliyatı 
yapma hakkı kazanırlarsa topluma daha yararlı olacağı iddia edilmiĢtir. Kanser cerrahisi 
konseptinin, ilkelerinin öğrencilere de tıp eğitimlerinde verilmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır.  

Mide kanseri açısından Türkiye‘nin Avrupa standartlarına uygun olduğu (100.000‘de 
35), ancak Ankara özelinde kendi araĢtırmalarında daha yüksek oranlarda mide kanseri 
saptadıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Terminal dönemdeki hasta bakımının Türkiye‘nin en önemli sorunu olduğunu, evde 
bakım ya da kanserli hastalara bakım yapacak personelin özel olarak yetiĢtirilmesi gerektiği 
vurgulanmıĢtır. Kanserli hastaların bakımında psikoloğa kesin olarak ihtiyaç duyulduğunu ancak 
bu eksikliğin kurumsal olarak kapatılması gerekliliği vurgulanmıĢtır. 

Dünyada % 80 oranında helikobakter pilori görüldüğünü, Türkiye‘de bu oranın %  60 
olduğu, ancak her hastanın mide kanseri olmayacağını, helikobakter pilori hastalarının % 2‘sinde 
mide kanseri görüleceği belirtilmiĢtir.  

 
Engin ÖZTÜRK (Kansere KarĢı El Ele Platformu Dönem BaĢkanı) 
Kanserle karĢılaĢan hastaların ve yakınlarının bilgisizliklerinin, kanser tedavisinin 

yüksek maliyetinin,kanser hastalarının meslek edinme haklarının sınırlı olmasının, kanser 
hastalarının ağrı kesicilere ulaĢımının zorluğunun, hizmet veren hekim sayısının azlığı yanında 
bazı hekimlerin hasta yaklaĢımında olumsuz tavırlarının, ayrıca tanı ve tedavi aĢamalarında bazen 
aylar süren sıralar verilmesinin ülkemizdeki kanserli hastaların en önemli sorunları olduğu ifade 
edilerek, bu sorunlar aĢağıdaki baĢlıklarda özetlenmiĢtir; 

1) Kanser tedavisindeki erken tanı ve tedavi koĢulları: Kanser konusunda yetiĢmiĢ 
ve değiĢik alanlardan oluĢan multidisipliner ekip, hastaların bilgiye eriĢim ve iletiĢim olanaklarının 
kalitesi ve ulaĢılabilirliği, sorulara dürüst ve özenli cevap alabilme hakkı, hastanın ikinci görüĢ 
alma hakkı, bekleme sırasının en az düzeyde olması, yürütülen klinik bir çalıĢmaya katılabilme 
olanağı, bilinçli tercihlerde bulunabilmeye destek olunması gibi eksikliklerin olduğu; 

2) Bakım kalitesi: Hastalar kendi bakımlarıyla ilgili kararlara doğrudan katılma 
hakkına sahip olmalı, çok sayıda farklı sağlık hizmetinden faydalanabilme (evde bakım, topluma 
yönelik hizmetler), sosyal ve psikolojik hizmetler arasında koordinasyon sağlanması, hasta ve 
yakınlarının ulaĢabilecekleri kaynakların arttırılması, klasik tedaviler yanında tamamlayıcı 
tedavilere entegrasyonda destek sağlanması, özelleĢmiĢ kanser hizmetlerine ulaĢabilme 
imkanlarının arttırılması gerekliliği, 

3) Hastalar ile sağlık çalıĢanları arasındaki iliĢkiler:Konsültasyon ve iletiĢim için 
yeterli zaman ayrılması, hastanın özgür seçim hakkı, tanı, tedavi, bakım ve hastalığın seyri ile ilgili 
bilgilendirilme ya da bilgilendirilmeyi istememe hakkı, uygun bir ortamda bilgi edinme hakkı, 
tedaviye veya tedavi aĢamalarına izin verme ya da vermeme hakkı, kiĢisel tıbbi dokümanlara 
ulaĢım hakkı, gizlilik hakkı, Ģikâyetlerin dinlenmesi ve cevaplandırılması hakkı gibi konuların göz 
ardı edilmemesi gerekliliği, 

4) Hastanın bilgilendirilmesi: TartıĢma ve iletiĢim, yazılı rehberlerin bulunması, 
hastaneler, terminal bakım merkezleri ve hizmetlerle ilgili yazılı rehberlerin bulunmaması, kanser 
ile ilgili bilgilendirme standartlarının bulunması, sağlıkla ilgili derneklerin bilgiye ulaĢmadaki 
rollerinin artırılması gerekliliği; 

5) Hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlanması: Hastalığın her döneminde 
psikolojik desteğe ulaĢabilmek, sağlık çalıĢanlarının, psikolojik destek ve iletiĢimle ilgili 
eğitimlerinin sağlanmasının önemi, 

6) Sosyal Destek ve Maddi Yardımlar 
7) Rehabilitasyon 
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8) Palyatif Tedavi 
9) Hasta Savunuculuğu:Yetkili makamlarda ve hastanelerde hasta derneklerinin 

desteğinin alınması, hasta dernekleri ile paydaĢlar arasında yapıcı diyalogun sağlanması, farklı 
organizasyonlar arasında haberleĢme ağının geliĢtirilmesi, hastaların etkin Ģekilde savunmalarını 
yapabilmeleri için destek ve eğitimin sürekli sağlanması gerekliliği vurgulanmıĢtır. 

 

06 Ekim 2010 
 
4. Yasama yılında yapılmıĢ olan çalıĢmaların değerlendirildiği ve yeni yasama yılında 

yapılacak çalıĢmaların belirlendiği bu toplantıda genel olarak edinilen bilgiler değerlendirilmiĢtir.                 
 

13 Ekim 2010 
 
Ġthal ürünlerin denetimi ve kanser yapma riski tespit edilen tekstil ürünleri, Kanser 

yapma riski tespit edilen oyuncaklar ve imha prosedürü, kansere neden olan meslek hastalıkları, 
kanser ilaçlarının kullanımında yeni teknikler ve ilaç tasarrufu, elektromanyetik dalgaların 
bölgesel yoğunluğu, bunların ölçülmesi ve kanser hastalığı ile iliĢkisi konularında bilgi alınan bu 
toplantıda aĢağıdaki konulara değinilmiĢtir. 

Bekir ASLANER (DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Ġthalat Genel Müdürlüğü) 
Ġthal tekstil ve hazır giyim eĢyasında kanserojen boya ve etiket denetimi yapmak 

amacıyla DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Ġthalat Genel Müdürlüğü tarafından Riske Dayalı Denetim 
Sistemi (RDDS) ile denetimlerin gerçekleĢtirildiğini, bu kapsamda kanserojen boyalara iliĢkin 
denetimler ile etiket denetimlerinin gerçekleĢtirildiğini,  

Ġthalata konu tekstil ve hazır giyim eĢyasının çeĢitliliğinin çok büyük olduğu,  
gümrüklerde bir günde ortalama 2000 ila 3000 adet ithalat beyannamesi kalemi eĢyanın iĢlem 
gördüğü, bir kalem eĢyanın ise yüzlerce çeĢit eĢyayı kapsayabildiği, bu rakam en iyimser tahminle 
ortalama 5 olarak kabul edilir ise dahi günde 15.000 bin çeĢit eĢyanın denetime tabi tutulması 
gerektiği, bir günde 15 bin eĢyanın etkin bir Ģekilde denetlenme maliyetinin  (numune alma ve 
analiz) 1,5 milyon Dolarını geçeceği, bu nedenle denetimler için bu kaynağın kullanılmasının 
kaynağın verimsiz kullanılması anlamına geleceği gibi kaynak temini açısından da imkânsız 
olduğu,  

RDDS kapsamında günlük denetim için kullanılan kaynağın yaklaĢık 5000 Dolar 
civarında olduğu, bu nedenle tüm eĢyanın denetlenmeye çalıĢılması durumunda kaynak yetersizliği 
nedeniyle denetimlerin kalitesinin düĢeceği ve sonuçta hem hiçbir eĢya için etkin bir denetim 
yapılamayacağı, hem de kaynak israf edilmiĢ olacağı,   

Belirtilen nedenlerle riske dayalı denetim sisteminin tercih edildiği ve bu tercihin 
yapılmasında kaynak kullanımında verimlilik sağlaması ve ticaretin akıĢına en az etki yapmasının 
baĢlıca etmenler olduğu, 

Uygulanmakta olan sistem ile gerçek zamanlı olarak ithalat basamağında yapılmakta 
olan çalıĢmaların takip edilebildiği, bu sistemin Sağlık Bakanlığı ve Gümrük MüsteĢarlığının iĢ 
birliği ile yapıldığı,  

Sağlık Bakanlığının eĢyanın toplatılması, imhası için gerekli doneleri DTM‘ye verdiği, 
bu verilerin ― Ġnsan sağlığına zararlıdır‖  tespitinin yapılmasında baz alındığı ve sisteme 
yerleĢtirilmiĢ olan bu bilgilere dayalı olarak denetim sisteminin oluĢturulduğu, veri akıĢının 
Gümrük MüsteĢarlığı tarafından sağlandığı, bilgilerin 30 saniye gecikmeli olarak güncellendiği, 

Sistemde, öncelikle ithalatçılar ve ihracatçılar, tekstil, konfeksiyon sektöründeki 
ithalatçılar ve ihracatçılar için bir veri tabanı oluĢturulduğu ve senede en az bir kez olmak üzere 
verilerin veri tabanına kaydedildiği,  halen 17 binden fazla ihracatçı, 9 binden fazla ithalatçının 
sisteme kaydedilmiĢ durumda olduğu, 

Veri tabanındaki bilgiler ve ithalat baĢvurusu kapsamında risk esaslı olarak fiziki olarak 
denetlenecek ürün sayısının belirlendiği ve numunelerin alınarak analizlerinin yapıldığı ve 
verilerin değerlendirmesi sonucunda ürünün uygun olup olmama durumuna göre sürecin iĢletildiği,  
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Uygun olmayan ürünler için, tespit edilen uygunsuzluğa bağlı olarak; imha veya malın 
iadesinin yapılabildiği,  

Yapılan ilk denetimlerin kamu kaynakları ile gerçekleĢtirildiği, sonraki denetimlere ait 
maliyetin ise ithalatçı tarafından karĢılandığı,    

ifade edilmiĢtir.   
 
Bumin Kaan KÖKTÜRK (DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, DıĢ Ticaret ve Standardizasyon 

Genel Müdürlüğü Ġthalat Denetimleri Daire BaĢkanlığı) 
Ġthalatta oyuncaklarla ilgili yapılan denetimlerin AB mevzuatına uyumlaĢtırılmıĢ olan  

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik‘e uygunluğun aranmasından ibaret olduğunu, bu yönetmeliğin 
2002 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandığını, yönetmeliğin ekinde  oyuncakların sahip 
olması gereken temel gerekliliklerin, yani güvenlik Ģartlarının olduğunun CE iĢareti ile 
belgelendirilmiĢ olması gerektiğini,  

CE iĢaretinin alınabilmesi için; üreticilerin yönetmeliğe uygun üretim yapmaları 
gerektiğini ve bu üretimi ya AB tarafından onaylanmıĢ akredite bir kuruluĢtan almıĢ olduğu belge 
ile belgeleyebileceğini ya da ülkemizdeki yetkili test mercine götürerek ürününü test 
ettirebileceğini ve aldığı raporla ürünün güvenli olduğunu belgeleyebileceğini,  

Oyuncağın bir diğer mevzuatı ilgilendirmesi durumunda ise, örneğin sürpriz yumurta 
gibi içerisinde gıda maddesi varsa,  ayrıca gıda güvenliği açısından içindeki gıdanın da test edilmiĢ 
olması gerektiğini,   

Oyuncak Yönetmeliği kapsamında, yönetmelikte belirtilmemekle beraber fitalatlarla 
ilgili oranlara da bakıldığını, yönetmeliğe uygunluk denetimlerinin Bölge Müdürlüklerine bağlı dıĢ 
ticarette standardizasyon denetmenleri tarafından yapıldığını,  ürünlerin önce belge kontrolüne tabi 
tutulduğunu, bu kontrollerde mevzuata uygun üretilme durumuna ait test raporlarının istendiğini, 
belgelerde bir eksik yoksa ve bu oyuncak daha önce gelmemiĢse Riske Dayalı Denetim Sistemi 
kapsamında iĢleme tabi tutulduğunu, eğer oyuncak daha önce gelmiĢ, bilinen, güvenilir bir 
oyuncak ise ileri denetimlere ihtiyaç olmadığı kararına varması durumunda ilgili denetmenin belge 
üzerinden oyuncağın ithaline uygunluk verebildiğini, 

Belgelerde eksiklik, gariplik veya ithalatçıda ya da geldiği ülkede birtakım Ģüpheler söz 
konusu olduğu durumlarda gümrükte oyuncaktan numune alınarak inceleme yapıldığını, bu 
kapsamda, öncelikle yönetmeliğin öngördüğü iĢaretlerin arandığını, gerekirse oyuncağın fiziki 
muayeneye tabi tutulduğunu, gerekirse laboratuvara tekrar teste gönderildiğini,  

Sadece uygun bulunan ürünün ithalatına izin verildiğini, uygun bulunmazsa ülkeye 
giriĢine izin verilmediğini, üründe tali kusurların olması durumunda, örneğin oyuncak üç yaĢından 
küçük çocukların kullanması için uygun değil ama bu yönde üzerinde bir iĢaretleme yok, bu 
durumda iĢaretlemeler tamamlanarak ithaline izin verilebildiğini,  

Bu alandaki denetimlerin baĢladığı 2005 yılından bu yana yaklaĢık 28 bin ithal partisinin 
denetlendiğini ve 854 parti çeĢitli nedenlerle ithali uygun görülmeyerek ithaline izin verilmediğini 
ifade etmiĢtir.  

 
Dr. Hınç YILMAZ (Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi)  
Meslek hastalıklarının etken maruziyet iliĢkisine bağlı geliĢen hastalıklar olduğunu, 

etken maruziyet iliĢkisinin kesilmesine bağlı olarak da iyileĢmenin hızla kendini gösterdiğini, 
bunun için belki hekim, hastane, ilaç, hemĢire gibi sağlık profesyonellerine ihtiyaç olmadan 
iyileĢme görülebileceğini, ancak mesleki kanserler ve silikozis için böyle bir durumun 
olamayacağını,  kot kumlamada 3 ay çalıĢıp 3 yıl sonra ölen hastaların bulunduğunu,  

Mesleki kanserlerin Uluslararası Kanser AraĢtırma Ajansına göre bir sınıflandırmasının 
olduğunu, bu sınıflamaya göre kanserojen olarak bilinen ya da olası 150 kimyasal ya da biyolojik 
ajanın tanımlandığını, sanayide kullanılan kimyasalların bir görüĢe göre 100 bin, bir diğer görüĢe 
göre 330 bin olduğu, bütün ölümlerin % 1‘ inin, kanserden ölümlerin ise %  6-10‘unun mesleki 
kanserler olduğunun değiĢik araĢtırmalarla ortaya konulduğunu,  

Akciğer kanserinin birinci sırada olduğunu, bunun mesane kanseri, malign mezotelyoma, 
lösemiler gibi sıklığına göre sıralandığını,  
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Asıl hedefin tıp eğitiminde meslek hastalığı baĢta olmak üzere mesleki kanserlerin 
mutlaka üzerine gidilmesi ve bu konuda tedbirlerin alınması olması gerektiğini, iĢ sağlığı ve 
güvenliği içerisinde bazı hatalı uygulamaların olduğunu ve bu alanda mevzuat sıkıntılarının 
bulunduğunu, bunların birinin iĢverenden maaĢ alan iĢ yeri hekimliği sistemi olduğunu, 

Dünyada çok çeĢitli çalıĢmalar veya uygulamalar olduğunu, ancak uluslararası çalıĢma 
örgütüyle yapılan sözleĢmelerde de herhangi bir uygulamanın tarif edilmediğini, sadece iĢ 
sağlığının yükünün iĢçiye yıkılmaması gerektiğinin söylendiğini, ülkemizde de uygulanan bu 
Ģekilde olduğunu, 

Ülkemizde konuyla ilgili çok sayıda kanun, yönetmelik, genelge olduğunu, yaĢanan 
eksikliğin nedeninin bu mevzuatı uygulayacak dinamiklerin olmayıĢı olduğunu, bu kapsamda iĢ 
yerine giren bir maddenin Malzeme Güvenlik Formu ile bu madde kanserojen midir, bu madde 
herhangi bir son organ hasarı oluĢturuyor mu ve benzeri bilgilerin kayıt altına alındığını, ve  bu 
formun iĢ yerine gelen bütün malzemeler üzerinde bulundurulması gerektiğini ve buna yönelik iĢ 
yeri hekimlerimizin alması gereken tedbirlerin kolay olmakla birlikte bu dinamiklerin aktif 
çalıĢmaması sebebiyle yaĢanan mesleki kanser sıkıntılarının devam ettiğini,   

Meslek hastalıkları hastanelerinin enstitü mantığında çalıĢması için gerekli altyapının 
sağlanması konusunda çalıĢmaların baĢlatıldığını ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde de çalıĢan sağlığı ile ilgili daire baĢkanlığı düzeyinde bir birimin oluĢturulmasının 
planlandığını,    

Dünyada meslek hastalığı olarak her bin iĢçide yılda 4-12 yeni meslek hastalığı 
vakasının tanımlandığını, ülkemizdeki yakalanma oranının ise 100 binde 6‘ lar seviyesinde 
olduğunu ve meslek hastalıklarının ülkemizde 100 kat az yakalanabildiğini, bu nedenle de 
mevzuatta bazı değiĢiklikler yapılması gerektiğini, iĢ yeri hekimliği sisteminin baĢtan sona 
yeniden düzenlenmesi gerektiğini, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının bu görevin kamu marifetiyle 
yapılmasının yollarını aradığını ve devletin gücünü hisseden, iĢ garantisi problemi yaĢamayan iĢ 
yeri hekimliği sisteminin iĢ yerlerine yerleĢtirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir.  

 
Ecz. Ahmet Sami BOġNAK (Gaziantep Üniversitesi)  
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde onkoloji hastanesinde kemoterapi 

ilaçlarının hazırlanmasıyla ilgili olarak komple bir çözüm sistemi oluĢturduklarını, bu sistem 
içerisinde birinci ayağın vatandaĢla ilgili olan kısmı olduğu ve diğer ayağının da devletle olan 
kısmı olduğunu,  

Kanser hastası çok ajite vaziyette geldiği için bulunduğu ortamda rahatlatılmak istediği, 
hekim, eczacı ve hemĢire veya gerektiğinde diyetisyenden aldığı hizmete güven duymak ve eĢit 
hizmete ulaĢmak istediğini, 

Devletin  öz varlıklarının mümkün olduğunca yurt dıĢına çıkmasını istemediğini, klinikte 
çalıĢan insana verdiği imkânın düzgün, temiz ve suiistimal edilmeden kullanılmasını istediğini,   

Merkezlerinin bu noktaların esas alınmasıyla oluĢturulduğunu, hastaların hastaneye 
geldikten ve hekime müracaattan sonraki basamaktaki bütün iĢlemlerin dijital olarak takip 
edilmesinin yanında, ilacın hazırlanmasından hastanın damarına ilaç gidecek seviyeye gelene 
kadar ve daha sonra da randevusunu alıp gideceği döneme kadar hastanın tamamen oturduğunu, 
yani hastanın gezmesi, klinik içerisinde dolaĢması, evrak takip etmesi, hekimin sırada beklemesi, 
kapıda kuyruk olması, benim ilacım bu mu diye sorması, hemĢireyi çağırması, ilacı, solüsyonu 
bittiğinde hemĢireyi bir yerlerden getirtmesine gerek kalmadığını,  

Üniversitede ayaktan kemoterapi adı verilen üniteler bulunduğunu, ilaç hazırlama 
ünitelerinin ayrı ve özel iki bölme olarak planlandığını, yapılan tüm iĢlemlerin makineyle kontrol 
edilebildiğini, sistemin geriye dönük olarak iki sene öncesine gidebildiğini ve hangi hastaya, hangi 
ilacın, hangi marka ilaçtan hazırlandığına dair, hatta onu hazırlayan teknisyenin kim olduğuna dair 
tüm bilgilerin izlenebildiğini,  

Hastanede yatan hasta bölümünde eriĢkinler ve pediatrik kısımlar bulunduğunu, 
pediatrik onkoloji hastasının çok fazla olduğunu, eczacılık hizmetleri açısından esasında en büyük 
riski bu hastaların oluĢturduğunu, bir eriĢkin hastaya verilmesi gereken 100 mililitrelik bir 
kemoterapik ajanı bir kezde verirken, pediatrik hastaya yirmi dört saate yayarak çok yavaĢ 
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dozlarda vermek zorunda kalındığını, ve hazırlanan miktarların düĢük miktarlar olması nedeniyle 
çok hassas olunması gerektiğini,  

Hekimin hastanın o gün kemoterapi almasının uygun olmadığını düĢündüğü durumlarda 
hastanın kan değerlerinin ölçüldüğünü ve bu ölçümlerin dijital olarak takip edildiğini, hastanın tek 
hareket ettiği aĢamanın bu aĢama olduğunu ve sonrasında yine oturduğunu, hekimin kemoterapi 
almasını onaylamasını takiben kemoterapi için kendi kontrollerine girdiğini,  

Sistemin iĢlerliğinin bir yazılımla sağlandığını, bütün kemoterapi ilaçlarının hastanenin 
eczanesinde bulundurulduğunu, bu ilaçların 42 etken maddesinin Türkiye‘de olduğunu, 10-12 
tanesinin de yurt dıĢından Sağlık Bakanlığı tarafından getirildiğini, henüz ruhsat almayan ilaçların 
da olduğunu,  42 ilacın tamamının hastane bünyesinde bulunduğunu ve on iki ay boyunca 
kullanılabilecek Ģekilde stokların takip edildiğini,  

Avrupa Birliğinin 2002‘de yapmıĢ olduğu bir çalıĢmaya göre; Fransa‘da, % 46 oranında 
yanlıĢ hastaya yanlıĢ ilaç, yanlıĢ dozda gittiğine dair, kümülatif olarak yaptığı bir yayın olduğunu, 
bu tür bir yanlıĢlığın azaltılabilmesi amacıyla kurdukları sistemde hastanın protokol numarası, 
hasta adı ve diğer bilgilerinin iĢlendiğini, özel kodlamalarla hastaların takip edildiğini, sistemde 
her aĢamanın sistematik olarak otomasyon sistemi ile yönetildiğini ve çalıĢanların belirlenen 
kuralarla göre iĢlemleri gerçekleĢtirdiğini,  

Ünitelerinin, Avrupa Onkoloji Eczacılar Derneği tarafından Avrupa içerisinde klinik 
uygulamaları en iyi yapan ünite seçildiğini, yine Avrupa‘nın Quality Standart For Oncology 
Pharmacy de buradaki sistemin ileri bir sistem olduğunu belirttiğini,  

Ġlaç hazırlama ünitesine giriĢte iki haznenin bulunduğunu, ön kabinin giyinme kısmı 
olduğunu ve pozitif basınçta olduğunu, içeri giren Ģahsın havayla yıkandığını ve sonrasında negatif 
basınçlı alana geçtiğini, bu iĢte hijyenin oldukça önemli olduğunu, çalıĢma alanına sadece çalıĢan 
personel, idareci ve eczacının girebildiğini, bu alanda özel kıyafetlerin kullanıldığını,  

Ġlacı hazırlayan personeli mesleki maruziyetten korumak üzere gerekli tedbirlerin 
alındığını ama esas sistemin hastaya doğru ilacın doğru zamanda, doğru Ģekilde verilmesini 
sağlamak üzerine kurulu olduğunu,  

Uygulamanın hemĢireler vasıtasıyla yapıldığını, uygulamada pompa yönteminin 
kullanıldığını ve bu yolla hemĢirenin de korunduğunu, hastanın bir saatin üzerinde kemoterapi 
alması söz konusuysa tuvalet ihtiyacının olabildiği ve kullandıkları sistemle tüm risklerin en aza 
indirildiğini, Üniversitelerinin onkoloji bölümünde 70 yataklarının olduğunu, pediatrik olanda da 
20 yataklarının bulunduğunu, ayaktan kemoterapide de 45 tane koltuklarının bulunduğunu ve her 
bir koltuğun günde üç kez dolduğunu belirterek Üniversitelerinde yapılmakta olan uygulamalar 
hakkında resimlerle detay bilgileri aktarmıĢtır.  

 
Mehmet BAYRAMOĞLU (TEMKODER BaĢkanı)  
TEMKODER olarak çıkıĢ noktalarının insan sağlığı açısından elektromanyetik kirliliğin 

önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken düzenlemeler olduğunu ve bu 
konuda biri Çevre Bakanlığı, diğeri Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu tarafından yapılmıĢ 
düzenlemeler olmak üzere iki düzenlemenin bulunduğunu,  

Yönetmeliklerde tespit ettikleri en büyük eksikliğin elektromanyetik kirliliği ölçecek 
kiĢilerin eğitimli olmayıĢları ile ilgili olduğunu, 2001 yılından beri Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim 
Kurumu tarafından yetkilendirilmiĢ firmaların bu iĢleri yürüttüğünü, ölçümde yetkilendirilmiĢ 
kiĢilerin elektrik, elektronik bölümü lise veya meslek yüksekokulu mezunları olduğunu ve bu 
okullarda elektromanyetik kirliliğin ölçümü konusunda herhangi bir ders olmadığı için cihazlarla 
ölçümlerin tekniğine uygun yapılmadığı kanaatinde olduklarını,  

Millî Eğitim Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ĠletiĢim Kurumuyla yapılan çalıĢma 
kapsamında çalıĢacak kiĢilerin eğitimi ve sertifikasyonunun gündeme geleceğini,  

Bu alandaki limitlerin Telekomünikasyon Kurumunun ve Çevre Bakanlığının yayınlamıĢ 
olduğu yönetmeliklerde belirlendiğini, bazı limitlerin Avrupa‘daki bazı ülkelerle örtüĢse dahi bazı 
ülkelerle aramızda farklar bulunduğunu, örneğin Ġsviçre, Rusya, Çin, Lüksemburg ile çok ciddi 
farklar bulunduğunu, bu ülkelerin çok düĢük limit değerleri uyguladıklarını,  
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Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunun yakın bir tarihte ölçümlerin % 90‘ ının 
3v/m‘nin altında olduğu Ģeklinde bir açıklamasının olduğunu, ancak bir cihaz için 3v/m toplamda 
6v/m gibi bir limit değerinin belirlenmesini arzu ettiklerini,  

Ġnsan vücudu bütün cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgalardan aynı derecede 
etkileneceğini, televizyondan yayılan 7 v/m, GSM‘den yayılan 10 v/m, daha yüksek frekanslarda 
olanlara daha yüksek limit değerler uygulandığını, yukarıda sayılan ülkelerin uygulamasında 
olduğu gibi frekanslardan ve cihazlardan bağımsız limit değerlerinin belirlenmesi gerektiğini,  

Ölçüm yetki belgesi verilen kurum ve kuruluĢlarda bağımsız olmasının önemli olduğunu, 
ancak bu tür ölçümlerin ya kendi cihazlarının ölçümü yada bakım onarım yapılan cihazların 
ölçümü yolu ile yapıldığını,  

2001 yılında yayınlanan yönetmelikte ölçümde yetkili firmaların tüm bandı kapsayacak 
Ģekilde ölçüm cihazlarına sahip olma Ģartı aranırken 2009 yılında yayınlanan yönetmelikte bu 
Ģartın değiĢtirildiğini ve yetkilendirmenin istenilen frekansa göre yapılmasının sağlandığı, bu 
uygulamanın sakıncalı olduğu, belli bir frekansın üzerindeki değerlerin ölçülemediğini ve bu 
hususun bir problem olduğunu, 

TEMKODER olarak, yetki alacak kiĢilerin 2001‘de yayınlanan yönetmelikdeki gibi tüm 
bandı kapsayan cihazları haiz olmasının gerekli olduğunu, aksi taktirde tek taraflı ölçümün gerçek 
durumu yansıtamayacağını,  

Yönetmeliklerde iĢyerlerinde çalıĢanların iĢ ortamında, tıbbi bakım görmekte olan 
hastaların hastane ortamında ve askerî faaliyetlere bağlı olarak askerî alanlardaki askerlerin maruz 
kaldıkları elektromanyetik alanların kapsam dıĢı olarak belirlendiğini ve dernek olarak özellikle iĢ 
ortamları ile ilgili istisnai duruma itiraz ettiklerini, 

Dikmen tepesinde, televizyon vericilerine yakın bölgede ölçümler yaptıklarını, 37 ile 40 
v/m arasında değerler elde ettiklerini, yerleĢim yerleri için de limitlerin oluĢturulması ve düzenli 
olarak bağımsız kurumlar tarafından ölçümlerin gerçekleĢtirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 

 
20 Ekim 2010   

 
Kanser ilacı satıĢ miktarları, maliyetleri, satıĢ bedelleri, temininde yaĢanan sorunlar, 

kanser ilaçlarının ruhsatlandırılmasında karĢılaĢılan güçlükler ile kanser ilacı tüketim miktarları ve 
bu ilaçların geri ödemeleri ile ilgili sorunlar hakkında bilgi alınan bu toplantıda aĢağıdaki konulara 
değinilmiĢtir. 

Süha TAġPOLATOĞLU (ROCHE Ġlaç Firması Genel Müdürü)  
Sunumuna ilaçta ARGE (AraĢtırma-GeliĢtirme) konusu ile baĢlayan konuĢmacı 

tarafından, ilaç sektörünün dünyadaki bütün sektörler içinde ARGE‘ye en fazla pay ayıran sektör 
olduğu, 

YaklaĢık toplam cirosunun % 16,5‘ ini ARGE‘ye harcadığı ifade edilmiĢtir. Buna en 
yakın araĢtırma geliĢtirme harcaması yapan sektörün yazılım sektörü olduğu, onunda % 10‘un 
altında gerçekleĢtiği, dolayısıyla ilaçtaki araĢtırma geliĢtirmenin önemini gösteren bir veri olarak 
karĢımıza çıktığı belirtilmiĢtir. ġu anda dünyada araĢtırma geliĢtirme için harcanan paranın da 
neredeyse yarıya yakınının kanserle ilgili araĢtırmalara gitmekte olduğu, bütün ilaç sektöründe en 
önemli araĢtırma geliĢtirmeye en çok kaynak ayrılan konunun kanser ilaçları olduğu 
vurgulanmıĢtır. Ayrıca, yaklaĢık 10 bin molekülün araĢtırılmasıyla baĢlayan ilaç ARGE yolculuğu 
sonunda yalnızca bir tane molekülün onaylı hâle gelerek elimize ilaç olarak geçtiğine ve bununda 
ilaçta ARGE‘nin ne kadar zorlu bur süreç olduğunu gösterdiğine değinilmiĢtir.  

Türkiye‘de kanserin yeri konusunda aĢağıdaki veriler sunulmuĢtur: 
- Türkiye‘de kanser insidansı yaklaĢık 229/100.000 
- Her yıl 160.000 yeni kanser vakası teĢhisi konulurken, yaklaĢık 100.000 kiĢi de 

bu hastalıktan yaĢamını yitirmektedir. 
- Türkiye‘deki kanser insidansı, Avrupa Birliği ülkelerinin yarısıdır; aradaki 

farkın önemli bir nedeni nüfusun yaĢ dağılımıdır. 
Türkiye‘de sağlık ve kanser harcamaları konusunda ise aĢağıdaki veriler sunulmuĢtur: 
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- KiĢi baĢı sağlık harcaması: Dolarolar 767 (OECD ortalaması: Dolarolar 3.060) 
- Sağlık harcamalarının GSMH içindeki payı: %  6,0 (OECD ortalaması: %  9,0) 
- Kanser harcamalarının toplam sağlık harcamalarındaki payı: %  6 
- Kanser tedavisinin doğrudan maliyeti (toplam): Dolarolar 2,4 milyar 
Türkiye‘deki medikal onkolog ve hematolog sayısının azlığının yanısıra dağılımında da 

ciddi bir problem olduğuna değinilmiĢtir. 
Türkiye‘de kanser ilaçları için ilaca eriĢimin baĢvuru tarihinden itibaren üç dört yılı 

bulabildiği ifade edilerek bunun nedenleri üzerinde durulmuĢtur. Bunlardan ilkinin, Sağlık 
Bakanlığı ruhsatlamasında meydana gelen gecikmeler olduğu söylenerek, 210 günde ilaçların 
ruhsatlanması beklenirken, bu sürenin kanser ürünleri için yaklaĢık 448 gün gibi gerçekleĢtiği 
ifade edilmiĢtir. Bu sürenin, son dönemde uygulanmaya baĢlanan Ġyi Üretim Uygulamaları (GMP 
uygulamaları) nedeniyle altı ay ile on iki ay arasında daha da uzadığı belirtilmiĢtir. Sektör olarak 
Ġyi Üretim Uygulamalarını kesinlikle yapılması gereken, alınması gereken bir önlem olarak 
gördükleri, bununla beraber hastaların ilaca eriĢimini hızlandırmak açısından sürenin 
kısaltılabilmesi konusunda iyileĢmeye ihtiyaç olduğunu düĢündükleri ifade edilmiĢtir.  

Kanser ilaçlarına eriĢim süresinin uzamasında ikinci nedenin ise, ruhsatı kesilen ilaçların         
-onkoloji ilaçları- geri ödeme listesine girmek için yaklaĢık bir yıllık bir süre geçirmesi olduğu 
söylenerek, bütün bunların toplamında Türkiye‘de baĢvurduktan sonra hastanın bir onkoloji ilacına 
eriĢiminin üç-dört yıl arasında bir süre aldığı belirtilmiĢ ve kanser ilaçlarının Türkiye‘de pazara 
verilmesinin, Avrupa Birliği‘ndeki birçok ülkeden sonra gerçekleĢmekte olduğuna vurgu yapılmıĢtır. 

Bunların yanında, Türkiye‘de ilaçların kullanımı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında kiĢi 
baĢına kullanılan kanser ilaçları (eski-yeni değiĢik endikasyonlarda kullanılan birçok ilaçta) 
miktarının daha az olduğu ifade edilmiĢtir. 

ÇeĢitli tümör tiplerinde son on yılda tedaviye bağlı olarak sağ kalım sürelerinin ne kadar 
değiĢtiğini 2000 yılı ile 2010 yılını karĢılaĢtırarak veren tablo yorumlanarak, kanser tedavisindeki 
geliĢmeler sayesinde hastaların sağ kalımında ciddi iyileĢmeler olduğu beyan edilmiĢtir. Artık bazı 
hastalıkların (lenfoma ya da meme kanseri gibi hastalıkların) erken teĢhis edildiğinde tedaviler 
sayesinde artık kronik hastalıklar sınıfına geçmeye baĢladığı belirtilmiĢtir. 

Sağ kalım süreleriyle ilgili kıyaslama yapıldığında, Türkiye‘nin henüz yaĢam sürelerini 
Avrupa ülkelerinde olduğu kadar uzatamadığının görüldüğü üzerinde durulmuĢtur. 

KonuĢmacı, genel olarak sağlık sistemi ve kanserle ilgili reformları özetle aĢağıdaki 
Ģekilde sıralamıĢtır: 

- Türkiye‘de son dönemde sağlık sistemindeki değiĢiklikler nedeniyle hastaların 
ilaca eriĢiminde bir iyileĢme olduğu, daha fazla ilaca eriĢebildikleri, eĢit anlamda eriĢebildikleri 
yönünde bir iyileĢme olduğu.  

- Türkiye‘de erken tanı ve tedaviyle ilgili bir Ulusal Kanser Kontrol Programı bulunması.  
- Ġlaca eriĢimle ilgili sıkıntıların giderilmesi anlamında Sağlık Bakanlığından ve 

Sosyal Güvenlik Kurumundan çok olumlu yaklaĢımlar. Bu süreçlerin kısaltılması, daha Ģeffaf bir 
metotla ilaçların ruhsatlandırılıp geri ödemeye alınması ve bunu yaparken elbette iĢin 
ekonomisinin de düĢünülmesi.  

AĠFD‘nin konu hakkındaki önerileri Ģu Ģekilde aktarılmıĢtır: 
1. Kanser epidemiyolojisi bi lgilerinin güncelliğinin sağlanması, ulusal kanser 

politikalarının etkili olarak sürdürülmesi, 
2. Kanser bilinçlendirme kampanyalarının sürekliliğinin sağlanarak yaygınlaĢtırılması, 
3. Erken tanı programlarının oluĢturularak Aile Hekimliği Sistemine dâhil edilmesi, 
4. Aile Hekimliği ile KETEM iĢ birliğinin desteklenmesi, 
5. KiĢi baĢına düĢen ilgili uzman sayısının artırılması, 
6. Kanser ilaçlarına eriĢiminin AB ve ABD ile eĢ zamanlı hale getirilmesi, 
- GMP denetim sürecinin ruhsatlandırma ile eĢ zamanlı hale getirilmesi, 
- Ruhsatlandırma için tanımlanmıĢ olan 210 günlük resmi süreye uyulması, 
- Geri ödeme sürecinin hızlandırılması, 
- Klinik araĢtırma ve ilaca erken eriĢim programlarının desteklenmesi ve 

sürekliliğinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması. 
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Klinik çalıĢmalar yönetmeliğinin, sağlıklı bir yönetmeliğin olması ve bu konunun bir 
politika hâlinde üstüne gidilmesi hâlinde Türkiye‘de ilaçlara erken eriĢim ve birçok hastanın tedavi 
edilmesi konusunda yol alınabileceğine endüstri olarak inandıkları ve bu konuda da üstlerine 
düĢen konularda yardımcı olmaya hazır oldukları ifade edilmiĢtir.  

Türkiye‘ye çok daha fazla ARGE yatırımı gelebileceği üzerinde durularak, sektör olarak 
bunun arkasında olunduğu ifade edilmiĢtir. Ancak, yeni ilaç geliĢtirmede ARGE‘nin en önemli 
bacağından bir tanesi olan klinik çalıĢmalar yapılabilmesi için bir kanuni düzenlemenin 
gerçekleĢmesi gerektiği ve bunun için de Meclisin desteğini bekledikleri belirtilmiĢtir. 

 
Dr. Hasan ÇAĞIL (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) 
Kurum olarak ciddi bir elektronik sisteme giriĢ hazırlıkları olduğunu, bunun çok büyük 

ihtimalle sadece ilaç için değil, hem tıbbi malzemeler için hem de hizmetler için, sisteme giriĢ 
yönünde bu senenin sonunda tamamen aktif hâle getirebileceği düĢünülen bir çalıĢma olduğundan 
bahsedilmiĢtir. Tedarikçi olarak veya hizmet sunucu olarak kullanıcıların hepsine kendilerine ait 
Ģifreler vererek elektronik ortamda müracaatlarının sağlanacağı eklenmiĢtir.  

Ġlaçların geri ödeme listesine alınmasındaki gecikmeler ve bu konuda sürdürülen 
faaliyetler hakkında Ģu açıklama yapılmıĢtır: ―Türkiye‘de farmaekonomik maliyetler, analizler 
dendiği zaman, böyle bir yapının henüz geliĢmemiĢ olduğu ortadadır. Türkiye‘de farmaekonomik 
analiz yapabilecek toplam 10-15 tane insan varsa bu 10-15 insanın hepsi de kamuda değil sektörde 
çalıĢmaktadır. Kamu olarak, bir kere bu analizleri yapabilecek bir kapasite bulunmamaktadır, 
sürekli eğitimlerle geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. Ama iĢin diğer tarafına da bakınca, esasında 
sektörde de olsa belirli bir analiz yapılmıĢ olmaktadır. Sağlık Bakanlığı ruhsat verdikten sonra, 
ilacın etkinliğini, güvenliğini sorgulamaya gerek kalmamaktadır. Ama o tedavinin diğer tedavi 
metotlarına üstünlüğü açısından ödeyici sistem olarak avantajların takip edebileceği, kontrol 
edebilecek bir yapı geliĢtirmeye çalıĢılmaktadır. Bunun ise bir kısmı elektronik ortamda, bir kısmı 
ise eldeki kapasiteleri kullanarak dosya üzerinde tamamlanmaya çalıĢılmaktadır. Büyük bir 
ihtimalle yıl sonundan sonra, sisteme müracaatlar tamamen elektronik ortamda kabul edilmeye 
baĢlanacaktır. O ortamda kabul etmeye baĢladığında, sisteme giriĢ için müracaat eden tedarikçiler 
veya hizmet sunucuları geri ödenmesini talep ettikleri hizmetin, malzemenin veya ilacın sistem 
içerisindeki frekansından, Kurumun ağırlıklı ortalamasıyla alıĢ maliyetinden, alıĢ fiyatından, 
kendileri hangi rakamlarla girdikleri takdirde iĢlemlerinin hızlı olacağına kadar birçok bilgiyi 
kendilerinin de görecekleri bir sistem çalıĢması bulunmaktadır.‖  

YetiĢmiĢ olan insanın ülkenin sınırları içerisinde kaldıktan sonra (kamuda , özel sektörde 
ya da evinde oturup çalıĢsa) bu kapasiteden hangi noktada, ne Ģekilde faydalanma yolu 
bulunabiliyorsa o Ģekilde faydalanmanın devletin sorumluluğunda olduğu ifade edilmiĢtir.  

2009 yılının sonundan itibaren MEDULA Sistemi, hastane sistemi, hastanelerden kayıt 
yapan ve eczanelerde kayıt yapan sistemlerde sağlık hizmetlerinin altında imzası olan doktorların 
tanıtılmasının istendiği, en son 1 Ekim 2010 tarihi itibarıyla da hekim sistemde tanıtılmamıĢsa 
reçetesinin ödenmeyeceğinin ve onun yapmıĢ olduğu hizmet bedelinin ödemeyeceğinin 
duyurulduğundan bahsedilerek, Ģu anda da artık her türlü hizmetin ve reçetenin karĢılığında onu 
yazan hekimin sistemde elektronik olarak görülebildiği ifade edilmiĢtir. 

Ayrıca, konuĢmacı Aile Hekimliği Sistemi‘nin bire bir belirli popülasyonun hekimler 
tarafından takibini öngördüğü, aile hekimlerinin bazı erken taramaları kendi popülasyonlarında, 
belirli yaĢ aralıklarında yapmalarını zorunlu hâle getirmeyi düĢündüklerini ve sistemin koruyucu 
sağlık açısından, gelecekteki bu büyük tehlikeler açısından büyük bir Ģans olduğunu 
düĢündüklerini belirtmiĢtir. 

 
02 Aralık 2010   

 
Komisyon çalıĢmalarının değerlendirildiği ve taslak Raporun görüĢüldüğü bu toplantıda 

genel olarak Rapora son Ģekli verilmiĢtir. 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ DURDU ÖZBOLAT VE 20 MİLLETVEKİLİNİN

ÖNERGESİ (10/3)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başta Afşin Elbistan Termik Santrali olmak üzere ülkemizde halen faaliyet göstermekte olan
tüm termik santrallerin çevreye verdiği zararların ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

1) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 

2) Malik Ecder Özdemir (Sivas) 

3) Fatma Nur Serter (İstanbul) 

4) Eşref Karaibrahim (Giresun) 

5) Tekin Bingöl (Ankara) 

6) Hüseyin Ünsal (Amasya) 

7) Tacidar Seyhan (Adana) 

8) Esfender Korkmaz (İstanbul) 

9) Hikmet Erenkaya (Kocaeli) 

10) Şahin Mengü (Manisa) 

11) Şevket Köse (Adıyaman) 

12) Özlem Çerçioğlu (Aydın) 

13) Mevlüt Coşkuner (Isparta) 

14) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

15) Gökhan Durgun (Hatay) 

16) Engin Altay (Sinop) 

17) Canan Arıtman (İzmir) 

18) Cevdet Selvi (Kocaeli) 

19) Zekeriya Akıncı (Ankara) 

20) Ali Arslan (Muğla) 

21) Ahmet Ersin (İzmir) 
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GEREKÇE
Günümüzün en önemli problemlerinden olan çevre kirliliği insan hayatını ve doğal yaşamı tehdit

etmektedir. Bugün dünyada her yıl on binlerce çocuk hava kirliliği nedeniyle ölmekte, yaşam
alanlarının yok olması nedeniyle canlı türlerinin beşte biri 20 yıl içerisinde yok olacaktır. 1,5 milyar
insan temiz su kaynaklarından yoksundur. Gelecekte çevre ve sularımızın kirlenmesi sonucu insan
hayatı ciddi tehdit altına girmiştir. Çarpık kentleşmenin, bilinçsiz sanayileşme sonucu kurulan
fabrikaların atıkları doğayı kirleten en büyük etmenlerdendir. 

Ülkemizde birçok bölgeye kurulan fabrikalar bugün yararlarından çok çevreye verdiği zararlarla
gündemdedir. Bunların en başında Afşin Elbistan Termik Santrali gelmektedir. Afşin Elbistan havzası
Türkiye'nin en büyük linyit rezervine sahiptir. Santralde yakıt olarak kullanılmakta olan linyit çok
yüksek derecede kirlenmeye yol açıyor. Kükürtdioksit, azot gazları, karbondioksit, ozon,
hidrokarbonat ve kül oluşmaktadır. 

Termik santral küllerinin toplanıp, üzerleri örtüIse bile radon gazının havaya ulaşması sonucu
çevreye radyoaktif madde yayılmaktadır. Bacadan atılan maddelerin içerisinde en önemli olan radyoaktif
madde uranyumdur. Bu durum Afşin Elbistan Termik Santrali için korkunç boyutlara ulaşmıştır.

Uzmanlara göre santralden Çernobil kazasının yaklaşık 2,5 katı kadar radyoaktif madde
yayılmaktadır. Diğer santrallerin ürettiği küller çimento sektöründe kullanılmasına rağmen, yüksek
radyasyon nedeniyle buradan çıkan küller hiçbir yerde kullanılmamakta, zamanla rüzgârın da etkisiyle
çevreye yayılmaktadır. Birkaç yıl önce Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanının belirttiğine
göre; bölgede 10 yıl içinde toplu ölümlerin olabileceği uyarısında bulunmuştur. Bu bölgeye yağan
karın rengini bile griye çeviren kirlilik sebebiyle, çevrede yaşayanlarda görülen kanser vakaları Türkiye
ortalamasının 15 katı artmıştır. 2004 yılında 4 bin 632 kişi kanser ve akciğer başta olmak üzere bu
kirlilikten kaynaklandığı şüphelenilen rahatsızlıklar sonucunda ölmüştür. Türkiye nüfus ortalamasına
göre Afşin'deki yıllık hasta sayısının 48 bin 200 olması gerekirken, 300 bin civarındadır. Yılda yaklaşık
15 milyon ton katı, sıvı, gaz ve radyoaktif madde içeren atık halkın üzerine saçılmaktadır.

1988 yılından bu yana santral sahasında hava kirlilik ölçümleri dahi yapılmamaktadır. Yatağan
Termik Santralinde bulunan erken uyarı sistemi bu santralde yoktur. Eğer bu erken sistem bulunsa
havadaki kükürtdioksit oranı 500 mg/m3 geçen santral otomatik olarak duracaktır. 

Sık sık basında yer alan ve korkunç boyutlara ulaşan bu çevre kirliliğinin çözümü ile ilgili yöneticiler
tarafından zaman zaman açıklamalar yapılmaktadır. Fakat bugüne kadar hiçbir somut adım atılamamıştır.

2006 Şubat ayında hizmete açılan B termik santralini C ve D santrallerinin takip etmesi
planlanmaktadır. Hâlbuki bundan önce mevcut A termik santraline baca gazı kükürt arıtma sistemi
ve kül tutucu elektro filtre yapılmalı, bölgenin acilen kirlilik haritası çıkarılmalı, çevre kirlenmesini
önleyici tüm birimlerin katılacağı önlemler alınmalı, mobil hava kirliliği ölçüm cihazlarının çalışır
halde bulundurulması gibi önlemler alınmalıdır. 

Önlem alınması için toplu ölümler mi beklenmektedir? 
Tüm bu benzer çevre problemleri diğer termik santrallerde de görülmektedir. Başta Afşin

Elbistan Termik Santrali olmak üzere termik santrallerin çevreye verdiği zararların araştırılarak
alınması gereken önlemlerin tespiti amacı ile kurulacak Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmaları
konunun tüm boyutları ile ortaya konulması ve hükümetin bu konuda gerekli çalışmaları yapması da
yararlı olacaktır. 

Anayasanın 98., İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince "Başta Afşin Elbistan Termik Santrali
olmak üzere Türkiye'deki tüm termik santrallerin çevreye verdiği zararların araştırılması ve alınması
gereken tedbirlerin tespiti için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ENİS TÜTÜNCÜ VE 38 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/8)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Trakya bölgemiz, aldığı aşırı göç ve buna bağlı plansız imar uygulamaları yanında giderek
yoğunlaşan çarpık sanayileşme, tarımda yanlış toprak, su ve zirai ilaç kullanımı vb. nedenlerle
meydana çıkan sanayi, toprak, su ve hava kirliliğindeki boyutlar, yöredeki insan ve çevre yaşamını
tehdit eder noktaya ulaşmıştır. 

Öte yandan Ergene Havzasındaki yer altı su seviyesi her yıl dört-beş metre düşmektedir. Istranca
suları, koruma altındaki su basar ormanları, Yıldız Dağları ve Trakya doğal hayatı tehlike altındadır.
Bu kaynakları besleyen Istranca derelerine, İstanbul'un su ihtiyacı için yıllar önce el konulmuş
durumdadır. Trakya'nın yakın gelecekte büyük bir susuzluk tehlikesiyle karşılaşması kaçınılmaz
görünmektedir. 

Trakya'nın kanayan yarası olan Ergene Nehri ve Çorlu Deresi'nde, su yerine sanki zehir
akmaktadır. Kükürtdioksit kirliliği açısından Türkiye'deki en kirli iller sıralamasında Tekirdağ beşinci
sırada, Edirne sekizinci sıradadır. 

Yukarıda değinilen bu sorunların önce kontrol altına alınması, daha sonra çözülmesi amacıyla,
Trakya Üniversitesi tarafından, Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı hazırlanmıştır. 

Trakya Üniversitesince yapılan 1/100 000 ölçekli Ergene Çevre Düzeni Havza planı 2004 yılında
yani 59. Hükûmet döneminde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

Bu planda 2020 yılı hedeflenmiş ve gecikmeyle de olsa, 1/25 000 ölçekli planın yapılması süreci
başlatılmıştır. Bu aşamada havza planının bir hükmü uyarınca oluşturulan su birliği -ki, daha sonra
Trakya Kalkınma Birliği, yani "TRAKAB" adını almıştır- küçük ölçekli planların yapılması için
ihaleye çıkarılmıştır. Ancak her nedense ihale daha sonra iptal edilmiş ve 1/25 000 ölçekli plan
hazırlama işi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (BİMTAŞ), hem de hukuka aykırı bir şekilde devir
edilmiştir. BİMTAŞ ise söz konusu planın yapılmasını kendisinin bir alt birimi olan İstanbul
Metropoliten Planlamaya aktarmıştır. Müteakiben, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TRAKAB ve
Çevre Orman Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolde "1/100 000 ölçekli plan
üzerinde değişiklikler yapılabileceği" hükmüne yer verilmiştir. 

Gelinen noktadaki endişe ve sorun, Ergene Çevre Düzeni Havza Planı'nın hazırlanma amacının
dışına kaydırılarak, İstanbul'un baş edemediği sorunların, dezavantajlı sanayilerin ve buna bağlı nüfus
fazlasının ivedilikle Trakya'ya kaydırılarak İstanbul'un rahatlatılması olasılığından kaynaklanmaktadır.
Çünkü, bu üç ilin tarımsal alanları, doğal kaynakları, ormanları, yer altı ve yer üstü suları, kıyıları ve
çevre değerleri esasen, şu anda dahi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bu çerçevede, Trakya'daki üç ili, İstanbul'un giderek ağırlaşan sorunlarının çözülmesinde ana
yüklenici konumuna dönüştürmek son derece yanlış, sakıncalı hatta tehlikeli bir tercih olacaktır. 

Yukarıda değinilen sakıncaların ve doğacak sorunlarının tespiti ve bunların çözüme
kavuşturulması için gereken önlemlerin alınması ve doğru politikaların oluşturulması amacıyla,
Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince
Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 352 )

DEMET /



1-Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
2-Algan Hacaloğlu (İstanbul) 
3-Atila Emek (Antalya) 
4-Bilgin Paçarız (Edirne) 
5-Ahmet Küçük (Çanakkale) 
6-Rasim Çakır (Edirne) 
7-Tansel Barış (Kırklareli) 
8-Faik Öztrak (Tekirdağ) 
9-Turgut Dibek (Kırklareli) 
10-Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 
11-Abdurrezzak Erten (İzmir) 
12-Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
13-Eşref Karaibrahim (Giresun) 
14-Rahmi Güner (Ordu) 
15-Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir) 
16-Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) 
17-Ergün Aydoğan (Balıkesir) 
18-Gürol Ergin (Muğla) 
19-Malik Ecder Özdemir (Sivas) 
20-Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 
21-Vahap Seçer (Mersin) 
22-Fevzi Topuz (Muğla) 
23-Mehmet Fatih Atay (Aydın) 
24-Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
25-Şükran Güldal Mumcu (İzmir) 
26-Derviş Günday (Çorum) 
27-Bayram Ali Meral (İstanbul) 
28-Hulusi Güvel (Adana) 
29-Ali Rıza Ertemür (Denizli) 
30-Şinasi Öktem (İstanbul) 
31-M. Akif Hamzaçebi (Trabzon) 
32-Ali Oksal (Mersin) 
33-Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
34-Sacid Yıldız (İstanbul) 
35-Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
36-Metin Arifağaoğlu (Artvin) 
37-Ensar Öğüt (Ardahan) 
38-Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
39-Mevlüt Coşkuner (Isparta)
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DEMET /



KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ TANSEL BARIŞ VE 23 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/12)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bir tarafta, Kırklareli ili Pınarhisar ilçesinde halen faal olan çimento fabrikası mevcutken, diğer
tarafta Vize Evrencik Köyü civarında 200 dönüm arazi üzerinde yeni bir çimento fabrikası inşaatı
hızla devam ederken Vize Çakıllı Beldesinde bir başka çimento fabrikasının fizibilite çalışmalarının
yapıldığı duyumları alınmaktadır. 

Bu bölgede yeni bir çimento fabrikasına hiç de ihtiyaç yokken, durup dururken Vize ilçesine
bağlı Çakıllı Beldesinde, daha önce askeri taburun bulunduğu 583 dönümlük hazine arazisi, Milli
Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2 trilyon liraya, (Başbakana yakınlığı ve hemşehrisi olarak
medyamızda tanıtılan) Emrullah Turanlı'ya ait Avrupa Çimento Sanayi Anonim Şirketine çimento
fabrikasının kurulması ve iki yılda bitirilmesi planlanarak satıldığı söylenmektedir. 

Bahse konu olan kamuya ait bu arazide, Ecevit Hükümeti döneminde cezaevi yapımı girişiminde
bulunulmuş, yöre halkının karşı çıkması ile bu işten vazgeçilmiş. Duyumlarımıza göre geçtiğimiz yıl
ise AKP'li bazı kişilerin hayvancılık yapmak üzere kiralamaya kalktıkları, "ALİ DİBO" olaylarının
patlak vermesi üzerine, halkın tepkisinden çekinerek bu girişimden vazgeçilmiş. 

Daha önce askeri alan olarak kullanılan 538 dönümlük kamu arazisinin yapılan Emlak Vergi
Değerlendirilmesi sonucu 13 trilyon lira olduğu, buna karşın Başbakana yakınlığı ile tanınan
Emrullah Turanlı'ya ait Avrupa Çimento Sanayi Anonim Şirketine 2 trilyon liraya satıldığı, bu satışın
duyulması ile başta Vize halkı olmak üzere, kamuoyunda çok büyük endişe, rahatsızlık ve
huzursuzluk yaratmıştır. 

Vize Mal Müdürlüğü tarafından emlak vergi değerine yönelik yapılan çalışma sonucu 13 trilyon
lira değer biçilmesine karşın, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Emrullah Turanlı'ya 2 trilyon liraya
satılması ile daha işin başında Emrullah Turanlı'ya 11 trilyon lira kâr sağlandığı görülmektedir. 

Yöre halkımız, yeni iş alanlarının açılmasına, fabrikanın kurulmasına karşı değildir. Vize
ilçesinin çevresinin çimento fabrikaları ile kuşatılmasına tepkilidir. Çimento fabrikasının kurulacağı
bölge aynı zamanda Ergene Nehrinin de doğduğu yerdir. Bu bile bu bölgede çimento fabrikasının
kurulmasına engel iken, bir de çevreye verdiği zararların boyutlarını düşündüğümüzde yer seçimi
olarak da doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Bir taraftan çimento fabrikası için yer seçimi ile yöre halkımız üzerinde endişe, korku ve telaş
yaratılırken, diğer taraftan yetkili merciler tarafından emlak vergi değerinin 13 trilyon lira değer
biçtiği arazinin 2 trilyon liraya satılması karşısında, araziyi alan firmanın kayrıldığı, peşkeş çekildiği
düşünülerek, daha işin başında araziyi alan firmanın 11 trilyon lira kâra geçirildiği, bir de araziyi
alan firmanın başbakana yakınlığı ve hemşehrisi olarak son zamanlarda hızlı bir yükselişe geçen
işadamı Emrullah Turanlı olduğu iddiaları yer alınca, bu satış üzerindeki kuşkuları, şüpheleri,
huzursuzlukları artırmıştır. 

İşte tüm bu endişe, kuşku, şüphe spekülasyon, kayırmacılık, peşkeş çekme gibi duyum ve
iddiaların araştırılması ile bu iddiaların ortaya çıkmasına neden olan sorumluların kusurları, kasıtları
varsa ortaya çıkarılması ve çevreye vereceği zararların tespit edilmesi ile alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98., İçtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince Araştırma
Komisyonu kurularak araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
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DEMET /



1) Tansel Barış (Kırklareli) 

2) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

3) Turgut Dibek (Kırklareli) 

4) Ahmet Ersin (İzmir) 

5) Malik Ecder Özdemir (Sivas) 

6) Faik Öztrak (Tekirdağ) 

7) Cevdet Selvi (Kocaeli) 

8) Hikmet Erenkaya (Kocaeli) 

9) Ali Arslan (Muğla) 

10) Muharrem İnce (Yalova) 

11) Çetin Soysal (İstanbul) 

12) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

13) Gökhan Durgun (Hatay) 

14) Zekeriya Akıncı (Ankara) 

15) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 

16) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

17) Orhan Ziya Diren (Tokat) 

18) Hulusi Güvel (Adana) 

19) Osman Kaptan (Antalya) 

20) Ali Oksal (Mersin) 

21) Bülent Baratalı (İzmir) 

22) Şevket Köse (Adıyaman) 

23) Bilgin Paçarız (Edirne) 

24) Mehmet Sevigen (İstanbul)
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ADANA MİLLETVEKİLİ NEVİN GAYE ERBATUR VE 23 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/28)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Lagün veya deniz kulağı, koylarda veya körfez ağızlarının kıyı okları ile kapanması sonucu kıyı
gerisinde oluşan göllerdir. Denizle yer altından veya yer üstünden bir su yoluyla bağlantısı bulunan,
denizden çoğunlukla da dar bir karayla ayrılmış olan göllerdir. Lagünler, ekolojik ve ekonomik
yönden önemli ekosistemlerdir. 

Adana'da Akyatan, Tuzla, Çamlık, Yelkoma, Hurmaboğazı olmak üzere beş adet lagün
bulunmaktadır. Bu lagünler Adana için doğal birer zenginlik kaynağı olmasının yanında birçok canlının
da üreme, beslenme, korunma ve yaşama ortamı olması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Ancak, günümüzde kirlilik ve diğer çevresel etkilerle Adana'da ismi sayılan lagünler hızlı bir yok olma
sürecine girmiştir. Nehirlere yapılan barajlar ve diğer müdahalelerle deltalarda geriye doğru aşınmalar başlamıştır. 

Adana'nın doğal zenginlik kaynakları olan ve ekolojik denge açısından da büyük öneme sahip
olan lagünlerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri tespit etmek ve alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla, TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri, Anayasanın 98. maddesi
gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1- Nevin Gaye Erbatur (Adana) 
2- Hulusi Güvel (Adana) 
3- Tayfur Süner (Antalya) 
4- Osman Kaptan (Antalya) 
5- Şevket Köse (Adıyaman) 
6- Rahmi Güner (Ordu) 
7- Muharrem İnce (Yalova) 
8- Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 
9- Vahap Seçer (Mersin) 
10- Çetin Soysal (İstanbul) 
11- Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
12- Ahmet Ersin (İzmir) 
13- Sacid Yıldız (İstanbul) 
14- İsa Gök (Mersin) 
15- Mustafa Özyürek (İstanbul) 
16- Turgut Dibek (Kırklareli) 
17- Rasim Çakır (Edirne) 
18- Bilgin Paçarız (Edirne) 
19- Erol Tınastepe (Erzincan) 
20- Selçuk Ayhan (İzmir) 
21- Mehmet Ali Susam (İzmir) 
22- Suat Binici (Samsun) 
23- Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
24- Tekin Bingöl (Ankara)
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BARTIN MİLLETVEKİLİ MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA VE 22 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/31)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ülkemizin çeşitli bölgelerine kurulması düşünülen termik santraller tüm dünyada olduğu gibi,
ülkemizde de taraf olanları ve karşı çıkanları ile tartışılmaya devam eden önemli bir konudur. 

Son yıllarda ülkemizde termik santraller ile ilgili tartışmalar hızla devam etmekte, birçok kişi,
kurum ve kuruluş olumlu, olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya çalışmaktadır. 

Bartın ili Amasra ilçesinde de termik santral kurulmasına yönelik çalışmalar olduğu 654,5 MW
m/640 MW e kurulu gücündeki, yerli taş kömürü/metan gazı yakıtlı ve akışkan yatak teknolojisiyle
çalışacak üretim tesisi için Hema Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna,
üretim lisansı başvurusunda bulunulduğu, gerekli işlemlerin tesis edilmesini takiben şirkete, 49 yıl süreli
ve EÜ/944-7/732 numaralı üretim lisansı verildiği, kurulması planlanan termik santralde yakıt olarak
Hema Endüstri A.Ş. ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ve Amasra
(B) maden sahasının işletilmesine ilişkin yapılan rödevans sözleşmesi çerçevesinde üretilecek taş
kömürünün kullanılmasının planlanmış olduğu herkes tarafından bilinmektedir. 

Daha önceleri de Bartın'a mobil santral kurulması için girişimlerde bulunulmuş fakat
kamuoyundan gelen yoğun tepkiler, insan sağlığı ve çevre kirliliği açısından yaratacağı sakıncalar,
santralin yüksek derecede kükürtdioksit ve azotoksitler ihtiva etmesinin bilinmesi, yöredeki deniz ve
yer altı sularının santralden kaynaklanacak atıklardan olumsuz yönde etkilenerek zarar göreceği,
uygulamanın durdurulması için mahkemelere yapılan müracaatlar, bireylerin ve kuruluşların devletin
değişik makamlarına yaptığı kişisel başvurular, Bartın Deniz Üst Komutanlığı'nın santralle ilgili
olarak olumsuz görüş bildirmesi gibi nedenler yörede santralin kurulmasına engel olmuştur. 

Bartın da yeniden termik santral kurulmasına yönelik bu girişimler, termik santrallerin zararsız
olduğu kanaatini doğurmamalıdır. Termik santraller sağlığa ve doğaya zararlı radyoaktif atıklar
üretmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun araştırmalarına göre, termik santrallerin
bacalarından çıkan partiküller ve kazandan alınan külde, radyoaktivite varlığı kanıtlanmıştır. Rüzgar
ve yağış etkisi ile küller çevreye yayılmakta veya toprak altına sızarak yer altı sularının kirlenmesine
neden olmaktadır. İnsanlarda merkezi sinir sistemi bozuklukları, anormal doğumlar, solunum yolu
hastalıkları, gelişme bozuklukları, öğrenme yeteneğinde azalma, kalp hastalıkları, cilt hastalıkları ve
kanser gibi vakalar görülebilmektedir. Ayrıca termik santrallerden çıkan maddeler (S02/kükürtdioksit)
asit yağmurları şeklinde havayı kirletmekte, toprak ve suyu etkilemekte, doğal bitki örtüsünü ve
ormanları yok etmektedir. Asit yağmurlarının diğer zararlı etkisi ise, bakır (Cu) ve kurşun (Pb) gibi
zehirli elementlerin içme sularına karışmasıdır. 

Bartın ilimiz; Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alan, doğuda Kastamonu,
güneyde Karabük, batıda Zonguldak illeri ve kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Yüzölçümü 2 143
km2 olup 59 km sahil şeridine sahip olup, ormanlarla örtülü dağ ve yaylasıyla, yeşil bir cennet olmanın
yanı sıra tertemiz deniziyle de mavi bir dünya görünümündedir. 

172 000 civarında nüfusa sahip olan ilimizin ekonomisi tarıma, sanayiye ve turizme dayalıdır.
2 143 km2 olan yüzölçümünün % 46'sını ormanlar, % 35'ini tarımsal alanlar, % 7'sini çayırlar ve
meralar, % l2'sini de kültüre elverişsiz alanlar kaplamaktadır. Bartın'a kurulması düşünülen santralin
ilimizin tarımı, hayvancılığı, balıkçılığı ve turizmi dikkate alındığında götürdüklerinin
getirdiklerinden daha fazla olacağı da herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca santraller, güvenlik,
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maliyet ve verimlilik açısından çok sayıda soruya cevap verememektedir. Ülkemizde bulunan, doğal
kaynakların, enerji açığını kapatıp kapatmayacağı konusu da iyi araştırılmalıdır. Türkiye'nin güneş,
rüzgar, su gibi doğal kaynaklardan, yeterince yararlanamadığı ve bu kaynaklarımızın hayata
geçirilmesi gerektiği de bilinen bir gerçektir. 

Bartın'a termik santral kurulması için daha önce yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı
bilinmesine rağmen, yeniden bir firmaya 49 yıl süreli üretim lisansının verilerek termik santral
kurulmasının gündeme gelmesi için Bartın ilimizde değişenlerin ne olduğunun herkes tarafından
bilinmesi ve araştırılması gerekmektedir. Kurulması düşünülen termik santralin kamu yararı
anlayışına ters düşüp düşmediğinin, Bartın'a kazandıracaklarının ve çevreye, insan sağlığına
zararlarının çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Suyun, havanın toprağın kirlenmesi, tarımsal
alanların azalması, kuraklık, kıtlık tehlikesi, hastalıklar ve ölümlere neden olan termik santral
yatırımlarının yerine güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların tercih edilmeme
nedenlerinin ve kurulması düşünülen termik santralin Anayasamızın amir hükümlerine ters düşüp
düşmediğinin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenlerle; Bartın Amasra'ya termik santral kurulması konusunun, ilimize sağlayacağı fayda ve
zararlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1- Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 
2- Şevket Köse (Adıyaman) 
3- Osman Kaptan (Antalya) 
4- Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
5- Tayfur Süner (Antalya) 
6- Hulusi Güvel (Adana) 
7- Rahmi Güner (Ordu) 
8- Muharrem İnce (Yalova) 
9- Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 
10- Vahap Seçer (Mersin) 
11- Mehmet Ali Özpolat  (İstanbul) 
12- Ahmet Ersin (İzmir) 
13- İsa Gök (Mersin) 
14- Sacid Yıldız (İstanbul) 
15- Erol Tınastepe (Erzincan) 
16- Rasim Çakır (Edirne) 
17- Mustafa Özyürek (İstanbul) 
18- Turgut Dibek (Kırklareli) 
19- Bilgin Paçarız (Edirne) 
20- Selçuk Ayhan (İzmir) 
21- Mehmet Ali Susam (İzmir) 
22- Suat Binici (Samsun) 
23- Tekin Bingöl (Ankara) 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ AHMET KÜÇÜK VE 22 MİLLETVEKİLİNİN 

ÖNERGESİ (10/33)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çanakkale ve Balıkesir illeri sınırları içinde yer alan Kaz Dağları, uçsuz bucaksız çam ormanları,
milyonlarca ağacı, zengin bitki örtüsü ile dünyada tek olma özelliği taşıyan 47 tür endemik bitkiyi
bünyesinde barındıran doğal yapısı ile önemli bir yer tutmaktadır. Kaz Dağlarımız tarihi, mitolojisi
ve kültürünün yanı sıra üzerinde barındırdığı flora ve fauna açısından ülkemizin çok önemli bir
bölgesidir. 

Kaz Dağları bulunduğu coğrafyaya bereket dağıtırken son derece cömert davranmış, havasına
ayrı, suyuna ayrı, toprağına ayrı güzellik karıştırmıştır. Dünyanın en zengin oksijen bölgesi,
Türkiye'nin akciğerleri ve turizm cennetidir. Yer altı suyu kaynakları, kaplıcaları, geniş zeytinlikleri,
özel bitki örtüsü, barındırdığı yaban hayatı ve yaklaşık 1,5 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en önemli
yaşam alanlarından biridir. 

Kaz Dağlarımız sadece altındaki madenler bakımından değil üstünde taşıdığı değerler açısından
çok daha zengindir. Bölge mitolojik, arkeolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan en zengin
alanlardandır. 

Ancak tarım, orman, hayvancılık, turizm ve sağlık alanlarında çok önemli potansiyele sahip
olan bölge son günlerde bu özellikleri ile değil, altın ve diğer maden arama çalışmaları ile gündeme
gelmiştir. 

Bu bağlamda: 

1) Enerji Bakanlığı Maden Dairesinden bölgede arama, işletme ruhsatı ve işletme izni olan,
ayrıca arama, işletme ruhsatı olan sahalardan işletme izni aşamasına gelmiş başvuruların
belirlenmesi,

2) Bölgede yapılmakta olan madenciliğin özellikle altın madenciliğinin, insan, hayvan, bitki
örtüsü, su ve hava tabakası ve diğer tüm yönlerden çevreye verdiği ve vereceği maddi ve manevi
zararların tayin ve tespitinin yapılması, 

3) Bugüne kadar arama ve sondaj faaliyetlerinin ne kadar alanda ve kaç noktada yapıldığı, bu
çalışmalar sonucunda tahrip olan orman ve bitki örtüsünün belirlenmesi, 

4) Bölgenin ekonomik, tarihsel, sosyal yapısının incelenmesi, 

5) Dünyadaki altın işletmeciliğinde kullanılan yöntemlerin ve siyanür kullanımına karşı alınan
önlemlerin araştırılması, 

6) Altın madenciliği konusunda Türk mahkemeleri ve uluslararası mahkemelerde alınan
kararların ve yargı sürecinin incelenmesi, 

7) Uzun vadeli olarak yer altı ve yer üstü zenginliklerinin kıyaslanması için tespitlerin yapılması
amacı ile; 

Anayasamızın 98., İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu
kurularak araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
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1- Ahmet Küçük (Çanakkale) 

2- Ergün Aydoğan (Balıkesir) 

3- Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir) 

4- Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

5- Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) 

6- Tansel Barış (Kırklareli) 

7- Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

8- İsa Gök (Mersin) 

9- Şevket Köse (Adıyaman) 

10- Ahmet Ersin (İzmir) 

11- Gürol Ergin (Muğla) 

12- Faik Öztrak (Tekirdağ) 

13- Osman Kaptan (Antalya) 

14- Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 

15- Bülent Baratalı (İzmir) 

16- Esfender Korkmaz (İstanbul) 

17- Mustafa Özyürek (İstanbul) 

18- Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) 

19- Yaşar Tüzün (Bilecik) 

20- Çetin Soysal (İstanbul) 

2l- Zekeriya Akıncı (Ankara) 

22- Ensar Öğüt (Ardahan) 

23- Oğuz Oyan (İzmir) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ HASAN ANGI VE 19 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/38)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Kapalı Havzası’nda her geçen gün yer üstü ve yer
altı suları azalmaktadır. Ovanın gelecekte karşı karşıya kalabileceği susuzluk herkesi derinden
düşündürmektedir. 1 milyon kişinin yaşadığı şehirde insanların içme ve kullanma suyunun, tarımla
uğraşan 1 milyon kişinin de arazi sulama suyunun temini her geçen yıl daha da zorlaşmakta ve
gelecekle ilgili kaygıları daha da artmaktadır. 

Yaklaşık 3.5 milyon hektar büyüklüğündeki ovada, yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak
sekiz katlı bir apartmanın sığabileceği büyüklükte dev çukurlar oluşmaya başlamış ve sayıları da her
geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan mevcut göller, barajlar ve göletlerin alanları sürekli küçülmekte
ve hatta kuruduğu görülmektedir. 

Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Konya Kapalı Havzası’ndaki, yer altı ve
yer üstü su kaynaklarının; korunması, var olan problemlerin giderilmesi ve yaşanan kuraklığa ve
susuzluğa karşı gereken önlemlerin alınması amacıyla, Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105.
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Hasan Angı (Konya) 

2) Muharrem Candan (Konya) 

3) Abdullah Çetinkaya (Konya) 

4) Mevlüt Akgün (Karaman) 

5) Kerim Özkul (Konya) 

6) Özkan Öksüz (Konya) 

7) Mustafa Kabakcı (Konya) 

8) Haydar Kemal Kurt (Isparta) 

9) Hüsnü Tuna (Konya) 

10) Rıtvan Köybaşı (Nevşehir) 

11) Orhan Erdem (Konya) 

12) Mahmut Mücahit Fındıklı (Malatya) 

13) Ali Rıza Alaboyun (Aksaray) 

14) Harun Tüfekci (Konya) 

15) Lütfi Elvan (Karaman) 

16) Ayhan Sefer Üstün (Sakarya) 

17) İrfan Gündüz (İstanbul) 

18) Mehmet Yaşar Öztürk (Yozgat) 

19) Metin Kaşıkoğlu (Düzce) 

20) Ali Öztürk (Konya) 
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GEREKÇE

İç Anadolu Bölgemizde yer alan Konya Kapalı Havzası, Türkiye'nin toplam alanının yaklaşık
%7'sine denk gelen 53 850 km2 'lik bir alanı kaplamaktadır. İç Anadolu Platosu'nun ana bölümünü
oluşturan Havza, 900-1050 m arasında değişen yükseklikteki çoğunlukla ovalık bir morfolojiye
sahiptir. 

Özellikle kentlerin su ihtiyaçlarının sağlandığı ve kentsel yerleşim alanları içerisinde ve/veya
çevresindeki su kaynakları, sürekli kirlenme tehdidi altında bulunmaktadır. En kısa zamanda etkin
önlemler alınmadığı takdirde, 21. yüzyılda, birçok akiferimizden ve bazı nehir sularımızdan
faydalanma olanağı tamamen kaybolacaktır. 

Konya'nın mevcut nüfus artışı, aldığı göç, gelişen ve büyüyen sanayi ve tarım faaliyetleri
sonucunda, bugün bile kentin ihtiyacının sadece % 8-10'luk kısmının sağlanabildiği Altınapa Baraj
Gölü yetmediğinden ihtiyacın % 90'ından fazlası yer altı suyundan desteklenmektedir. Bunun sonucu
Kentin yer altı su dengesinde bozulmalar oluşarak, temiz akifer ile nitelik olarak bozuk akifer karışma
noktasına gelmiştir. 

Konya Kapalı Havzası'nda DSİ verilerine göre 30 000'i ruhsatlı 30 000'e yakını da kaçak olmak
üzere 60 000'e yakın yer altı suyu üretim kuyusu bulunmaktadır. Bunlardan çekilen yer altı suyunun
büyük bir çoğunluğu salma sulama (vahşi sulama) yöntemi ile tarımsal sulamada kullanılmaktadır. 

Son 15-16 yıldır yağışların uzun yıllar ortalamasına göre azlık göstermesi, gün geçtikçe sayıları
artan sondajlar, uygun olmayan hidrojeolojik ortamlarda sürdürülen sondaj çalışmaları, ekonomik
olmayan/bilinçsiz sulama teknikleri ve tarımda hatalı bitki deseni seçimi, jeoloji mühendisi
müşavirliğinde açılmaması nedeniyle, koruma tedbirleri alınmamasından kullanıma elverişli yer altı
suyunun niteliksiz su seviyeleriyle karıştırılması sonucu suyun kirlenmesine, kullanılamaz hale
getirilmesine neden olunmuştur. 

Konya Kapalı Havzası'nda DSİ verilerine göre yıllık yaklaşık 1.8 milyar m3'lük emniyetli su
rezervi bulunmakta ve yılda yaklaşık 800 milyon m3 su açığı verilmektedir. 

Havza içerisinde yer alan sulak alanlar, göl ve sazlıklar yıllar öncesindeki durumunda değildir.
Çoğu yapılan yanlış ve bilinçsiz uygulamalar nedeniyle suyunun çoğunu kaybetmiş, bir kısmı da
tamamen kurumuştur. 

Konya Havzası’ndaki önemli sulak alanlara genel olarak bakacak olursak; Beyşehir Gölü, zengin
su kaynağına rağmen yanlış işletmeler sonucu su seviyesi çok ciddi seviyede düşerek bugünkü
durumuna gelmiştir ve kurtarılmayı beklemektedir. Tuz Gölü ise son 35 yıldır kirlenme, besleniminin
engellenmesi ve diğer sebeplere bağlı olarak yarı yarıya küçülmüştür. Ereğli Sazlığı'nda ise yer altı
suları en alt seviyeye inmiştir. Eşmekaya Sazlığı (Aksaray) tamamen yok olmuş, Eber ve Akşehir
Gölleri ise kuruma noktasına gelmişlerdir. Alınacak tedbirlerde biraz daha geç kalınması durumunda
bölge gerçek anlamda bir felaketle karşılaşacaktır. 

Gelecek nesillerin sağlıklı ve ekonomik içme ve kullanma suyuna sahip olabilmesi; tarımda
yeterli ve gerekli suyu kullanabilmek için, kısa zamanda etkin önlemler alınması ve uygulanması
gerektiğini düşünmekteyiz.
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KONYA MİLLETVEKİLİ ORHAN ERDEM VE 28 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/42)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Hızla gelişen ülkemizde, dünyada olduğu gibi artık kendi doğal varlıklarını ve zenginliklerini
istediği gibi kullanma, israf etmek lüksüne sahip değildir. Ülkemiz bir tarım ülkesidir. Ancak son
yıllarda gerek erozyona gerekse bilinçsizce atıklarımızın göle, nehre ve denize akıtmalarımız, gerekse
vahşi sulama yöntemleri sonucu çölleşme ile karşı karşıyayız. Yapılan araştırmalar sonucu yakın bir
zamanda çöl hâline gelecek bir dünyada topraklarımızın kıymetini bilmeli, bugünden gereken önlemi
almalıyız. Bugün ülkemizde de hızlı gelişme nedeni ile doğal kaynakların israfı söz konusudur. Doğal
çevrenin önemli bir parçası olan göllerin korunması ve yararlı hâle getirilmesi lüzumu artık
tartışılmayan bir konudur. Ancak bu lüzumu gereklerini yapma tüm çevre konularında olduğu gibi
kolay değildir. Özellikle Türkiye gibi gelişme aşamasındaki ülkeler için çevre sorunları zaman zaman
lüks bile görülmekte, iş ekseri gönüllü kuruluşların gayretine terk edilmektedir. 

Türkiye'nin 12. büyük gölü olan Eber Gölü Afyonkarahisar ili Çay ve Bolvadin ilçesi sınırları
içerisinde 150 km2 yüzölçümüne sahip Eber Gölü, Akarçay ve Sultan Dağları’ndan gelen kaynak
suları ile beslenmektedir. Derinliği 3,98 m, denizden yüksekliği ise 966,98 m’dir. Göl eski zamanlarda
Akşehir Gölü ile birlikte büyük bir göl halindeydi. Fakat zamanla su kaynaklarının azalması ile Eber
Gölü Akşehir Gölü’nden ayrılarak ayrı bir göl oluştu. Eber Gölünden bir kanal vasıtasıyla Akşehir
Gölüne su akmaktadır. Günümüzde küresel ısınmanın etkisiyle, özellikle su kaynaklarının bilinçsiz
kullanımıyla göl küçülmeye başlamış. Bu nedenle Akşehir Gölü’ne su akıtılamamış ve Akşehir
Gölü’nün sularının çekilmesine sebep olmuştur. 

Akşehir Gölü, Akşehir Ovasının Kuzeyinde Sultan Dağları’nın kuzeydoğu kenarı ile Emir
Dağları arasında yer alır. Akşehir Gölü’nün alanı 35 300 hektardır. Maksimum derinlik 7 m'dir. Ancak
son yıllarda 2-3 m'ye kadar düşmüş, şimdi ise tamamen kurumuştur. Akşehir Gölü Akarçay Kapalı
Havzası’nda yer alan Eber Gölü ile bağlantısı olan bir göldür. 

Sular tatlı organik maddelerce zengin ötrofik bir göldür. Kuzey kıyıları dışında gölün tüm kıyıları
1-2 km genişliğinde çok sık kamış ve sazla, göl içindeki aynalar ise nilüferlerle kaplı tektonik bir göl
görünümünden bugün çöl görünümüne dönmüştür. 

Göl havzasının güneyinde ise geniş meyve bahçeleri bulunur. Batı ve doğu kısımları ise tarım
alanları ile çevrilidir. 

Akşehir ilçesi kendine has bir iklim yapısına sahiptir. Bunun sebebi de Akşehir Gölü’dür. İç
Anadolu karasal bir iklime sahip iken, Akşehir Gölü sayesinde oluşan mikroklima sayesinde birçok
ürün yetiştirilmektedir. Bu bölgeye özgü şekil, lezzet ve kaliteye sahip Akşehir kirazı meşhurdur.
Akşehir kirazı, Akşehir napolyonu veya 0900 Ziraat olarak bilinir, Türk Patent Enstitüsünce Akşehir
Kirazı adıyla tescil edilmiştir. Ayrıca balıkçılık ve kamış üretimi bölge halkının diğer geçim
kaynaklarıdır. Gölde sazlık alanların bulunması özellikle su kuşları açısından son derece uygun üreme,
beslenme, sığınma ve konaklama ortamı oluşturmaktadır. 200 den fazla kuş türü tespit edilmiştir.

Akşehir Gölü sınırları ve etkilediği mikroklima iklimi sayesinde, Akşehir-Tuzlukçu ve
Afyonkarahisar-Sultandağı, Çay ilçeleri ile 10 belde ve çok sayıda köylerin geçimini sağlayan
meyvecilik, balıkçılık, kamış üretimi ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin yetiştirilmesi
gerçekleştirilmektedir. 

Eber Gölü, bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve yüzeyinde su çiçekleriyle bezenmiş bir
bahçe iken, bugün yanına yaklaşılmayacak kadar kirletilmiştir. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan
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ve kuş cenneti olarak adlandırılan, derinliği 21 metreye kadar ulaşan Eber Gölü'nde su seviyesi 1-2
metreye kadar düştü. Önlem alınmadığı takdirde daha da düşeceği bir gerçektir. 

Eber Gölü'nü tehdit eden en büyük unsurlar, Afyonkarahisar şehrinin atıkları, süt endüstrisi, Şeker
ve Alkoloid Fabrikalarının atıklarıdır. Diğer bir tehdit unsuru da, atıkların Eber Gölü'nde biriktikten
sonra gölün arıtma vazifesi görmesi ve bu nedenle de süzülen temiz suyun Akşehir Gölü'ne akıtılmasıdır.

Gölde ekonomik değeri en yüksek olan kamış üretimi yapılmakta ve sazan, turna ve aynalı sazan
balığı bulunmaktadır. Sazlıkların kuruduğu gölde sular çekildikçe balık ölümleri de başladı. Artık bölgede
balıkçılık yapılmıyor. Bölgede bulunan kağıt fabrikası da işlenecek ham madde kalmadığı için çalışmıyor.

Bölge insanının geçimini ve geleceğini etkileyecek, bir havza içerisinde yer alan Akşehir Gölü ve
Eber Gölü’nün kirliliğinin önlenmesi ve korunması ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal düzenlemelerin
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105.
maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.

1- Orhan Erdem (Konya) 
2- Ahmet Koca (Afyonkarahisar) 
3- Kerim Özkul (Konya) 
4- Muharrem Candan (Konya) 
5- Agâh Kafkas (Çorum) 
6- Hüsnü Tuna (Konya) 
7- Ali Öztürk (Konya) 
8- Ayşe Türkmenoğlu (Konya) 
9- Sami Güçlü (Konya) 
10- Harun Tüfekci (Konya) 
11- Abdullah Çetinkaya (Konya) 
12- Abdülkadir Aksu (İstanbul) 
13- Murat Yıldırım (Çorum) 
14- Ayhan Sefer Üstün (Sakarya) 
15- Selma Aliye Kavaf (Denizli) 
16- Mithat Ekici (Denizli) 
17- Mehmet Daniş (Çanakkale) 
18- Cahit Bağcı (Çorum) 
19- Fatma Salman Kotan (Ağrı) 
20- Zekeriya Aslan (Afyonkarahisar) 
21- Hasan Ali Çelik (Sakarya) 
22- Hamza Yerlikaya (Sivas) 
23- Alev Dedegil (İstanbul) 
24- Ali Küçükaydın (Adana) 
25- Mustafa Ataş (İstanbul) 
26- Rüstem Zeydan (Hakkâri) 
27- İsmail Bilen (Manisa) 
28- Hüsnü Ordu (Kütahya) 
29- Polat Türkmen (Zonguldak)
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KEMAL CENGİZ VE 27 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/47)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Çanakkale ili ile Balıkesir ili arasında her iki ile hayat veren, 5 bin yıldır insanlığa, medeniyete
ve canlı yaşamına kucak açmış mitoloji ile gerçek hayat arasında efsaneleşmiş Kaz Dağları, son
yıllarda maden ve altın arayanların hedefi olmuştur. 

Kamuoyunda, basında, Çanakkale ve Balıkesir halkında büyük yankı bulan Kaz Dağları,
üzerinde oluşturulan şüphe ve endişelerin ortaya çıkarılması, kamunun aydınlatılması, Kaz
Dağlarındaki maden arama ve işletme çalışmalarıyla ilgili gerçeklerin halka sunulması amacıyla
Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereği, ekte gerekçesi sunulan sebeplerden
dolayı Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1 - Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale) 
2 - Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 
3 - Mümin İnan (Niğde) 
4 - Hakan Coşkun (Osmaniye) 
5 - Cemaleddin Uslu (Edirne) 
6 - Kürşat Atılgan (Adana) 
7 - İsmet Büyükataman (Bursa) 
8 - Akif Akkuş (Mersin) 
9 - Mustafa Enöz (Manisa) 
10 - Recep Taner (Aydın) 
11 - Behiç Çelik (Mersin) 
12 - Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 
13 - Oktay Vural (İzmir) 
14 - Abdülkadir Aksu (İstanbul) 
15 - Şenol Bal (İzmir) 
16 - Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 
17 - Durmuşali Torlak (İstanbul) 
18 - Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara) 
19 - Ümit Şafak (İstanbul) 
20 - Atila Kaya (İstanbul) 
21 - Ahmet Orhan (Manisa) 
22 - Ali Uzunırmak (Aydın) 
23 - Süleyman Latif Yunusoğlu (Trabzon) 
24 - Alim Işık (Kütahya) 
25 - Rıdvan Yalçın (Ordu) 
26 - Hazma Hamit Homriş (Bursa) 
27 - Yılmaz Tankut (Adana) 
28 - Süleyman Nevzat Korkmaz (Isparta) 
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GEREKÇE
Kaz Dağları, Biga Yarımadası'nın güneydoğusunda, esas ekseni Ayvalık/Balya yönünde,

Çanakkale ile Balıkesir il sınırları içinde kalan, Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında, aynı
zamanda iki bölgeye hitap eden, Türkiye'nin en önemli dağıdır. 

Kaz Dağlarının Çanakkale bölgesinde Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçeleri ile Balıkesir
bölgesinde ise Edremit, Havran, İvrindi ve Balya ilçeleri ile onlarca belde ve yüzlerce köyü bağrında
yaşatan Kaz Dağları büyük bir insan kitlesinin asırlardır yuvası ve yaşam alanı olmuştur. 

Kaz Dağları yamaçları ve eteklerinde 8 adet ilçe, 20 adet belde ve yaklaşık 330 adet köyde
yaşam bütün canlılığıyla devam etmektedir. 

Dünyanın en zengin oksijen üreten 2 nci dağı ve Anadolu'nun en zengin su yatakları ile insanlığın
en temel yaşamsal ihtiyaçlarını sunmuş olan Kaz Dağları, yüreğinde gizlediği değerli maden ve
altınların keşfiyle birlikte, bağrında yaşattığı insanlığın acımasızca hedefi olmuştur. 

Kaz Dağları, yaklaşık 800 adet bitki türü ve 47 adet endemik bitki çeşidiyle dünyanın en zengin
florasını oluşturmaktadır. 

40 adet hayvan türü ile de kendi faunasını yaratmış, canlı familyası ile dikkatleri çekmektedir. 
Jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, zengin bitki türleri ile, Boğaz ve Edremit körfez rüzgârlarıyla

dünyanın İsviçre'deki Alp Dağlarından sonra ikinci zengin oksijen üreten dağı olarak dünya
literatüründeki yerini almıştır. 

Agonya, Kocabaş, Kara Menderes, Akşin, Tuzla, Mıhlı, Edremit ve Menderes çayları ile geniş
alanlara bereket ve bolluk taşınırken doğal şelaleleri ise; Ayazma (Bayramiç), Handeresi (Yenice-
Kaklım), Pınarbaşı (Edremit-Güre) ve Hasanboğuldu (Edremit-Zeytinli) şelaleleri turizm ve eko
turizm için diğer bölgelerle birlikte her zaman hazır olduklarını derin vadiler arasında haykırmaya
devam etmektedirler. Kaz Dağları bünyesinde 256 000 hektar alan içinde Edremit Körfezi’ne bakan
21 300 hektar alan 1993 yılında millî park olarak ilan edilerek koruma altına alınmış olup, jeolojik,
jeomorfojik, arkeolojik, mitolojik, faunustik, floristik ve kültürel açıdan en zengin bölümünü
oluşturan Çanakkale ili Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerindeki kalan en zengin ve en gözde
bölümler görülmemiş, görülmemeye devam etmekte ve bu alanların da millî park kapsamına alınması
ifade edilmemektedir. Bu bölgeler de devletimizin şefkatine ve korunmasına acilen ihtiyacı olan
bölgeler olarak, millî park olmayı beklemektedirler. 

Bu bilgiler ışığında korunmaya muhtaç, dünya mirası olan, turizm için yaratılmış ulu bir dağ olan
Kaz Dağlarında arama ve işletme ruhsatı mahiyetinde yaklaşık 70 adet maden ruhsatı ile yol izinleri,
şantiye izinleri, tesis izinleri ve sondaj izinleriyle Kaz Dağları insanlığın saldırısına uğramıştır. 

Bu tespitlerimiz ışığında; 
1- Kaz Dağlarında oluşturulan maden çalışmalarının yerinde tespiti ve incelenmesi, 
2- Kaz Dağlarında korunması elzem olan yeni alanların belirlenmesi ve millî park ilan edilmesi

gereken bölümlerin tespit edilmesi, 
3- Kaz Dağlarının stratejik planının oluşturulması, 
4- Bölgede yıllardır altın arama ve işletme amaçlı faaliyet gösteren, özellikle yabancı şirketlerin

çalışmalarının kapsam ve boyutunun tespit edilmesi, 
5- Kaz Dağlarında madenler açısından oluşturulacak politikaya esas olmak üzere gerçeklerin

tespit edilmesi, halkımızın endişe ve beklentilerinin belirlenmesi için, 
Meclis araştırması yapmanın tarihi bir görev olduğu inancıyla bu önerge Meclise sunulmuştur. 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ AHMET ERTÜRK VE 21 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/56)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aydın, Denizli ve Uşak illerimizi sosyo-ekonomik yönden etkileyen Büyük Menderes Nehri
kirliliğinin ve çevresel etkilerinin araştırılıp, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince
Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 12.11.2007 

1.Ahmet Ertürk (Aydın) 

2.Zeyid Aslan (Tokat) 

3.Mehmet Çerçi (Manisa) 

4.İsmail Bilen (Manisa) 

5.Cemal Yılmaz Demir (Samsun) 

6.Mehmet Alp (Burdur) 

7.Recep Yıldırım (Sakarya) 

8.Atilla Koç (Aydın) 

9.Mehmet Erdem (Aydın) 

10.Durdu Mehmet Kastal (Osmaniye) 

11.Recai Berber (Manisa) 

12. Tuğrul Yemişçi (İzmir) 

13.Hasan Ali Çelik (Sakarya) 

14.Zülfikar İzol (Şanlıurfa) 

15.Mehmet Yüksel (Denizli) 

16.Mehmet Salih Erdoğan (Denizli) 

17.Polat Türkmen (Zonguldak) 

18.Ali İhsan Merdanoğlu (Diyarbakır) 

19.Şevket Gürsoy (Adıyaman) 

20. Fevzi Şanverdi (Hatay) 

21.Özkan Öksüz (Konya) 

22.İkram Dinçer (Van) 
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GEREKÇE
Ege Bölgesi’nin en büyük akarsuyu olan Büyük Menderes Nehri’nin başlangıç noktası, Afyon'a

bağlı Dinar ilçesinin doğusundaki kireç taşı dikliklerinden doğan ve Karapınar suyu ile beslenen
kaynaktır. Afyon, Uşak ve Denizli illerindeki muhtelif dere ve çaylar güneye doğru akarak Nehre
katılırlar. Uşaktan gelen Banaz Çayı deri sanayi ve kimyevi atıklarla, Denizli ilinden gelen Çürüksu
Çayı tekstil ve endüstriyel atıklarla, Kızıldere Bölgesinden jeotermal kaynaklı sular da yüksek
miktarda borla Nehre katılır. Söke Ovası’ndan geçerek Akköy yakınlarından Ege Denizi'ne dökülür.
Uzunluğu 584 km'dir. Ayrıca, yaklaşık 25 bin km2 'lik havzaya düşen ortalama yıllık yağış toplamı
16 milyar m3 civarındadır. Ege Bölgesi’nin can damarı konumunda bir akarsudur. 

Büyük Menderes Nehri, yöremiz çiftçilerinin tarımsal amaçlı su ihtiyaçlarını karşılayan çok
önemli bir kaynaktır. Ancak, Büyük Menderes Nehri, yerleşim birimlerinin evsel, sanayi merkezlerinin
endüstriyel, sağlık kuruluşlarından ise tıbbi atıklar nedeniyle yoğun kirlenmeye maruz kalmaktadır.
Valilikler ve birçok çevre kuruluşu tarafından yapılan tahlillerde, Büyük Menderes Nehri suyunun
içeriğinde çevre ve insan sağlığı açısından yaşamsal tehlike içeren maddeler tespit edilmiştir. Ayrıca;
Büyük Menderes Nehri’nde, yüksek bor değerleri mevcuttur. Bu değerler, Germencik'te 75 mg/l’e
kadar ulaşır. Kızıldere Jeotermal Santrali'nde kullanılan artık sular ortalama 32 mg/l bor içerirler ve
250 l/s debi ile Büyük Menderes Nehri’ne akıtılırlar. Bu kullanılan jeotermal sular 2 m3/s debisinde
bulunan nehirdeki bor içeriklerini 4,4 mg/l değerine kadar yükseltir. Büyük Menderes nehri sularının
kirlenmesi ile birlikte yörede jeotermal suların kullanılması, reenjeksiyon yapılamadığı sürece borun
zehirleyici özelliği nedeniyle ekonomik önemini azaltmaktadır. Büyük Menderes Nehri’ndeki yüksek
miktarda bulunan bor içerikleri narenciye gibi bitkilerde zehirleyici etkiler meydana getirmektedir.

Yukarıda açıklandığı gibi ülkemiz ve Ege Bölgesi için gerek çevresel, gerekse, sosyo-ekonomik
açıdan son derece önemli bir yer işgal eden Büyük Menderes Nehri’nin ve havzasının doğal
dengesinin korunması son derece hayati öneme sahiptir. 

Sanayi tesislerinin gerekli çevresel önlemleri almadan gerekli arıtma işlemlerini gerçekleştirmeden
sanayi atıklarını Büyük Menderes Nehrine boşaltmaları sonucunda Nehirde canlı hayatı son bulmuştur.
Bunun yanında tarım arazilerinin bu suyla sulanması sonucunda üretimde verim kayıpları ve toprakların
çoraklaşması sonucuna doğru hızla gidilmektedir. Nehrin suyu ile temas eden insanlarda da değişik
deri hastalıkları ve diğer sağlık sorunları baş göstermektedir. Ayrıca, akarsulardaki debilerin çok
azalması, atık suların arıtılmadan Nehre bırakılmasının önlenmesini daha da önemli kılmaktadır.

Büyük Menderes Nehri’nin Ege Denizi’ne ulaştığı kıyılarda, 30 km uzunluğunda da bir delta
oluşmaktadır. Çok çeşitli tür ve sayıda kuşların barındığı delta, 1994 tarihinde millî park statüsüne alınmıştır.
Ayrıca, havzada yer alan Bafa Gölü’nde, başta su ürünleri olmak üzere, çok çeşitli ekolojik zenginlikler vardır.

Havzadaki tarım topraklarının önemli ölçüde kirlendiği ve verim düşüklüğüne uğradığı ayrıca,
Bafa Gölü ve Menderes Deltasındaki ekolojik zenginlikleri de son derece olumsuz etkilediği yapılan
değişik çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. 

Büyük Menderes Nehri’nin ve Deltası’nın bir an önce nedenleri bilinen bu çevre felaketlerinden
kurtarılması, ileride oluşacak sosyo-ekonomik problemlerin önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma
anlayışı içerisinde havzanın master planının hazırlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Havzanın bir
bütün olarak ele alınması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak önemli çevre sorunları ve
sosyo-ekonomik problemlerin bir an önce çözümlenmesi yönünde gerekli adımların atılması
gerekmektedir.

Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulacak Meclis Araştırması Komisyonunda
incelenmesi ve alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi hayati öneme sahiptir. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SELÇUK AYHAN VE 25 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/59)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Turizm potansiyeli açısından dünyanın önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Ege kıyılarımız,
plansız, programsız bir şekilde kurulan balık çiftliklerinin tehdidi altındadır. Ruhsatlı, ruhsatsız olarak
kurulan ve sayıları hızla artan bu çiftliklerin yarattığı çevre kirliliğinin önlenmesi hem turizm potansiyeli
hem de doğanın korunması açısından önem arz etmektedir. Konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmadığı
takdirde, turizmimiz, doğal ve tarihi değerlerimiz geri dönüşü olmayan zararlarla karşı karşıya kalacaktır.

Diğer yandan kültür balıkçılığının geliştirilmesi, hem istihdam hem de ülke ekonomisine
sağladığı katkı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Turizm ile balık çiftliklerinin uyumlu bir biçimde birbirine ket vuran değil birbirini tamamlayan
birer sektör olarak organize edilmesi gerekmektedir. 

Bölgede varolan çiftliklerin saptanması, bu çiftliklerin yarattığı kirlenmenin önlenmesi, turizm
ve balık çiftliklerinin uyumlu hale getirilmesi ve bu konuda gerekli politika ve uygulamaların hayata
geçirilmesi için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis
araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Selçuk Ayhan (İzmir) 
2) Ali Arslan (Muğla) 
3) Gürol Ergin (Muğla) 
4) Mevlüt Coşkuner (Isparta) 
5) Şevket Köse (Adıyaman) 
6) Ensar Ögüt (Ardahan) 
7) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
8) Hulusi Güvel (Adana) 
9) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
10) Akif Ekici (Gaziantep) 
11) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 
12) Turgut Dibek (Kırklareli) 
13) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
14) Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir) 
15) Birgen Keleş (İstanbul) 
16) Nesrin Baytok (Ankara) 
17) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
18) Suat Binici (Samsun) 
19) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
20) Tekin Bingöl (Ankara) 
21) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
22) Canan Arıtman (İzmir) 
23) Gökhan Durgun (Hatay) 
24) Fevzi Topuz (Muğla) 
25) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 
26) Vahap Seçer (Mersin) 
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GEREKÇE
Ege bölgemiz turizm potansiyeli açısından dünyanın sayılı yerlerinden biridir. Uzun yıllardır

bu bölgemizde turizmle ilgili ciddi yatırımlar yapılmıştır. Gerek yerli gerekse yabancı turistlerin
yoğun bir şekilde rağbet ettiği bu bölgede, son yıllarda ciddi çevre sorunları yaşanmaktadır. Bu
sorunların başında, sayıları hızla artan ve büyük kısmı ruhsatsız olarak kurulan balık çiftlikleri yer
almaktadır. 

Binlerce yıllık tarihin yattığı doğa harikası bu koylar, izinsiz olarak faaliyet gösteren balık
çiftlikleri yüzünden doğa katliamıyla karşı karşıya kalmıştır. 

Turizm Bakanlığı, doğal bir kaynak olarak gördüğü kıyıların korunması ve akılcı kullanımı için
yasal ve idarî düzenlemeleri gerekli görmelidir. Doğal, tarihî ve kültürel değerlerimizin korunması,
turizm politikamızın önde gelen hedeflerinden biri olmalıdır. 

Maalesef, üç tarafı denizle çevrili ülkemizde, kirlenme ve bilgisizce avlanma gibi sebeplerle
balık nesli gün geçtikçe azalmakta hatta yok olmaktadır. Kültür balıkçılığının önem kazanmasıyla,
kıyılarımızdaki balık çiftlikleri, hızla ve kontrolsüz bir şekilde artmaktadır. 

Turizm sektörüyle ilgili araştırmalar; turistlerin, alternatifleri değerlendirmede, çevre ve doğayı
ön planda tuttuğunu göstermektedir. Bilinmelidir ki, bilinçli turist, balık çiftliklerine yakın yerlerde
denize girmeyi tercih etmemektedir. Turizme ve çevreye zarar vermemek kaydıyla, balık çiftliklerinin
varlığını sürdürmesi hem ülke ekonomisine hem de istihdama ciddi katkılar sağlayacaktır. Balık
üretiminin arttırılması bir yandan insanımızın sağlıklı beslenmesi, diğer yandan da kültür
balıkçılığında, dünya piyasalarıyla rekabetimiz açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle kurulacak balık çiftliklerinin; başta turizm, tatil yerleşimleri, yat turizmi ve ulaşım
sektörleri gibi faaliyetlere engel ve kirliliğe neden olmayacak bölgelere kurulmalıdır. 

Yukarıda belirtilen duyarlılıklar dikkate alınmadığında, balık çiftlikleri adı altında kıyıların
yağmalanması devam edecektir. Aynı zamanda kamuoyunda balık çiftliklerine karşı gelişen olumsuz
tepkilerde sektöre büyük zararlar verecektir. Bu önemli konuda, Turizm Bakanlığının görev ve
sorumluluğu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görev ve sorumluluğunun sınırını çizmek
zorunludur. Bu iki bakanlığın arasında, bu konuda ciddi bir koordinasyonun olduğu söylenemez. Bu
yaşanan boşlukta, bazı valilerimiz, çiftlikleri belli merkezlerde toplama gibi girişimlerde bulunmuşsa
da uzun vadeli çözümler üretilememiştir. 

Balık çiftliklerinin turizme olan olumsuz etkilerini gidermek, diğer yandan da, sektörü doğru bir
eksene oturtarak geliştirmek, su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerini etkin bir şekilde planlamak,
çevreye ve turizme zararlı etkilerini en aza indirgemek gerekmektedir. 

Denizlerimizin kullanım planlarının oluşturulması, haritalarının çizilmesi ve yatırımların bu
planlara uygun olarak yapılması yaşamsal önemdedir. 

Turizm sektörü ve balık çiftliklerinde yaşanan sorunların enine boyuna tartışılması, her iki
sektörde de varolan sorunların çözümü için etkin politikaların belirlenmesi, yasal ve idarî boyutta
bakanlıkların görev ve sorumluluklarının tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Çevrenin korunması, doğal, tarihî ve kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara sağlıklı bir
şekilde aktarılması için, su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması, çevreye
ve turizme zararlı etkilerini en aza indirgemesi zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle balık çiftliklerinin
mevcut durumu ve geleceğine ilişkin bir Meclis araştırmasını gerekli görmekteyiz. 
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AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ HALİL ÜNLÜTEPE VE 23 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/62)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölünde meydana gelen kirliliğin ve
çevresel etkilerinin araştırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1. Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

2. Ali Arslan (Muğla) 

3. Mevlüt Coşkuner (Isparta) 

4. Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

5. Şevket Köse (Adıyaman) 

6. Ensar Öğüt (Ardahan) 

7. Hulusi Güvel (Adana) 

8. Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

9. Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir) 

10. Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

11. Suat Binici (Samsun) 

12. Akif Ekici (Gaziantep) 

13. Turgut Dibek (Kırklareli) 

14. Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

15. Birgen Keleş (İstanbul) 

16. Nesrin Baytok (Ankara) 

17. Tekin Bingöl (Ankara) 

18. Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

19. Canan Arıtman (İzmir) 

20. Gürol Ergin (Muğla) 

21. Gökhan Durgun (Hatay) 

22. Fevzi Topuz (Muğla) 

23. Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 

24. Vahap Seçer (Mersin) 
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GEREKÇE
20 kilometre çevre uzunluğuna ve yaklaşık 19 500 hektar alana sahip Eber Gölü, büyük bir

bölümü Afyon'un Bolvadin ilçesi sınırlarında yer almakla birlikte Çay ve Sultandağı ilçelerinin de
doğal sınırını oluşturmaktadır. Tektonik bir göl olup, Akarçay ve Sultan Dağlarının kaynak suları ile
beslenmektedir. Ahır Dağlarından doğan ve Eber Gölü’ne dökülen Akarçay, bu gölü besleyen tek
akarsudur. 

Kıyılarında 17 yerleşim birimi bulunan Eber Gölü, çevresinde bulunan Bolvadin, Çay ve
Sultandağı ilçelerinin turizmi ve ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Göl çevresinde yaşayan
halkın büyük bir bölümü balıkçılık ve göl kamışı yetiştiriciliği ile geçimini sağlamaktadır. 

Yakın zamana kadar sazlığı, yüzen adacıkları ve balık avcılığı ile ünlü olan bu göl, son
zamanlarda yanına yaklaşılmayacak kadar ciddi bir şekilde kirlenmiştir. 20 yıl öncesine kadar
flamingoların geldiği bu gölde, balık çeşitliliği ve miktarı yok denecek kadar azalmıştır. Özellikle,
Akarçay'ın göle döküldüğü noktada balık ölümleri yoğun bir şekilde görülmektedir. Gölün yüzeyinin
balık ölüleri nedeniyle zaman zaman beyaz bir örtü ile kaplandığı görülmektedir. Yaşamını bu gölde
veya çevresinde sürdüren bazı kuş türleri ile diğer canlılar da aynı akıbete uğramaktadır. 

Gölde meydana gelen yoğun kirlenmenin yanında su seviyesi de % 3'e kadar düşmüş, gölün en
derin yeri 21 metreden 1,5-2 metreye kadar gerilemiştir. Gölün bugün içerisine düştüğü kötü
durumda; Akarçay yoluyla göle ulaşan endüstriyel kirlilik, şehir atıkları, kuraklık, gölün suyunu
besleyen kaynakların her geçen gün azalması ve gölden bilinçsiz bir şekilde tarımsal amaçlı su
çekilmesi etkili olmaktadır. 

Göl çevresine yerleşmiş 17 yerleşim biriminde yaşayan insanlarımızın büyük bir bölümü
geçimini yine bu göl sayesinde sağlamaktadır. Bir kısmı göl kamışlarını keserek yaşamını sürdürmeye
çalışırken bir kısmı ise balıkçılık ile geçimini sağlamaktadır. Bu bakımdan bölgede yaşayan
insanlarımız Eber Gölü’ne ekonomik olarak bağımlı durumdadırlar. Bu nedenle gölün aşırı bir şekilde
kirlenmiş olması yöre halkını doğrudan olumsuz etkilemektedir. 

Zengin yer altı su kaynaklarına sahip bulunan Bolvadin ilçemiz termal turizm açısından gelecek
vadetmektedir. Bu nedenle bu ilçemizin çevresiyle, doğasıyla, kültürel ve turistik varlıkları ile sağlıklı
bir bütün oluşturması gerekmektedir. Ancak gölün son durumu, bu sağlıklı yapıyı sağlayacak yerel
yönetim örgütlerinin olanaklarını aşmaktadır. 

Ekolojik yaşamın neredeyse bitmek üzere olduğu gölde, özellikle yaz aylarında artan su kaybı
ile birlikte çevreye pis kokular artmaktadır. Aşırı kirlenme bu bölgedeki doğal yaşamı, insan ve çevre
sağlığını ciddi şekilde tehdit eder duruma gelmiştir. Bu nedenle, gerek insan sağlığına olan olumsuz
etkisi, gerekse doğal yaşamın yok olmasının önlenmesi bakımından ivedilikle hareket edilmesi
gerekmektedir. Eber Gölü’nün temizlenmesi konusunda, başta gölün bugünkü duruma gelmesinde
payı olanlar olmak üzere bu göl çevresinde yaşayan herkes elinden geleni yapacaktır. Çünkü artık bu
gölün yaşatılmasının kendi yaşamları ile doğrudan ilişkili olduğunun farkına varmışlardır. 

Akılcı ve gerçekçi bir yaklaşımla kirliliğin sebeplerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması,
Eber Gölü ile iç içe yaşayan insanlarımızın sağlığının ve doğal hayatın korunması bakımından çok
önemlidir. Eber Gölü’nün kurtarılması sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar için de büyük bir
hizmet olacaktır. Ayrıca küreselleşen dünyada, ekonomik kalkınmanın, bölgesel kalkınmadan geçtiği
ve Eber Gölü’nün de bölge ekonomisi için taşıdığı önem düşünüldüğünde kirliliğin önlenmesi
kaçınılmaz bir gereklilik halini almaktadır.
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İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ SUSAM VE 29 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/64)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye'de yaklaşık 15 yıldır siyanür liçi yöntemiyle altın çıkarılma girişimine ve bu girişime
karşı yöre halkının mücadelesine tanık olmaktayız. Yaşadıkları yerde siyanür istemeyen
Bergamalıların mücadelesi, süreç içerisinde çeşitli mahkeme kararlarıyla zaferle sonuçlanmış olsa da
bu mahkeme kararları hiçe sayılmış, hukuk ayaklar altına alınarak maden çıkarma faaliyetleri
sürdürülmüştür. En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
Bergamalı köylülere tazminat ödemeye mahkum etmesine rağmen Bergama'daki madenIerde altın
çıkarma faaliyetleri durdurulmamış ve maden bitene kadar faaliyetler devam ettirilmiştir. 

Bergama'da altınlı toprak bitince bölgeyi ağaçlandırıp, rehabilite etmeleri gereken şirketlerin
Gümüşhane'den bu bölgeye altınlı toprak taşımaya başladıkları, Havran-Küçükdere'de Koza
Madencilik firmasının. altın işletme tesisini bütün mahkeme kararlarına rağmen çalıştırdığı, altın
cevheri içeren toprağın, Küçükdere'den Bergama'ya kamyonlarla taşınarak Bergama'da işlendiği
kamuoyunca bilinmektedir. 

Bununla birlikte Uşak'ın Eşme ilçesinde, yargı kararı sonucu Ağustos ayında ocakları
mühürlenen ve üretimi durdurulan Kışladağ Altın Madeni'nde işletmeci firmanın siyanür liçi sahasını
genişlettiği iddiaları da kamuoyuna yansımaktadır. 

Eldorado-TÜPRAG şirketinin işlettiği Kışladağ Altın Madeni, 19.8.2007 tarihinde Danıştay
tarafından verilen izinlerin yürütmesinin durdurulması kararı ile kapatıldığı halde, gizli gizli
çalıştırılmaktadır. "Söğütlü köyü muhtarı ile şirket yetkililerinin Ulubey kaymakamı şahitliğinde
yaptığı rüşvet gibi protokol sonrası şirkete kiralanan 160 hektarlık alanın, maden kapatıldıktan sonra
tıraşlanıp, siyanürle işleme hazır hale getirildiği" iddiaları kamuoyuna yansımıştır. 

"Söğütlü köyü ile Orman Bakanlığı arasında mahkemelik olan köy merasını konu alan söz
konusu protokolün, köy muhtarı ve TÜPRAG Halkla İlişkiler müdürü tarafından imzalandığı, madene
işçi alımı ve köye 125 bin YTL verilmesi gibi maddeler sonrası meranın şirkete kiralanmasını içerdiği,
Ulubey kaymakamının da protokolün altına imza attığı" bilgileri iddialar arasında yer almıştır. Ayrıca
maden kapalıyken yapılan bu çalışmalar Ulubey Sulh Yargıcı tarafından belirlenen iki bilirkişiye de
tespit ettirilmiştir. Bu tespitte madenin liç alanının büyütüldüğü, makilerin kesildiği, toprağın
taşlandığı, ayrıca madene yeni araçlar alındığı belirlenmiştir. 

Bu bağlamda; 
1) Altın madeni bulunan yörelerde bugüne kadar yapılan faaliyetlerin yasalara ve mahkeme

kararlarına uygunluğunun tespit edilmesi, 
2) Yasalara ve mahkeme kararlarına aykırı olarak siyanür liçi yöntemiyle altın çıkarma

faaliyetlerini sürdüren maden şirketlerinin yöre halkı, bitki örtüsü ve hayvan popülasyonu ile su ve
hava tabakasında oluşturduğu olumsuz etkilerin tespitinin yapılması, 

3) Mahkeme kararlarına rağmen söz konusu maden şirketlerinin faaliyetlerini nasıl sürdürebildikleri
ile varsa kamu idarecilerinin bu konuda görev ihmalleri ve kusurlarının tespitinin yapılması,

4) Bergama'daki madenlerde altınlı toprak bitmesine rağmen neden buraların yeşillendirilme
çalışmalarının yapılmadığı ve dışarıdan taşınan altınlı toprakların siyanür liçi ile burada işlenmesine
nasıl göz yumulduğunun belirlenebilmesi, 
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5) Bu bölgelerde faaliyet gösteren yabancı altın madeni şirketlerinin veya yerli şirketlerin
yabancı ortaklarının, diğer ülkelerdeki faaliyetlerinin ve bu faaliyetler sırasında maden bölgelerinde
oluşturdukları tahribatın araştırılabilmesi, 

6) Yürürlükte olan "Maden Yasası"nın oluşturduğu hukuksal boşlukların tespiti ve bu yasa
nedeniyle yapılan maden uygulamalarının çevreye verdiği zararların tespit edilebilmesi amacı ile; 

Anayasamızın 98., İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu
kurularak konunun araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Mehmet Ali Susam (İzmir) 
2) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 
3) Abdurrezzak Erten (İzmir) 
4) Tacidar Seyhan (Adana) 
5) Nesrin Baytok (Ankara) 
6) Turgut Dibek (Kırklareli) 
7) Gürol Ergin (Muğla) 
8) İsa Gök (Mersin) 
9) Ahmet Ersin (İzmir) 
10) Tansel Barış (Kırklareli) 
11) Zekeriya Akıncı (Ankara) 
12) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 
13) Selçuk Ayhan (İzmir) 
14) Atilla Kart (Konya) 
15) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
16) Esfender Korkmaz (İstanbul) 
17) Faik Öztrak (Tekirdağ) 
18) Orhan Ziya Diren (Tokat) 
19) Osman Kaptan (Antalya) 
20) Abdülaziz Yazar (Hatay) 
21) Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir) 
22) Eşref Karaibrahim (Giresun) 
23) Akif Ekici (Gaziantep) 
24) Tekin Bingöl (Ankara) 
25) Vahap Seçer (Mersin) 
26) Atila Emek (Antalya) 
27) Mevlüt Coşkuner (Isparta) 
28) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
29) Şevket Köse (Adıyaman) 
30) Fatma Nur Serter (İstanbul)
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KÖSE VE 23 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/65)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün kirlilik nedenlerinin araştırılması ve Van Gölü
havzası turizminin geliştirilmesi için çözüm yollarının bulunması amacıyla, Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz
ederiz. 

1) Şevket Köse (Adıyaman) 

2) Turgut Dibek (Kırklareli) 

3) Ali Arslan (Muğla) 

4) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

5) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

6) Mevlüt Coşkuner (Isparta) 

7) Hulusi Güvel (Adana) 

8) Ensar Öğüt (Ardahan) 

9) Tekin Bingöl (Ankara) 

10) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

11) Akif Ekici (Gaziantep) 

12) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

13) Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir) 

14) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

15) Birgen Keleş (İstanbul) 

16) Nesrin Baytok (Ankara) 

17) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

18) Suat Binici (Samsun) 

19) Canan Arıtman (İzmir) 

20) Gürol Ergin (Muğla) 

21) Gökhan Durgun (Hatay) 

22) Fevzi Topuz (Muğla) 

23) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 

24) Vahap Seçer (Mersin) 
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GEREKÇE

Ekonomik, sosyal, kültürel ve doğal çevreyle sürekli etkileşim içerisinde çok yönlü bir faaliyet
alanı olan turizm; ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş ve seyahat organizasyonu gibi,
tümünü içeren ve dünyanın en hızlı gelişen sektörüdür. 

Turizm, döviz ve istihdam yaratıcı özellikleriyle global, bölgesel ve ulusal ekonomilere çok
önemli katkılar sağlamakta, doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 30'un üzerinde milli gelir, istihdam,
sermaye yatırımı ve vergi geliri yaratmaktadır. 

2000'li yıllarda Türk turizmi yüzde 39,3, turizm geliri de yüzde 46,8 oranında büyümüş ve
dünyada en çok turist kabul eden 20 ülke arasına girebilmiştir. 

Türkiye'deki turizmin gelişimi, bütün bölgelerde aynı oranda olmamıştır. Turizm Bakanlığının
"Turizmin Tüm Yıla Ülke Sathına Yaygınlaştırılması" politikası çerçevesinde, özel proje çalışmaları
başlatılmış bulunmaktadır. 

Yayla turizmi, 

İnanç turizmi, 

İpek yolu turizmi, 

Dağ ve doğa yürüyüşü, 

Akarsu turizmi, 

Mağara turizmi. 

Projelerle turizmin tüm yurda yayılması hedeflenmiş ve bu kapsamda iller bazında çalışmalara
başlanmıştır. Tüm illerin turizm envanterleri ve turizmi geliştirme planları çıkartılmıştır. Van Turizm
Envanteri de, 1994 yılında hazırlatılmış ve Van ilindeki kültür ve turizm değerleri tespit edilmiştir;
ancak, bu değerlerin turizm amaçlı değerlendirilmesi, gerek kaynak yetersizliği gerekse ilgili
mercilerin duyarsızlığı nedeniyle gerçekleştirilememeştir. 

Bilindiği üzere, ana geçim kaynağı hayvancılık ve tarım olan ilimizde, 22 yıl gibi uzun bir süre
uygulanan OHAL yönetimi, sıcak çatışma ortamı ve yayla yasağıyla, hayvancılık ve tarım bitme
noktasına gelmiş, sınır ticaretinin de yasaklanması sonucunda bölgenin geçim kaynakları tamamen
tükenmiş, işsizlik ve yoksulluk had safhaya ulaşmıştır. 

Ancak, kaleler diyarı olarak da bilinen Van şehrimiz, Türkiye'nin en büyük gölü, 3 adet adası,
8 adet tarihî camii, 6 adet medresesi, 11 adet anıtmezarı ve kümbetleriyle, 5 adet kilisesi, 5 adet
köprüsü, Muradiye Şelalesi, volkanik Tendürek, Nemrut, Süphan, Erek ve Manda Dağlarıyla çevrili
bulunduğu tarihî ve doğal zenginlikleriyle dolu olan ilimiz, yayla, inanç, İpek Yolu, dağ ve doğa
yürüyüşü, akarsu ve mağara turizmine tamamen uygundur. Turizm Bakanlığınca, Van'da turizmin
geliştirilmesi konusunda ortaya projeler konulmuş; ancak, bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. 

Van Gölü’ndeki kirliliğin önlenmesi ise, Van merkez kanalizasyon projesine bağlıdır. İlimiz
kanalizasyon şebekesinin yapımına 1973 yılında İller Bankası kanalıyla başlamış ve 28 yıllık zaman
zarfında 270 kilometrelik kısmını tamamlamıştır. Ayrılan bu ödeneklerle bakıldığında, bu kısmın
İller Bankası eliyle yapımında tamamlanması ancak 74 yıl sürecektir. Bu ise, dünyaca önemi olan Van
Gölü’nün, geriye dönüşü olmayacak şekilde kirlenmesi demektir. Van Gölü havzasının bir bütün
olarak ele alınarak, bir paket program çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
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İZMİR MİLLETVEKİLİ BÜLENT BARATALI VE 26 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/68)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Tarihin ilk çağlarından beri insanoğlunun dikkatini çekmiş olan 175 km uzunluğundaki Küçük
Menderes Nehri verimli ve bereketli Ege Bölgesi toprakları için büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu
topraklarda başta tarımsal ihraç ürünlerimiz üzüm, incir, zeytin, pamuk ve tütün olmak üzere zengin
çeşidiyle değişik birçok tarımsal ürün yetiştirilmektedir. Ayrıca nehrin beslediği delta, sahip olduğu
irili ufaklı birçok göl, bataklık ve biyolojik canlılık açısından da çok zengindir. 

Ege Bölgemizin can damarı sayılabilecek kadar önemli olan Küçük Menderes nehri, ne yazık ki
son yıllarda evsel ve endüstriyel atıkların tehdidi altında her geçen gün daha da kötüye gitmektedir.
Kiraz, Bayındır, Tire, Ödemiş ve Torbalı'daki sanayi kuruluşlarının atıkları kontrolsüz bir şekilde Küçük
Menderes'e akıtılarak nehir kirletilmektedir. Kirliliğin boyutları o kadar artmıştır ki nehirden tarımsal
sulama dahil hiçbir şekilde yararlanılamamaktadır. Doğa göz göre göre katledilmiştir. "Nehrin çeşitli
bölgelerinden alınan su örneklerinin yapılan analizlerinde kirliliğin üst düzeylere çıktığı, kimyasal ve
biyolojik oksijen ihtiyacı, canlıların ölümüne yol açacak derecede düşük kurşun, nikel ve çinko gibi ağır
metallerin en üst düzeyde olduğu, suyun asidik özellik gösterdiği ve sülfür oranının çok yüksek olduğu
İzmir Valiliği Çevre Kurulu tarafından tespit edilmiştir. Bu kadar tehlikeli olan suyla, üreticiler
bilmeden tarla ve bahçelerini sulamakta, topraklar hızla çoraklaşmakta, yer altı suları kirlenmektedir. 

Öte yandan sulak alanların kurutulması, Küçük Menderes'in taşıdığı kirlilik ve balık avcılığı
deltadaki doğal yaşamı tehdit eden başlıca etkenlerdendir. Pamucak sahilindeki sulak alan ve kumul
ekosistemlerinin tahribi, sulak alanların turizm ve ikinci konut amaçlı yapılaşmaya açılması, taban
suyunu çeken okaliptus ağaçlarının dikilmesi baskı unsuru olmaya devam etmektedir. 

Ülkemiz ve özellikle Ege bölgemiz için yaşamsal öneme sahip bulunan ve döküldüğü dünya cenneti
Pamucak sahillerini de kirleten Küçük Menderes'in acilen kurtarılması, kirliliğin gerçek boyutlarının
ortaya çıkarılması ve kirlenmesine neden olan unsurların tespit edilmesi, gerekli ıslah çalışmalarının
yapılması ve bir daha kirlenmemesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98., İçtüzüğün
104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1) Bülent Baratalı (İzmir) 

2) Turgut Dibek (Kırklareli) 

3) Ali Arslan (Muğla) 

4) Mevlüt Coşkuner (Isparta) 

5) Ensar Öğüt (Ardahan) 

6) Şevket Köse (Adıyaman) 
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7) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

8) Hulusi Güvel (Adana) 

9) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

10) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

11) Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir) 

12) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

13) Akif Ekici (Gaziantep) 

14) Birgen Keleş (İstanbul) 

15) Nesrin Baytok (Ankara) 

16) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 

17) Suat Binici (Samsun) 

18) Ahmet Ersin (İzmir) 

19) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

20) Tekin Bingöl (Ankara) 

21) Enis Tütüncü (Tekirdağ) 

22) Canan Arıtman (İzmir) 

23) Gürol Ergin (Muğla) 

24) Gökhan Durgun (Hatay) 

25) Fevzi Topuz (Muğla) 

26) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 

27) Vahap Seçer (Mersin)
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ARTVİN MİLLETVEKİLİ METİN ARİFAĞAOĞLU VE 23 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/71)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Artvin merkez ilçe sınırları içinde ve şehrin hemen üstünde bulunan Cerattepe son yıllarda altın
ve bakır arama çalışmaları ile gündeme gelmiştir. 

Cerattepe ve Kafkasör mesire yeri Avrupa ve Kafkas bölgesinde doğal yaşlı ormanların en yoğun
olduğu kısımdır. Cerattepe yüksek boylu çam ormanları, onlarca endemik bitki türünü bünyesinde
barındıran doğal yapısıyla Artvin için çok önemlidir. Flora ve fauna açısından ülkemizin önemli bir
bölgesidir. 

Bilindiği gibi Artvin Çoruh nehrinden yükselmeye başlayan Genya Dağı yamacında meyilli bir
arazi üzerinde kurulmuştur. Artvin ve Cerattepe bölgesinde arazi eğitimi çoğu yerde %100'ün
üstündedir. Bu önemli coğrafyada bakır ve altın madeni çıkaracak firmanın doğaya ve Artvin'de
yaşayanlara zarar vereceği yönünde halkın endişeleri vardır. Maden işletmeciliğinden dolayı Artvin'in
suyunun, toprağının ve havasının kirleneceği yönünde endişeler ve kuşkular bulunmaktadır. 

Nitekim Artvin halkı 4 Kasım Pazar günü büyük bir katılımla gerçekleşen miting de Cerattepe’den
dolayı oluşan endişeleri kamuoyu ile paylaşmıştır. Cerattepe orman alanı, Hatila Milli Parkı ile
sınırlıdır. Bu nedenle Hatila Milli Parkının maden çalışmalarından zarar görmesi kuvvetle
muhtemeldir. 

Artvin'in Murgul ilçesinde Etibank ve Karadeniz Bakır İşletmelerine ait bakır fabrikalarında
yıllarca blister bakır üretildi. Burada yapılan doğa tahribatının ve su kirliliğinin boyutlarını Artvinliler
iyi biliyorlar. Murgul’da yaşanan doğa tahribatını 100 yılda tamir etmek mümkün değildir. Karadeniz
Bakır İşletmelerinin özelleştirme ile satılmasından sonra özel sektör halen bakır üretimine devam
etmektedir. Ancak herhangi bir önlem alınmadan doğa tahribatı ve su kirliliği eskiden olduğu gibi
aynen devam etmektedir. 

Madencilik konusunda Murgul'dan deneyimi bulunan Artvinliler Cerattepe’ de bakır ve altın
madeninin işletilmesinin insan sağlığına ve doğaya zarar vereceği gerekçesi ile istememektedirler. 

Artvin Çoruh Üniversitesinde görevli 22 öğretim üyesinin Cerattepe’de işletilecek bakır
madeninden dolayı doğanın tahrip edileceği ayrıca su, toprak ve havanın kirleneceği yönünde
raporları bulunmaktadır. 

Artvin şehrinin tepe noktasında bulunan Cerattepe'de yapılan maden çalışmaları Artvinlilerin
kuşkularını, endişelerini her geçen gün korkuya dönüştürmektedir. Artvin'deki gündem Cerattepe
maden sahasının doğal yaşamı etkileyeceği konusudur. 

Bu nedenlerle: 
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 2 adet

ruhsatlı sahanın yerinde incelenmesi, 
2- Bölgede yapılmakta olan madenciliğin insan, hayvan, bitki örtüsü, yüksek boylu yaşlı

ormanlarımız, su, toprak, hava ve diğer tüm yönlerden çevreye verdiği ve vereceği maddi ve manevi
zararların tayin ve tespitinin yapılması, 

3- Bugüne kadar arama ve sondaj faaliyetlerinin ne kadar alanda yapıldığı, bu çalışmalar
sonucunda tahrip olan orman ve bitki örtüsünün belirlenmesi, 
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4- Şehre gelen su havzalarının maden çalışmalarından etkilenip etkilenmeyeceğinin belirlenmesi, 

5- Eğimli coğrafya nedeniyle maden çalışmalarının ileride heyelanların oluşmasına sebebiyet
verip vermeyeceğinin tespit edilmesi amacı ile, 

Anayasamızın 98., İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince araştırma komisyonu
kurularak araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Metin Arifağaoğlu (Artvin) 

2) Ahmet Küçük (Çanakkale) 

3) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 

4) Bilgin Paçarız (Edirne) 

5) Ergün Aydoğan (Balıkesir) 

6) Fatih Atay (Aydın) 

7) Tansel Barış (Kırklareli) 

8) Birgen Keleş (İstanbul) 

9) Hikmet Erenkaya (Kocaeli) 

10) Tayfur Süner (Antalya) 

11) Hüsnü Çöllü (Adana) 

12) Tacidar Seyhan (Adana) 

13) Gökhan Durgun (Hatay) 

14) Atila Emek (Antalya) 

15) Şahin Mengü (Manisa) 

16) Esfender Korkmaz (İstanbul) 

17) İsa Gök (Mersin) 

18) Osman Kaptan (Antalya) 

19) Orhan Ziya Diren (Tokat) 

20) Vahap Seçer (Mersin) 

21) Necla Arat (İstanbul) 

22) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

23) Mevlüt Coşkuner (Isparta) 

24) Ahmet Ersin (İzmir)
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AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ABDÜLKADİR AKCAN VE 21 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/84)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bölge ekonomisini, doğal yaşamı ve bölge insanının geleceğini etkileyecek "Eber Gölünün
kirliliğinin önlenmesi ve gölün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve yasal
düzenlemelerin oluşturulması" amacıyla Anayasanın 98., TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

1) Abdülkadir Akcan (Afyonkarahisar) 

2) Oktay Vural (İzmir) 

3) Süleyman Latif Yunusoğlu (Trabzon) 

4) Yılmaz Tankut (Adana) 

5) Beytullah Asil (Eskişehir) 

6) Recep Taner (Aydın) 

7) İsmet Büyükataman (Bursa) 

8) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 

9) Şenol Bal (İzmir) 

10) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 

11) Mümin İnan (Niğde) 

12) Muharrem Varlı (Adana) 

13) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

14) Rıdvan Yalçın (Ordu) 

15) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 

16) Akif Akkuş (Mersin) 

17) Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale) 

18) Alim Işık (Kütahya) 

19) Mustafa Enöz (Manisa) 

20) Osman Durmuş (Kırıkkale) 

21) Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu) 

22) Hasan Çalış (Karaman) 
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GEREKÇE

Uygarlıkların beşiği olarak zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip olan ülkemizin bu
zenginlikleri eşsiz doğal güzelliklerle de desteklenmektedir. Ancak özellikle 20. yüzyılın ikinci
yarısında baş döndürücü bir hıza ulaşan teknolojik ve endüstriyel gelişmeler çevresel değerlerin
tahribi ve çevre kirliliğini beraberinde getirmiştir. Yer altı su düzeylerinin inanılmayacak derecede
hızlı düşüşü, sanayide ve tarımda su kullanımının son derece artması ve yanlış tarımsal sulama
teknikleri ile gölden kontrolsüz su alımı, bunların beraberinde yaşanan kuraklık gibi nedenlerle doğal
kaynaklarımız hızla tükenme eğilimine girmiştir. Türkiye; doğal zenginlikleri arasında önemli bir
yere sahip olan göllerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Eber Gölü bu kötü kaderi yaşayan göllerimizden biridir. Türkiye'nin 12. büyük gölü olan Eber
Gölü Afyonkarahisar ilinin Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırları içinde bulunmaktadır. Göl
su seviyesi ve göl alanı mevsimlere ve yıllara göre farklılık göstermektedir. 1961-1991 yılları arasında
en düşük su seviyesi Ekim 1991' de görülmüştür. Buna göre su kotu 965,33 m, göl alanı 62 km2

olarak tespit edilmiştir. En yüksek su seviyesi Mayıs 1969'da; su kotu 967,61 m, göl alanı 164,5 km2

olarak tespit edilmiştir. Ortalama 150 km2 yüzölçümüne sahip olan ve derinliği 21 metreye kadar
ulaşan Eber Gölü'nde su seviyesi 1-2 metreye kadar düşmüştür. Göl eski zamanlarda Akşehir Gölüyle
büyük tek bir göl halindeyken su kaynaklarının azalması ile Akşehir Gölü Eber Gölü'nden ayrılarak
ayrı bir göl oluşturmuştur. Eber Gölü'nden Akşehir Gölü'ne su aktarmak için bir kanal bulunmaktadır.
Ancak Eber Gölü'nün küçülmesi sonucu su aktarılamamış bu da Akşehir Gölü'nün sularının
çekilmesine neden olmuştur. Gölün etkilediği alanda tarıma dayalı sanayi ürünleri, kamış üretimi,
balıkçılık gibi halkın önemli geçim kaynakları tükenme noktasına gelmiştir. 40 çeşit balık, 200'e
yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Eber Gölü ve çevresindeki canlı çeşitliliği de gün geçtikçe
azalmaktadır. Geçimini balıkçılıkla sağlayan balıkçı köyleri boşalmaya başlamıştır. 

Gelişen dünya şartlarına karşılık gerileyen doğal kaynaklarda tarımın sürdürülebilir bir şekilde
yapılması için özel mikro havzalar oluşturulmaktadır. Özellikle kiraz üretiminde Eber Gölünün etkisi
ile oluşan mikro havzalarda üretilen kiraz, Sultandağı ve Çay ilçelerinden bütün dünyaya ihraç edile
gelmiş ve Eber'in bu havzalardaki rolü örnek alınarak Türkiye'de yeni mikro havza oluşumları için
çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sürerken mikro havza olarak önderlik etmiş Eber'in yok olması
hem bir doğal varlığın yok oluşu, hem de buna dayalı olarak gelişen tarımsal üretimin istenilen
nitelikte yapılamaz hale gelmesi gerçekten üzücü ve önlem alınması gereken bir durumdur.
Sonuçlarının ise bölge halkının geçimini ve refahını doğrudan etkilemesi kaçınılmazdır. 

Eber Gölü, Afyonkarahisar şehrinin atıkları başta olmak üzere, Afyonkarahisar ile Eber Gölü
arasında akan Akar Çay'a atıklarını deşarj eden ilçe ve beldelerin atıkları, bölgede yoğun faaliyet
gösteren et ve süt sanayilerinin atıkları, bu havzada faaliyet gösteren alkolid ve şeker fabrikaları ile
kirletilmiştir. Çiftçilerin yanlış sulama yapmaları ve yaşanılan kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesi
altındadır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle Anayasanın 98., TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri
gereğince Meclis araştırması açılması gerekmektedir. 
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VAN MİLLETVEKİLİ KAYHAN TÜRKMENOĞLU VE 19 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/87)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Van Gölü, bölgenin can gölü, yöresel adıyla Van Denizi olarak bilinir. Van Gölü muhteşem
manzarasının yanı sıra tarih ve kültürün iç içe geçtiği tabiatıyla da ön plana çıkmaktadır. Volkanik
Nemrut Dağı'nın patlamasıyla 3 713 km2’lik bir alanda oluşan bu göl, tarih boyunca hiçbir zaman
gündemden düşmemiştir. Bazen sodalı oluşu ile bazen sodalı suda yaşayan canlıların var oluşu ile
bazen de göl altında bulunan maden yatakları ve hatta Hazar Denizi ile bağlantılı olmasıyla hep
gündemde olmuştur. Ancak son yıllarda, dünyanın en orijinal maviliğine sahip olan bu muhteşem
güzellik yok olma aşamasına gelmiştir. Yıllarca bölge insanının, gölün kirliliğini haykırmasına rağmen
kulak tıkanmıştır. Bugün evsel ve kimyasal atıkların çöplüğü haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya
olan Van Gölü oluşumundaki gizem turistik ve doğal mekanları, uranyum ve petrol rezervi, sodalı
ortama rağmen canlı türlerinin yaşayabilme gibi nedenlerden dolayı etraflıca araştırılmasını gerektiren
bir varlığa sahiptir. Bu açıdan Van Gölü’nde meydana gelen bu kirliliğin nedenlerinin, var olan doğal
ve turistik zenginlik ile maden yataklarının potansiyelinin ve sodalı suda canlı türlerinin yaşamasının
nedenlerinin araştırılması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün
104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz. 

1) Kayhan Türkmenoğlu (Van) 
2) Kerem Altun (Van) 
3) Ali Güner (Iğdır) 
4) Yaşar Eryılmaz (Ağrı) 
5) Abdulmuttalip Özbek (Hakkâri) 
6) Vahit Kiler (Bitlis) 
7) Faruk Septioğlu (Elâzığ) 
8) Gülşen Orhan (Van) 
9) Tahir Öztürk (Elâzığ) 
10) Mücahit Fındıklı (Malatya) 
11) Cemal Taşar (Bitlis) 
12) İkram Dinçer (Van) 
13) Medeni Yılmaz (Muş) 
14) Halil Mazıcıoğlu (Gaziantep) 
15) Lütfi Elvan (Karaman) 
16) Abdullah Veli Seyda (Şırnak) 
17) Abdullah Çetinkaya (Konya) 
18) Afif Demirkıran (Siirt) 
19) Kazım Ataoğlu (Bingöl) 
20) Cemal Kaya (Ağrı) 
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GEREKÇE
Dünya mirası Van Gölü hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı dünya da ender görülen

bir sucul ekosistemdir. Göl üzerinde feribotlarla Tatvan-Van arasında seferlerin yapılması, yolcu ve yük
taşımacılığı bakımından önemlidir. Elazığ-Muş demiryolu, Tatvan-Van feribot seferleriyle İran'a
bağlanır. Ayrıca karayolları ile çevreye bağlantıların olması, bölgenin ticaretine müsbet olarak tesir
eder. Van ili, adaları, tarihî camiIeri, medreseleri, mezar anıtları, kümbetleri, kiliseleri, köprüleri,
hanları ve hamamlarıyla tarihî ve kültürel yönden büyük öneme sahip bir ilimizdir. Bölgenin tarihî ve
turistik değerlerinin daha iyi şartlarda ortaya konulması, iç ve dış turizmi de canlandıracak bir ögedir.
Öte yandan yabancı firmaların yaptığı araştırmaya göre göl içerisinde petrol ve uranyum yataklarının
varlığı iddiası, ülkemizin günümüz ekonomik koşulları göz önüne alındığında, gelir hanemize
yazılacak ciddi bir kazanç olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca Hazar Denizi ile bağlantısının olduğu
varsayımları, gölün zaman zaman 5 metreye kadar yükselmesi, suyun renginin aralıklarla değişim
göstermesi yine ciddi bir araştırma konusudur. Gölün bir nevi ham maddesi olan sodanın kimya
sektöründe kullanılması ihtimali bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacaktır. Sodanın kendi özel
yapısına rağmen, göl içinde canlı türlerinin yaşamasının bir mucize olduğu da unutulmamalıdır.

Tüm bu zenginliğe rağmen cennet köşemiz, insanoğlunun marifeti ve sorumsuzluğuyla can
çekişmektedir. Van Gölü'nde son yıllarda önemli bir kirlilik yaşanmaktadır. Yıllardan beri çözülemeyen
kanalizasyon sorunu, evsel ve katı atıkların Van Gölü'ne bırakılması, dünyanın ender güzelliklerini
bünyesinde barındıran bu güzide köşemizin, çevre sorunlarıyla, felakete sürüklenmesine neden olmaktadır.
Bilim adamlarına göre, sahip çıkılmaması halinde Van Gölü'nün yirmi beş yıllık bir ömrü kalmıştır.

Van Gölü %40 kirlilik oranıyla çok ciddi bir tehlike altındadır. Tuzlu ve sodalı suyu ile 3 bin 900
he. alana sahip gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise 451 metredir. Türkiye'nin en büyük
gölü Van Gölü, son yıllarda ciddi şekilde kirlenmektedir. 538 kilometrelik kıyı şeridine sahip olan
gölü başta yerleşim birimlerinden akan kanalizasyon (büyük bir bölümü arıtılmadan göle akıtılmakta),
ile göle kıyısı olan ilçelerin tonlarca çöpü arıtmaya tabi tutmadan göle akıtması ve arıtma tesisine
sahip yerlerin de tesislerinin verimli çalıştırılmaması ve düzensiz depolama sahaları kirletmektedir. 

Van Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların arıtma üniteleri bulunmamaktadır. Gölde
balıkçılık ve turizm amaçlı olarak kullanılan teknelerin atık su tankı bulunmamaktadır. Her türlü
atıklar doğrudan göle bırakılmaktadır. Dışarıya akışı olmaması ve kendini yenileyememesi nedeniyle
içine düşen her atık gölde kirlilik yaratmaktadır. Dolayısıyla gölün yerleşim yerlerine yakın kıyılarda
dışkı bulunması anlamına gelen kolibasili oranındaki artış, gölde yüzen insanların sağlığını ve gölde
yaşayan tek canlı olan inci kefalinin de yaşama alanını kısıtlamaktadır. Bu kirlilik devam ederse göle
karışan azot, fosfor parametreleri artarak oksijen miktarına etki edecek, ileriki zamanlarda ekosistem
değişecek ve Van Gölü'nün yaşamsal faaliyeti durmuş, etrafa pis kokular yayan büyük bir bataklık
olma ihtimali ortaya çıkacaktır. Kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelerde kullanılan foseptik
çukurlarıyla da atıkların depolanması, yer altı su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. Gün geçtikçe
maviliği yitiren ve her gün biraz daha ölüme doğru giden Van Gölü alarm veriyor. 

Van Gölü’ne dökülen derelere atılan katı atıklar, genelde açıkta akan dereler vasıtasıyla göle
çöpleri taşımaktadır. Son zamanlarda gölde su seviyesinde yaşanan düşüş, tuz konsantrasyonu ve
diğer bileşkelerin artması başta endemik tür olan inci kefali balığı olmak üzere suda yaşayan diğer
canlıları ve burada yaşayan kuşları da olumsuz etkilemektedir. 

Bilinçsiz aşırı tüketim atık miktarlarını artırmakta, bölgemizde atıkları ulusal ekonomiye
kazandıracak, geri dönüşüm sağlayacak tesislerin bulunmaması sonrasında ise çevre sorunları günden
güne artmaktadır. Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesi, çevresinin kurtarılması, yörenin turizm
potansiyelinin canlandırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis
araştırması açılması büyük yarar sağlayacaktır. 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF PAKSOY VE 23 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/89)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başta Afşin-Elbistan Termik Santrali olmak üzere ülkemizde halen faaliyet göstermekte olan
tüm termik santrallerin çevreye verdiği zararların ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla
Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Melis araştırması açılmasını arz ve
teklif ederiz. 27/12/2007 

1- Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 

2- Behiç Çelik (Mersin) 

3- Alim Işık (Kütahya) 

4- İsmet Büyükataman (Bursa) 

5- Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 

6- Metin Çobanoğlu (Kırşehir) 

7- Ahmet Deniz Bölükbaşı (Ankara) 

8- Kürşat Atılgan (Adana) 

9- Hakan Coşkun (Osmaniye) 

10- Durmuşali Torlak (İstanbul) 

11- Abdulkadir Akcan (Afyonkarahisar) 

12- Yılmaz Tankut (Adana) 

13- Osman Ertuğrul (Aksaray) 

14- Emin Haluk Ayhan (Denizli) 

15- Hüseyin Yıldız (Antalya) 

16- Recep Taner (Aydın) 

17- Beytullah Asil (Eskişehir) 

18- Hasan Özdemir (Gaziantep) 

19- Mustafa Enöz (Manisa) 

20- Osman Durmuş (Kırıkkale) 

21- Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 

22- Şenol Bal (İzmir) 

23- Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale) 

24- Erkan Akçay (Manisa) 
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GEREKÇE
Son yıllarda gelişme yolundaki ülkeler hızlı bir ekonomik büyüme göstermişler ve enerji

tüketimlerini yaklaşık iki katına çıkarmışlardır. Ülkeler, artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için
kaynaklarının elverdiği ölçüde değişik üretim tekniklerine başvurmaktadırlar. 

Dünya enerji ihtiyacının büyük bir kısmını fosil yakıt kaynaklarından, hidrolik enerji, nükleer
santraller, güneş ve rüzgar enerjisi tesisleri ile gidermektedir. 

1970’li yıllar artan enerji ihtiyacının giderek hızlandığı yıllar olup; Türkiye'de bu yıllarda çabuk
yapılabilirliği, ucuza mal edilmesi ve dış kredi kaynaklarının kolay bulunabilirliği nedeniyle termik
santrallere yönelmiştir. O yıllarda termik santrallerin yapabileceği çevre sorunları konusunda
Türkiye'de ve dünyada yeterli bilgi birikiminin ve dolayısıyla kamuoyunun bu konuda hassas
olmaması nedeniyle çevre sorunları akla gelmeden ve önemsenmeden hızla termik santraller inşa
edilmeye başlanmıştır. Yapımları sırasında projelerinde hiç gözükmeyen birçok çevre sorunu termik
santraller ile Türkiye gündemine girmiştir. 

Yüksek kullanım payına sahip fosil yakıtlı termik santrallerin hava kirliliği ekolojik dengenin
bozulmasına olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Kömüre dayalı termik santrallerin külleri atık olarak
sorun olmakla birlikte, toprak üzerinde depolanması sonucunda, kül içindeki zararlı bileşenlerin yağmur
suları ile toprağa sızması sonucu yer altı suları ile de geniş bir alanda zararlı etkisini sürdürme özelliği
bulunmaktadır. Termik santraller için gerekli madencilik ve taşıma faaliyetleri de yaratılan diğer çevre
sorunları da olmaktadır. Bütün bu olumsuz etkilerine rağmen kömür hala enerji üretiminde tercih edilen
bir kaynak olmayı sürdürmektedir. Bu gerçeği dikkate alarak mevcut termik santrallerin kontrollü ve
çevresi ile dost bir şekilde işletilmesine olanak sağlayacak yeni teknolojiler monte ettirilmelidir.

Afşin-Elbistan Termik Santrali de Türkiye'nin büyük santrallerinden biri olup, önemli ölçüde
çevre kirliliği yaratmakta ve bu çevre sorunları karşısında yalnız yöre halkı değil, yerel, resmi ve
özel kuruluşlar da sağlıklı olmayan tespitlerde bulunmuşlardır. 

Afşin-Elbistan civarında düşük kaliteli linyit rezervini değerlendirmek amacı ile çevreye vereceği
zararlar hiç düşünülmeden kurulmuş olan termik santral baca gazı emisyonlarının ve santralden
sorumsuzca çevreye bırakılan uçucu küllerin santral çevresindeki insan, toprak, su, hava ve bitkilere
etkisi önemli safhalara ulaşmıştır. 

Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda santralden her yıl Çernobil kazasının yaklaşık
2,5 katı kadar radyoaktif madde yayıldığı, 

Çukurova Üniversitesinden gelen üç kişilik profesörler heyetinin verdiği raporda ise; 
"Bu kül ve duman havaya böyle savrulması devam ettiği takdirde bölgede toplu ölümler olabilir"

denilmektedir. 
Ancak ulusal kaynaklarımızı değerlendirmek zorunda oluşumuz ve diğer enerji kaynaklarına

göre kömürün elimizde bulunan en fazla potansiyele sahip enerji kaynağı olması nedeniyle, özellikle
linyitlerin çevreyi en az kirletecek şekilde kullanımı için yanma öncesi, yanma sırasında ve yanma
sonrasındaki teknolojilerin incelenmesi, geliştirilmesi ve ülke koşullarına uyarlanması gerekmektedir.
Yanlış alan ve yanlış teknoloji yüzünden, kurulduğundan bugüne değin çevresindeki tüm varlıklara
(insan, toprak, su, hava ve bitki) sürekli zarar vermekte olan Afşin-Elbistan Termik Santralinin
zararlarının en aza indirgenmesi zorunludur. 

Anayasanın 98., İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince başta Afşin-Elbistan Termik Santrali
olmak üzere Türkiye'deki tüm termik santrallerin çevreye verdiği zararların araştırılması ve alınması
gereken tedbirlerin tespiti için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.
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ISPARTA MİLLETVEKİLİ MEVLÜT COŞKUNER VE 25 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/98)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Isparta ili sınırları içerisinde yer alan ve Göller Bölgesi'nin en büyük doğal zenginliklerinin
başında gelen; ayrıca balıkçılık, sulama ve enerji üretimi bakımından da son derece büyük önem
taşıyan Eğirdir Gölü, Hoyran Gölü, Kovada Gölü ve Beyşehir Gölleri'nin günümüzde ortak acil
çözüm gerektiren kirlilik nedenlerinin ve buna bağlı olarak çevresel etkilerinin araştırılması ve çözüm
yollarının bulunması amacıyla Anayasa'nın 98’inci maddesi ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

1) Mevlüt Coşkuner (Isparta) 
2) Gürol Ergin (Muğla) 
3) Atila Emek (Antalya) 
4) Ahmet Ersin (İzmir) 
5) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
6) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 
7) Rahmi Güner (Ordu) 
8) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 
9) Bülent Baratalı (İzmir) 
10) İsa Gök (Mersin) 
11) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 
12) Tekin Bingöl (Ankara) 
13) Turgut Dibek (Kırklareli) 
14) Hulusi Güvel (Adana) 
15) Sacid Yıldız (İstanbul) 
16) Ali Oksal (Mersin) 
17) Faik Öztrak (Tekirdağ) 
18) Ahmet Küçük (Çanakkale) 
19) Orhan Ziya Diren (Tokat) 
20) Fevzi Topuz (Muğla) 
21) Ali Arslan (Muğla) 
22) Vahap Seçer (Mersin) 
23) Çetin Soysal (İstanbul) 
24) Muharrem İnce (Yalova) 
25) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 
26) Abdülaziz Yazar (Hatay) 
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GEREKÇE
Eğirdir Gölü'nün kuzey tarafına doğru hoyran boğazıyla ayrılan ve daha küçük bir alanı kaplayan

kısmı Hoyran Gölü; güneyde kalan büyük kısmı potansiyel içme suyuna sahip Eğirdir Gölü olarak
adlandırılır ve Türkiye'nin 4. büyük gölüdür. Gölün Can Ada ve Yeşilada isimli 2 adacığı vardır. Bu
büyük göl 25 km uzunluğundaki bir kanalla bağlandığı ve Eğirdir'in güneyinde küçük bir göl olan
Kovada Gölünü beslemektedir. 

Beyşehir Gölü ise, Türkiye'nin üçüncü büyük gölüdür. Büyük bir bölümü Konya İli'nde yer alan
Beyşehir Gölü'nün 1/7'si Isparta il sınırlarında bulunmaktadır. Küçük bir paya sahip olsa da Gölün
bu Isparta'da kalan kısmı çevresinde birçok köy bulunmakta olup köy halkının geçim kaynağı
Beyşehir Gölü’nden balıkçılıktır. 

Eğirdir ve Beyşehir Gölleri'nin doğal yapıları dikkate alınmaksızın uygun olmayan ve sadece
ekonomik kazanç göz önünde tutularak; 8-10 yıl gelir getiren balıklar (sudak, Çin sazanı ve gümüş
balığı) göle bırakılmıştır. Bu durum göllerin doğal canlı yapısını büyük oranda yok etmiştir. Yıllar
önce göllere atılan sudak balığının yarattığı sorun bir örnek iken 2003 yılında gümüş balığının
atılması aynı hatanın tekrarı olmuştur. Birbiri ile uyum sağlamayan balık türlerinin bir araya
getirilmesi örneğin gümüş balığının diğer balık türlerinin larvalarından beslenmesi ve bu balıkların
türlerini yok etmesi sonucu bu göllerden balıkçılıkla geçinen yöre halkı da mağdur olmuştur. Öyle
ki; Beyşehir Gölü avlak sahasının kira bedelini yöre halkı ödeyemez hale gelmiştir. 1952 yılından
günümüze kadar olan dönemde sıraz, dudaklı balık, eğrez, sazan, ot balığı ve 77-85 yılları arasında
ciddi bir ihracat geliri getirmiş olan kerevit artık bu göllerde var olmamakta ya da yok denecek kadar
azdır. Bunun tek sebebi ise bilinçsizce yapılan balık üretimidir. 

Diğer önemli bir sorun tarımsal alanların tamamına yakını "vahşi sulama" olarak adlandırılan salma
sulama sistemi ile sulanmasıdır. Oysa damla sulama sistemi ve göllerin çevresinde daha az su ihtiyacı
olacak fide ve fidanların dikimi ile alınabilecek ve uygulaması basit önlemler büyük fayda sağlayacaktır. 

Göllerimiz her türlü atık bırakma yeri olarak görülmektedir. Evsel, tarımsal, endüstriyel atıklar
sözde arıtılarak bu alanlara bırakılmaktadır. Arıtma sistemlerinin var olması yeterli değildir. Aynı
zamanda arıtma sistemlerinin günün koşullarına göre düzenlenmesi, yenilenmesi ve çalıştırılması
gerekmektedir. Soğuk hava ünitelerinin temizlik dönemleri Mayıs-Eylül ayları arasındadır. Bu
dönemlerde göl ve kanallarda kitleler halinde balık ve diğer su canlıları ölümleri belirlenmiştir.
Göllerin kıyı çizgilerinin hala ihlal edilmesi, göl kenarlarının işgali diğer önemli bir faktördür. Çünkü
göllerde dolgu alanları oluşturarak tarım alanları, yerleşim ve endüstri alanları elde edildikçe
göllerdeki kirlilik artmaktadır. 

Uzmanlardan alınan bilgilere göre göllerin kirliliğinde özellikle Eğirdir Hoyran Gölü'nde
kullanılan nitratlı gübreler ve zehirli ilaçlar ilk sırada yer almaktadır. Bu durum insan ve diğer canlı
türlerinin yaşamını tehlikeye attığı gibi göllerde otlanmayı da arttırmıştır. Özellikle mavi ve yeşil
alglerin çoğalması ayrı bir tehdit yaratmaktadır. Bu otlanma en kısa zamanda temizlenmeli hatta
göller etrafında ise ağaçlandırmaya gidilmeli ve ağır metalleri emen türdeki bitki örtüsü setler halinde
gölleri çevrelemelidir. Isparta ilinin sahip olduğu bu göller çok iyi içme su kaynaklarıdır aynı
zamanda. Ancak kirliliğin bu şekilde devam etmesi durumunda özellikle Eğirdir gibi değerli içme su
kaynaklarımız yakın bir gelecekte yok olup gidecektir. Bununla ilgili 4 Eylül 1988 tarihinde ve 19919
sayı ile Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu göllerin nasıl
korunacağı burada açık, net bir şekilde belirtilmiştir. Günümüzde bu yönetmeliğin 20 yıldan bu yana
uygulanmaması göllerimizin bu hale gelmesinde en önemli faktördür. 

Yukarıda belirtilen sorunlar çözümü olan gerekli sağduyu ile üstesinden gelinebilecek sorunlardır.
Öncelikle yaşam kaynağı olan; yöre halkının geçiminde önemli rol oynayan; Kovada I ve II
Hidroelektrik Santralleri ile enerji üretimini sağlayan; tarımsal alanda sulamada fayda sağlayan ve
turizm açısından bölge ekonomisine katkıda bulunan göllerimizin yukarıda detaylı bir şekilde belirtilen
sorunlarına acil bir şekilde çözüm bulabilmek ve daha kötü bir hale gelmeden bir an önce tedbir almak;
yetkilileri harekete geçirmek için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması yerinde olacaktır.
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İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN VE 22 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/101)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

26.4.2006 tarihli 5491 sayılı Çevre Yasasının 91/h maddesi, arkeolojik ve doğal SİT alanları ile
hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezlerde balık çiftliği kurulamayacağını buyurmaktadır.
Çevre ve Orman Bakanlığının yasa gereği 24 Ocak 2007 tarih ve 26413 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren, Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan
Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğinde, söz konusu
tesislerin kıyıdan en az 1 100 metre uzaklıkta ve en az 30 metre derinlikteki yerlerde kurulabileceği
ve bu koşullara uygun olmayan, yasaya ve tebliğe aykırı olarak konuşlanmış olan balık çiftliklerinin
ise Bakanlık olarak 13.5.2007 tarihine kadar kapatılacağı belirtilmektedir. 

Bulundukları yerlerden ayrılmak istemeyen balık çiftliği sahipleri, tebliğin iptali ve yürütmenin
durdurulması istemi ile Danıştay 6. Dairesinde dava açmışlardır. Mahkeme, sorunun tebliğle değil,
yönetmelikle çözülmesi gerektiği düşüncesi ile, 15.5.2007 tarihinde Bakanlık tebliğinin yürütmesinin
durdurulmasına karar vermiştir (Dosya No:2007/1447 E). Ancak, Bakanlığın itirazı üzerine, Danıştay
İdari Davalar Genel Kurulu, yürütmenin durdurulması kararını iptal etmiştir (Dosya No: 2007/521 K).

Yani, balık çiftliklerinin açık denize taşınmaları ile ilgili, Çevre Yasası hükümlerinin ve Bakanlık
Tebliğinin uygulanmasının önünde engel kalmamıştır. 

Türkiye'de balık çiftlikleri ve neden oldukları görüntü ve deniz kirliliği, 2000'li yılların başından
itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Bugün Muğla, İzmir, Antalya, Ordu, Trabzon, İstanbul, Edirne,
Mersin, Rize, Hatay, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere, 13 ilde toplam 350'ye yakın balık çiftliği
bulunmaktadır. Bunların %51'i Muğla'da %30'u ise İzmir'dedir. Ve %87'si Yasanın ve Tebliğin aradığı
koşullara aykırı olarak, kapalı koy ve körfezlerde, arkeolojik ve doğal SİT alanlarında ve kıyıya çok
yakın konuşlanmışlardır. Öyle ki, hemen hemen bütün koylarımız ve körfezlerimiz, balık çiftliklerinin
işgal altındadır. 

Balık çiftliklerinde kullanılan aşırı kimyasal maddeler içeren yemlerin yosun miktarını artırdığı,
sudaki oksijen oranını azalttığı bilinmektedir. Bir ton balık üretimi sırasında 110 kg azot, 12 kg fosfat
ve 450 kg karbon denizlere karışmaktadır. Bu da deniz çayırlarını tahrip etmekte, ekosistemi
bozmakta ve suyun kalitesini düşürmektedir. Keza orkinos balığı besi çiftliklerinde, 1 000 ton
kapasiteli bir çiftlikte, 20 000 nüfuslu bir kentin kanalizasyon artıklarına eşit miktarda atığın denize
bırakıldığı tespitlidir . 

Halbuki balık çiftliklerinin, yer seçimi ve işletimi en uygun standartlar göz önüne alınarak, çevre
ve deniz ekosistemine ve turizme zarar vermeden, en uygun şekilde yapılarak, ülke ekonomisine
katkıda bulunmaları esastır. Aksi kabul edilemez. Zira tersi durumlarda hem çevre sorunları ve hem
de ciddi ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır. Nitekim geçtiğimiz günlerde Muğla'da, uzun süreden
beri ve kıyıya çok yakın konuşlanmış olan balık çiftliklerinde, yüz binlerce çipura balığı, oksijen
yetersizliğinden telef olmuştur. Bu ekonomik kayıp dahi balık çiftliklerinin denizlerde yarattığı
kirliliği ve denizin ekosisteminde neden olduğu tahribatı göstermektedir. Ayrıca bazı turizm şirketleri,
balık çiftliklerinin neden olduğu görüntü ve aşırı deniz kirliliği yüzünden rezervasyonlarını iptal
etmiştir. 
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Üzülerek belirtmek gerekir ki, Çevre ve Orman Bakanlığı balık çiftlikleri konusunda samimi
davranmamaktadır. Yasaya aykırı olarak konuşlanmış olan balık çiftliklerinin, bulundukları yerlerden
açık denize taşınmalarında kararlı davranmamakta, ayak sürümektedir. Hatta, yasa yürürlüğe
girdikten sonra bile, örneğin İzmir'de yasaklanmış olan alanlarda üç adet balık çiftliği kurulmasına
olumlu ÇED kararı vermiş olması, Çevre ve Orman Bakanlığının soruna bakışını göstermektedir.
Bakanlığın bu ikircikli tutumu yüzünden, bugün itibariyle 20 aydan beri yürürlükte olan yasa, bu
sektörde uygulanamamakta, dolayısıyla Devletin otoritesi sarsılmaktadır. Ekonomik gücü yüksek
olan sektörün, etkili lobi faaliyetlerinin buna sebep olduğu iddiaları yoğundur. 

Sonuç olarak, deniz dibi ve yüzeyinde aşırı kirliliğe neden olan ve denizin ekosistemini bozan
ayrıca görüntü kirliliği de yaratan ve böylece iç ve dış turizme ağır darbe vuran balık çiftliklerinin
yarattığı sorunlarla, yürürlükteki 5194 sayılı Çevre Yasasının bu sorunlarla ilgili hükümlerinin
uygulanmamasının nedenlerinin tespiti için Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1) Ahmet Ersin (İzmir) 

2) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar) 

3) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 

4) İsa Gök (Mersin) 

5) Çetin Soysal (İstanbul) 

6) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 

7) Mevlüt Coşkuner (Isparta) 

8) Atila Emek (Antalya) 

9) Gürol Ergin (Muğla) 

10) Fatma Nur Serter (İstanbul) 

11) Tekin Bingöl (Ankara) 

12) Faik Öztrak (Tekirdağ) 

13) Fevzi Topuz (Muğla) 

14) Orhan Ziya Diren (Tokat) 

15) Ali Arslan (Muğla) 

16) Vahap Seçer (Mersin) 

17) Muharrem İnce (Yalova) 

18) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 

19) Abdülaziz Yazar (Hatay) 

20) Bülent Baratalı (İzmir) 

21) Birgen Keleş (İstanbul) 

22) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 

23) Erol Tınastepe (Erzincan)
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İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET KENAN TANRIKULU VE 39 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/119)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Denizlerimizdeki kirlilik ve kirliliğe neden olan etkenlerin araştırılarak, alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri
uyarınca araştırma açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

1) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 
2) Reşat Doğru (Tokat) 
3) Oktay Vural (İzmir) 
4) Hasan Çalış (Karaman) 
5) Mehmet Şandır (Mersin) 
6) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 
7) Ümit Şafak (İstanbul) 
8) Mümin İnan (Niğde) 
9) Süleyman Nevzat Korkmaz (Isparta) 
10) Gürcan Dağdaş (Kars) 
11) Münir Kutluata (Sakarya) 
12) İzzettin Yılmaz (Hatay) 
13) Mustafa Enöz (Manisa) 
14) Akif Akkuş (Mersin) 
15) Recep Taner (Aydın) 
16) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 
17) Ali Uzunırmak (Aydın) 
18) Durmuşali Torlak (İstanbul) 
19) Osman Çakır (Samsun) 
20) Hasan Özdemir (Gaziantep) 
21) Atila Kaya (İstanbul) 
22) Rıdvan Yalçın (Ordu) 
23) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın) 
24) Yılmaz Tankut (Adana) 
25) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 
26) Osman Ertuğrul (Aksaray) 
27) Bekir Aksoy (Ankara) 
28) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 
29) Mustafa Kalaycı (Konya) 
30) Ahmet Orhan (Manisa) 
31) Erkan Akçay (Manisa) 
32) Metin Çobanoğlu (Kırşehir) 
33) Mehmet Günal (Antalya) 
34) İsmet Büyükataman (Bursa) 
35) Hakan Coşkun (Osmaniye) 
36) Zeki Ertugay (Erzurum) 
37) Necati Özensoy (Bursa) 
38) Hamza Hamit Homriş (Bursa) 
39) Süleyman Turan Çirkin (Hatay) 
40) Mehmet Ekici (Yozgat) 
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Denizlerimizde son yıllarda ortaya çıkan kirlenme ve buna bağlı olarak gerçekleşen balık
ölümleri, Türk turizmini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Körfezi'ndeki balık çiftliklerinde, iki hafta önce ortaya çıkan
çipura ölümleri aşırı kirlenmeden kaynaklanmıştır. Yer yer meydana gelen balık ölümleri turizmi de
vurmaktadır. Kirlenmeden dolayı ölen balıklar nedeniyle, Güllük Körfezi'nde bulunan otel ve tatil
köylerinde çok sayıda rezervasyon iptal edilmiştir. 

Muğla'nın Milas ilçesinde bunlar yaşanırken, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nde görülen jeli
andıran beyaz tabaka, giderek daha geniş bir alana yayılmaktadır. Denizin yüzeyi yaklaşık altı aydır
bu madde ile kaplanmıştır. Dalgalanma ile zaman zaman yer değiştiren yüzeydeki tabaka denizin
altına doğru 15 m derine inmiştir. Denizlerimizdeki kirlilik boyutu her geçen yıl biraz daha
artmaktadır. 

Türkiye bütçesinin önemli bir bölümünü turizm gelirleri oluşturmaktadır. Deniz, kum ve güneş
için ülkemizi her yıl milyonlarca yabancı turist ziyaret etmektedir. Ülkemizin mevcut yabancı turist
potansiyelini korumak ve daha da yukarılara taşımak için denizlerimizdeki kirlenme konusunda çok
ciddi önlemler alınarak uygulamaya konulmalıdır. 

Dünya denizlerinde yaşanan kirliliğin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin yapılan bir çalışma,
denizlerin dünyanın önemli çöp depolama alanlarından birisi haline geldiğini gözler önüne sermiştir.
Plansız ve düzensiz olarak artan balıkçılık, iyi planlanmadan deniz doldurularak yapılan limanlar,
otoyollar ve arazi kazanma çalışmaları denizlerimizin doğal zengin yapılarını bozmaktadır. Ayrıca
arıtılmadan denizlere akıtılan kirli sular ve katı atıklar da pek çok deniz alanlarının kirlenmesine
neden olmaktadır. 

Deniz kıyısında bulunan kent merkezleri ve sanayi tesislerinden çıkan ve arıtılmadan denize
boşaltılan atıklar, tarımsal alanlarda erozyon sonucu akarsularla denize karışan toprak ve diğer
kirleticiler, denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru hatlarından oluşan sızıntılar, gemiler ve
diğer deniz araçlarından oluşan kirlilik, kıyılara yakın kurulan balık çiftlikleri, kıyı inşaat ve
atıklarının denize karışması deniz kirliliğine neden olan belli başlı faktörler arasında yer almaktadır.
Bütün bu ve buna benzer kirleticilerle ilgili araştırma yapılmalıdır. Bu unsurlardan denizlerimizin
ne kadar kirlendiği ortaya konulmalıdır. 

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de meydana gelen kirlilikle ilgili önlemlerin alınması
konusunda Meclisimize büyük görev düşmektedir. Yüce Meclisimizin bu görevi yerine getirmesi
için Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
Komisyonu kurulması gerekmektedir. 
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VAN MİLLETVEKİLİ FATMA KURTULAN VE 19 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/145)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Narlı Ovası’na kurulacak olan katı atık çöp depolama tesisinin
insan sağlığı başta olmak üzere çevreye, ekolojik dengeye, tarımsal alanlara ve doğal kaynaklara
vereceği zararların araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98.,
TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz
ederiz. 

1) Fatma Kurtulan (Van) 

2) Ahmet Türk (Mardin) 

3) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 

4) Emine Ayna (Mardin) 

5) Ayla Akat Ata (Batman) 

6) Sebahat Tuncel (İstanbul) 

7) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 

8) Bengi Yıldız (Batman) 

9) Sırrı Sakık (Muş) 

10) M. Nuri Yaman (Muş) 

11) Özdal Üçer (Van) 

12) Aysel Tuğluk (Diyarbakır) 

13) Pervin Buldan (Iğdır) 

14) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 

15) Akın Birdal (Diyarbakır) 

16) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 

17) Hasip Kaplan (Şırnak) 

18) Sevahir Bayındır (Şırnak) 

19) Şerafettin Halis (Tunceli) 

20) Osman Özçelik (Siirt) 
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Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Pazarcık-Narlı Ovası'nda, bölgedeki sekiz
belediyeye ait kentsel ve tıbbi atıkların depolanacağı bir katı atık depolama tesisi kurulması
çalışmaları hızla sürmektedir. Ülkemizin doğal, tarihi, kültürel ve ekonomik zenginliğe sahip seçkin
yörelerinden biri olan Narlı Ovası'na böyle bir tesisin kurulacak olması Kahramanmaraş halkı ve
çevre örgütleri tarafından da tepkiyle karşılanmaktadır. Zengin ve sulak tarım toprakları ile pamuk,
buğday, domates, karpuz, patates başta olmak üzere her türlü sebze ve meyve yetiştiriciliğinin
yapıldığı bu alanın katı atık çöp depolama tesisi için kullanılacak olması yöre halkını
kaygılandırmaktadır. Son yıllarda zeytinciliğin Avrupa Birliği'nden alınan teşviklerle hızla
yaygınlaşmaya başladığı, Türkiye'nin toplam biber ihtiyacının yüzde 80'inin de karşılandığı herkesçe
bilinen bir gerçektir. Ayrıca bölgede kurulu Kartalkaya Barajı ve sulama sistemi ovanın yüzde 90'dan
fazlasında sulu tarım yapılmasını sağlamaktadır. Bu sayede bölgenin neredeyse tamamına yakın
bölümü, 1'inci sınıf sulanabilir tarım alanı niteliği kazanmıştır. Pazarcık-Narlı Ovası'nda uluslar arası
anlaşmalara göre, korunması gereken bitki ve hayvan türleri de yaşamaktadır. Çöp tesisi faaliyete
başladıktan sonra yörede havanın, suyun ve toprağın kirlenmesi ve önemli sağlık sorunlarının
yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Depolanacak çöplerinden çıkacak metan gazının yakılacak
olmasından dolayı çöp tesisi, doğal iklim koşullarını da olumsuz etkileyecektir. Ayrıca zamanla
verimli tarım arazileri kullanılamaz hale gelecek, yörede tarıma dayalı endüstri çökecek ve geçimini
tarımdan sağlayan yöre halkı bundan olumsuz etkilenecektir. Katı atık çöp deposunun kurulduğu
yerde çevreye saçılacak zararlı gazlar, tarımsal üretimde verimi düşüreceği gibi üretilen ürünleri de
insan sağlığı açısından riskli hale getirecektir. Bununla birlikte tesisin kurulacağı alanın geçirgen bir
toprak yapısına sahip olması nedeniyle, mikroorganizmaların içme sularına karışması sonucu yöre
halkının çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalacağı aşikardır. 

Ayrıca bölge maden sahası olarak kullanılmakta ve şu anda Nil-Ay İnşaat Tic. Tur. San. A.Ş.
krom madeni çıkarmaktadır. Katı atık depolama tesisi kurulacak alan Denizli, Halkaçayır,
Maksutuşağı köylerine çok yakın bir mesafede bulunmaktadır. Bölgedeki hâkim rüzgar yönü 10 bini
aşkın nüfusa sahip Narlı Kasabasına doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. maddesinde
tüm yurttaşlara "sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı" tanınmıştır. Bu proje bu maddenin
açık bir şekilde ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca alan askerî tatbikatlar sırasında girişlere
kapatılıyor. Bu sürede çöplerin nasıl ve nerede bekletileceği de belirsizliğini koruyan bir başka sorun
olarak görülmektedir. Diğer yandan bölgede bir baraj projesi de ihale aşamasındadır. Kahramanmaraş
iline bağlı ilçe, belde belediye başkanları, köy muhtarları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri bu
tesisin bu alanda kurulmasına karşı çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve imza kampanyası başlatmışlardır. 

Türkiye'nin en fazla hava kirliliği yaşayan illeri arasında bulunan Kahramanmaraş'ta kurulacak
katı atık çöp depolama tesisinin, başta insan sağlığı olmak üzere ilin ekolojik dengesine; Narlı
Ovasının doğal, tarihî, kültürel ve ekonomik zenginliğine vereceği zararların yerinde tespiti için bir
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
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ISPARTA MİLLETVEKİLİ HAYDAR KEMAL KURT VE 23 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/146)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Eğirdir Gölü, bilindiği üzere Isparta ili sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin ikinci büyük tatlı
su gölü olan bir su kaynağıdır. Dünyadaki su kaynaklarının son derece kısıtlı olması ve buna karşın
suya olan talep baskısının hızlı bir şekilde artması göz önüne alındığında, su rezervlerinin önemi bir
kez daha anlaşılacaktır. 

Ülkemizde yer alan su havzalarında genelde olduğu gibi, Eğirdir Gölü ve Havzasında da; fazla
su tüketimi, evsel, tarımsal ve endüstriyel atıkların yol açtığı kirlilik, kontrolsüz avcılık, ötrofikasyon
tehdidi, su bitkileri ve su canlılarının yok olma riski gibi sorunlar hızla artarak tehlikeli boyutlara
ulaşmıştır. 

Eğirdir Gölü ve Havzası’nda hızla artan ve tehlikeli boyutlara ulaşan kirlilik ve çevre
sorunlarının; “Havza Bazlı Su Yönetimi” esasları ile tespiti ve çözüm için gerekli önlemlerin alınması
amacıyla Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz
eder, 

Saygılar sunarız. 

1) Haydar Kemal Kurt (Isparta) 
2) Süreyya Sadi Bilgiç (Isparta) 
3) Mehmet Sait Dilek (Isparta) 
4) Mustafa Demir (Samsun) 
5) Mahmut Dede (Nevşehir) 
6) İbrahim Yiğit (İstanbul) 
7) Mustafa Ataş (İstanbul) 
8) Mehmet Yaşar Öztürk (Yozgat) 
9) Kerem Altun (Van) 
10) Fehmi Hüsrev Kutlu (Adıyaman) 
11) Cemal Taşar (Bitlis) 
12) Halil Aydoğan (Afyonkarahisar) 
13) Mehmet Mustafa Açıkalın (Sivas) 
14) Hasan Kara (Kilis) 
15) İkram Dinçer (Van) 
16) Edibe Sözen (İstanbul) 
17) Cumhur Ünal (Karabük) 
18) Sedat Kızılcıklı (Bursa) 
19) Ayşe Nur Bahçekapılı (İstanbul) 
20) Bayram Özçelik (Burdur) 
21) Hasan Fehmi Kinay (Kütahya) 
22) Mehmet Ceylan (Karabük) 
23) Mehmet Ocakden (Bursa) 
24) Murat Yıldırım (Çorum) 
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Eğirdir Gölü; Eğirdir ilçesi ve Isparta il merkezinin içme ve kullanma, havzasında yer alan
onlarca belde ve köyün tarımsal sulama ve kullanma suyu talebini karşılayan ülkemizin ikinci büyük
tatlı su kaynağıdır. 

Eğirdir Gölü Havzası; sahip olduğu verimli topraklar nedeniyle, yoğun tarım faaliyetlerinin
baskısı altındadır. Tarımsal sulama için gölden aşırı su çekilmesi, yoğun pestisit ve gübre kullanımı
ve bunların bilinçsizce yapılması (ilaç ve gübre seçimi, kullanım miktarlarının tespiti, uygulama
zamanı ve sayısının belirlenmesi vb.) tarımsal atıkların havzada kontrolsüzce depolanması (yüzey ve
yer altı su kaynaklarının yakını ve kuru dere yataklarının tercih edilmesi) ve kontrol-denetlemenin
yeterli olmaması hususları bu baskıyı artırmaktadır. 

Diğer yandan, göl havzasındaki yerleşimlerin evsel atıkları, havzadaki yüzey ve yer altı su
kaynakları için tehdit unsuru olmayı artarak sürdürmektedir. Özellikle yerleşimlerde kanalizasyon
sisteminin yeterli olmayışı ve foseptiklerin tercih edilmesi, arıtma tesislerinin yeterli olmaması, katı
atık ve çöp depolama sistemlerinde yer seçiminin doğru yapılmaması, havzadaki yerleşimlere ilişkin
kirliliğin tetikleyicisidir. 

Havzada gelişen endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atıklar da önemli bir sorundur. Sanayi
tesislerine ait arıtma sistemlerinin olmaması veya yetersiz kapasiteyle çalışması, kontrol ve denetim
eksikliği sorunu daha da artırmaktadır. 

Yine havza içinde yer alan, göl kıyısındaki sulak alanların kurutularak verimli tarım arazisi elde
etme çabaları, su kalitesi ve havza klimasını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca; su kuşu, balıklar, su
kıyısı ve içi bitkilerin yaşam ortamı yok edilerek biyo çeşitlilik azaltılmaktadır. 

Eğirdir Gölü'nde doğal su döngüsüne yapılan müdahaleler, su seviyesinde değişimlere neden
olmuştur. Arazinin eğimli olması ve önleyici tedbir alınmaması; erozyon ve sediment taşınmasına,
kıyı boyunca göl tabanının dolmasına neden olmaktadır. 

Önceleri, havzada yaşayan yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan balıkçılık; balık türlerinin ve
potansiyelinin giderek azalması nedeniyle ekonomik bir uğraş olmaktan çıkmıştır. 

Yukarıda sıraladığımız ve benzer sorunların çözümü için çeşitli çalışmalar yapılmıştır, halen
devam eden çalışmalar da vardır. (TBMM Dilekçe Komisyonunun “Eğirdir Gölü ve Çevresinde
Yaşanan Çevre ve Kıyı Sorunlarının Giderilmesi” ile ilgili çalışmalar, Isparta İl Çevre Orman
Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Eğirdir Gölü Yönetim Planı” çalışması, Eğirdir Gölü
Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları vb.) Ancak, bugüne kadar sorunlar çözülemediği gibi, ağırlaşarak
devam etmektedir. 

Eğirdir Gölü Havzası'nda sorunlar kontrolden çıkmakta ve geri dönülemeyecek noktaya
gelinmektedir. Benzer sorunların çözümünde başarılı olan ülkelerin ve AB'nin su kaynakları
yönetiminde hareket noktaları 'Havza Ölçekli Yönetim'dir. (Hatta; üyelik müzakerelerini
yürüttüğümüz AB'nin 'Su Anayasası' sayılan "Su Çerçeve Direktifi"nin en önemli özelliği, havza
ölçekli yönetime dayanmasıdır.) 

Eğirdir Gölü ve havzasından canlı ve cansız çevre için sağlanan faydanın devamı amacıyla;
doğal ortamın yeniden sağlanması, bunun için de; gerekli adımların yeni bir bakış açısıyla ve daha
fazla gecikilmeden atılması gerekmektedir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Ülkemizde Yaşanan Çevre Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre
Politikası İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan

Meclis Araştırması Komisyonu
(10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146)

Sayı      : A.01.1.GEÇ.10/3-150 17/12/2008
Konu   :  Komisyon raporu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ülkemizde Yaşanan Çevre Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64,
65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, 17.06.2008
tarihinde çalışmalarına başlamış ve 3+1 aylık süresi içinde yaptığı çalışmalar sonucunda düzenlediği
rapor, ekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Dr. Nuri USLU
Uşak Milletvekili

Komisyon Başkanı

EK: Rapor
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ÜLKEMİZDE YAŞANAN ÇEVRE SORUNLARININ
ARAŞTIRILARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKASI
İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

AMACIYLA KURULAN
(10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 

65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146)
ESAS NUMARALI

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU
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1. KOMİSYONUN İŞLEYİŞİ 
 
1. 1. Araştırma Önergelerinin Özeti ve Konusu 
 
23. Dönemde Meclis Araştırması Komisyonumuzun kurulmasına dayanak teşkil eden;  
  
• Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 milletvekilinin, termik santrallerin 

çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/3),  

• Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 milletvekilinin, Trakya ve İstanbul ilinde çevre 
konularındaki gelişmelerin Ergene Çevre Düzeni Havza Planına etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/8),  

• Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 milletvekilinin, Kırklareli ili Vize ilçesindeki bir 
arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevre üzerindeki 
muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/12),  

• Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 milletvekilinin, Adana’daki lagünlerin 
karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla (10/28),  

• Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 milletvekilinin, Bartın’da 
kurulması planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/31), 

• Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22 milletvekilinin, Kaz Dağları’ndaki 
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/33), 

• Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 milletvekilinin, Konya Kapalı Havzası’ndaki su 
kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla (10/38),  

• Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 milletvekilinin, Akşehir ve Eber Göllerindeki 
kirlilik ve diğer çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
(10/42), 

• Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 milletvekilinin, Kaz 
Dağları’ndaki madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevrenin korunması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/47),  

• Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri’ndeki 
kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/56),  

• İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevreye ve 
turizme olumsuz etkilerinin araştırılarak su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreyle uyumlu 
gerçekleştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/59),  

• Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 milletvekilinin, Eber Gölü’ndeki 
çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/62),  
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• İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 milletvekilinin, altın arama faaliyetlerinin 
hukuki durumu ile çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla (10/64),  

• Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 milletvekilinin, Van Gölü’ndeki 
kirlenmenin önlenmesi ve Van ilinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla (10/65), 

• İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 milletvekilinin, Küçük Menderes Nehri’ndeki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/68),  

• Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 24 milletvekilinin, Artvin-Cerattepe’deki 
madencilik faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla (10/71),  

• Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 21 milletvekilinin, Eber Gölü’ndeki 
çevre sorunlarının araştırılarak Gölün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla (10/84),  

• Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 milletvekilinin, Van Gölü’ndeki çevre 
sorunlarının ve Gölün potansiyelinin araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/87),  

• Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 milletvekilinin, başta Afşin-
Elbistan olmak üzere termik santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/89),  

• Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 25 milletvekilinin, Isparta ilindeki göllerin 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/98),  

• İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevre ve turizm 
üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/101),  

• İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 39 milletvekilinin, denizlerdeki kirliliğin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/119), 

• Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, Kahramanmaraş'ta Narlı 
Ovası'na kurulması planlanan katı atık depolama tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/145),  

• Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 milletvekilinin, Eğirdir Gölü ve 
Havzası'ndaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
(10/146), 

vermiş oldukları araştırma önergeleri, konularının benzer olması nedeniyle birleştirilerek, 
Genel Kurulun 6.5.2008 tarihli 99. birleşiminde görüşülmüş ve Ülkemizde Yaşanan Çevre 
Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulması 
kararlaştırılmıştır. 
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1.2.  Komisyonun Kuruluşu 
 

Komisyonun kuruluşuna ilişkin 6.5.2008 tarihli 916 sayılı Kararda; araştırmayı yapacak 
Komisyonun 21 üyeden oluşması, çalışma süresinin, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye 
seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapabilmesi 
hususlarına yer verilmiştir. Komisyonun kuruluş kararı 13.5.2008 tarih ve 26875 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Bu kararı takiben Genel Kurulun 17.6.2008 tarihli 118. Birleşiminde Komisyon üye seçimi 
yapılmış ve aynı tarihte, en yaşlı üye sıfatıyla Sakarya Milletvekili Recep YILDIRIM 
başkanlığında yapılan Komisyon toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyeliklere 
yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir: 

 
 

 

   UNVANI       ADI ve SOYADI   PARTİSİ SEÇİM BÖLGESİ 
BAŞKAN NURİ USLU AK PARTİ UŞAK 
BAŞKANVEKİLİ RECEP YILDIRIM AK PARTİ SAKARYA 
SÖZCÜ KAYHAN TÜRKMENOĞLU AK PARTİ VAN 
KÂTİP BİRNUR ŞAHİNOĞLU AK PARTİ SAMSUN 
ÜYE MEHMET ERDOĞAN AK PARTİ ADIYAMAN  
ÜYE ŞEVKET KÖSE CHP ADIYAMAN 
ÜYE ABDÜLKADİR AKCAN MHP AFYONKARAHİSAR 
ÜYE ZEKERİYA ASLAN AK PARTİ AFYONKARAHİSAR 
ÜYE MEHMET HANİFİ ALIR AK PARTİ AĞRI 
ÜYE İLKNUR İNCEÖZ AK PARTİ AKSARAY 
ÜYE MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA CHP BARTIN 
ÜYE MEHMET NEZİR KARABAŞ DTP BİTLİS 
ÜYE MUSTAFA KEMAL CENGİZ MHP ÇANAKKALE 
ÜYE MİTHAT EKİCİ AK PARTİ DENİZLİ 
ÜYE RASİM ÇAKIR CHP EDİRNE 
ÜYE ÖZLEM MÜFTÜOĞLU AK PARTİ GAZİANTEP 
ÜYE HAYDAR KEMAL KURT AK PARTİ ISPARTA 
ÜYE MEHMET AKİF PAKSOY MHP KAHRAMANMARAŞ 
ÜYE MAHMUT ESAT GÜVEN AK PARTİ KARS 
ÜYE HİKMET ERENKAYA CHP KOCAELİ 
ÜYE ÇAĞLA AKTEMUR ÖZYAVUZ AK PARTİ ŞANLIURFA 

 
Bu seçime ilişkin 922 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı 21.6.2008 tarih ve 26913 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   
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1. 3. Komisyonun Görev, Yetki ve Süresi 
 
17.6.2008 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon; Anayasanın 98., Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde görev yapmıştır.  
 
Araştırma konusunun kapsamlı olması nedeniyle 16.11.2008 tarihine kadar olan 3 aylık süresi 

içerisinde çalışmalarını tamamlayamayan Komisyonun 1 aylık ek süre almasına ilişkin, 11.11.2008 
tarihli ve 931 numaralı TBMM Kararı 20.11.2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.  

 
1.4. Komisyonun Çalışmaları 
 
Genel Kurul Kararı gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı tarihten itibaren 

çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, 17.6.2008 tarihli ilk toplantısında çalışma programını 
belirlemiş ve bu çerçevede; 

 
Komisyonun gerekli görmesi halinde yurt içinde ve yurt dışında Komisyon olarak ya da 

oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapılmasına, 
 
Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından uzman 

görevlendirilmesine, konuyla ilgili gerekli yazışmaların yapılması, davet edilecek kişi ve 
kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

 
Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına, 
 
Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için İçtüzüğün 35. 

maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine, 
 
Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan 

gelebilecek olan konuya ilişkin her türlü bilgiye çabuk ulaşabilmek amacıyla internet sitesi 
kurulmasına ve elektronik posta adresi alınmasına, karar vermiştir. 

 
Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere;  
 
TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü, Yasama Uzmanı Ramazan DOĞANAY, 
Sanayi ve Ticaret Bak. AB Koor. Gn. Müd., Kimya Mühendisi Dr. Ali Rıza KARAGÖZ, 
DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre Mühendisi Aylin Kübra ONUR, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Prof. Dr. Ayten KARACA, 
İller Bankası Genel Müdürlüğü, Çevre Mühendisi Erol HORASANLI, 
Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Müfettiş Nejat ÖZKAN, 
Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED Planlama Genel Müd., Çevre Uzmanı Ali DURAK, 
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Gen. Müd., Uzm. Yrd. Ahmet DAŞKIN, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. Enerji İşleri Gn. Müd., Çevre Mühendisi Nuray GÖK, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Şehir Plancısı Zümrüt KAYNAK, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yüksek Mühendis Ferah ELDEM, 
Sağlık Bakanlığı Genel Sağlık Hiz. Gen. Müd., Şube Sorumlusu Yüksel SÖYLERİZ,  
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Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Planlama Uzm. Yrd. Rıza Fikret YIKMAZ, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müd., Uzman Osman ARI  
 
Komisyonda uzman olarak görev almışlardır. 
 
Komisyon, Ankara’daki çalışmaları süresince 19’u Ankara dışında olmak üzere toplam 35 

toplantı yapmış; araştırma konusu hakkında bilgi edinmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından yetkililer, temsilciler ve akademisyenler davet ederek 
görüşlerini almış, bilgi ve belge temin etmiştir.  

 
1.4.1. Komisyon Toplantıları 
 
Komisyon tarafından yapılan toplantılar ile bu toplantılara Komisyonu bilgilendirmek üzere 

katılan kurum, kuruluş ve şahıslar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
 
 

TOPLANTI NO KURUM VE KURULUŞLAR KATILIMCILAR 

1. TOPLANTI 
17.06.2008 
18.30  

Komisyon Başkanlık Divanının 
Seçimi  
 

2. TOPLANTI 
24.06.2008 
15.30 

 

Komisyon toplantı ve çalışma 
programının görüşülmesi, rapor 
yazımında görevlendirilecek 
uzmanların belirlenmesi ile brifing 
alınacak kişi ve kurumların tespiti, 

3.TOPLANTI 
25.06.2008  
15.30 
 
 

Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve 
Planlama Genel Müdürlüğü 
  
Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü 
 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
  
 

-Fevzi İŞBİLİR  
Genel Müdür 
  
-Mustafa Kemal YALINKILIÇ 
Genel Müdür 
 
-Lütfi AKÇA  
Genel Müdür 
-Recep ŞAHİN  
Genel Müdür Yrd. 
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4.TOPLANTI 
26.06.2008  
13.30 
 
 

Devlet Planlama Teşkilatı  
Sosyal Sektörler Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü 
 
 

-Serkan VALANDOVA 
Daire Başkan V. 
-Arzu ÖNSAL  
Planlama Uzmanı   
-Sema BAYAZIT 
Planlama Uzmanı 
-Halit ÖZDİLEK 
Planlama Uzmanı 
-Hasan ÇOBAN  
Planlama Uzmanı 
-Rıza Fikret YIKMAZ  
Planlama Uzman Yardımcısı 

5.TOPLANTI 
01.07.2008 
15.30 
 
 
 
 

DSİ Genel Müdürlüğü  
 
 
 
 
 
 
 
 
İller Bankası Genel Müdürlüğü 
  
  
 
 
 
 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
 

-Akif ÖZKALDI  
Genel Müdür Yrd. 
-İsmail GÜNEŞ  
Etüt Plan Dairesi Başkanı 
-Ömer ÖZDEMİR  
İçme Suları Dairesi Başkanı 
-Fikriye BALTACI  
-Aylin Kübra ONUR 
 
-Bahattin KAPTAN  
Genel Müdür Yrd. 
-Adnan GÜMÜŞSOY 
APK Dairesi Başkanı 
-Faruk AYAN   
Etüt Plan ve Yol Dairesi Bşk.  
 
-Sayit YANMAZ        
Şube Müdürü 
-Sibel ŞATANA  
Şehir Plancısı 
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6. TOPLANTI 
02.07.2008 
15.30 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü  
    
 
 
 
Su Ürünleri Federasyonu 
Başkanlığı 
    
 
 
 
Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği Başkanlığı 
 
 
 
 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü 
 
 
Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü 
 

-Dr. Süleyman ÜLGER   
Ziraat Müh. Çevre ve Afet İşl. Daire 
Başkanı  
-Rabia YAHŞİ   
Ziraat Müh. Su Ürünleri  
Daire Başkanı 
 
-Levent ŞEN         
Yönetim Kurulu Üyesi 
-Kamuran PATRONA  
Genel Sekreter 
 
-Koray YETİK   
Genel Sekreter 
-Cemil UĞURLU  
Yönetim Kurulu Üyesi 
-Doç. Dr. İbrahim BİRKAN  
İcra Kurulu Üyesi 
 
-Ayten METİNER  
Tespit ve Emlak Daire Bşk.V. 
-Ömer ÇAKIR   
Kurullar Daire Başkanı 
 
-Savaş BOZDAĞ  
Genel Müdür Yrd. 
-Muzaffer YAVUZ  
Proje İnşaat Dairesi Başkanı 
-Adnan ASLAN   
Yatırım Geliştirme ve Plan  
Daire Başkanı 
 
 

7.TOPLANTI 
03.07.2008 
13.30 
 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 
  
 
 
 
 
 
Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği Başkanlığı 
 
 
 
 
 
Çevre Mühendisleri Odası 
Başkanlığı 
 

-Handan DÖNMEZ 
EÜAŞ Gen. Müdürlüğü  
Çevre Şube Müdürü 
-Nusret GÜNGÖR  
Maden İşleri Gen. Müdürlüğü  
Çevre Şube Müdürü  
 
-Adnan İĞNEBEKÇİLİ  
Birlik Başkanı 
-Oğuz TEZMEN  
Birlik Genel Koordinatörü 
-Canan DERİNÖZ  
Çevre Danışmanı 
 
-Yılmaz KİLİM   
Oda Başkanı 
-Sevinç KARAKAYA  
Oda 2. Başkanı 
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Denizcilik Müsteşarlığı 
 

-Burçak KORAMAN UYSAL 
Genel Sekreter 
-Atilla HIŞIR   
Oda Ankara Şube Başkanı 
-Av. Baturay ALTINOK  
Oda Avukatı 
-Av. Mehmet HORUS  
Oda Avukatı 
 
-Dr. Özkan POYRAZ 
Deniz Ulaştırma Genel Müd. 
-Ergün ÖZGÜR   
Genel Müdür Yrd. 
-Ömer TIKTIK   
Deniz Çevresi Dairesi Başkanı 
-Neşe IŞIK   
Şube Müdürü 
-Yılmaz TAŞÇI   
Şube Müdür V. 
-Öcal ALTAY   
Mühendis 
-Nazan AYVARDI  
Mühendis 
-Burak AYKAN   
Uzman Yrd. 
 
   

8. TOPLANTI 
08.07.2008 
15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 
 
 
 
 

-Abdülkerim YÖRÜKOĞLU 
Genel Müdür Yrd. 
-D.Serdar KARAHAN  
Maden Analizleri Teknolojisi Daire 
Başkanı 
-Ahmet ACAR  
Çevresel Etütler ve Değerlendirme 
Koordinatörü 
-Mehmet KARADENİZ 
Maden Yüksek Mühendisi 
 
-Hatice AKGÜL  
Çevre Koruma Daire Başkanı 
-Fatih HATİPOĞLU  
Sağlık İşleri Daire Başkanı 
-Mahmut EMİRDOĞAN 
ASKİ Genel Müdür Yrd. 

9.TOPLANTI 
09.07.2008 
15.30 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Başkanlığı 
 
 
 

-Dr. İsmail Hakkı ARIKAN 
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği 
Daire Başkanı 
-Bilgi YÜCEL   
Çevre Güvenliği Şube Sorumlusu 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
 

-Doç. Dr. Şeref TURHAN 
Fizik Mühendisi 
 
-Prof. Dr. Celal Ferdi GÖKÇAY 
Çevre Müh. Bl. Öğretim Üyesi 
 
 

10.TOPLANTI 
10.07.2008 
13.30 

Süleyman Demirel Üniversitesi 
   
    
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 
 
 
 
 
 
Sağlık Bakanlığı 
 
 

-Yrd. Doç. Dr. Mehmet BEYHAN 
Çev. Müh. Böl. Öğretim Üyesi  
 
-Doç. Dr. İbrahim DEMİR 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanı 
-Adnan Çelik   
İstanbul Enerji A.Ş.  
Genel Müdürü 
 
-Hasan IRMAK 
Temel Sağlık Hizmetleri  
Genel Müdür Yrd. 
-Hüseyin ULUDAĞ 
Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı 
-Prof. Dr. Murat TUNCER 
Kanser Savaş Daire Başkanı 
 
 

11.TOPLANTI 
15.07.2008 
15.30 
 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
   
 
 
 
 
 
 
Tema Vakfı Genel Müdürlüğü 
 
 
 
 
Peyzaj Mimarları 
Odası Başkanlığı 
 
 

-Nurşen NUMANOĞLU 
Sektörel ve Bölgesel Politikalar 
Daire Başkanı 
-Erol SANER  
Uzman 
-Burcu ALTINORDU 
Uzman 
 
-Ümit GÜRSES  
Yönetim Kurulu Başkanı 
-Mahir GÜRBÜZ  
Tema Danışmanı 
 
-Prof. Dr. Oğuz YILMAZ 
Peyzaj Mim. Odası 2. Bşk. 
-Redife KOLÇAK 
Genel Sekreter 
-Prof. Dr. Şükran ŞAHİN 
Peyzaj Mim. Odası Üyesi 
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12.TOPLANTI 
16.07.2008 
15.30 
 

BM Kalkınma Programı 
Temsilciliği 
 
Bölgesel Çevre Merkezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 
 
 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
 

-Alper ACAR   
Çevre Programı Uzmanı 
 
-Sibel Sezer ERALP  
REC Türkiye Direktörü 
-Yunus ARIKAN  
İklim Değişikliği Proje Yöneticisi 
-Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK 
Yıldız Teknik Üniv. Çevre Müh. Bl. 
Öğr. Üyesi 
(REC Yönetim Kurulu Üyesi) 
 
-Nizam ÖZEN 
Gayri Sıhhi Müessese 
İnceleme Kurulu Çevre Müh. 
 
 
-Prof. Dr. Cumali KINACI 
Çevre Müh. Bölüm Bşk. 
 
 

13.TOPLANTI 
17.07.2008 
13.30 

Greenpeace Akdeniz 
 
 
Çevre ve Kültür Kuruluşları 
Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) 
 

-Uygar ÖZESMİ  
Genel Koordinatör 
 
-Süleyman YORULMAZ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
-Şenol YILMAZ   
Yönetim Kurulu Üyesi 
-Ali İhsan GÜNEŞER  
Genel Sekreter 
-Doç. Dr. Eyüp DEBİK  
Danışman 
-Doç. Dr. İsmail KOYUNCU 
Danışman 
 
 

14.TOPLANTI 
30.07.2008 
15.30 

 -Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK  
Hatay Milletvekili  
 
 

15.TOPLANTI 
08.10.2008 
13.00 

 Yeni yasama yılındaki Komisyon 
çalışmalarının planlanması ve rapor 
üzerinde değerlendirme. 
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16.TOPLANTI 
13.11.2008 
12.30 

 -Luc Marie GNACADJA  
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 
Genel Sekreteri  
 
-Antonio Rodrigues PİRES          
Genel Sekreter Baş Danışmanı  
 
-Erdoğan ÖZEVREN    
Ulusal Odak Noktası  

 

1.4.2. Komisyonun Ankara Dışında Yaptığı Çalışmalar 
 
Komisyon 17.06.2008 tarihli toplantısında aldığı karar kapsamında, sorunların yerinde tespiti 

için Ankara dışında 5 bölgede, araştırma önergelerine konu olan çevre sorunlarının yer aldığı iller 
başta olmak üzere toplam 19 ilde bazı incelemelerde bulunmuş ve toplantılar yapmıştır. Aşağıdaki 
tabloda belirtilen tarihlerde yapılan incelemelerde, sorunlar yerinde gözlemlenmiş, alanın tüm 
tarafları dinlenmiş ve önemli tespitlerde bulunulmuştur. Bu incelemelere ve tespitlere ilişkin 
bilgiler raporun ilgili kısmında ele alınmıştır. 
 

TARİH İNCELEME YAPILAN İLLER   

17 - 20 Ekim 2008 Van, Ağrı, Kars, Iğdır, Artvin 

30 Ekim - 02 Kasım 2008 Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa 

6 - 10 Kasım 2008 İzmir, Aydın, Muğla 

21 - 23 Kasım 2008 Çanakkale, Edirne 

30 Kasım - 2 Aralık 2008 Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Uşak 
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2. GİRİŞ 
 
Çevre, insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortam ya da 

şartlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir  deyişle  çevre; toprak, su, hava, iklim gibi abiyotik 

(cansız) faktörler ve insan, bitki ve hayvan gibi biyotik (canlı) faktörlerden oluşan bir 

ekosistemdir. 

 

Hava, su ve topraktan oluşan fiziki çevre; insan, bitki, hayvan ve diğer mikroorganizmalardan 

oluşan biyolojik çevre; sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdan oluşan sosyo-ekonomik çevreden 

söz etmek mümkündür. Çevre; en geniş anlamda evreni ve dünyayı içine alırken, dar anlamda ise 

denizler, göller, akarsular, buzullar ve karasal ortamdan oluşan biyolojik ve fiziki çevreyi kapsar. 

Sosyo-kültürel çevre; eğitim, kültür, alışkanlıklar, bilinç, farkındalık, tüketim, koruma-kullanma 

dengesi, ekonomik durum gibi öğeleri içine alır. Fiziksel çevre ise; insanın ruhsal ve fiziksel 

sağlığını oluşturan, kendi iç çevresi ile yaşam faaliyetinin sürekliliğini sağlamak için kullanılan 

toprak, su, hava ile bunlar üzerinde gerçekleştirilen tarım, sanayi, enerji üretimi, turizm, balıkçılık, 

ulaştırma ve ısınma gibi faaliyetleri de içine alır. 

 

Çevre, bireylerin kullanımına sunulmuş sınırsız bir kaynak olmayıp, insanlığın bütününe 

sunulan ve gelecek kuşaklara bırakılacak bir değerdir. Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın 

gerçekleşmesinde çevre değerlerinin korunmasına önem verilmelidir. Çevrenin korunması ve 

geliştirilmesi, temel olarak kamu yararını gözeten bir politikadır. 

 

Çeşitli dengeler üzerine kurulu olan insan yaşamı içerisinde insanın çevresiyle oluşturduğu 

doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü 

etkilemektedir. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, 

genellikle insan kaynaklı faaliyetler ve bu faaliyetlerin doğal dengeleri tahrip etmesi ile 

başlamıştır. İnsanlar, toplumsal yaşam ilişkileri içerisinde doğal kaynakları kullanma, teknolojiyi 

geliştirme ve ekonomik faaliyetlerde bulunma ihtiyacı içine girmişlerdir. Bu faaliyetlerin gelişimi 

ile oluşan çevredeki yaşam koşulları geliştirilirken, insanlar doğa ile sürekli bir ilişki içindedirler. 

İnsan ve doğa arasındaki bu ilişki, ekolojik sistemin bir parçasıdır. 
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Sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi, sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Nitekim 

insanoğlunun yeryüzünde yaşamaya ve kendisine ait bir çevre oluşturmaya başlamasından bu yana 

insan ve doğa arasındaki denge gittikçe bozulmaktadır. Özellikle son yıllarda ekolojik dengeyi 

süratle bozarak çevre sorunları yaratan insan, bu sorunların kendisine dönmesi ve sağlığını 

olumsuz yönde etkilemesi üzerine çevreyi korumanın gerekliliğini kavramıştır.  

 

İnsanoğlunun yaşam alanının, insanın göçebe hayatından yerleşik hayata geçmesi ve 

teknolojinin artması, sanayileşme ve gelişme neticesinde, çevrenin ve doğanın dengesinde 

bozulmalar başlamış, zaman içinde çevreye olumsuz etkilerde bulunan ve çevreyi kirleten 

unsurların tür ve miktarında artışlar olmuştur. 

 

Canlı ögelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, fiziki çevre ögeleri üzerinde 

yapısal zararlar meydana getiren kirletici maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde 

karışması olayına “Çevre Kirliliği” adı verilmektedir. Diğer bir deyişle çevre kirliliği, 

ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan ekolojik zararlardır. 

Çevre sorunlarını oluşturan unsurların ve bu unsurları oluşturan ve yöneten insanın yaşam 

alanı, köyler gibi küçük yerleşimler olabildiği gibi, kentler gibi büyük yerleşimler de 

olabilmektedir. Yaşam alanı büyüdükçe sorunlar da büyümekte, çözümler daha da zorlaşmaktadır. 

Yaşam alanlarının büyümesinde ve sorunların karmaşıklaşmasında nüfus artışı ve göç ana 

etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Nüfus artışı daha fazla tüketim, bu da daha fazla üretim anlamına gelmektedir. İhtiyaçların 

yeterli ve etkin karşılanamaması; doğal varlıkların yitirilmesine, ekolojik dengenin bozulmasına, 

afetlerden olumsuz etkilenme riskinin artmasına, yaşadığımız çevrenin yaşam kalitesinin ve 

niteliğinin düşmesine neden olmaktadır. 

  

Nitekim hızla artan dünya nüfusu, ihtiyaçların da artışına neden olmuş, ihtiyaçların 

karşılanması için gerekli olan üretim ihtiyacı, plansız sanayileşme ve kentleşme, tarımsal 

üretimdeki yetersizlik ve hızlı tüketim yükselişe geçmiştir.  

 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

 - 76 -

 

Ekonomik büyümenin yaşama getirdiği rahatlık yanında, çevreye verdiği zararın boyutu her 

geçen gün hızla artmaktadır. Bu gelişmelerin, gerek kırsal gerekse kentsel alanlarda doğal 

kaynakları bozduğu, su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına zarar 

verdiği son yıllarda yadsınamaz bir gerçek haline dönüşmüştür.  

 

Son yıllarda yaşamı tehdit eden; hava, su ve toprak kirliliği, küresel ısınma, ozon tabakasında 

incelme, don, kuraklık, erozyon, çölleşme, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilikteki azalma ve 

bozulmalar, tarım arazilerinin kirletilmesi ve yok olması, toprak kalitesinin bozulması, deprem, 

asit yağmurları, buzulların erimesi, tsunami, içme suyu kaynaklarındaki azalma ve kirlenmeler gibi 

nedenler, yaşamsal faaliyetlerin sürdürüldüğü çevrede yaşamı gittikçe zorlaştırmaktadır.  

 

Küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, asit yağmurları, ormanların ve yeşil alanların 

azalması, canlı tür ve sayısının azalması, ham madde kaynaklarının azalması, yeni ve dayanıklı 

mikroorganizmaların üremesi ile hızlı nüfus artışı küresel çevre sorunlarıdır. Hava, su, toprak ve 

gürültü kirliliği, radyoaktif kirlilik, katı atıklar ve atık sular, bitki koruma ürünleri ve kimyasal 

gübrelerin yol açtığı zararlar ise yerel çevre sorunlarıdır.  

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. maddesinde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 

önlemek devletin ve vatandaşların görevidir.” hükmü yer almakla birlikte, ülkemizde de çevreye 

ilişkin yaşanan sorunlar dünya ülkelerinden farklılık göstermemektedir. 

 

Dünyada, özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, 

çevreyi oluşturan doğal unsurların kirlenmesinde, gürültü ve görüntü kirliliğinin oluşumunda ve 

biyoçeşitliliğin yok olmasında, doğal kaynakların insan kaynaklı faaliyetler sonucu bilinçsiz 

kullanımı ve tüketilmesinin neden olduğu görülmektedir. İnsanoğlunun kendi yaşam alanının yine 

kendisi tarafından tahrip edilmesi, gelecek nesiller için yaşanılamaz bir dünyaya doğru gidişi 

hızlandırmıştır. 

 

Çevre sorunlarının ve çevrenin kirlenmesinin önlenebilmesi için bunlara neden olan 

faaliyetlerin kontrol altına alınması gerekmektedir. 
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 Orman, tarımsal ve endüstriyel yangınlar, nükleer silah denemeleri, tanker ve deniz araçları 

kazaları ile nükleer kazalar, ısıtmada kullanılan yakıt türü ve ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği, 

atmosferdeki O2 ve CO2 dengesinin bozulmasına ve enerji döngüsünün zarar görmesine neden 

olmaktadır.  

 

Havanın yanı sıra, önce toprağın daha sonra gerek yer altı gerekse yüzey sularının 

kirlenmesine neden olan endüstriyel, evsel ve tıbbi atıklar, bitki koruma ürünleri, gübreler yanında 

balıkçılık faaliyetleri, maden üretimi, enerji üretimini sağlayan nükleer, hidroelektrik ve termik 

santraller gibi faaliyetler de çevreyi kirleten ve çevreye zarar veren etkenler olarak kabul 

edilmektedir. Turizm ve sanayi tesisleri ile kentsel ve kırsal tüm yerleşimlerde atık su yönetiminin 

olmayışı, yer seçiminde çevre koruma-kullanma dengesi ilkesinin gözetilmemesi ilave sorunlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Diğer yandan; çevresel risk yönetimi, çevre yönetimi, çevre koruma bilinci, planlama ve 

teknik altyapı yetersizliği, çevreye duyarsız teknoloji, yetki karmaşası, katılım, koruma- kullanma 

dengesi, denetim, izleme ve koordinasyon gibi yönetsel konularda yaşanan eksiklikler de mevcut 

çevre sorunlarının çözümünü zorlaştırmaktadır. 

 

Bu rapor, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürülebilir çevre politikaları 

için alınması gereken önlemlerin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Raporda 

ilk olarak ülkemizde yaşanan çevrenin mevcut durumu verilmeye çalışılmış, Meclis araştırma 

önergelerinde belirtilen hususları da içerecek şekilde ülkemizin çevre sorunlarına ilişkin yerinde 

incelemelerde bulunularak değerlendirmeler yapılmış ve sorunlar tespit edilmiştir. Bu çerçevede 

sürdürülebilir çevre politikalarına ilişkin öneriler getirilmiştir. 
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3. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM 
 
3.1.  Çevrenin Temel Unsurları 
 
3.1.1. Toprak 
Canlı türlerinin büyük bir bölümünün yaşam ortamı olan toprak, çevre ve insan açısından 

önemli özellikler taşımaktadır. Toprak, canlıların besin kaynağını oluşturan ortam olarak, kendisi 
doğal bir kaynaktır. Bir başka deyişle, canlı doğal kaynakların varlığını sürdürebilmesi için hava 
ve su ile birlikte vazgeçilmez, cansız doğal bir kaynaktır. Toprak, su kaynaklarının potansiyelini 
koruma, flora ve faunayı barındırma, çevre-bilimsel dengenin sağlanması açılarından temel çevre 
ögesidir. 

 
Toprak, doğal çevre değerlerinin yanı sıra, yapay çevreyi, insan uygarlıklarını da 

barındırmaktadır. İnsanoğlu yaratılışından bu yana toprakla uğraşmıştır. Toprak sorunlarının bir 
kesimi doğal olaylardan ya da toprağın yapısından kaynaklanırken, büyük bir kesimi de insan 
müdahalesinden ileri gelmektedir.  

 
Türkiye’nin en son hesaplamalar ile izdüşüm alanı (harita üzerinde yapılan hesaplama) 779 

452 km², gerçek alanı ise 814 578 km²’dir. Harita üzerinde yapılan hesaplama sonucu elde edilen 
izdüşüm alanı ile gerçek alan arasında 35 126 km²’lik bir fark bulunmaktadır [1]. İzdüşüm alanı ile 
gerçek alanın arasındaki farklılık dağlık bir ülke olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizin 
toplam alanının %98,3’ü kara, %1,3’ü su yüzeyinden oluşmaktadır [2].  

 
Sahip olduğumuz en büyük doğal varlık olan topraklarımızın korunması, dengeli kullanılması 

ve geliştirilmesini amaçlayan girişimlerin; toprağın sahip olduğu değerlerin, gelişen bilim ve 
teknolojinin imkânlarını da kullanarak detaylı bir şekilde tanımlanması, özelliklerinin çok iyi 
belirlenmesi, haritalanması ve veri tabanı oluşturularak buna dayalı plânlamaların yapılması ile 
mümkündür.  

 
Türkiye, toprak kaynakları açısından yeterince zengin değildir. 1982-1984 yıllarında 

güncellenen yoklama düzeyindeki toprak etütlerinin yorumlarına göre belirlenen arazi yetenek 
sınıflarının özellikleri ve dağılımını gösteren veriler incelendiğinde, korunması gereken tarım 
arazilerinin ülkemizin yaklaşık dörtte birini oluşturduğu görülmektedir. Her türlü tarıma elverişli 
araziler ise %6,5 oranındadır. Dünyanın dağ kuşağı üzerinde bulunan Türkiye’de, ülke yüzeyi 
genellikle çok dik ve sarp meyilli (%47,5) olup, düz ve düze yakın arazi çok azdır (%12,4). Toprak 
derinliği genelde çok sığ ve sığ (%67,7) olup, derin topraklardan oluşan arazi azdır (%14,3). 
Toprakların %86’sı organik maddece fakirdir. %31,5’inde taşlılık, %3,6’sında drenaj ve 
%1,7’sinde çoraklık sorunları mevcuttur. Ülke topraklarının %63,2’sinde ileri derecede su 
erozyonu görülmektedir. Rüzgar erozyonundan etkilenen alan ise %0,65’tir. 
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Tablo 1 Çeşitli Kurumlara Göre Ülke Arazi Varlığı (milyon ha) 
 

KAYNAK Tarım Arazisi Çayır- Mera Orman-Funda Ülke Yüzölçümü 

DİE (1980) 28,17 19,72 20,17 - 

DİE (1991) 21,10 14,38 19,24 77,94 

DİE (2001) 21,60 14,62 18,48 77,94 

DSİ (1993) 28,06 21,51 23,25 77,95 

KHGM (1987) 27,70 21,75 23,47 77,80 

KHGM (1998) 28,05 21,50 23,23 77,89 

OB (1994) - - 20,20 - 

Kaynak: 9. Kalkınma Planı, DPT, 2006. 

Tarım arazisi miktarının yaklaşık 28,1 milyon ha olmasına karşılık ekilebilir arazi miktarı 
26,6 milyon ha’dır. Ekilebilir nitelikli 5 milyon ha arazinin çayır-mera, orman-funda ve yerleşim 
alanı gibi değişik şekillerde kullanılması nedeniyle tarımda kullanılan gerçek arazi miktarı 21,6 
milyon ha’a düşmektedir. 

 
Ülkemizde tarım alanı olup da, tarım dışı amaçlı kullanılan arazi miktarı, sağlıklı veriler 

olmamasına karşın, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) verilerine göre, 2004 yılı 
sonu itibarıyla 1,7 milyon ha’dır. Tarım dışı kullanılan I. ve II. sınıf sulu tarım arazi miktarı ise   
50 000 ha’dır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tahminlerine göre, yüksek verimli tarım 
alanlarının 1 257 000 ha’ı son on yılda tarım dışı amaçlara tahsis edilmiştir. Yaklaşık 1,8 milyon 
ha ilâve yerleşim ve sanayi arazisinin 400 000 ha’ı izinli veya izinsiz önemli tarım arazilerinden, 
1,2 milyon ha’ı diğer tarım arazilerinden, 200 000 ha’ı ise mera, orman ve terk edilen arazilerden 
kazanılmıştır. Yerleşim ve sanayi için ayrılan bu arazilerin yaklaşık 500 000 ha’ı planlanmış 
olmasına karşın henüz kullanılmamaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB)’na göre, ülkenin 
gelişme seyri ve ihtiyaçları değerlendirildiğinde; nüfusun 100 milyon olması ve bunun yaklaşık 
%90’ının kentlerde yaşaması varsayıldığında, ihtiyaç duyulacak ilâve tarım arazisi miktarı             
1 milyon ha’ı geçmeyecektir.  

 
Başta miras hukuku olmak üzere çeşitli nedenlerle, ülkemizde araziler tarımın ana amacı olan 

verimliliği, kârlılığı gerçekleştiremeyecek derecede küçük parçalara bölünmüş ve dağılmıştır. 
İşletme büyüklüklerinin bölgesine göre istenen değerlerin altına düşmesiyle ekonomik tarım 
yapılması imkânsız duruma gelmektedir. Bunu önlemek amacıyla arazi toplulaştırması 
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yapılmaktadır. Bu çalışma ile tarımsal alan olarak kullanılmaya elverişsiz olarak şekillenmiş 
arazilerin yeniden düzenlenmesi, parsellerin suya ve yola kavuşturulması ve küçük arazilerin 
birleştirilerek teknoloji ve girdi kullanımına uygun hale getirilmesi mümkün olmaktadır.  

 
Türkiye, topografik yapısı, iklimi, uygulanan tarım yöntemleri, aşırı mera ve orman tahribatı 

ve toprakların çoğunlukla erozyona duyarlı olması nedeniyle dünyada yüksek düzeyde erozyona 
maruz kalan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemiz topraklarının %78,7’si çeşitli derecelerde ve 
önemli boyutlarda aşınmaya maruz bulunmaktadır. Türkiye’de erozyon oluşturma gücünü gösteren 
yağış indislerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir [3].  

 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 80 ili kapsayan (İzmir ili hariç) envanter sonuçlarına göre; 29 

ilde vahşi depolama, 22 ilde sanayi, 17 ilde tarım ve 12 ilde kentleşme toprak kirliliğinde birinci 
derecede rol oynamaktadır [4]. 

 
Herhangi bir kayacın doğal faktörlerin etkisi ile ayrışması ve bu ayrışma sonucunda 1 cm 

kalınlığındaki bir toprak tabakasının oluşabilmesi için ortalama 100 ile 1000 yılın geçmesi 
gerekmektedir. 1 cm toprağın bu kadar uzun yılda oluştuğu göz önüne alındığında, toprağın çok iyi 
korunması gerektiği daha iyi anlaşılmaktadır. 

 
3.1.2. Su 
 
Dünyadaki toplam su miktarı yaklaşık 1,4 milyar km3 olmakla birlikte bu suyun sadece 

%0,3’ü yenilenebilmektedir. Yıllık olarak dünyada hidrolojik çevrim içinde yer alan su 577 000 
km3’tür. Bu suyun yeryüzüne düşen miktarı 119 000 km3 olup, bunun 74 200 km3’ü buharlaşarak 
atmosfere geri dönmektedir. Kalan 44 800 km3 suyun 42 700 km3’ü nehir ve gölleri, 2 100 km3’ü 
de yer altı suyunu beslemektedir. Bu miktarın yılda 9 000 km3’ü teknik ve ekonomik olarak 
kullanılabilir durumdadır. Bu da kolaylıkla yararlanılabilecek tatlı su miktarının çok az olduğunu 
göstermektedir [5]. 

 
20. yüzyıl boyunca dünya nüfusu, 19. yüzyıl sonuna göre üç kat artarken, kullanılan su 

kaynaklarının miktarı altı kat artmıştır. Mevcut durumda dünyada kişi başına düşen kullanılabilir 
su ortalaması yılda 7 600 m3’tür. Nüfus yoğunluğunun artması ve su kaynaklarının dünya 
genelinde dengeli dağılmaması nedeniyle, yaklaşık 80 ülkede nüfusun %40’ında su arzı mevcut 
talebi karşılayamamaktadır [5]. 
 

Türkiye’de su potansiyeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından yapılan ölçümlerle hesaplanmaktadır. Buna göre, 
ülkemizin yer üstü su potansiyeli 158 milyar m³’ü akarsulardan, 28 milyar m³’ü pınarlardan ve 7 
milyar m³’ü de komşu ülkelerden ülkemize gelen sulardan olmak üzere 193 milyar m³ olmaktadır. 
Ancak, tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m³’tür 
(Şekil 1) [5]. 
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                                                                         Kaynak: DSİ, 2008 
Şekil 1   Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli 

 
Dünya ortalamasına göre kişi başına düşen kullanılabilir su miktarları tablosu (Tablo 2) ile 

dünyada kişi başına düşen su miktarına göre zenginlik durumu tablosunun (Tablo 3) 
karşılaştırılmasından da görülebileceği üzere, 1 600 m3/yıl kişi başına düşen su miktarı ile Türkiye 
su sıkıntısı olan ülkeler arasında yer almaktadır [6]. 

 
Tablo 2   Dünya Ortalamasına Göre Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarı 
 

Ülke Kişi Başına Düşen Su Miktarı (m3/yıl) 
Türkiye  1 600 
Asya Ortalaması  3 000 
Batı Avrupa Ortalaması 5 000 
Afrika Ortalaması  7 000 
Güney Amerika Ortalaması  23 000 
Dünya Ortalaması  7 600 

                                                                           Kaynak: DPT, 2007. 
 

 
Tablo 3   Dünyada Kişi Başına Düşen Su Miktarına Göre Zenginlik Durumu 
 

Kişi Başına Su Tüketimi  (m3/yıl) Zenginlik Durumu  
>10 000 Su zengini 
3 000 – 10 000  Kendine yeten  
1 000 – 3 000 Su sıkıntısı olan  

< 1 000 Su fakiri  
                                                                  Kaynak: DPT, 2007. 
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Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 m3 civarındadır. Bu rakam Avrupa 
ülkelerinde 530 m3, Türkiye’de ise 620 m3’tür (Şekil 2). Dünyadaki toplam su tüketimi, çeşitli 
kaynaklara göre değişse de, yaklaşık %70’i sulama, %22’si sanayi ve %8’i içme ve kullanma suyu 
olarak kullanılmaktadır. Avrupa’da sektörler itibariyle su kullanımına bakıldığında, kullanılan 
suyun %33’ünün sulama, %51’inin sanayi, %16’sının içme ve kullanma amaçlı olduğu 
görülmektedir. Ülkemizde ise kullanılan suyun %74’ü sulama, %11’i sanayi, %15’i içme ve 
kullanma amaçlı olarak tüketildiği görülmektedir (Şekil 3). Ülkemizde çeşitli amaçlar için yüzey 
ve yer altı sularından toplam su çekimi 40,1 milyar m3’tür. Yer altı suyu olarak tahsis edilen 
miktar ise 12,09 milyar m3’tür [5]. 

 

 

                      

 

 

 

 
                                                                                                                          Kaynak: OECD, 2008. 

Şekil 2   Su Tüketimi ve Tüketimin Kullanılabilir Su Kaynaklarına Oranı 

 

Sektörler Su (milyar 

m3) 

Sulama  29,6 

İçme ve 

Kullanma 

  6,2 

Sanayi   4,3 

Toplam 40,1 

 
                                            Kaynak: DSİ, 2008. 

Şekil 3   Sektörel Su Tüketimleri 
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Nehirler ve Göller 
Türkiye 25 adet nehir havzasına ayrılmıştır. Havzaların ortalama yıllık akışa geçen toplam su 

potansiyeli 186 milyar m3’tür (Tablo 4). Yağış alanı 184 918 km2 olan Fırat-Dicle Havzası 
ülkemizdeki en büyük nehir havzasıdır. Fırat-Dicle Havzası’ndaki 52,94 milyar m3’lük ortalama 
yıllık akış miktarı toplam ülke su potansiyelinin yaklaşık %18,5’ini oluşturmaktadır. Ülkemizde en 
küçük yağış alanına sahip nehir havzası 6 374 km2 ile Burdur Göller Havzası’dır. Bu havzada 
yıllık ortalama akış 500 milyon m3 olup toplam ülke su potansiyelinin yaklaşık %0,5’ine karşılık 
gelmektedir [5]. 
 
Tablo 4   Türkiye’deki Nehir Havzalarının Su Potansiyeli 
 

Havza adı Yağış 
Alanı 
(km2) 

Ortalama 
yıllık 

Akış (km3) 

Potansiyel 
iştirak 
oranı 

Ortalama 
yıllık verim 

(l/s/km2) 
(21) Fırat-Dicle Havzası  184 918 52,94 18,5 21,4 
(22) Doğu Karadeniz Havzası  24 077 14,90 8,0 19,5 
(17) Doğu Akdeniz Havzası  22 048 11,07 6,0 15,6 
(09) Antalya Havzası  19 577 11,06 5,9 24,2 
(13) Batı Karadeniz Havzası  29 598 9,93 5,3 10,6 
(08) Batı Akdeniz Havzası  20 953 8,93 4,8 12,4 
(02) Marmara Havzası  24 100 8,33 4,5 11,0 
(18) Seyhan Havzası  20 450 8,01 4,3 12,3 
(20) Ceyhan Havzası  21 982 7,18 3,9 10,7 
(15) Kızılırmak Havzası  78 180 6,48 3,5 2,6 
(12) Sakarya Havzası  58 160 6,40 3,4 3,6 
(23) Çoruh Havzası  19 872 6,30 3,4 10,1 
(14) Yeşilırmak Havzası  36 114 5,80 3,1 5,1 
(03) Susurluk Havzası  22 399 5,43 2,9 7,2 
(24) Aras Havzası  27 548 4,63 2,5 5,3 
(16) Konya Kapalı Havzası  53 850 4,52 2,4 2,5 
(07) Büyük Menderes 
Havzası  24 976 3,03 1,6 3,9 

(25) Van Gölü Havzası  19 405 2,39 1,3 5,0 
(04) Kuzey Ege Havzası  10 003 2,90 1,1 7,4 
(05) Gediz Havzası  18 000 1,95 1,1 3,6 
(01) Meriç-Ergene Havzası  14 560 1,33 0,7 2,9 
(06) Küçük Menderes 
Havzası  6 907 1,19 0,6 5,3 

(19) Asi Havzası  7 796 1,17 0,6 3,4 
(10) Burdur Göller Havzası  6 374 0,50 0,3 1,8 
(11) Akarçay Havzası  7 605 0,49 0,3 1,9 
TOPLAM 779 452 186,86* 100  

*Komşu ülkelerden gelen sular hariç                                           Kaynak: DSİ, 2008.   
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Türkiye’de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla doğal göl bulunmaktadır. 
En büyük ve en derin göl olan Van Gölü’nün denizden yüksekliği 1 646 m ve alanı 3 712 km2’dir. 
İkinci büyük göl İç Anadolu'daki Tuz Gölü’dür. Derin bir göl olmayan Tuz Gölü’nün denizden 
yüksekliği 925 m, alanı ise 1 500 km2’dir. Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır.  
Bunlar; Eğirdir, Burdur, Acıgöl ve Beyşehir göllerinin yer aldığı Göller Yöresi,  Sapanca, İznik, 
Kuşgölü ve Uluabat göllerinin bulunduğu güney Marmara, Van Gölü ve çevresi ile Tuz Gölü ve 
çevresidir. Türkiye’deki göllerin bazılarının derinliği 30 m’den fazladır, bazıları ise sadece birkaç 
metre derinliktedir [7]. 

Türkiye’de DSİ tarafından 2008 yılı itibariyle 592 adet baraj ve 40 adet gölet inşa edilmiştir. 
Mevcut barajların depolama kapasitesi 66 milyar m3’tür. Bunlardan Atatürk Barajı 817 km2, 
Keban Barajı 675 km2, Karakaya Barajı 268 km2, Hirfanlı Barajı 263 km2, Altınkaya Barajı 118 
km2, Kurtboğazı Barajı 6 km2 yüzey alanına sahiptir [5].  

 
Türkiye’de DSİ tarafından yapılan düzenli ölçümlerle suların içme, sulama ve diğer 

kullanımlara uygunluğu test edilmektedir. EİE ise akım gözlem istasyonlarından her ay su kalitesi 
numunesi alarak, bunların sulama amaçlı kullanıma uygunluğunu değerlendirmektedir. Ayrıca, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yüzey suyu kalite gözlem istasyonlarında nitrat kirliliği 
ölçülmektedir. Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve üniversitelerin yürüttüğü münferit çalışmalar 
bulunmaktadır [5, 8, 9]. 

 
Ülkemizde su kaynaklarının kalite durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliğine (SKKY) göre kıta içi sular dört kalite sınıfına ayrılmaktadır. I. sınıf sular 
(yüksek kaliteli sular), içme ve kullanma suyu için kullanılabilen sulardır. II. sınıf sular (az 
kirlenmiş sular), ancak konvansiyonel arıtma işlemi sonrası içme amaçlı kullanılabilen suları 
içermektedir. III. sınıf sular (kirli sular), kullanım amacının gerektirdiği şekilde arıtıldıktan sonra 
kullanılabilen sulardır. IV. sınıf suların (çok kirlenmiş sular) ise herhangi bir amaç için 
kullanılmaları tavsiye edilmemektedir [10].  

 
Büyük nehirlerin denize karışmadan önceki son istasyonlarında yapılan kalite 

değerlendirmesi; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Akdeniz ile Sakarya Nehri hariç 
Karadeniz Bölgesi’nde yer alan nehirlerin son noktalarında su kalitesinin II. ve III. sınıf olduğunu 
göstermektedir. Doğu Akdeniz, Marmara ve Ege havzalarında ise, Ege Denizi’ne dökülen Küçük 
Menderes Nehri hariç kalite sınıfları III. ve IV. sınıf olmaktadır [13]. En önemli turizm 
merkezlerini kapsayan akarsu havzalarında ise yüzey suyu kaynakları bugün için kirli değildir [7]. 

 
Evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı atık suların arıtıma tabi tutulmadan veya yeterince 

arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılması nehir havzalarında kirliliğe yol açmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’deki akarsuların birçoğunda yüksek oranda kirletici bulunduğu tespit edilmiştir. Erozyon 
akarsulardaki kirliliğin diğer bir kaynağını oluşturmaktadır. Toprak erozyonu ile fosfor ve katı 
maddeler yüzey sularına taşınmakta, böylelikle bir yandan akarsular kirlenirken diğer yandan da 
toprak mineral madde kaybına uğramaktadır [7]. 

 
Su kalitesinin, nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşmenin sürdüğü batı bölgelerinde düşük 

olduğu, bununla birlikte nüfus artışının ve sanayileşmenin az olduğu orta ve doğu bölgelerinde 
kalitenin nispeten korunabildiği tespit edilmiştir. Genel olarak su kalitesi, su havzalarındaki 
kullanım şekillerine ve alınan önlemlerin boyutuna bağlı olarak değişmektedir [11].  



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 85 -

 

Yer Altı Suları 
Türkiye’de DSİ tarafından yapılan etütler neticesinde yaklaşık 13,85 milyar m3 yer altı suyu 

rezervi tespit edilmiştir. Rezervin ovalara göre dağılımı Tablo 5 ile verilmektedir [5].  
 
Tablo 5   Türkiye’de Yeraltı  Suyu Rezervi  
 

Bölge No. Sıra No. OVA ADI VE ÜNİTELERİ İŞLETME  
REZERVİ (hm3/yıl) 

I 1 Bursa-Kocaeli ov. 400,60 
II 2 İzmir-Uşak-Manisa ov. 880,47 
III 3 Eskişehir-Kütahya-Bilecik-Sakarya ov. 900,49 
IV 4 Konya-Niğde-Karaman-Aksaray ov. 1753,17 
V 5 Ankara-Çorum-Bolu-Çankırı-K.Kale ov. 493,90 
VI 6 Adana-Hatay-İçel ov. 1379,01 
VII 7 Samsun-Amasya-Giresun-Tokat-Sinop ov. 648,92 
VIII 8 Erzurum-Ağrı-Erzincan ov. 419,52 
IX 9 Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl ov. 246,67 
X 10 Diyarbakır-Siirt-Mardin ov. 386,20 
XI 11 Edirne-Kırklareli-Tekirdağ ov. 428,70 
XII 12 Kayseri-Kırşehir-Nevşehir-Yozgat ov. 682,73 
XIII 13 Antalya ov. 556,40 
XIV 14 İstanbul ov. 83,60 
XV 15 Şanlıurfa ov. 1638,40 

XVII 16 Van-Bitlis-Muş-Ağrı ov. 209,75 
XVIII 17 Isparta-Afyon-Burdur ov. 574,57 
XIX 18 Sivas ov. 24,28 
XX 19 K.Maraş-G.Antep-Adıyaman ov. 421,44 
XXI 20 Aydın-Denizli-Muğla ov. 748,07 
XXII 21 Trabzon-Gümüşhane-Giresun-Artvin-Rize ov. 463,74 
XXIII 22 Kastamonu-Zonguldak ov. 63,39 
XXIV 23 Kars-Iğdır ov. 204,00 
XXV 24 Balıkesir-Çanakkale ov. 246,54 

                BÖLGELER   TOPLAMI 13 854,56 
                                                                                                      Kaynak: DSİ, 2007. 
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13,85 milyar m3 olan yer altı suyu rezervinin, 4,01 milyar m3’ü sulamalara, 5,46 milyar m3’ü 
içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyacına, 2,62 milyar m3’ü ise münferit özel sulamalara olmak 
üzere toplam 12,09 milyar m3’lük bölümü tahsis edilmiş bulunmaktadır. Böylece toplam rezervin 
yaklaşık %87’si tahsis edilmiş durumdadır [9]. 

 
Yer altı sularının miktar ve kalite olarak korunmasına ilişkin hususlarda 167 sayılı yasa ile 

DSİ yetkili kılınmıştır. İller Bankası Genel Müdürlüğü DSİ’den yer altı suyu kullanma belgesi 
almaktadır. Bununla birlikte, 3202 sayılı yasanın 40. maddesi uyarınca İl Özel İdareleri DSİ’den 
kullanma belgesi almadan yer altı suyu tahsisi yapabilmektedir. Ayrıca, 16 Büyükşehir Belediyesi, 
5216 sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında mücavir alan sınırları dahilinde “sular hakkında idari 
ve teknik hukuksal tedbir almaktan sorumlu” olduğundan DSİ’ye sormadan yer altı suyu 
kullanabilmektedir [12]. Görüldüğü üzere yer altı suyu tahsisinde çeşitli yasalarla farklı kurumlar 
yetkilendirilmiştir.  

 
Ayrıca, DSİ’nin bilgisi dışında kaçak kuyulardan su kullanımı olmaktadır. Örneğin Konya’da 

15 yılda 66 000 kaçak kuyu açıldığı tespit edilmiştir. Benzer biçimde, Bodrum Kaymakamlığı 
tarafından Komisyona yapılan sunumda Bodrum Yarımadası’nın DSİ tarafından kapalı bölge ilan 
edilmiş olmasına rağmen sitelerin büyük çoğunluğunun kuyulardan kaçak su kullandığı 
belirtilmiştir. Saha incelemeleri sırasında Komisyona yapılan sunumlarda Adana ve Gaziantep gibi 
birçok ilde kaçak yer altı suyu kullanımı olduğu belirtilmiştir. 

 
DSİ tarafından Komisyona yapılan sunumda şimdiye kadar Ankara Kazan, Balıkesir 

Kuyuları, Kahramanmaraş Narlı Kaynakları, Adana Burnaz Kaynakları ve Kayseri Kaynakları için 
içme suyu koruma havzalarının hidrojeolojik etütlerle belirlendiği, ancak ülke genelinde 
hidrojeolojik etütlerin henüz tamamlanmadığı belirtilmiştir. 

 
DSİ tarafından içme ya da sulama amaçlı olarak kullanılan yer altı sularının kalitesi 

sistematik olarak izlenmektedir. Ancak, yapılan ölçümler ülke genelinde yer altı sularının 
kalitesini tanımlamaya yetecek nitelikte değildir. TKB tarafından 2006 yılından itibaren düzenli 
yer altı suyu kalite gözlemleri yapılmaya başlanmıştır [9]. 

 
Yer altı suyu kirliliğinin tarifinde kullanılan temel göstergelerden biri nitrat 

konsantrasyonudur [10]. DSİ’nin Komisyona yaptığı sunumda, DSİ tarafından izlenmekte olan yer 
altı sularında genel olarak şehir merkezlerinden uzaklaşıldıkça ve batıdan doğuya doğru gidildikçe 
nitrat konsantrasyonlarının arttığı belirtilmiştir. TKB tarafından şu ana kadar yapılan su kalitesi 
gözlem sonuçlarına göre yıllık ortalama nitrat değerlerinin yalnızca Burdur, Antalya, Konya-
Aksaray, Adana-Osmaniye, Şanlıurfa, Mardin, Erzurum civarlarında AB içme suyu zarar sınır 
değeri olan 10 mg/l’yi geçtiği saptanmıştır [9]. Her iki kuruluşun ölçümlerinde nitrat değerleri 
ülkemiz için tanımlanan zarar sınır değeri olan 50 mg/l’nin altında olmuştur. 

 
Evsel ve endüstriyel katı atıklar ile sanayi ve hastanelerden kaynaklanan tehlikeli atıkların 

gelişigüzel yığılması ve kötü tarım uygulamaları nedeniyle gübre ile pestisitlerin toprağa geçmesi 
sonucu yer altı suyu kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Yer altı suları kirletilmiş yüzey sularıyla 
etkileşimleri nedeniyle de kirlenmektedir. Özellikle serbest ve karstik akiferlerde ve akiferin 
beslenme alanları üzerinde kirletici kaynaklar yer aldığında yer altı suyu kirliliği meydana 
gelmektedir. 
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Kıyılar ve Denizler 
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olup, yaklaşık 8 333 km kıyısı bulunmaktadır. Her bir 

kıyı, farklı yönetim yaklaşımları gerektiren farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizin güney ve batı 
kıyılarını çevreleyen Akdeniz 2,5 milyon km2 yüzey alanı ile dünyadaki en büyük kıta içi su 
kütlesidir. Akdeniz kıyıları 1 577 km’yi bulmaktadır. Ege kıyıları 2 805 km, Marmara Denizinin 
güney kıyıları ise 663 km’dir. Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları göç eden türler 
ve Atlantik orijinli balıklar için Karadeniz ve Ege arasındaki önemli bir “adaptasyon bölgesi”dir. 
Karadeniz, Anzak Denizi dahil 461 000 km2 yüzey alanına ve 8 350 km kıyı şeridine sahiptir. 
Karadeniz’in %90’ı oksijensiz olmakla birlikte, 50 m derinliğe kadar olan yüzey suları besin 
bakımından zengindir. Plankton konsantrasyonunun yüksek olması sonucu Türkiye’nin balık 
üretiminin büyük çoğunluğu buradan sağlanmaktadır. Karadeniz’den tek su çıkışı İstanbul ve 
Çanakkale boğazları ile yüzey akışıyla olmaktadır. Akdeniz’in tuzlu suları ise Çanakkale ve 
İstanbul boğazlarından ters yöndeki alt akıntı ile Karadeniz’e ulaşmaktadır [7]. 

 
Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizler genellikle birbirinden farklıdır. Bu yapı su 

alışverişini kısıtladığından kirlenmiş nehirlerle denizlere boşaltılan atık suların seyrelmesi veya 
doğal dönüşümle temizlenmesi zordur.  Ayrıca bu kısıtlamalardan dolayı, su kütlelerinin dikey 
karışımı belli derinliğin altında kalmakta ve bu durum kirleticilerin katman içinde yoğunlaşmasına 
neden olmaktadır.  

 
Deniz sularının kalitesinin belirlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi hususları SKKY’de yer 

almaktadır.  Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP)  Akdeniz Kirlilik İzleme Programı ile 
Akdeniz’de, Karadeniz Kirlilik İzleme Programı ile Karadeniz’de su kalitesi izlenmektedir. 
Akdeniz Kirlilik İzleme Programı kapsamında, Akdeniz kıyılarında  askıda katı madde, 
hidrokarbon, civa ve kadmiyum konsantrasyonlarının yüksek olduğu belirlenmiştir [7]. 

 
Marmara Denizi’nin su kalitesi geçtiğimiz on yılda alınan tüm tedbirlere rağmen kötüleşmeye 

devam etmektedir. Marmara Denizi’nde yer alan izleme istasyonlarında bulanıklığın, biyolojik 
kirlenmenin bir göstergesi olan biyokimyasal oksijen ihtiyacının (BOİ5) ve patojen 
mikroorganizmaların arttığı görülmektedir [7]. 

  
Avrupa’daki Tuna, Don, Dinyeper ve Dinyester nehirlerinden Karadeniz’e kara kökenli 

kirleticiler taşınmakta ve Karadeniz kirletilmektedir. Organik kirliliğin bir göstergesi olan 
biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5) bakımından değerlendirildiğinde Karadeniz’in kirlenmesinde 
Türkiye’nin payının %10, Karadeniz’e kıyısı bulunan diğer ülkelerin payının ise %75 olduğu 
görülmektedir. Bu göstergeler, Karadeniz’de kirliliğinin bertaraf edilmesinde en büyük 
sorumluluğun Türkiye’den çok diğer ülkelere düştüğünü göstermektedir  [7]. 

 
İçme Suları 
Dünya nüfusunun yaklaşık %20’sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan 

yoksundur. Sulardaki kirliliğin artması sağlıklı suya erişimi de zorlaştırmaktadır. Sağlıklı suya 
erişen nüfusun toplam nüfusa oranının dünya ortalaması %82, dünyada su ile ilişkili hastalıklardan 
ölenlerin sayısı ise yılda 7 milyon kişidir [6]. 

 
Türkiye’de nüfusun %96’sı sağlıklı suya erişebilmektedir [2]. Halkın %42’si içme suyu 

şebekesinden arıtıma tabi tutulmuş suyu içmekte, arıtma tesislerinin olmadığı yerlerde içme suyu 
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klorlanarak kullanıma sunulmaktadır. 1980’lerden bu yana kolera, tifo, difteri gibi suyla bulaşan 
hastalıklarda görülen azalmanın içme suyu kalitesiyle direkt olarak ilgisi bulunmaktadır. Kırsal 
alanlarda halen kaynak sularının herhangi bir arıtıma tabi tutulmadan kullanıldığı yerler 
bulunmaktadır [13]. 

 
Türkiye’de, 2004 yılı Belediye İçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları’na göre; 

3213 belediyenin 3159’unda içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği belirlenmiştir. 
İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediyeler tarafından şebeke sistemi ile 
dağıtılmak üzere 4,96 milyon m3 su temin edilmiştir [14]. Belediyeler tarafından temin edilen bu 
su miktarının, %40’ı barajlardan,  %28’si kuyu sularından, %27’si kaynak sularından ve %3’ü 
akarsulardan sağlanmıştır.   

 
İçme suyu temini ve kalitesinin korunması hizmetleri DSİ, İller Bankası, il özel idareleri, 

belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığını (ÇOB) içeren çok sayıda 
kuruluş tarafından yürütülmektedir.  

 
ÇOB tarafından Komisyona yapılan sunumda, DSİ Genel Müdürlüğünce 2008-2012 İçme 

Suyu Acil Eylem Planının hazırlandığı Ankara, Aydın, Çorum, Erzurum, Nevşehir, Sinop ve 
Şırnak’ı kapsayan 7 il merkezinde hâlihazırda su açığı olduğu ve acil su teminine ihtiyaç 
duyulduğu belirtilmiştir. Ayrıca ülke genelinde 40 il merkezinde temin edilen uygun kalitede su 
miktarının en az 2023 yılına kadar yeterli olacağı, ancak 34 il merkezinde 2004-2010 döneminden 
sonra içme suyu açığının ortaya çıkmasının beklenildiği belirtilmektedir. 

 
Gelişmiş ülkelerde su kaybı %8-24 arasında, yeni sanayileşen ülkelerde %15-24 arasında, 

gelişmekte olan ülkelerde ise %24-45 arasında olmaktadır [15,16]. Türkiye’de içme suyu şebeke 
sistemine verilen suyun ortalama %50’si şebekede kaybolmaktadır. Ankara’da içme suyu dağıtım 
şebekesinde su kaybı %50-58, İstanbul’da %30-35, İzmir’de %44 civarındadır.  

 
Büyük kayıplar patlaklardan, bağlantı yerlerinin aniden kırılmasından ve yüksek basınçtan 

ileri gelmektedir. Kaçak olarak kullanılan su miktarı ülkemizde önemli boyuttadır. Şebeke sistemi 
üzerindeki fiziksel kayıplardan ileri gelen sızıntı suyu kaybı da dikkate değer miktardadır. Ayrıca, 
evlerdeki bilinçsiz su kullanımlarından ve su tesisatlarının modernize edilememesinden dolayı 
önemli boyutta su kayıpları olduğu tespit edilmiştir [17]. 

 
İçme suyu havzasının korunması, ham suyun arıtılması, arıtılmış suyun tüketiciye 

ulaştırılmasını sağlayan şebeke sisteminin işletilmesi ve yenilenmesi, şebeke sistemindeki 
sızıntıların önlenmesi, sayaçların okunması maliyetleri içme suyu bedellerine dahil 
edilmemektedir.  

 
Yürürlükte olan mevzuatta içme suyu kaynaklarının korunması ve kademeli olarak 

iyileştirilmesi esas olmakta, ancak uygulamada gerekli izleme, raporlama ve denetlemelerin etkin 
biçimde yapılamaması nedeniyle söz konusu koşulların sağlanamadığı görülmektedir. Yine 
planlanan içme suyu projelerinde, ham su kaynağı olarak I ve II. sınıftan daha kötü kalitede su 
kaynaklarının kullanılması gerekebilmektedir. Gerek içme suyu kaynaklarında, gerek arıtma 
tesisleri çıkışlarında, gerekse şebekede farklı kurum ve kuruluşlar tarafından, mevcut laboratuvar 
imkanlarıyla ölçülebilen parametreler yürürlükte olan mevzuatta belirtilen risk parametrelerinin 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 89 -

 

tamamını içermemektedir. Özellikle kirlilik tehdidi altında bulunan su kaynakları için uygulanan 
arıtmalarda, risk parametrelerini gidermekte kullanılan ters ozmos, nano-filtrasyon, UV radyasyon 
gibi ileri arıtım üniteleri bulunmamaktadır.  

 
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Komisyona yapılan 

sunumda, Ankara’nın ihtiyacı olan 360 bin m3/gün suyun, Kesikköprü Barajı’ndan alınarak İvedik 
Su Arıtma Tesisine gönderildiği ve batıdaki barajlardan alınan suyla harmanlanıp geleneksel 
arıtıma tabi tutulduktan sonra kullanıma sunulduğu ifade edilmiştir. ASKİ tarafından Kızılırmak 
suyunda bulunan sülfat, sodyum ve klorür değerlerinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki 
Yönetmelikte izin verilen değerlerin üzerinde olduğu, söz konusu değerlerin harmanlama 
neticesinde sağlanan seyreltme ile düşürüldüğü ifade edilmiştir.  

 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Komisyona yapılan sunumda, İzmir iline içme suyu 

sağlayan kaynaklardan kuzey bölgede yer alan kuyularda arsenik konsantrasyonlarının Türkiye’de 
kabul edilen 10 µg/l zarar sınır değerinin üzerinde olduğu belirtilmiştir. Bu kuyulardan 22 adedi 
yüksek arsenik içermesi nedeni ile kapatılmıştır. Yüksek arsenikli sular, arsenik oranı düşük olan 
sularla karıştırılarak arsenik değeri düşürülmektedir. 

 
TBMM Meclis Araştırma Komisyonunun Ağrı ilinde yaptığı incelemelerde, valilikçe Balık 

Gölü’nün hiçbir arıtıma tabi tutulmaksızın içme ve kullanma suyu olarak kullanıldığı ifade 
edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü, Ağrı civarındaki içme ve kullanma sularında 1 400 kadar su 
analizinin yapıldığını ve bunlardan 400’ünde bakteriyolojik kirlilik bulunduğunu belirterek suların 
dağıtılmadan önce klorlanmasının gerektiğini vurgulamıştır. 

 
Komisyonun İzmir ilinde yaptığı incelemelerde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 

Efemçukuru Köyü civarında işletilmesi planlanan altın madeninin İzmir iline içme suyu sağlayan 
Tahtalı Barajı nın uzun mesafeli koruma alanında kaldığı belirtilmiştir. Söz konusu alandan maden 
çıkarılmasının başlaması ile Tahtalı Barajı su kalitesinin olumsuz olarak etkilenebileceği ifade 
edilmiştir. 

 
3.1.3. Hava 
 
Hava, içindeki değişik gazlar, su buharı ve partiküller ile atmosferi dolduran renksiz ve 

kokusuz bir gazdır. Hava içerisinde %78 azot, %21 oksijen ve %1 oranında da diğer gaz, toz, su 
buharı gibi maddeler bulunmakta ve bunlara havanın doğal bileşenleri denilmektedir. Bu doğal 
hava bileşenlerinin oranlarının değişmesi, havada yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı 
yaşamına ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek yoğunluk ve sürede bulunması havanın 
kirlenmesine neden olmaktadır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve 
tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı 
hayatı olumsuz yönde etkilemektedir [7].  

 
Türkiye’de yoğun kentleşme, hızlı nüfus artısı ve sanayileşme, topoğrafik ve meteorolojik 

şartlara göre şehirlerin yanlış yerleşmesi vb. nedenlerden dolayı büyük şehirlerimizde özellikle kış 
mevsiminde hava kirliliği yaşanmaktadır. Ancak ısınmada doğal gazın ve kaliteli yakıtların 
kullanılması sonucu özellikle büyük şehirlerde hava kirliliğinde 1990’lı yıllara göre azalma 
olmuştur. Sanayi tesisleri kurulurken yer seçimindeki yanlışlıklar da hava kirliliğinin olumsuz 
etkilerini artırmaktadır [18].  
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Hava kirliliği parametre limit değerleri Dünya Sağlık Örgütü ve AB Direktifleri dikkate 

alınarak ÇOB ile Sağlık Bakanlığınca belirlenmektedir. Şehirlerdeki hava kirliliğinin Hava 
Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen limit değerleri aşması halinde 
ÇOB, valiliklerle koordineli şekilde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır [7].  

 
Hava kirliliğinin izlenmesi ve zamanında gerekli tedbirlerin alınması oldukça önemlidir. 2002 

yılına kadar Sağlık Bakanlığına ait yarı otomatik cihazlar ve bazı büyükşehir belediyelerine ait 16 
adet otomatik hava kalitesi ölçüm istasyonu ile izlenmekte iken 2008 yılı itibarıyla ÇOB tarafından 
81 il merkezi, 3 ilçe merkezi olmak üzere toplam 111 noktada tam otomatik hava kalitesi ölçüm 
istasyonu kurularak hava kalitesi değerleri sürekli izlenmekte ve değerleri internet sayfasında 
yayımlanmaktadır. 2014 yılına kadar ülke genelinde 209 adet tam otomatik hava kalitesi ölçüm 
istasyonu ile hava kalitesi ölçüm istasyonlarına hizmet edecek kalibrasyon laboratuvarı, bakım-
işletme, raporlama ve diğer altyapı hizmetlerini yerine getirecek 1 adet ulusal, 7 adet bölgesel 
olmak üzere toplam 8 adet temiz hava merkezinin kurulması tamamlanmış olacaktır. ÇOB’na ait 
istasyonların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık 
Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezine ait istasyonlar da hava kalitesi izleme ağına 
entegre edilmiştir. Bu istasyonlarda sürekli kükürtdioksit (SO2) ve partikül madde ölçümleri 
yapılmaktadır [7].  

 
Hava kirliliğini değerlendirmek için kullanılan başlıca parametreler partiküler madde (toz), 

CO, SO2, NOx, HC, HF, Organik C, Hg, Cd+TI, I ağır metaller ve Dioxin- TE değeri gibi 
maddelere ait konsantrasyon değerleridir. 

 
2002-2006 döneminde il ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen SO2 

konsantrasyonlarının yıllık ortalama ve değişim oranları Tablo 6’da partikül madde yıllık ortalama 
ve değişim oranları ise Tablo 7’de verilmektedir. 

 
TBMM Meclis Araştırma Komisyonunun Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 

yaptığı incelemelerde, özellikle kış aylarında ısınmada kullanılan yakıt kalitesinin düşük olması ve 
doğal gazın yaygınlaştırılamaması nedeniyle oluşan hava kirliliğinin önemli bir sorun teşkil ettiği 
gözlemlenmiştir. 
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Tablo 6 İl ve İlçe Merkezlerinde Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Kükürtdioksit 
Konsantrasyonlarının Yıllık Ortalamaları ve Değişim Oranları 
 

İl ve İlçe  
Merkezleri 

Kükürtdioksit (SO2) 
Ortalamaları 

Değişim Oranları 

 (µg/m³) (%) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 

Afyon 63 44 .. .. .. -30 .. .. .. 
Ağrı 88 70 .. .. .. -20 .. .. .. 
Amasya 53 53 49 49 63 0 -8 0 29 
Ankara 42 38 30 30 .. -10 -21 0 .. 
Antalya 44 40 38 40 35 -9 -5 5 -13 
Aydın 47 43 .. .. .. -9 .. .. .. 
Balıkesir 85 68 41 32 .. -20 -40 -22 .. 
Bilecik (Merkez) 35 34 48 48 .. -3 41 0 .. 
Bilecik 
(Bozüyük) 

55 59 .. 58 .. 7 .. .. .. 

Bingöl 90 110 101 .. .. 22 -8 .. .. 
Bolu 39 46 32 36 46 18 -30 13 28 
Bursa (Merkez) 65 84 97 73 57 29 15 -25 -22 
Bursa 
(Orhangazi) 

.. .. 61 73 52 .. .. 20 -29 

Bursa (İnegöl) .. 32 45 56 63 .. 41 24 13 
Çanakkale  58 71 107 .. .. 22 51 .. .. 
Çankırı .. .. .. 21 .. .. .. .. .. 
Çorum 134 96 108 49 28 -28 13 -55 -43 
Denizli 99 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Diyarbakır .. .. 51 43 34 .. .. -16 -21 
Edirne 119 110 67 .. .. -8 -39 .. .. 
Elazığ 77 79 88 41 32 3 11 -53 -22 
Erzincan 48 34 38 34 .. -29 12 -11 .. 
Erzurum 119 .. 132 .. .. .. .. .. .. 
Eskişehir 44 47 51 56 53 7 9 10 -5 
Gaziantep 85 84 82 71 53 -1 -2 -13 -25 
Giresun 48 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Hatay 
(İskenderun) 

31 26 17 .. .. -16 -35 .. .. 

Isparta 92 .. .. .. .. .. .. .. .. 
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İzmir (Merkez) 42 36 41 38 37 -14 14 -7 -3 
İzmir (Bergama) .. 19 .. .. .. .. .. .. .. 
Kastamonu 48 45 54 46 .. -6 20 -15 .. 
Kayseri 87 70 84 81 58 -20 20 -4 -28 
Kırklareli 42 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Kırşehir 68 64 .. .. .. -6 .. .. .. 
Kocaeli (Merkez) .. 23 20 14 12 .. -13 -30 -14 
Kocaeli (Gebze) .. 28 31 16 15 .. 11 -48 -6 
Kocaeli (Gölcük) .. 19 22 14 15 .. 16 -36 7 
Kocaeli (Körfez) .. 13 11 12 13 .. -15 9 8 
Konya 49 .. 42 38 48 .. .. -10 26 
Kütahya 144 128 162 114 101 -11 27 -30 -11 
Malatya 67 49 .. .. .. -27 .. .. .. 
Manisa 43 81 84 61 59 88 4 -27 -3 
Nevşehir 54 52 53 50 49 -4 2 -6 -2 
Niğde (Merkez) 54 82 76 77 .. 52 -7 1 .. 
Niğde (Bor) 60 73 50 82 .. 22 -32 64 .. 
Rize 20 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Samsun 119 94 28 36 20 -21 -70 29 -44 
Sivas 64 55 55 45 39 -14 0 -18 -13 
Tekirdağ 115 117 100 98 .. 2 -15 -2 .. 
Tokat 46 .. .. 45 42 .. .. .. -7 
Uşak 87 63 93 75 .. -28 48 -19 .. 
Yozgat 152 52 38 51 .. -66 -27 34 .. 
Zonguldak .. .. .. 50 46 .. .. .. -8 
Aksaray .. 54 62 52 69 .. 15 -16 33 
Karaman .. .. 38 .. .. .. .. .. .. 
Kırıkkale 85 64 76 67 65 -25 19 -12 -3 
Yalova .. .. .. 87 .. .. .. .. .. 

                                                                                                                  Kaynak: Sağlık Bakanlığı 
 

Not: İl ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen kükürtdioksit (SO2) 
konsantrasyonlarının yıllık ortalamaları ve değişim oranları hesaplanırken, o il veya ilçe merkezlerinde en az 
dokuz ay boyunca her ay minimum 21 gün ölçüm sonucu olmasına dikkat edilmiştir. 
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Tablo 7 İl ve İlçe Merkezlerinde Ölçüm Yapılan İstasyonlardan Elde Edilen Partiküler 
Madde Konsantrasyonlarının Yıllık Ortalamaları ve Değişim Oranları 
 

İl ve İlçe Merkezleri Partiküler Madde (Duman) Ortalamaları Değişim Oranları 
 (µg/m³) (%) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2003/

2002 
2004/
2003 

2005/ 
2004 

2006/ 
2005 

Afyon 61 43 .. .. .. -30 .. .. .. 
Ağrı 55 43 .. .. .. -22 .. .. .. 
Amasya 33 28 31 34 51 -15 11 10 50 
Ankara 68 56 47 50 .. -18 -16 6 .. 
Antalya 61 56 52 54 43 -8 -7 4 -20 
Aydın 29 24 .. .. .. -17 .. .. .. 
Balıkesir 75 76 87 68 .. 1 14 -22 .. 
Bilecik (Merkez) 23 25 23 16 .. 9 -8 -30 .. 
Bilecik (Bozüyük) 28 29 .. 27 .. 4 .. .. .. 
Bingöl 50 61 54 .. .. 22 -11 .. .. 
Bolu 37 44 28 34 43 19 -36 21 26 
Bursa (Merkez) 58 54 49 43 48 -7 -9 -12 12 
Bursa (Orhangazi) .. .. 65 71 47 .. .. 9 -34 
Bursa (İnegöl) .. 20 32 24 20 .. 60 -25 -17 
Çanakkale  .. 13 11 .. .. .. -15 .. .. 
Çorum 82 68 85 46 48 -17 25 -46 4 
Denizli 77 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Diyarbakır .. .. 55 .. .. .. .. .. .. 
Edirne 15 19 16 .. .. 27 -16 .. .. 
Elazığ 46 45 38 32 77 -2 -16 -16 141 
Erzincan 39 33 36 33 .. -15 9 -8 .. 
Erzurum 56 .. 42 59 44 .. .. 40 -25 
Eskişehir 44 39 38 35 42 -11 -3 -8 20 
Gaziantep 57 68 63 69 64 19 -7 10 -7 
Giresun 35 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Hatay (İskenderun) 27 19 12 .. .. -30 -37 .. .. 
Isparta 82 .. .. 83 77 .. .. .. .. 
İzmir (Merkez) 43 29 21 15 14 -33 -28 -29 -7 
İzmir (Bergama) .. 19 .. .. .. .. .. .. .. 
İzmir (Ödemiş) .. 34 .. .. 26 .. .. .. .. 
Kastamonu 42 38 57 41 .. -10 50 -28 .. 
Kayseri 88 72 77 75 63 -18 7 -3 -16 
Kırklareli 41 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Kırşehir 47 41 .. .. .. -13 .. .. .. 
Kocaeli (Merkez) .. 37 35 37 34 .. -5 6 -8 
Kocaeli (Gebze) .. 44 49 57 53 .. 11 16 -7 
Kocaeli (Gölcük) .. 26 21 25 24 .. -19 19 -4 
Kocaeli (Körfez) .. 24 22 28 45 .. -8 27 61 
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Konya 63 .. 48 53 60 .. .. 10 13 
Kütahya 111 89 109 90 91 -20 22 -17 1 
Malatya 51 34 .. .. .. -33 .. .. .. 
Manisa 36 45 45 34 41 25 0 -24 21 
Nevşehir 14 12 12 14 14 -14 0 17 0 
Niğde (Merkez) 19 38 47 23 .. 100 24 -51 .. 
Niğde (Bor) 20 41 45 27 .. 105 10 -40 .. 
Rize 83 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sakarya .. .. .. 12 .. .. .. .. .. 
Samsun  17 20 33 50 49 18 65 52 -2 
Sivas 79 52 50 42 27 -34 -4 -16 -36 
Tekirdağ 25 26 25 23 .. 4 -4 -8 .. 
Tokat 34 .. .. 16 12 .. .. .. -25 
Uşak 27 18 27 25 .. -33 50 -7 .. 
Yozgat 31 13 10 14 .. -58 -23 40 .. 
Zonguldak .. .. .. 55 39 .. .. .. -29 
Aksaray .. 50 57 46 59 .. 14 -19 28 
Bayburt .. .. .. .. 86 .. .. .. .. 
Karaman .. .. 15 23 25 .. .. 53 9 
Kırıkkale 32 28 28 14 23 -13 0 -50 64 

 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı 

Not: İl ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen partiküler madde (duman) 
konsantrasyonlarının yıllık ortalamaları ve değişim oranları hesaplanırken, o il veya ilçe merkezlerinde en az 
dokuz ay boyunca her ay minimum 21 gün ölçüm sonucu olmasına dikkat edilmiştir. 

 
2005-2006 yılları arası dönemi kapsayan “Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri 

Değerlendirme Raporu”na göre 24 ilde hava kirliliği sorunu 1. öncelikli sorun olarak belirlenmiştir 
(Tablo 8).  
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Tablo 8   Hava Kirliliği Sorununun İllerdeki Diğer Çevre Sorunları Arasındaki Önem ve 
Öncelik Durumu 
 
Hava 
kirliliğinin 
1. öncelikli 
sorun olduğu 
iller 

Hava 
kirliliğinin 2. 
öncelikli sorun 
olduğu iller 

Hava 
kirliliğinin 
3. öncelikli 
sorun 
olduğu iller 

Hava 
kirliliğinin  
4. öncelikli 
sorun olduğu 
iller 

Hava 
kirliliğinin
5. öncelikli 
sorun 
olduğu 
iller 

Hava 
kirliliğinin 
6. öncelikli 
sorun 
olduğu iller 

Hava 
kirliliğinin 
7. öncelikli 
sorun 
olduğu iller 

ADIYAMAN 
AĞRI  
ANKARA 
BURDUR 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
ELAZIĞ 
ERZURUM 
GAZİANTEP 
HATAY 
IĞDIR 
ISPARTA 
K.MARAŞ 
KARABÜK 
KARS 
KAYSERİ 
KIRIKKALE 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MARDİN 
SİVAS 
YOZGAT 
ZONGULDAK 

ADANA 
A.KARAHİSAR 
AKSARAY 
BALIKESİR 
BARTIN 
BATMAN 
BİNGÖL 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI  
GÜMÜŞHANE 
İSTANBUL  
KARAMAN  
KIRKLARELİ 
KONYA  
MUĞLA  
OSMANİYE  
SAKARYA  
TEKİRDAĞ  
UŞAK 

AMASYA 
BAYBURT 
BİLECİK  
BOLU  
DÜZCE  
ERZİNCAN 
GİRESUN 
İZMİR  
KIRŞEHİR 
KOCAELİ  
MANİSA  
MERSİN  
NEVŞEHİR 
NİĞDE  
RİZE  
SAMSUN  
ŞANLIURFA
ŞIRNAK  
TOKAT  
TRABZON 

ANTALYA 
EDİRNE  
HAKKÂRİ 
KASTAMONU
VAN 

AYDIN 
SİİRT 

ARDAHAN 
BİTLİS 
MUŞ  

ARTVİN 
ESKİŞEHİR 
KİLİS 
ORDU 
SİNOP 
TUNCELİ 
YALOVA 

24 20 20 5 2 3 7 
 

     Kaynak: ÇOB, 2008. 
Not: Sorunların öncelik sırası Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından 

belirlenmiştir. 
 
TBMM Meclis Araştırma Komisyonunun Kahramanmaraş’ta yaptığı incelemelerde, Afşin-

Elbistan A ve B Termik santralleri yerinde görülerek, Afşin-Elbistan A Termik Santralının sadece 
elektrostatik filtrelerin tesis edildiği, partikül madde miktarının %99,5’inin elektrostatik filtrelerle 
tutulduğu, buna karşın aynı santralin Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) sisteminin henüz 
kurulamadığından havaya verilen SO2 nedeniyle çevrede hava kirliliği yaşandığı gözlenmiştir.  

 
Ayrıca, Komisyonun Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait bazı illere yaptığı incelemelerde Van, 

Ağrı, Iğdır, Kars illerinde özellikle kış aylarında ısınmada kalitesiz linyit kömürü kullanımından 
dolayı ileri derecede hava kirliliği yaşandığı yetkililerce ifade edilmiştir.  
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1986 yılından itibaren ozon tabakasında tespit edilen lekeler nedeniyle, ozon tabakasını 
incelten maddelerin göreceli olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Bilindiği üzere ülkemizin 
19 Aralık 1991 tarihinde taraf olduğu ve tüm değişikliklerini kabul ettiği Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelere Dair Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların izlenmesi ÇOB 
koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Protokolün amacı, ozon tabakasını incelten maddelerin 
üretim ve tüketimlerini kontrol altına almak, azaltma programı ve oranlarını belirleyerek söz 
konusu maddelerin kullanımdan kaldırılmasını sağlamaktır.  

 
3.2. ÇEVRENİN DİĞER DEĞERLERİ  
 
3.2.1. Orman 
 
Orman, çok sayıda bitki ve hayvan popülasyonlarından oluşan bir yaşama ortaklığı 

(biozönose), yaşam birliği, ekosistem; hatta büyük bir canlı organizmadır. Türkiye’de yürürlükte 
bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu’nda “Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve 
ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır” denilmektedir. Burada gerek bilimsel gerekse 
yasal orman tanımlarında; ormanın sadece ağaç ve ağaççıklardan ibaret olmayıp bir yaşam birliği 
olduğu belirtilmektedir. 

 
Önceleri ormanlara, odun ham maddesi kaynağı olarak bakan insanoğlunun bu görüşü 

zamanla değişmeye başlamış, ormanların bundan başka kollektif yararları ve ekolojik değerlerinin 
de olduğu anlaşılmıştır. Bu anlaşıldığında dünya ölçeğinde ormanların büyük tahribata uğradığı 
görülmüştür. 

 
Türkiye ormanlarının genel durumu; 1963-1972 yılları arasında ilk defa ülke çapında tüm 

ormanları kapsayacak şekilde tespit edilmiş ve 1980 yılında ilk orman envanteri yayımlanmıştır. 
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından orman envanteri 1997 yılında ikinci defa yapılmıştır. 

 
Genel olarak değerlendirildiğinde, geçmişteki duruma göre bugünkü ormanlık alanlarımızın 

saha ve serveti ile cari yıllık artımları artmakta, ormandan çıkarılması planlanan odun hasılası 
azalmaktadır. Bu değişimde, son dönemlerdeki planlama ve uygulama faaliyetlerinde ormanın 
odun üretimi dışında diğer ürün ve hizmet fonksiyonlarının dikkate alınması etkili olmuştur. 
Ayrıca ormanların korunması ve geliştirilmesi için yapılan faaliyetler de etkili olmaktadır.  

 
Ormanlarımızın büyüklüğü ve değişimleri bakımından, bugüne kadar gerçekleştirilen orman 

envanter değerlendirme sonuçlarına göre genel ormanlık sahamızın büyüklüğü ilk envanter 
sonucuna göre 20 199 296 ha (ülke genelinin %26,1’i), ikinci envanter sonucuna göre 20 703 122 
ha (ülke genelinin %26,6’sı), 2004 yılındaki envantere göre ise 21 188 747 ha (ülke genelinin 
%27,2’si) olarak tespit edilmiştir. Bu envanter sonuçlarına göre ormanlık alanda son 30 yılda 
yaklaşık 990 bin hektarlık artış olduğu görülmektedir (Tablo 9). 

 
Ormanların %95’inin orman kadastrosu yapılmış, bunun sadece %25’i orman olarak tapuya 

tescil edilmiştir. 
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Tablo 9   Türkiye Orman Varlığı   

 Alan (ha) 

Normal Koru Ormanı 8 940 214 

Bozuk Koru Ormanı 6 499 380 

TOPLAM KORU ORMANI 15 439 594 

Normal Baltalık Orman 1 681 006 

Bozuk Baltalık Orman 4 068 146 

TOPLAM BALTALIK ORMAN 5 749 152 

Açıklık Alan 56 657 254 

TOPLAM ORMAN ALANI 21 188 746 

Genel Saha 77 846 000 

Ormanlık Oranı (%) 27,22 

                                                                                                                      Kaynak: OGM, 2005. 
 
Türkiye’de orman alanlarında tespit edilen bu artışın nedenleri; orman içi ve civarında 

görülen nüfusun şehirlere göç etmesi nedeniyle, arazi kullanım değişikliklerinden kaynaklanan ve 
orman ekosisteminin gelişimine uygun olan alanlarda doğal ormanların oluşması, orman 
alanlarının çevrenin en önemli unsurunu teşkil ettiği ve orman ekosistemlerinin korunması 
hususlarında halkın bilinç düzeyinin yükselmesi, hazine arazileri ve diğer potansiyel alanlarda 
özellikle Orman Genel Müdürlüğü ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen başarılı ağaçlandırma faaliyetleri, ilk envanter çalışmalarında çok az da 
olsa (genel ormanlık alanın %0,1’i kadar) bazı ormanlık alanların envantere alınamadığı ve 
bunların sonraki envanter çalışmalarında tespit edilebilmesidir.  

 
Ormanlık alanlardaki nitelik gelişimine bakıldığında, verimli orman alanlarının ilk envantere 

göre 8 856 000 ha, 1997 yılında 10 548 000 ha, 2004 yılında ise 10 621 221 ha olduğu tespit 
edilmiştir. Koruma ve ağaçlandırma faaliyetleri ile verimli ormanlık alanları artış göstermiştir.  

 
Buna göre son 30 yıl içerisinde ormanlık alanda yıllık olarak yaklaşık 30 bin hektarlık bir 

artış olmuştur. Ormandaki servet miktarı da geçen süre içerisinde artmıştır. Bunun sebebi iki 
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envanter değerlendirme yılları arasında geçen sürede ormanın doğal gelişimi ile meydana gelen 
hacim artımına karşılık, doğal veya insan müdahalesi yoluyla ormandan çıkan servet miktarının 
daha az olması ve 1973 yılından sonra ormanların planlamasında odun üretimi dışında diğer orman 
fonksiyonları dikkate alınarak uygulamada ormanların korunması ve geliştirilmesinin 
benimsenmiş olmasıdır. Ormanlarımızda yaygın olarak bulunan ağaç türleri ve yayılış alanları 
Tablo 10’da listelenmiştir.  

 
Tablo 10   Başlıca Ağaç Türleri ve Yayılış Alanları 
 

İğne Yapraklılar Alanı (ha)  Geniş Yapraklılar Alanı (ha) 
Kızılçam 5 420 525  Meşe 6 426 277 
Karaçam 4 202 298  Kayın 1 751 484 
Sarıçam 1 239 578  Kızılağaç 95 104 
Göknar 626 647  Kestane 88 773 
Ardıç 447 492  Dişbudak 14 410 
Sedir 417 188  Gürgen 10 036 
Ladin 297 396  Kavak 7 963 
Sahil Çamı 77 092  Ihlamur 4 582 
Fıstık Çamı 42 618  Sığla 503 

     Kaynak: OGM, Orman Amenajman Planı, 2004 

Orman ekosistemleri, karasal ekosistemler içerisinde en büyük biyokütleye sahip, en yüksek 
düzeyde canlı-cansız organizasyona ulaşmış, ekosistemler yönünden en zengin öğeleri içeren, 
yerküredeki karbon ve su döngülerini en çok etkileyen karasal sistemlerdir. Doğal olarak, 
ormansızlaşma sorunu çevre sorunlarının en önemlilerinden birisidir.  

 
Ormanlar açma, yerleşme, usulsüz kesim ve yangın nedeniyle tahrip olmaktadır. Ekonomik 

refahın artması ve kırsaldan kente göç, açma, yerleşme ve usulsüz kesim suçlarında azalmaya 
neden olmaktadır.  

 
Akdeniz ülkeleri içerisinde orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke Türkiye’dir. 

Ormanlar; ihmal, dikkatsizlik (söndürülmeyen piknik ateşi, sigara izmariti vb.) sonucu veya kasıtlı 
olarak (tarla açma, kaçak yapılaşma vb.) yakılmaktadır. Orman yangınlarının %47’sinin sebebi 
tam olarak belirlenememiştir. Sebebi belirlenen orman yangınlarının %48’inin kasten, %48’inin 
dikkatsizlik ve tedbirsizlik, %4’ünün de doğal oluşumlar (yıldırım vb.) sonucu meydana geldiği 
belirlenmiştir [19]. 
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3.2.2 Biyolojik Çeşitlilik  
 
Biyolojik zenginlik ya da biyolojik çeşitlilik, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, içinde 

bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini 
ifade etmektedir.  

 
Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın refahı için gerekli olan yaşam destek sürecini 

sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir. İklim değişikliği, kirlenme ve 
kaynakların aşırı ve sürdürülebilir olmayan kullanımı, geçen yüzyılda biyolojik çeşitliliği çok ciddi 
bir biçimde tahrip etmiş ve bu durum insan yaşamını tehdit eder duruma gelmiştir. 

 
Biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınmanın önemli parametrelerinden olan ve sacayağı 

olarak tanımlanabilecek üç öğeden oluşmaktadır.  
• Genetik çeşitlilik, kalıtsal olarak geçen ve var oluşun fiziksel ve biyokimyasal 

özelliklerini belirleyen biyokimyasal paketler olarak tanımlanabilmektedir. Genetik çeşitlilik belli 
bir tür, popülasyon, çeşit, alt-tür ya da ırk içindeki gen farklılığıyla ölçülür. Bu tür farklılıklar, 
örneğin evcil hayvanların ve tarımsal ürünlerin üretilmesini ve yabanıl yaşamda değişen koşullara 
uyumu sağlar.  

• Tür çeşitliliği, belli coğrafi sınırlar içindeki türlerin toplam sayısını ifade eder. Bir grup 
organizma genetik olarak benzerlikler gösterir ve karşılıklı olarak türer; bundan, türler olarak 
adlandırılan üretken canlılar ortaya çıkar.  

• Ekosistem çeşitliliği, bitkiler ve hayvanlar ile toprak, su, hava ve mineraller gibi cansız 
varlıklardan oluşan ekosistemlerin farklılığıdır. Ekosistem çeşitliliğinde toplulukların kendi 
içlerinde ve topluluklar ile çevreleri arasında karmaşık işlevsel ilişkiler söz konusudur. Bunlar su 
dolaşımı, toprak oluşumu, enerji akışı gibi ana ekolojik süreçlerin de mekanizmasını oluşturur. Bu 
süreçler canlı toplulukları için gerekli olan destek sistemlerini sağlar ve böylece kritik bir karşılıklı 
bağımlılık oluşur.   

 
1992’de gerçekleştirilen ve Rio Zirvesi olarak bilinen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’nda İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri imzaya açılmış, Türkiye’nin 
de bulunduğu 156 devlet Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni imzalayarak, kendi sınırları 
içerisindeki bitkilerin, hayvanların ve mikrobiyolojik yaşamın çeşitliliğinin tam olarak korunması 
sorumluluğunu üstleneceklerine, ayrıca biyolojik kaynakları sürdürülebilir kullanacaklarına ve 
biyolojik çeşitlilikten sağlanan yararları eşit olarak paylaşmanın yollarını arayacaklarına ilişkin 
taahhütte bulunmuştur. 

 
Biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Ortadoğu’nun en zengin ülkelerinden olan 

Türkiye, bu açıdan Avrupa kıtasında dokuzuncu sıradadır. Ülkenin 7 coğrafi bölgesinin her biri 
ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir. Türkiye’de, her biri kendi endemik türlerine ve kendi 
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doğal ekosistemlerine sahip birkaç farklı ekolojik bölge bulunmaktadır: Yaşlı kolşik (Doğu 
Karadeniz iklim özelliğine sahip) ormanlarıyla Kuzeydoğu Anadolu kolşik florası; Orta 
Anadolu’nun step tipi otlakları; dünyanın var olan en geniş yayılımlı Servi (Cupressus 
sempervirens) ve Sedir (Cedrus libani) ormanları ile maki bitki örtüsü ve önemli kıyı yaşam 
ortamlarıyla Akdeniz bölgesi bunlardan bazılarıdır.  

 
Türkiye’nin coğrafi yapısının farklılığı ve iki önemli Vavilovyan gen merkezinin kesiştiği 

noktada (Akdeniz ve Yakındoğu) yer alması, yüksek endemizm ve genetik çeşitliliği sağlar. Bu 
konum tahılların ve bahçe bitkilerinin ortaya çıkışında da çok önemli bir rol oynar. Türkiye’de beş 
ayrı “mikro-gen merkezi” bulunmaktadır. Son 30 yıl içinde yerel ve ithal soyların kullanımıyla 
geliştirilen ve kayıtlara geçen tahıl çeşidi 256’dir; bunların 95’i buğday, 91’i mısır, 22’si arpa, 
19’u pirinç, 16’sı süpürgedarısı, 11’i yulaf ve 2’si de çavdar çeşididir.  

 
Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75’ini barındırmaktadır ve bunun üçte 

birini endemik bitkiler oluşturur. Yaklaşık 3 000’i endemik olmak üzere, 9 000’den fazla bitki türü 
içeren zengin Türkiye florasında 500’den fazla soğanlı bitki bulunur. Endemizm oranının yüksek 
olduğu bu flora, tıbbi ve aromatik bitkiler açısından da zengindir. Bu yüksek endemizm düzeyi, 
Türkiye’ye bu türlerin, özellikle de dünyanın büyük bölümünün bağımlı olduğu tahılların 
türetildiği yabani türlerin yeterince korunması, tehlike altına girmemesi ya da yok olmaması 
konusunda daha da büyük bir sorumluluk yüklemektedir. 19 ve 20. yüzyıllarda Türkiye’deki sekiz 
endemik bitki türünün soyunun tükendiği kesinlik kazanmıştır. Bunlardan ikisi Keban Barajı su 
toplama havzasının doldurulması sırasında sular altında kalarak, öbürleri ise aşırı otlatma ve 
yerleşimin yol açtığı tahribat sonucunda yok olmuştur. 

 
Türkiye faunası 80 000’in üzerindeki tür zenginliğiyle dikkati çekmektedir. Alageyik ve 

sülünün anavatanı Anadolu’dur; bozayı, yaban domuzu, kurt, vaşak başta olmak üzere 
memelilerin, 450’nin üzerinde kuş türü ve yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının izlerine 
rastlanıldığı bilinmektedir. Akdeniz ve Ege kıyıları soyu tehlike altında olan Monachus monachus, 
Caretta caretta ve Chelonia mydas’ın yaşam alanlarıdır.  

 
Türkiye’de son araştırmaların sonuçlara göre 161 memeli, 460 kuş, 141 sürüngen, 480 deniz 

balığı ve 236 tür tatlı su balığının yaşadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, Türkiye sulak alanlar 
açısından zengin bir ülkedir. Türkiye’deki balık türlerinin 50’si tükenme tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle, Türkiye pek çok kuş türü için 
anahtar ülke konumundadır ve bunların bir bölümü küresel olarak tehdit altındadır. Soyu tehlikede 
olan tepeli pelikan (Pelecanus crispus), başta Manyas (Kuş) Gölü olmak üzere, Gediz ve Büyük 
Menderes Deltalarında üremektedir. Bir başka tür ise, bazı yıllar dünya popülasyonunun yaklaşık 
%70’i ülkemizdeki sulak alanlarda, özellikle de Burdur Gölü'nde kışlayan dikkuyruk ördektir 
(Oxyura leucocephala). Flamingoların (Phoenicopterus ruber) Batı Palearktik bölgedeki en 
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önemli kuluçka alanlarından biri Tuz Gölü’dür ve burada 5-6 bin yuvadan oluşan iki kuluçka 
kolonisi bulunmaktadır. Öte yandan, Türkiye’de bu türleri ve yaşam ortamlarını barındıran orman, 
step, sulak alan, kıyı-deniz ve dağ ekosistemleri vardır. 

 
Türkiye, Akdeniz ülkeleri içinde, soyu tükenmekte olan Akdeniz fokunun yaşam alanlarına 

sahip ender ülkelerdendir. Bütün koruma çalışmalarına karşın, Akdeniz fokunun Ege, Akdeniz ve 
Karadeniz’deki popülasyonu sabit değildir ve bu tür Karadeniz ve Marmara’da yok olmak 
üzeredir. Türkiye denizlerinde, 1970’lerde 150 ile 300 arasında birey olduğu tahmin edilirken, 
bugün bu sayı 100’ün altına düşmüştür. Bu yok oluşun ana nedenleri arasında, özellikle balıkçılar 
tarafından bilinçli öldürmeler, turizm ve aşırı kentleşme nedeniyle yaşam ortamlarının yok olması, 
aşırı balıkçılık nedeniyle fok balıklarının yeterli besin bulamamasıdır.  

 
Ekosistem düzeyindeki biyolojik çeşitliliğin korunması besin zincirinin (besin zinciri; güneş 

enerjisini yaşama dönüştüren bitkilerle başlar, otobur, omnivorlar, etobur ve çürükçüller olarak 
sıralanır) ve enerji akışının korunmasını kapsar. Bu düzeyde, yalnızca türlerin veya türlerin 
oluşturduğu grupların değil, özelliklerin ve süreçlerin de korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

 
Orman ekosistemi canlı ve cansız çevrenin aralarında bulunan karşılıklı ve dinamik ilişkiler 

nedeniyle doğal olayların bir düzen içinde gerçekleşmesinde ve tüm canlıların yaşam ve 
gelişimlerinin sağlanmasında önemli fonksiyonlar yüklenmektedir. Ayrıca, insan yaşamı için 
gerekli olan ekosistem hizmetlerini de içermektedir. İnsanların yüzyıllardır 6 000’den fazla 
kullanım yeri ile odun gereksinimini karşılayan ormanlar; ormansızlaşma ve orman örtüsündeki 
değişmeler sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklardan etkilenmektedir. 

 
Step ekosistemleri, barındırdığı doğal bitki ve hayvan türleriyle biyolojik çeşitlilik açısından 

yaşamsal öneme sahiptir. Bu türler tarıma, ilaç sanayisine ve bazı başka sanayilere önemli katkı 
sağlar. Birçok tahıl yabanıl endemik türlerden yetiştirilmektedir. Tahılların büyük çoğunluğu 
yalnızca Türkiye’ye özgü olan yabanıl türlerden yetiştirildiklerinden, step ekosisteminin ekonomik 
açıdan belki de en önemli ekosistem olduğu görülmektedir. Ormanların giderek artan biçimde 
yıkıma uğraması sonucunda, Anadolu’da step florası egemen duruma geçmiştir. Son 50 yılda ise, 
tarım alanları açma, yanlış sulama yöntemleri ve yanlış arazi kullanımı gibi insan kaynaklı 
sorunlar nedeniyle, step alanlarının da büyük bir bölümü dönüşümsüz olarak tahrip olmuş, 
kalanların önemli bir kısmı da aşırı otlatma nedeniyle bozulmuştur. Step ekosisteminin bir parçası 
olan ve 21 745 000 ha’lık alanıyla Türkiye’nin %28’ini kapsayan çayırların, 1935’te 44 300 000 
ha, 1950’de ise 37 800 000 ha olduğu bilinmektedir. Bu alanlar artan nüfusun yiyecek 
gereksinimini yeni tarım alanları açarak karşılama politikalarının bir sonucu olarak tahribata 
uğramıştır. Günümüzde çayır alanlarıyla birlikte, tarımda kullanıma pek uygun olmayan marjinal 
alanları da kapsayan step ekosistemlerinin kapladığı alan 28 000 000 ha’dır. 
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Dağ ekosistemleri, ülkemizin topoğrafik yapısındaki değişkenlik ve denize olan uzaklıklar 
gibi etmenlere bağlı olarak hem farklı orman florasını içermekte, hem de pek çok hayvan türüne 
yaşam ortamı sağlamaktadır. Ekosistem çeşitliliği açısından ise dağlar, alpin çayırlar, subalpin 
çayırlar, hareketli yamaç, dikenli yastık formasyonu stebi gibi alt ekosistemlere ayrılırlar ve her 
ekosistemin floristik kompozisyonu birbirinden farklıdır. Yukarıda orman biyolojik çeşitliliği 
altında verilen fauna türleri birçok dağ ekosistemi için de geçerlidir. Ancak dağ ekosistemleri için 
fauna ve flora envanter çalışmaları yeterli olmadığı için detaylı bilgi vermek zordur. 

 
Sulak alan ekosistemleri,  baraj gölleriyle birlikte 1 851 000 ha’lık bir alan kaplamakta ve su 

kuşları ile sucul türler için önemli bir yaşam ortamı oluşturmaktadır. Türkiye’de var olan 250 sulak 
alandan 135’i uluslararası önemdedir ve bunlardan 18’i ‘A’ sınıfı sulak alan olarak uluslararası 
düzeyde kabul görmüştür. 12’si ise Ramsar Sözleşmesi listesindedir. Türkiye’nin sulak 
alanlarından 76’sı (1 240 000 ha) önemli kuş alanı olarak belirlenmiştir. Akarsuların çoğu denize 
ulaştıkları kıyı alanlarında, lagünleriyle birlikte son derece verimli deltalara sahiptir. Bu deltalar, 
başta su kuşları olmak üzere biyolojik çeşitlilik açısından, verimli topraklarıyla da ekonomik 
bakımdan büyük önem taşır.  

 
Dünyadaki üç önemli kuş göç yolunun ikisi (Batı Palearktik ve Afrika arasındaki) 

Türkiye’den geçmektedir. Her yıl 200 000’den fazla yırtıcı kuş türü Türkiye’nin Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nden, Çoruh Vadisi’ni izleyerek Çoruh Irmağı üzerinden uçar ve Doğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki sulak alanlarda barınır. Bu göç dünyada, Batı Palearktik Bölge’deki en büyük yırtıcı 
kuş göçü olarak bilinir. 

 
Deniz ve kıyı ekosistemleri, deniz ve kıyı yaşamının varlığını destekleyen çeşitli yaşama 

ortamlarını içerirler. Denizlerimizdeki yaşam, soluduğumuz oksijenin üçte birini üretir, değerli 
protein kaynağı sunar ve küresel iklim değişikliğini dengeler. Ülkemizi çevreleyen denizlerin 
birbirinden farklı özelliklere sahip olması, barındırdığı biyolojik kaynakların da farklılaşmasını 
sağlamıştır. Türkiye kıyıları içinde en yüksek tuzluluk ve sıcaklık oranına sahip olan Akdeniz 
biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu bölgedir. Akdeniz’in Türkiye sularında 388, Ege Denizi’nde 
389, Marmara Denizi’nde 249, Karadeniz’de de 151 tür balık bulunmaktadır. İstanbul ve 
Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi, Ege ile Karadeniz arasında birçok balık türü için 
biyolojik koridor görevi görür.  

 
Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında dünyada nesli tehlike altında olan Akdeniz Foku (Monachus 

monachus) dahil 11 adet deniz memeli türü bulunmaktadır. Ayrıca Akdeniz’de 3 deniz 
kaplumbağası türü bulunmaktadır ve bunların ikisi tehlike altındadır (Caretta caretta ve Chelonia 
myda).  Bu türler habitat tahribi, turizm faaliyetleri, kirlilik ve bilinçli öldürme nedeniyle tehdit 
altındadır. 
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Endemik bir tür olan deniz çayırları (Posidonia oceanica), Akdeniz ekosisteminin gösterge 
türlerinden biridir. Bu tür, zemini tutan yapısı, besin zincirindeki yeri, birçok canlıya ev sahipliği 
yapması, türler arası ilişkiye ortam oluşturması ve önemli bir oksijen kaynağı olması (1 m2’de 
günde 10-14 lt arası oksijen üretir) açısından önemlidir. Ancak, trol, kirlilik, iklim değişikliği ve 
yayılımcı yabancı türler deniz çayırlarını tehdit etmektedir. 

 
Tarımsal biyolojik çeşitlilik, gıda ve tarım ile ilgili olan tüm biyolojik çeşitlilik bileşenlerini 

ve tarımsal ekosistemi teşkil eden biyolojik çeşitliliğin tüm bileşenlerini içeren kapsamlı bir 
terimdir. Tarımsal biyolojik çeşitlilik bitki, hayvan, mikroorganizma ve mantar genetik 
kaynaklarını içeren ve gıda ve tarım için önem taşıyan genetik kaynakları; besin döngüsü, organik 
madde ayrışması, tozlaşma, zararlı ve hastalık yönetimi, hidrolojik döngünün sürdürülmesi, karbon 
tutulumu gibi ekolojik servisleri ve bu süreçlere katılan organizmaları; toprak ve su gibi abiyotik 
faktörleri; geleneksel bilgileri ve diğer sosyo-ekonomik faktörleri içerir. 

 
Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin zengin olduğu alanların korunmasına yönelik olarak, gerek 

kamu gerekse sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından milli park, tabiatı koruma alanı, tabiat 
parkı, yaban hayatı koruma alanı, özel çevre koruma alanı, doğal sit, doğal varlık, gen koruma ve 
yönetim alanı gibi yerinde (in-situ) koruma ve tohum ve koleksiyon bahçesi, arboretum, botanik 
bahçesi ve gen bankası gibi yapay (ex-situ) koruma program ve projeleri gerçekleştirilmektedir. 
Türlerin kendi yaşam ortamları içinde korunmalarına yönelik çalışmalar, 1950’li yıllarda, henüz 
yerinde koruma kavramı geniş kabul görmeden önce başlamıştır.  

 
Yapay koruma, kolleksiyon bahçeleri, gen bankaları, tohum bankaları, hayvanat bahçeleri ve 

botanik bahçeleri kurulması ve bu kuruluşların uzun süre yaşayabilmesi için gerekli önlemlerin 
alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. Yerinde korumanın tersine, yapay korumada genetik 
malzemeler denetimli koşullarda korunmaktadır.  

 
3.2.3 Sulak Alanlar 
 
Sulak alan kavramı, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, acı, 

tatlı veya tuzlu denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen 
derinlikleri kapsayan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbalıkları ifade eder. Sulak alanlar, biyolojik 
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çeşitliliğin ve ekolojik dengenin korunması ve devamlılığının sağlanması açısından büyük öneme 
sahip, tropik ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir.  

 
Sulak alanlar, taşkınların yok edici etkisini azaltır ve taban suyunu dengeleyerek bulundukları 

bölgenin su rejimini düzenler. Bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek başta yağış ve 
sıcaklık olmak üzere yerel iklim elemanları üzerinde olumlu etki yapar. Tortuları, besin 
maddelerini ve zehirli maddeleri alıkoyarak su kalitesini yükseltir. Ayrıca, sulak alanlar başta su 
kuşları olmak üzere çok zengin bir yaban hayatı barındırır. Yerli ve kıtadan kıtaya göç eden 
milyonlarca göçmen kuşun okyanusları aşmadan önce yumurtlama, yavrulama ve mevsimlik 
yaşama alanları olduğu için ekolojik açıdan son derece önemli habitatlardır.  

 
Sulak alanlar balıkçılık, tarım, hayvancılık, saz üretimi ve rekreasyonel kullanımlar açısından 

yüksek ekonomik değere sahiptir ve ekonomiye katkı sağlar. Tüm bu özellikleri nedeniyle sulak 
alanlar dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmektedirler. Ancak içinde 
bulunduğumuz yüzyılda, dünyadaki sulak alanların %50’si sazlıkların kesilmesi, tarımsal amaçlı 
kurutma, çevre kirliliği, içme suyu amaçlı kullanım, büyük baraj inşaatları ve yapılaşma nedeniyle 
yok edilmiştir. İnsanoğlu, ormanlara zarar vererek, nehirler üzerinde barajlar inşa ederek, sulak 
alanları tahrip ederek, iklimin istikrarını bozarak, karmaşık bir ekolojik güvenlik ağının iplerini 
çözmektedir. Sulak alanlar ekosistemin bir parçasıdır ve yok olmaları ekosistemin bozulması 
demektir. 

Günümüze kadar yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde toplam büyüklüğü 2 000 000 ha’ı 
aşkın 135 adet uluslararası öneme sahip sulak alan bulunmaktadır (Tablo 11). Bunun dışında 
uluslararası kriterlere uymayan 500’ü aşkın sulak alan olduğu tahmin edilmektedir. Kayseri’deki 
Sultan Sazlığı, Balıkesir’deki Manyas (Kuş) Gölü, Kırşehir’deki Seyfe Gölü, Mersin’deki Göksu 
Deltası, Adana’daki Akyatan Lagünü, Samsun’daki Kızılırmak Deltası, Bursa’daki Uluabat Gölü, 
İzmir’deki Gediz Deltası, Burdur Gölü, Konya’daki Kızören Obruğu ile Meke Gölü olmak üzere 
12 alan, sulak alanların korunmasına ilişkin Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak 
Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi, bilinen adıyla Ramsar 
Sözleşmesi listesine dahil edilmiştir. 

 
 
 
 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 105 -

 

  
Tablo 11   Türkiye’nin Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi 
 

ADI STATÜSÜ ALANI (HA) YERİ 

Meriç Deltası TKA 2 369 Edirne 

Meriç Deltası DS 7 000 Edirne 

İğneada YHKS, TKA, DS 5 399 Kırklareli 

Kocaçay Deltası YHKS 4 200 Bursa 

Gediz Deltası YHKS, DS, RA 14 900 İzmir 

Küçük Menderes Deltası YHKS, DS 1 500 İzmir 

Büyük Menderes Deltası MP, DS 9 800 Aydın 

Güllük Deltası  1 400 Muğla 

Kızılırmak Deltası YHKS, DS, RA 21 700 Samsun 

Yeşilırmak Deltası YKS 3 000 Samsun 

Göksu Deltası 
YHKS, DS, ÖÇKB, 

RA 
15 000 İçel 

Tuzla Gölü YHKS 2 800 Adana 

Akyatan Lagünü YHKS, RA 14 700 Adana 

Ağyatan Lagünü YHKS, RA 2 200 Adana 

Yumurtalık Lagünü TKA; DS 16 430 Adana 

Büyük Çekmece Gölü İSR 2 850 İstanbul 

Küçük Çekmece Gölü İSR 1 500 İstanbul 

İznik Gölü DS 29 880 Bursa 

Ulubat Gölü RA 19 900 Bursa 

Kuş (Manyas) Gölü YKS, DS, MP, RA 20 400 Balıkesir 

Marmara Gölü  6 800 Manisa 

Bafa Gölü DS, TKA 12 281 Aydın, Muğla 

Köyceğiz Gölü YKS, ÖÇKB 8 000 Muğla 

Sapanca Gölü DS 4 700 Adapazarı, Kocaeli   

Sarıkum Gölü TKA, DS 785 Sinop 

Gavur Gölü  1 500 Kahramanmaraş 

Işıklı Gölü  7 300 Denizli 

Acı Göl YHKS 836 Afyon, Denizli 

Yarışlı Gölü  915 Burdur 

Burdur Gölü YHKS, RA 24 800 Burdur, Isparta   
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Karataş Gölü YHKS 1 190 Burdur 

Eğirdir Gölü İSR, DS 47 250 Isparta 

Eber Gölü DS 16 800  Afyon 

Akşehir Gölü DS 35 300 Konya, Afyon 

Balıkdamı DS, YHKS 1 470 Eskişehir 

Mogan Gölü ÖÇKKB 973 Ankara 

Samsam Gölü DS 830 Konya 

Kozanlı Gölü DS 630 Konya 

Kulu Gölü DS 860 Konya 

Ereğli Sazlıkları DS, TKA 5 600 Konya, Karaman 

Bolluk Gölü DS 1 150 Konya 

Tersakan Gölü DS 6 400 Konya 

Tuz Gölü DS, ÖÇKA 260 000 Ankara, Konya, Aksaray 

Çorak Gölü  1 150 Burdur 

Salda Gölü DS, 4 370 Burdur 

Karamık Sazlığı DS 4 500 Afyon 

Çavuşcu Gölü DS 1 200 Konya   

Uyuz Gölü DS 15 Konya 

Çöl Gölü  1 045 Konya 

Tödürge Gölü  750 Sivas 

Hazar Gölü  7 000 Elazığ 

Palas Gölü DS 2 720 Kayseri 

Sultan Sazlığı YHKS, DS, TKA, RA 17 200 Kayseri 

Seyfe Gölü DS, TKA, RA 10 700 Kırşehir 

Beyşehir Gölü MP, DS 73 000 Konya, Isparta   

Erzurum Ovası  3 300 Erzurum 

Sarısu Ovası  4 800 Ağrı 

Haçlı Gölü  2 500 Muş 

Bulanık Ovası  8 000 Muş 

Aktaş Gölü ASB 2 700 Ardahan 

Çıldır Gölü  14 000 Ardahan 

Kuyucak Gölü YHKS 219 Kars 

Çalı Gölü  25 Kars 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 107 -

 

Doğu Beyazıt Sazlığı  8 750 Ağrı 

Sodalı Gölü  1 500 Bitlis 

Erçek Gölü  9 520 Van 

Van Gölü  390 000 Van, Bitlis   

Yüksekova Sazlığı  24 900 Hakkâri 

Balık Gölü İSR 3 400 Ağrı 

Nemrut Gölü  4 500 Bitlis 

Demir Köprü Barajı  5 060 Manisa 

Sarıyar Barajı YHKS 8 400 Ankara 

Hirfanlı Barajı  26 300 Ankara, Kırşehir   

Yedikır Barajı YHKS, DS 593 Amasya 

Keban Barajı  12 500 Elazığ 

Fırtına Deresi MP  Rize 

Kara Dere   Rize 
 

Not: RS: Ramsar Alanı, DS: Doğal Sit, MP: Milli Park, TKA: Tabiatı Koruma Alanı, TP: Tabiat Parkı, 
YHKS: Yaban Hayatı Koruma Sahası, ÖÇKA: Özel Çevre Koruma Alanı. 
 

*Değerlendirme Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (Ramsar Sözleşmesi) kriterlerine göre 
yapılmıştır. 

 
Türkiye’nin coğrafi yapısının çeşitlilik göstermesi ve nehirlerin dağlık bölgelerle birbirinden 

ayrılmış olması, türlerin yayılmasını büyük ölçüde engellemiş, yüksek endemizm ve genetik 
çeşitliliğe neden olmuştur. Akarsu ekosistemlerinde yaşayan omurgasızların büyük çoğunluğu bu 
nedenle endemiktir.  

 
Köyceğiz-Dalyan bölgesindeki suların tuzluluk oranları sıfırdan aşırı tuzluya kadar 

değişkenlik gösterdiğinden habitat ve tür çeşitliliği arasındaki ilişki açısından iyi bir örnek teşkil 
eder. Lindenia tetraphylla Türkiye’de yeni bir türdür ve bu türün neslinin Yugoslavya’da 
tükenmek üzere olduğu kaydedilmiştir. Burdur Gölü’nde yaşayan ve farklı koşullara adapte olmuş 
olan Artodiaptomus burduricus endemik bir omurgasız türüdür ve genetik çeşitlilik açısından 
önemlidir. Yine Burdur Gölü'nde yaşayan Aphanius burduricus da göl şartlarına uyum sağlamış 
endemik bir balık türüdür. Benzer şekilde, Van Gölü’nde yaşayan endemik bir balık türü olan inci 
kefali de bu gölün aşırı koşullarına adaptasyon sağlamıştır. Bu hassas ekosistemler çevresel 
değişikliklerin etkisiyle kolayca tahrip olabilirler. 

 
Türkiye sulak alanlarında saz, kamış, hasırotu, kofa gibi bitkiler geniş topluluklar 

oluştururlar. Ayrıca su yüzeyini kaplayan nilüfer gibi bitkilerin yanısıra derin olmayan göllerde 
yetişen ördek otu, ördek ve su mercimeği gibi su altı bitkilerine rastlanır. 

 
Türkiye’deki balık türü sayısı 472’dir ve bunların 50’si tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, tatlı su balıklarından 26 familyaya bağlı 192 tür 
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belirlenmiştir. Sulak alanlarımızda en yaygın bulunan türler, alabalık, turna, sazan, karabalık, 
kefal, kızılkanat, sudak, tatlı su levreğidir. Kuş göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle, Türkiye 
pek çok kuş türü için anahtar ülke konumundadır. Ülkemizde yaklaşık 457 kuş türü olduğu 
bilinmektedir. Leylek, flamingo, kaşıkçı, uzunbacak, kılıçgaga, turna ile balıkçıllar ve ördekler 
Türkiye’nin sulak alanlarında yaygın olarak görülmekte olan su kuşu türleridir.   

 
Çoruh Vadisi göç rotası ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Türkiye’ye giren 200 000’den fazla 

yırtıcı kuş Çoruh Nehri üzerinden uçarak Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sulak alanlarda barınırlar. 
Türkiye üzerindeki bu göç, Batı Palearktik Bölge’deki en büyük yırtıcı göçüdür. 

 
Karadeniz’in Batısında Trakya üzerinden ülkemize girerek İstanbul Boğazı üzerinden 

Anadolu’ya geçen boğaziçi göç rotası, 200-700’lük gruplar halinde 250 000’in üzerinde leyleğin 
geçiş güzergâhıdır.  

 
Avrupa’da küresel olarak tehlike altında kabul edilen pek çok tür Türkiye’de üremektedir. 

Örneğin Dünya’daki dikkuyruk ördek popülasyonunun %70’ine yakını kışlarını Türkiye’de 
geçirir. Akdeniz bölgesinde yalnızca belirli bölgelerde rastlanan ve sayıları gittikçe azalan saz 
horozu da, ülkemizde özellikle Göksu Deltası’nda üremektedir. Ülkemiz sulak alanlarının 
pekçoğunda bulunan su samurları nesli tehlikede olan ve tüm Avrupa'da koruma altına alınmış bir 
türdür. Amik Gölü'nün tarım amacıyla kurutulması sonucu Türkiye için endemik bir tür olan 
yılanboyun kuşunun soyu tükenmiştir. 

 
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile sulak alanlarla ilgili konuların görüşülerek karara 

bağlandığı, koruma bölgelerinin ve yönetim planlarının onaylandığı ve uygulamalarının takip 
edildiği, ulusal ve uluslararası gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda 
çalışmaların yapıldığı Ulusal Sulak Alan Komisyonu kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir. 
Sulak alanların korunma bilincini arttırmak ve kurumlararası işbirliğini geliştirmek amacı ile 2 
Şubat, Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kabul edilmiştir. 

 
3.2.4 Milli Parklar ve Özel Çevre Koruma Alanları 
 
Doğa koruma, bugün çevre korumanın vazgeçilmez bir bölümü durumundadır. Doğa koruma, 

insanlar, hayvanlar ve bitkiler için yaşamın temeli olan doğanın, her türlü zararlı etkilerden, 
tahriplerden veya yok edilme tehlikesinden korunması ve iyileştirilmesini kapsayan önlemlerin 
bütünüdür. 

 
İnsan faaliyetlerinin sebep olduğu olumsuz etkiler, doğadaki ekolojik dengeyi bozmaktadır. 

Bozulan bu denge canlıların varlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle doğadan faydalanmanın 
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Gelecek 20-30 yıl içinde dünyamızda 1 milyondan fazla bitki ve 
hayvan türünün insanların etkisi ile kaybedileceği tahmin edilmektedir. Bu kayıp tahminlere göre 
doğal koşulların neden olduğu kaybın 1000 misli kadardır. Bu da her bitki ve hayvanın aynı risk 
altında bulunduğunun göstergesidir.  

 
Korunan alan, koruma öncelikli kullanımların öngörüldüğü, öncelikle biyolojik çeşitliliğin, 

doğal ve kültürel kaynakların sürekliliğini ve korunmasını sağlamak amacıyla, yasalar ve diğer 
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etkili araçlarla çeşitli statülerde koruma-kullanma dengesi gözetilerek yönetilen kara ve deniz 
parçalarıdır. 

 
Yurdumuzda 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre 4 adet koruma statüsü bulunmaktadır. 

Bunlar;  
 
• Milli Park, bilimsel ve estetik bakımdan ulusal ve uluslararası ender bulunan doğal ve 

kültürel kaynak değerleri ile korunan, dinlenme ve turizm potansiyeline sahip doğa parçasıdır. 
• Tabiat Parkı, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde 

halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun doğa parçasıdır.  
• Tabiat Anıtı, doğa ve doğa olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel 

değerlere sahip milli park esaslarında korunan tür, cins, birey veya ekosistemlerdir. 
• Tabiatı Koruma Alanı, nadir, tehlike altında veya kaybolmaya yüz tutmuş, ekosistemler, 

türler ve doğal olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri barındıran, içerisinde hiçbir faaliyete 
izin verilmeyen ve mutlak korunması gereken doğa parçasıdır.  

 
Doğal kaynakların korunması amacıyla ortaya çıkan alansal koruma kavramlarının başında 

“milli parklar” gelmektedir. 
 
Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Konseyi, bilimsel ve estetik yönden 

olağanüstü biyolojik (bitki örtüsü ve yaban hayatı), ekolojik, jeolojik, coğrafi ve benzeri doğal 
yapısı ve arkeolojik, etnografik, antropolojik, mitolojik, tarihi ve benzeri kültürel özellik ve 
güzelliklerden bir veya bir kaçına sahip; bilimsel, eğitsel, estetik, sportif, eğlence ve dinlenme 
bakımlarından ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip en az 1 000 ha genişliğinde, kara ve su 
alanlarını milli park olarak tanımlamaktadır.  

 
Uluslararası Milli Park Komitesinin genel ilkelerine göre, milli parklara yabancı türlerin 

(egzotik) bitkilerin, ağaçların, hayvanların konması ve alana yabancı canlıların yerleştirilmesi 
yasaktır.  

 
Türkiye’de milli ve milletlerarası değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı 

koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, 
geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esaslar 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümlerine 
göre düzenlenmektedir.  

 
İsveç’te 28, İngiltere’de 11, İspanya'da 13, Fransa’da 5, Portekiz’de 1 adet milli park olduğu 

görülürken, Türkiye’de 40 adet milli park bulunmaktadır. Ancak sayıdan çok milli park alanının 
büyüklüğü ve doğal kaynak değerlerinin yoğunluğu önem taşımaktadır. Türkiye’nin milli parkları 
Tablo 12’de, tabiat parkları Tablo 13’te, tabiatı koruma alanları ise Tablo 14’te gösterilmektedir.  
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Tablo 12   Türkiye’nin Milli Parkları 
 

 
NO 

 
ADI 

 
İL 

 
ALANI

(ha) 

 
TESCİL 
TARİHİ 

 
KARAKTERİSTİĞİ 

1 Yozgat Çamlığı 
 

Yozgat 264 05.02.1958 Tabii bitki ve hayvan toplulukları 
dinlenme ve eğlenme 

2 Karatepe – 
Aslantaş 

Adana 7 715 29.05.1958 Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki 
toplulukları, dinlenme ve eğlenme 

3 Soğuksu Ankara 1 195 19.02.1959 Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve 
eğlenme 

4 Kuşcenneti 
 

Balıkesir 24 047 27.07.1959 
06.06.2005 

Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, 
tabii bitki toplulukları, kuş gözlem 

5 Uludağ 
 

Bursa 12 732
(İptal)

20.09.1961 
06.06.1996 
01.04.2006 

Jeolojik yapı ve tabii bitki 
toplulukları, dağ ve kar sporları 

6 Yedigöller 
 

Bolu 2 019 29.04.1965 Tabii bitki ve hayvan toplulukları, 
manzara, dinlenme  

7 Dilek Y. – B. 
Menderes D. 
 

Aydın 27 675 31.03.1994 Akdeniz’in en iyi korunan maki 
florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve 
hayvan toplulukları, dinlenme. 

8 Spil Dağı 
 

Manisa 6 694 22.04.1968 Jeolojik yapı ve tabii bitki ve hayvan 
toplulukları, dinlenme ve eğlenme 

9 Kızıldağ Isparta 59 400 09.05.1969 Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve 
eğlenme 

10 Güllük Dağı - 
Termessos 

Antalya 6.702 03.11.1970 Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki 
toplulukları, dinlenme 

11 Kovada Gölü 
 

Isparta 6 534 03.11.1970 Tabii bitki ve hayvan toplulukları, 
manzara, dinlenme 

12 Munzur Vadisi 
 

Tunceli 42 000 21.12.1971 Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan 
toplulukları  

13 Beydağları 
Sahil M.P. 

Antalya 30 969 16.03.1972 
02.09.2005 

Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki 
toplulukları, manzara, dinlenme ve 
ekosistem özelliği 

14 Gelibolu 
Yarımadası 
T.M.P 

Çanakkale 33 000 22.11.1973 Harp tarihi, tabii bitki ve hayvan 
toplulukları ile jeomorfolojik 
oluşumlar 

15 Köprülü 
Kanyon 

Antalya 36 614 12.12.1973 Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki 
toplulukları, jeolojik oluşumlar 

16 Ilgaz Dağı 
 

Kastamon
u 
Çankırı 

1 088
1 118

02.06.1976 Tabii bitki toplulukları, dağ ve kar 
sporları, manzara, dinlenme ve 
eğlenme 

17 Başkomutan 
T.M.P 

Afyon 40 742 08.11.1981 
13.07.2000 

Kültürel değerler 
Sınır değişikliği 
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18 Göreme T.M.P 
 

Nevşehir 9 572 25.11.1986 Tarihi eski yerleşimler (kiliseler, 
şapeller, ve peri bacaları gibi) jeolojik 
oluşumlar, dinlenme ve eğlenme 

19 Altındere Vadisi 
 

Trabzon 4 800 08.10.1987 Kültürel değerler (Sümela Manastırı) 
tabii bitki toplulukları, manzara, 
dinlenme ve eğlenme 

20 Boğazköy – 
Alacahöyük  

Çorum 2 634 21.09.1988 Arkeolojik kalıntılar (Hititlerin 
Merkezi) 

21 Nemrut Dağı Adıyaman 13 850 07.12.1988 Tarihi Açık Hava Müzesi 
22 Beyşehir Gölü 

 
Konya 88 750 11.01.1993 Tarihi kalıntılar, jeomorfolojik 

oluşumlar, tabii bitki ve zengin kuş 
toplulukları ve hidrolojik özellikler 

23 Kazdağı 
 

Balıkesir 21 300 17.04.1994 Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve 
fauna zenginliği 

24 Kaçkar Dağları 
 

Rize 51 550 31.08.1994 İlginç jeolojik ve jeomorfolojik 
yapı,bitki ve yaban hayatı zenginliği, 
geleneksel yaylacılık 

25 Hatila Vadisi 
 

Artvin 17 138 31.08.1994 Jeolojik, jeomorfolojik oluşumlar ve 
yaban hayatı zenginliği 

26 Karagöl – 
Sahara 

Artvin 3 766 31.08.1994 
 

Hidrografik yapı ve vejetasyon 
zenginliği, geleneksel yaylacılık 

27 Altınbeşik 
Mağarası 

Antalya 1 156 31.08.1994 Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar 

28 Honaz Dağı 
 

Denizli 9 616 21.04.1995 
29.04.1998 

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, 
arkeolojik kalıntılar ve endemiklerce 
zengin bir flora 

29 Aladağlar 
 

Niğde, 
Adana, 
Kayseri 

54 524 21.04.1995 Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna 
zenginliği, ekolojik özellikler 

30 Marmaris 
 

Muğla 33 350 07.03.1996 Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna 
zenginliği 

31 Saklıkent 
 

Muğla 12 390 06.06.1996 Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna 
zenginliği, hidrolojik yapı 

32 Troya T.M.P Çanakkale 13 350 07.11.1996 Tarihi kalıntılar ve jeomorfolojik yapı 
33 Kastamonu – 

Bartın Küre 
Dağları 

Kastamonu, 
Bartın 

37 172 07.07.2000 Doğal yaşlı orman, biyolojik çeşitlilik, 
jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, 
kültürel yapı ve arkeolojik kalıntılar. 

34 Sarıkamış-
Allahuekber 
Dağları 

Kars, 
Erzurum 

22 980 19.10.2004 Tarihi özellikleri (1914 yılında 90.000 
askerimizin donarak şehit olması), 
sarıçam ağaç türünün ülkemizde 
yayılış gösterdiği en yüksek rakım, 
yaban hayatı zenginliği 
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35 Ağrı Dağı Ağrı, Iğdır 87 380 17.11.2004 Zengin flora ve fauna 
Ağrı Dağı, 5137 m yüksekliği ile 
ülkemizin ve Avrupanın en yüksek 
dağı, dünyadaki 2. büyük göktaşı 
çukuru ve Nuh’un gemisi kalıntıları 
bulunmaktadır.  

36 Gala Gölü Edirne 6 090 05.03.2005 Sulak saha, göl ve orman 
ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde 
barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva 
etmesi, 111 kuş türünün varlığı, nesli 
tehlikeye düşmüş veya nadir türleri, 
özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve 
küçük karabatak gibi nesli son derece 
azalmış türleri barındırması kaynak 
değerlerini oluşturmaktadır. 

37 Sultan Sazlığı Kayseri 24 523 17.03.2006 Sulak saha, göl ekosistemi ve bu 
ekosistemde barınan çeşitli canlı 
türlerini ihtiva etmesi, birçok kuş 
türünün varlığı, nesli tehlikeye 
düşmüş veya nadir türleri 
barındırması kaynak değerlerini 
oluşturmaktadır. 

38 Tek Tek Dağları  Urfa 19 335 21.06.2007 Tarihi ve arkeolojik özellikleri (Han-
el Ba’rur Kervansarayı, Şuayb Şehri 
Harabeleri ve Somatar Harabeleri), 
flora (yabani Antep Fıstığı) ve fauna 
(Ceylan ve dev kertenkele) türlerinin 
varlığı MP nin kaynak değerlerini 
oluşturmaktadır.   

39 İğneada Longoz 
Ormanları  
 

Kırklareli 3 155 13.11.2007 Çok sınırlı yayılışa sahip, yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 
subasar (alüvyal) ormanları, Avrupa 
çapında nadir ve eşsiz bir örneği ile 
zengin bir yaban hayatını ihtiva 
etmesi, sulak saha ve orman 
ekosistemleri kaynak değerini 
oluşturmaktadır. (TKA iken 
13.11.2007 tarihinde 3155 ha. olarak 
MP ilan edildi.) 

40  Yumurtalık 
Lagünü 

Adana 16 430 06.12.2008 Göl lagünleri, kıyı kumulları, Halep 
çamı 

 

 
 
 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

 - 113 -

 

Tablo 13   Türkiye’nin Tabiat Parkları 
 

 
NO 

 
ADI 

 
İLİ 

 
ALANI 

(ha) 

 
İLAN 

TARİHİ 

 
KARAKTERİSTİĞİ 

 
1 Akdağ Denizli- 

Afyon 
14 781 29.06.2000 Endemik Ehrami Karaçam, 

jeolojik ve jeomorfolojik 
oluşumlar (dağ, kanyon) 

2 Borçka-
Karagöl 

Artvin 368 14.08.2002 Jeolojik, jeomorfolojik 
özellikler, flora ve fauna 
zenginliği ve peyzaj ögeler. 

3 Çamkoru Ankara  215 09.04.2008 Doğal sarıçam ve karaçam 
ağaç türleri ile Çamkoru 
Göleti 

4 Kurşunlu 
Şelalesi 

Antalya  586,5 21.05.1991 İrili ufaklı şelaleler, flora, 
fauna ve özellikle nilüferli 
gölüyle peyzaj güzelliği 

5 İncekum Antalya  27,1 08.12.2006 Kızılçam türleri ile palmiye, 
okaliptus, zakkum, Kıbrıs 
akasyası, defne, sandal ve 
meşe türleri de 
bulunmaktadır. 

6 Güver 
Kanyonu 

Antalya  4 044 28.03.2007 Travertenler ve kanyon 
niteliğinde vadiler, flora ve 
fauna türleri 

7 Bafa Gölü Aydın-
Muğla  

12 281 08.07.1994 Nesli tehlike altında bulunan 
birçok kuş türüne üreme ve 
kışlama ortamı yaratmakta, 
zoo-plankton ve su bitkileri  

8 Ayvalık 
Adaları 

Balıkesir  17 950 21.04.1995 Denizaltı topografyası, birçok 
manastır 

9 Abant Gölü Bolu  1 150 21.10.1988 Bitki örtüsü ve yaban hayatı 
ile manzara 

10 Çatak Çorum  387,5 01.06.1983 Bitki örtüsü, peyzaj güzelliği 
ve yaban hayatı 

11 Akdağ Denizli-
Afyon  

14 781 29.06.2000 Ehrami Karaçamı, jeolojik ve 
jeomorfolojik oluşumlar (dağ, 
kanyon) 

12 Artabel 
Gölleri 

Gümüşhane 5 859 22.12.1998 Jeolojik ve jeomorfolojik 
oluşumlar (V tipi vadiler, 
keskin sırtlar ve krater gölleri) 
yaban hayatı 

13 Yazılı 
Kanyon  

Isparta  600 05.09.1989 Bitki örtüsü, yaban hayatı 
çeşitliliği ve manzara 
güzelliği 
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14 Gölcük  Isparta  5 925 05.07.1991 Jeolojik ve jeomorfolojik 
oluşumlar, bitki örtüsü ve 
yaban hayatı 

15 Gelincik 
Dağı  

Isparta  2 764 14.12.2005 Sedir(Cedrus libani) ve 
Karaçam (Pinus nigra) 
ormanları 

16 Polonezköy  İstanbul  3 004 15.07.1994 Flora, peyzaj güzellikleri, 
yaban hayatı 

17 Türkmenbaşı  İstanbul  5,6 07.05.1998 Bitki örtüsü, rekreasyonel 
alanlar 

18 Balıklayalar  Kocaeli  1 847 06.09.1995 Jeomorfolojik yapı, peyzaj 
güzellikleri, rekreasyonel 
alanlar, flora ve fauna 

19 Beşkayalar  Kocaeli  1 154 27.02.1998 Jeomorfolojik oluşumların 
(Kanyon) bitki örtüsü, yaban 
hayatı 

20 Kocakoru  Konya   329,5 07.08.1998 Bozkır ormanı, Karaçam ve 
Toros Göknarı 

21 Ölüdeniz-
Kıdrak 

Muğla  950 01.12.1983 Flora zenginliği, doğal peyzaj 
(orman, deniz ve sarp 
kayalıklar)  

22 Hamsilos  Sinop  67,9 24.08.2007 Orman dokusu, deniz, kıyı 
(Ülkemizin tek fiyordu park 
içerisindedir) 

23 Ballıca 
Mağarası  

Tokat  483 23.03.2007 Kristalleşmiş kireçtaşlarından 
oluşmuş sarkıt ve dikitler 

24 Uzungöl  Trabzon  1 625 03.10.1989 Doğu Ladini, Doğu Kayını, 
yaban hayatı 
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Tablo 14   Türkiye’nin Tabiatı Koruma Alanları 
 

NO ADI İLİ ALANI 
(ha) 

İLAN 
TARİHİ 

KARAKTERİSTİĞİ 
 

1 Dandindere  Afyon  260 31.08.1994 Toros sediri 
2 Dibek  Antalya  550 31.12.1993 Bitki örtüsü ve yaban 

hayatı, anıt ağaç 
(sedir türleri) 

3 Çığlıkara  Antalya  15 889 05.07.1991 Sedir, anıt ağaç (sedir 
ve ardıç türleri) 

4 Alacadağ  Antalya  427 01.10.1990 Nadir orman ağacları, 
arboretum 

5 Çamburnu  Artvin  180 31.12.1993 Sarıçamın sahile 
inebildiği nadir 
yerlerden 

6 Camili-
Efeler 

Artvin  1 453 24.03.1998 Avrupa’nın tek insan 
eli değmemiş orman 
ekosistemi 

7 Camili-
Gorgit  

Artvin  490,5 24.03.1998 Anıt özelliğine sahip 
ağaçlar, yaşlı orman 

8 Kazdağı 
Göknarı 

Balıkesir  240 15.06.1988 Kazdağı göknarı, 
yaban hayatı 

9 Kökez  Bolu 324 30.12.1987 Uludağ göknarı ve 
kayın 

10 Kale-Bolu 
Fındığı  

Bolu  460 05.10.1988 Bolu fındığı 

11 Sülüklü Göl Bolu  809,5 25.03.1987 Sulak saha ve orman 
ekosistemleri 

12 Akdoğan ve 
Rüzgarlar 
Ebe Çamı 

Bolu  174 16.08.1988 Ebe çamı, yaban 
hayatı 

13 Kargı Sığla 
Ormanı 

Burdur  88,5 27.07.1987 Sığla ağacı 

14 Kartal Gölü Denizli  1 309 23.12.1994 Buzul Vadisi, orman 
ekosistemi, anıt ağaç 

15 Demirciönü  Düzce  430 12.04.1994 Orman ekosistemi, 
flora ve fauna 

16 Örümcek 
Ormanı 

Gümüşhane 263 07.01.1998 En boylu ve çaplı 
göknar, ladin ve kayın 
ağaçları 

17 Tekkoz-
Kengerlidüz 

Hatay  172 29.05.1987 Doğu Kayını 

18 Habibineccar  Hatay  118 31.12.1993 Kayalara oyulmuş 
Sen Piyer Kilisesi, 
Karon (Charon) Anıtı 

19 Kasnak 
Meşesi 

Isparta  1 300,5 27.07.1987 Kasnak meşesi 
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20 Beykoz 
Göknarlık 

İstanbul  46,5 02.12.1987 Orman ekosistemi 
(göknar meşceresi) 

21 Körçoban  K.Maraş  580 31.12.1993 Toros Göknarı, 
Lübnan Sediri ve 
karaçam 

22 Kasatura 
Körfezi 

Kırklareli  329 18.04.1987 Orman ekosistemi 
(karaçam) 

23 Seyfe Gölü Kırşehir  10 700 26.08.1990 Toy ile angut 
kuşlarının yaşadığı 
habitat, flamingo 
üreme alanı 

24 Akgöl  Konya  6 787 21.04.1995 Su kuşu türleri 
25 Vakıf 

Çamlığı 
Kütahya  685 08.06.1988 Ehrami karaçamı 

26 Kasaliç-
Domaniç 

Kütahya  134 05.02.1991 Kayın, karaçam, titrek 
kavak ve meşe 

27 Sırtlandağı- 
Halepçamı 

Muğla  760 17.08.1988 Halep Çamı 

28 Hacıosman 
Ormanı 

Samsun  86 24.04.1987 Subasar (alüvyal) 
orman ekosistemi 

29 Sarıkum  Sinop  785 30.07.1987 Deniz, kıyı, kum, göl, 
sulak alan ve orman 
ekosistemleri 

30 Kavaklı  Zonguldak  334 23.12.1987 Orman ekosistemi 
31 Çit Dere Zonguldak  721,5 29.12.1987 Istranca meşesi, 

orman ekosistemi ve 
yaban hayatı 

 
Yukarıdaki koruma alanları dışında çeşitli illerimizde toplam alanı 5 286 ha olan 104 adet 

Tabiat Anıtı bulunmaktadır. 
 
Özel çevre koruma alanları, ekolojik yönden önemli, tarihi, arkeolojik ve kültür zenginliğine 

sahip, kara ve su ekosistemlerini içeren kendine has biyolojik zenginliğin bulunduğu sahaların 
korunması amacına yönelik koruma alanlarıdır.  

 
Akdeniz Eylem Planı (AEP) 1988’de yürürlüğe konduğunda, planın genel hedeflerine 

ulaşılması amacıyla Çevre Koruma Konseyi oluşturulmuş ve Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) 
kavramı yasal statü kazanmıştır. Çevre Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca belirlenen ÖÇK’ların 
çevresel değerlerinin korunması, mevcut çevresel sorunları ile ilgilenilmesi ve sahip oldukları 
biyolojik ve ekolojik kaynakların yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de korunması ve 
geliştirilmesi amacıyla 1989 yılında 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe 
konmuştur. Günümüze kadar ülkemizde tescil edilmiş 14 ÖÇK bulunmaktadır. Bu alanlar, başta 
deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanları ve Akdeniz foklarının yerleşim/yaşam alanları 
olmalarından dolayı biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından büyük 
önem taşımaktadır. Türkiye’nin ÖÇK’ları Tablo 15’te gösterilmektedir. 
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Tablo 15   Türkiye’nin Özel Çevre Koruma Alanları  
 

NO ADI İLİ İLAN 
TARİHİ 

KARAKTERİSTİĞİ 
 

1 Belek Antalya 22.10.1990 Arkeolojik sit alanı, kıyı kumulları, maki ve 
fundalık  

2 Foça  İzmir  22.10.1990 Akdeniz foku (Monachus monachus) doğal ve 
kentsel sit alanları, Gediz Deltası göçmen 
kuşları, balık türleri  

3 Datça-
Bozburun 

Muğla  22.10.1990 Arkeolojik, kentsel, doğal, tarihi sit alanı, yat 
turizmi, kumullar, ormanlık alanlar 

4 Fethiye-
Göcek 

Muğla  12.06.1988 Koylar, körfezler, adalar, deniz 
kaplumbağaları (Caretta caretta ve Chelonia 
mydas), arkeolojik sit 

5 Gökova  Muğla  12.06.1988 Sedir Adası, zengin flora ve fauna 
6 Göksu 

Deltası 
Mersin  18.01.1990 Göçmen kuşların kışlama ve kuluçka alanı, 

Akgöl ve Paradeniz Lagünleri, yer altı 
hidrolojik kaynaklar, deniz kaplumbağaları, 
Saz Horozu  

7 Gölbaşı  Ankara  22.10.1990 Mogan-Eymir Gölleri, sulak-bataklık alanlar, 
ekolojik ve rekreasyonel alanlar, kuşların 
barınma, üreme, konaklama  alanı 

8 Ihlara  Aksaray   Kapadokya, doğal ve arkeolojik sit,  yanardağ 
külleri ve tüflerinden oluşan litolojiler,  

9 Kaş-
Kekova 

Antalya  18.01.1990 Arkeoloji turizmi, antik kentler, adalar, koylar 
denize gömülmüş eski kent surları, kale 
kalıntıları, lahitler, kaya mezarları 

10 Köyceğiz-
Dalyan 

Muğla  12.06.1988 Antik kentler, kumullar, kaplıcalar, deniz 
kaplumbağası (Caretta caretta) 

11 Pamukkale  Denizli  22.10.1990 Pamukkale Travertenleri, Hierapolis, termal 
sular, sağlık ve turizm merkezi 

12 Patara  Antalya-
Muğla 

18.01.1990 “Patara Kumsalı”, Akdeniz  kaplumbağaları 
(Caretta caretta ve Chelonia mydas) 

13 Tuz Gölü  Ankara-
Konya-
Aksaray 

14.09.2000 A sınıfı sulak alan, su kuşları kışlama ve 
kuluçka alanı 

14 Uzungöl  Trabzon  07.01.2004 Uzungöl, dağ yürüyüşü, kuş gözlem, botanik 
turlar, yaban hayatı 
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3.2.5 Yaban Hayatı 
 
Yaban hayatı, doğal yetişme koşullarında yaşayan evcil olmayan tüm hayvanlar ile bu 

hayvanların yaşam ortamları olup, kendi içerisinde kuralları olan dinamik bir yaşam birliğidir. Bu 
yaşam birliğinde flora ve faunanın birbirleri ile olan rekabetleri ve mücadeleleri doğal dengeyi 
oluşturmaktadır. Bu doğal dengeyi bozan ve haksız rekabeti yaratan ise insandır. Bu nedenle yaban 
hayatı yönetiminde insan müdahalesinin en aza indirgenmesi ve faydalanmanın hasat yaklaşımı ile 
planlanması gerekmektedir. 

 
Türkiye’nin en önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması, 

geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi için değişen koşullara cevap verebilecek yasal zemini 
sağlamak üzere uluslararası sözleşmeler ve AB mevzuatı da göz önüne alınarak 4915 sayılı Kara 
Avcılık Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Ülkemizde, ÇOB tarafından belirlenen 152’si memeli, 
459’u kuş ve 106’sı sürüngen olmak üzere toplam 717 yaban hayvanı türü bulunmaktadır. Bu 
türlerden, 12’si memeli ve 134’ü kuş olmak üzere toplam 146 tür av hayvanı olarak belirlenmiştir. 
Türkiye’de büyük memeli av hayvanı popülasyonlarının güncel ve olması gereken durumları 
Tablo 16’da verilmektedir. 

 
Tablo 16   Ülkemizdeki Büyük Memeli Av Hayvanı Popülasyonlarının Güncel ve Olması 
Gereken Durumları 
 

Türler 

Yaşam 
Ortamı 
(Milyon 

ha) 

Mevcut 
Popülasyon 
Büyüklüğü 

(Birey Sayısı) 

Hedeflenen 
Yoğunluk 

(Birey Sayısı/100 
ha) 

Hedeflenen 
Popülasyon 
Büyüklüğü 

(Birey Sayısı) 
Kızıl Geyik 2,5 6 000 – 7 000 4 100 000 
Karaca 7,5 15 000 – 20 000 8 600 000 
Alageyik 2,5 100 – 150 4 100 000 
Çengelboynuzlu 
Dağ Keçisi 

1,5 4 000 – 5 000 5 75 000 

Yaban Keçisi 3,5 25 000 – 30 000 5 175 000 
Yaban Koyunu 0,5 1 500 – 2 000 5 25 000 
Ceylan 1 2 500 – 3 000 6 60 000 
Yaban Domuzu 15 250 000 – 300 

000 
4 600 000 

TOPLAM    1 735 500 
 

Kaynak: ÇOB, 2006. 
 
Günümüzde başta büyük memeliler olmak üzere birçok türün yayılış alanını genişletmek bir 

yana mevcut yayılış alanını koruyamadığı ve türlerin her geçen gün yok olma tehlikesi ile daha 
fazla yüz yüze geldikleri görülmektedir. Örneğin, Anadolu Parsının son 20-30 yıllık bir zaman 
diliminde yok olduğu düşünülmektedir.  
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3.3 ÇEVREYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 
3.3.1 Doğal Afetler 
 
Doğal olaylar sonucu meydana gelen ve büyük can ve mal kayıplarına sebep olan 

felaketlerdir. Türkiye, büyük ölçüde can ve mal kayıplarına neden olan, insan faaliyetlerini 
durdurarak veya kesintiye uğratarak normal yaşamı önemli ölçüde etkileyen doğal kökenli afetlerle 
sıkça karşılaşmaktadır. Türkiye’de başta depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, 
erozyon, kuraklık, kaya ve çığ düşmeleri başlıca doğal afetlerdir [20].  

 
Türkiye, tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topoğrafyası ve meteorolojik özellikleri gibi 

nedenlerle, her zaman doğal afet riskine sahip olan bir ülkedir. Ülkenin fiziksel ve sosyal zarar 
görebilirliğinin de yüksek olduğu dikkate alındığında, meydana gelen doğal olaylar büyük ölçüde 
can kayıpları, yaralanmalar, mal kayıplarına yol açmakta ve afet sonucunu doğurmaktadır. 
Ormanların tahribi ve buna bağlı olarak meydana gelen şiddetli erozyon, bir yandan büyük ölçüde 
çevre sorunları ve ekonomik kayıplara yol açarken, diğer taraftan da mevcut doğal tehlikelerin 
etkilerini arttırmaktadır [20].  

  
20. yüzyılın başından bu yana, Türkiye’de meydana gelen doğal afetler sonucunda 87 000 kişi 

hayatını kaybetmiş, 210 000 kişi yaralanmış ve 651 000 konut yıkılmış veya ağır hasar görmüştür 
[20]. 1950-2008 yılları arasında meydana gelen afetlerin %43’ü heyelan, %18’i deprem, %13’ü su 
baskını olup, kaya düşmesi, çığ ve diğer afetlerin oranı %15’tir (Şekil 4) [21]. 

 

 
                                              Kaynak: Gökçe, Demir, Özden, 2008:121-135. 
Şekil 4   1950-2008 Yılları Arasında Türkiye’de Meydana Gelen Afetler 

 
1950-2008 yılları arasındaki 60 yıl içerisinde, afetzedelerin %50’sinin depremden, %22’sinin 

heyelandan, %8’inin su baskınından, %8’inin kaya düşmesi ve %2’sinin de çığdan etkilendiği 
tespit edilmiştir (Tablo 17) [21]. 
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Tablo 17   1950-2008 Yılları Arasında Türkiye’de Afetin Türüne Göre, Olay Sayısı ve 
Afetzede Sayılarının Dağılımı 
 

AFETLER AFET OLAY 
SAYISI (1) 

AFET OLAY 
SAYISI 
(Yüzde) 

AFETZEDE 
SAYISI  

AFETZEDE 
SAYISI 
(Yüzde) 

Heyelan 13.746 43 61.472 22 

Kaya düşmesi 2.977 9 20.224 8 

Su baskını 3.997 13 20.500 8 

Deprem 5.604 18 136.084 50 

Diğer afetler 1.134 4 7.723 3 

Çığ 782 2 4.340 2 

Çoklu afetler 2.256 7 17.634 7 

Tasnif 
edilmemiş 

1.286 4 98 0 

Toplam 31.782 100 267.879 100 

                                                               Kaynak: Gökçe, Demir, Özden, 2008 
 

Not: Afet İşleri Genel Müdürlüğü  (AİGM) Afet Etüt ve Hasar Tespit Dairesince hazırlanan afet etüt 
raporlarından derlenmiştir. 

 
Deprem, Türkiye’de çok sayıda yerleşim yerini tahrip etmesi, dolayısıyla geniş alanlardaki 

nüfusu etkilemesi, büyük can ve mal kayıplarına yol açması nedeniyle doğal afet türlerinin en 
başında gelmektedir.   

 
Depremler; su, kanalizasyon, enerji ve ulaşım altyapıları ile kimyasal madde, petrol depoları 

ve nükleer santraller gibi endüstri tesislerine zarar vererek, çevre kirliliğine, yangınlara, kimyasal 
ve nükleer sızıntılara neden olmakta, çevreye ve insan sağlığına önemli zararlar vermektedir. 
Ayrıca deprem sırasında oluşan heyelan ve toprak kaymaları, doğal bitki örtüsünün yok olmasına, 
yer yüzeyinin yapısının değişmesi ise göl ve nehirler gibi su kaynaklarının oluşması ya da yok 
olmasına neden olmaktadır [22]. 

 
1990 yılından günümüze meydana gelen önemli afetlerden etkilenen bireylerin yüzde 84,4’ü 

depremlerden etkilenmiştir. Can kaybı ve yaralanmalar açısından depremin önemi daha da 
fazladır. Oluşan can kayıplarının yüzde 96,7’si ve yaralanmaların yüzde 99,4’ü yine deprem 
nedeniyledir (Tablo 18) [21].  
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Tablo 18    1990’dan Bu Yana Meydana Gelen Büyük Afetler 
 

Olay      
(Bölge) Tarih Can 

Kaybı 
Yaralı 
Sayısı 

Evsiz 
Kalanların 

Sayısı 

Etkilenen 
Birey 
Sayısı 

Toplam 
Hasar 

(milyon$) 
Deprem 
(Erzincan) 1992 653 3 850 95 000 250 000 750 

Çığ 
(Güneydoğu 
Anadolu) 

1992       
 (14 Olay) 328 53 11 600 30 000 25 

Çığ Düşmesi 
(Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu) 

1993         
(31 olay) 135 95 1 100 300 10 

Çamur Seli 
(Senirkent-
Isparta) 

13.07.1995 74 46 2 000 10 000 65 

Deprem (Dinar) 01.10.1995 94 240 40 000 120 000 100 
Sel (İzmir) 04.11.1995 63 117 6 500 300 000 1 000 
Deprem 
(Çorum-
Amasya) 

14.08.1996 0 6 9 000 17 000 30 

Sel 
(B.Karadeniz) 21.05.1998 10 47 40 000 1 200 000 1 000 

Deprem 
(Ceyhan) 27.06.1998 145 1 600 88 000 1 500 000 500 

Deprem 
(Marmara) 17.08.1999 17 480 43 953 675 000 15 000 000 13 000 

Deprem 
(Düzce) 12.11.1999 763 4 948 35 000 600 000 750 

Deprem 
(Sultandağı) 03.02.2002 42 327 30 000 222 000 95 

Deprem 
(Bingöl) 01.05.2003 177 520 45 000 245 000 135 

Toplam  19 964 55 802 1 078 200 19 494 300 17 460 
                                                                                                                     Kaynak: JICA, 2004. 

 

Su baskını, 1950-2008 yılları arasında Kırklareli ili hariç bütün illerde yaşanmıştır. 1955-
2008 yılları arasında su baskınları sebebiyle 1 235 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 500 kişi 
etkilenmiştir [21]. Türkiye’de yaygın ve şiddetli olarak devam eden ormansızlaşma ve doğal bitki 
örtüsünün tahribinin yol açtığı erozyon, Türkiye’nin birçok bölgesinde, ani su baskınlarının 
meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu tür çevre bozulmaları, ani sellerin akış hızını ve 
şiddetini artırmakta ve yoğun heyelanlara yol açmaktadır. Küresel iklim değişiklikleri de, 
beklenmeyen su baskınlarının bir diğer nedenidir. Bu değişimler yağışların zamanları, süreleri, 
şiddetleri, yağan yağmur miktarları ve havza üzerindeki etkileri açılarından doğru tahmin 
edilememektedir [20]. 
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 Seller; ölümlere, yerleşim alanlarının tahribatına yol açtığı gibi, su erozyonuna, toprağın 
stabilitesinin bozulmasına ve toprak kaymalarına yol açmakta, kanalizasyon sistemlerinden ve 
arıtma tesislerinden atık sular taşmasına neden olarak su kirliliği oluşturmaktadır. Sel nedeniyle 
verimli tarım toprakları taşınmakta, tarım alanlarındaki ürünler, bitki örtüsü ve canlıların doğal 
yaşam alanları ciddi zararlar görmektedir [22]. 
 

Heyelanlar, en fazla Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin, Bartın ve Zonguldak) ve Doğu 
Anadolu (Erzurum ve Malatya) Bölgelerimizde meydana gelmektedir. Ancak, tüm ülke 
heyelanlardan da belirli derecelerde etkilenmektedir. Heyelanların meydana gelme sıklığının en 
çok görüldüğü yerler yağışların bol olduğu yerler ve aktif fay bölgeleridir. Heyelanlar sebebiyle 
1950 yılından bu yana 197 kişi hayatını kaybetmiş ve 61 472 kişi etkilenmiştir [21].  

 
Çığ, eğimi yüksek kayalık ve otlu satıhlara düşen aşırı kar yağışlarının kaygan satıhtan 

kopması ile aşağı kısımlara doğru hızını ve miktarını arttırarak akması olayıdır. Bu kar kitlesi 
önüne gelen insanların ölümüne neden olabildiği gibi ev, ahır, sanayi tesisi vb. gibi yerlere zarar 
vererek kara ve demiryollarını kapatabilmektedir. Çığ, genellikle Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu 
Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin rakımı yüksek 
bölgelerinde yaşanmaktadır. 1950 yılında bu yana çığ sebebiyle 1 039 kişi hayatını kaybetmiştir 
[21]. 

 
Çığ ve heyelan gibi afetler yaşamı olumsuz etkilemesi yanında erozyona, toprağın 

stabilitesinin bozulması ve verimli toprakların kaybı gibi problemlere neden olmakta, orman 
alanlarının bitki örtüsü zarar görmektedir [22]. 

 
Kuraklık, yağışın yetersiz olması veya dağılımındaki düzensizlikten kaynaklanan ve uzun 

sürede oluşan bir afet türüdür. Ekosisteme ve tarıma olumsuz etkileri olan kuraklık, çok uzun 
süreli olabileceği gibi, kısa süreli bir kuraklık da çok büyük zararlara yol açabilmektedir. Kuraklık 
uzadıkça, çevre şartları kötüleşir ve bölge insanına etkileri artar. Hayvanların ölümü, verimin 
azalması, doğal yangınlar, endüstriyel kullanımlar için su kaynaklarının azalması, çölleşme, kum 
fırtınaları, toprak kalitesinin bozulması, yanlış beslenme, su kaybı, toplumsal huzursuzluk, kitle 
göçleri, su ve gıda gibi doğal kaynaklar için savaşlar, soğutma suyu veya ana kuvvet olarak suyun 
azalması sonucu elektrik üretiminin azalması, kuraklığın en yaygın ekonomik çevresel ve 
sosyolojik etkileridir.  

 
Erozyon, tabiatın normal süreci içinde meydana geliyorsa normal erozyon; insanın tabiattaki 

toprak, su ve bitki arasındaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa 
hızlandırılmış erozyon adını almaktadır. Normal erozyon, genellikle insan müdahalesi olmayan 
yerlerde görülür ve çok yavaş olarak gelişir. Meraların aşırı derecede otlatılması, ormanların tahrip 
edilmesi ile daha az korunan toprak, su ile kolayca taşınabilmekte ve erozyon hızlanmaktadır. 

 
Toprak erozyonu topoğrafik koşullar nedeniyle önemli arazi bozulması etkenidir. Eğimli 

oluşu nedeniyle Türkiye toprakları erozyon riski taşımaktadır. Ülkemizde erozyon sonucu her yıl 
500 milyon ton verimli toprak kaybolmaktadır [23]. Toprak oluşumunun çok yavaş olduğu 
koşullar göz önünde bulundurulduğunda, 50–100 yıllık bir zaman dilimi içerisinde, 1 ton/ha/yıl 
olarak belirlenen toprak kaybı, geri-dönüşümü olmayan bir sorun olarak düşünülebilir. 
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Erozyon sebebi ile verimli topraklar yok olmakta, sular kirlenmekte, tarım ürünlerinde verim 
ve kalite düşmektedir. Ayrıca, erozyonla taşınan toprak, gölet ve barajlarda birikerek bu yapıların 
ekonomik ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. 

 
Özellikle ülkemizde tahribatı büyük boyutlara ulaşan su erozyonu, erozyon çeşitleri içerisinde 

en önemlisidir. Su erozyonu, diğer erozyon çeşitleri içerisinde en yaygın ve en etkili olanıdır. 
Bunun için, toprak erozyonu denildiğinde akla suyun neden olduğu erozyon gelmektedir. Su 
erozyonundan sonra diğer erozyon çeşitleri rüzgar ve buzul erozyonudur. 

 
Rüzgar erozyonu sonucu, verimli toprakların kaybı, buharlaşmanın hızlanmasıyla toprak 

nemliliğinin azalması, bitki büyümesinin yavaşlaması, ulaşımın aksaması ve verimin düşmesi gibi 
olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.  

 
Ülkemizdeki erozyon Avrupa'dan 12, Afrika'dan 17 kat daha fazladır. Ülkemiz topraklarının 

%14’ünde hafif, %20’sinde orta ve %63’ünde şiddetli ve çok şiddetli derecede erozyon tehlikesi 
mevcuttur. Sadece %3’lük kayalık alan erozyona maruz bulunmamaktadır [23]. Türkiye’de toplam 
tarımsal arazinin %73’ü ve temel tarım arazilerinin %68’i, esas olarak su erozyonu (%71) ve aynı 
zamanda rüzgar erozyonu (%2) olmak üzere erozyon riskiyle karşı karşıyadır. Erozyonun yüksek 
oranları özellikle iklim ve dik topoğrafya gibi doğal şartlardan (toplam arazinin yarıdan fazlasında 
yükselti 1 000 metrenin üzerindedir), bazı bölgelerde ise aşırı otlatma ve anız yakma gibi uygun 
olmayan toprak işleme ve sulama yönetim uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Ülkenin doğu 
kısmında mera alanlarının yaygın olarak bulunması nedeniyle erozyon tehlikesi daha azdır. 
Bununla beraber aşırı otlatma ve uygunsuz mera yönetim uygulamaları özellikle Akdeniz ve 
Marmara bölgelerinde arazinin %60’ını erozyon riski taşır hale getirmiştir [11].  

 
Türkiye’de erozyona meyilli sahalarda toprak erozyonu önleme çalışmaları yalnız %4’lük 

arazide yapılmış, fakat bazı tarım arazilerinin ağaçlandırılması, özellikle 1993 yılından bu yana, 
Ulusal Ağaçlandırma Programının etkisiyle erozyonla mücadeleye yardım etmiştir [11].  

 
3.3.2 Sektörel Faaliyetler 
 
3.3.2.1 Tarım 
 
Türkiye’de mevcut arazinin ancak üçte biri tarıma elverişlidir (%35,6). Verimli olarak 

nitelenebilecek tarım arazisi ise toplamın ancak sekizde biri kadardır. Arazinin %13,5’i sarp, 
%17,2’si çok dik, %14,7’si dik, %13,6’sı orta eğimli, %10,3’ü az eğimli ve ancak %11,3’ü düzdür. 
Tarım arazisinin üçte ikisi, bitki gelişimi için zorunlu olan organik madde bakımından fakirdir. 
Topoğrafya arazi kullanımı bakımından sınırlayıcıdır. Ortalama arazi yüksekliği, yaklaşık 1 132 
metredir. Tarım için belirleyici olan toprak derinliği arazinin çoğunluğunda yetersizdir. Uygun 
derinlik yaklaşık 90 cm olmasına rağmen, arazilerin üçte ikisinin derinliği 50 cm’den daha azdır. 
Toprakların %13,6’sında taşlılık, %9’unda drenaj ve %3,8’inde çoraklık sorunları bulunmaktadır. 
Kara yüzeyinin %86,5’inde, tarım arazisinin ise %73’ünde yoğun erozyon yaşanmaktadır. Tarım 
dışı kullanılan araziler, Çukurova, güney sahil şeridi, Marmara, Ege ve Trakya bölgeleri gibi en 
verimli arazilerde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle 1970’li yıllarda 4,4 dekar olan kişi başına düşen 
tarım arazisi, günümüzde 3 dekarın altına inmiştir. Tarım arazileri, kentleşme, sanayi, enerji, 
altyapı gibi süreçlerden kaynaklanan atıklarla hızla kirlenmekte, üretim güçleri zayıflamakta ve 
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yapısı bozulmaktadır. Bu tür bozulma tarımda kullanılan yoğun kimyasalların etkisiyle daha da 
hızlanmaktadır. Yoğun ve yanlış tarım, toprağı yorgun düşürmekte, yanlış toprak işleme ve yanlış 
sulama da arazinin üretim yeteneğini olumsuz etkilemektedir [24]. 

 
Tarım sektörünün gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı 1980’de %24 iken, 2005 yılında 

%12’nin altına düşmüştür [6]. Bu oran 2007 yılında %7,5’lere kadar gerilemiştir [25]. Bu 
gelişmeye paralel olarak, tarım sektöründeki istihdam da azalmıştır. Tarım sektöründeki 
istihdamın 1990 yılı toplam aktif nüfusa oranı %53,6 iken, 2007 yılında %26,4’e düşmüştür. 
Sektör; gıda üretimi ve beslenme ile doğrudan ilgili olması, aktif nüfus ve işgücünün yüksek 
değerler göstermesi, milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı ham madde ve sermaye 
yanında, sağlıklı çevrenin oluşması ve korunması, ekolojik dengenin kurulması ve 
sürdürülebilirliği açısından ekonomik ve sosyal bir sektör olmasıyla öne çıkmaktadır.  

 
Ülkemizde sulu tarım ve bahçe arazileri toplamı olan 4,9 milyon ha arazide fiilen sulu tarım 

yapılmaktadır. Bağ ve özel ürün yetiştiriciliği olarak da 1,9 milyon ha arazide tarım yapılmaktadır. 
Ülkemizde teknik ve ekonomik olarak, sulu tarım yapılacak olan arazi varlığı 8,5 milyon hektar 
olarak kabul edilmektedir.  

 

  1: 2001 yılı verisi, 2: 2001-03 yılları verisi, 3: 2004 yılı verisini göstermektedir.          Kaynak:   OECD, 2008 
 

Şekil 5   Türkiye Ulusal Tarım - Çevre Ekonomik Profili 
 
Türkiye yüzölçümünün %35,6’sını işlenen tarım alanları oluşturmakta, nüfusun önemli bir 

bölümü (%34,3) de geçimini tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır. Bu yönüyle tarım sektörü tüm 
sektörlerle etkileşim içerisindedir. Tarım sektörünü ilgilendiren bir politika veya uygulama, 
çevreyi etkileyeceği gibi çevreye ilişkin alınacak kararlar da tarımı doğrudan etkileyebilecektir. Bu 
etkileşim çerçevesinde, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkiler ve bu etkilerin 
giderilmesine yönelik tedbirler, her ülkede olduğu gibi Türkiye için de oldukça önemlidir. Bu 
amaçla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çeşitli destekler verilmektedir. 

 
Tarımsal destekleme araçları arasında Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması 

(ÇATAK) Programı Destekleri yer almaktadır. ÇATAK Program Desteğinde, “erozyon ve 
olumsuz çevresel etkilere maruz kalan tarım arazilerinde, işlemeli tarım yapan üreticilerin, 
arazilerini doğal bitki örtüleri, çok yıllık yem bitkileri, organik tarım ve ağaçlandırma gibi 
yöntemleri kullanmalarını teşvik etmek üzere, talep etmeleri durumunda tarım tüzel kişileri/üretici 
grupları ile devlet arasında en az beş yıl süreyle ve birim alan başına belirlenen yıllık ödemelere 
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dayalı sözleşme karşılığında yem ve örtü bitkileri ile ağaçlandırma faaliyetleri yapılacaktır” ifadesi 
yer almaktadır. ÇATAK Programı Desteği’nin tarımsal destekleme bütçesi içerisindeki payı %5 
olarak belirtilmiştir [26].  

 
Tarım arazilerinin önem sınıflaması, son dönemde tarım arazilerini korumaya yönelik bir 

sınıflandırma sistemi olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ülkemizde de uygulamaya 
konulmuştur. Ağırlıklı olarak 1982-1984 verilerini yorumlayan bu sisteme göre, her türlü tarıma 
elverişli olan ve tarım dışında kullanılmaması gereken mutlak tarım arazisi miktarı, toplam tarım 
arazisinin %39’unu oluşturmaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 
bu arazilerin belli istisnalar dışında amaç dışı kullanılmasını önlemeye yönelik yaptırımlar 
getirilmiştir. 

 
Organik tarım, 1994 yılında Organik Tarım Ulusal Tüzüğü ile AB mevzuatına uygun olarak 

başlatılmıştır. 2004 yılında yürürlüğe giren 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile de tüzük 
geliştirilerek organik tarım yasal güvence altına alınmıştır.  

 
Uygulanmakta olan İyi Tarım Uygulamaları (İTU) başta çevreyi koruma amaçlı olup 

gönüllülük esasına dayanmaktadır. Üreticiler kendi istekleri doğrultusunda İTU kapsamında 
tarımsal faaliyette bulunmaktadırlar. İTU gereğince, faaliyette bulunan üreticiler/müteşebbislere 
%60 faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır. Bununla birlikte Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca, 2009 yılı içerisinde İTU yapan üreticilere alan bazlı destekleme ödemesi 
planlanmaktadır [27]. 

  
Doğal yapının bozularak tarımsal alanlara dönüştürülmesi, doğal yapıyı bozan tarımsal işleme 

teknolojilerinin kullanılması, üretim artışı amacıyla yoğun kimyasal girdi kullanımı ve ürünlerin 
verimi ve kalitesini artırmak amacıyla genetik amaçlı yapılan müdahaleler tarımsal verimi 
artırmakla birlikte toprak, su ve hava unsurlarının mevcut durumu üzerinde önemli bozulmalara 
neden olmuştur. Tarımsal kaynaklı çevre kirliliğinin etkilerinin uzun süreçte ortaya çıkması, 
ekosistemin bu etkileri ne şiddette olursa olsun tolere edebileceği ve tarımsal kirliliğinin noktasal 
olmayan geniş kaynaklı olması, tarımsal kaynaklı çevre kirlenmesini, endüstriyel kirlenmeye göre 
daha az sorumlu bir konuma getirmiştir. Endüstriyel kirlenmenin etkilerine karşı artan endişeler, 
bu konuda araştırma yapılmasına yol açmış ve geliştirilen teknolojiler ile konulan çevresel 
standartlar sayesinde endüstriyel kirliliğin kontrol edilmesine başlanılmıştır. Ancak tarımsal 
kaynaklı kirlilik olabildiğince hızlı bir şekilde çevreyi kirletmeye devam etmektedir. Dünya 
üzerinde tarımsal faaliyetlerin çok geniş yer kaplaması ve bunun dağınık olması, vazgeçilemeyen 
kimyasallar ve geleneksel tarım kültürü gibi nedenler, tarımsal üretim üzerinde, endüstriyel 
kirlenmeye karşı gösterilen reaksiyona benzer bir tepkinin gelişememesine neden olmuştur. 

 
Hayvancılık, azotlu gübre kullanımı ve çeltik üretimi nedeniyle sera gazı emisyonları 

artmaktadır. Toprağa ya da suya uygulanan yapay ya da hayvansal gübreler, amonyak ve azot 
oksitlere indirgenmekte ve bu kimyasallar daha sonra diazotmonoksite (N2O) dönüşmektedir. 
Sürekli sulama yöntemi ile çeltik üretimi yapılan alanlarda metan gazı salımı olmaktadır. Ancak, 
bu alanlar Türkiye toplam çeltik üretim alanının %20’sini oluşturduğundan bu şekilde oluşan 
metan gazı salımı fazla olmamaktadır.  
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Türkiye’de tahıl hasadından sonra anızların yakılması, hem metan (CH4), hem de N2O 
salımlarına yol açmaktadır. Türkiye’de anız yakma konusunda yasal mevzuatın varlığına rağmen, 
anız yakımı devam etmektedir. Ülkemizde hububat hasadından sonra verimin yüksek olduğu ve 
saman sıkıntısı olmayan yıllarda, hububat alanlarının yaklaşık %30’unun anızı yakılmaktadır. 
Anızın çok kolay, çabuk ve masrafsız olarak yok edilmesinin sebebi; zararlı böcekler ile çeşitli 
hastalıkların azaltılması, toprak işlemede kolaylık sağlaması ve daha yüksek verim beklentisidir.  

 
OECD tarafından 2008 yılında hazırlanan “1990’dan Günümüze Tarımın Çevre Performansı” 

raporuna göre; Türkiye’de tarımsal amonyak emisyon verisi düzenli olarak toplanamamaktadır. 
Tarımsal amonyak emisyonlarının ana kaynakları, canlı hayvan ve azotlu gübre kullanımıdır. Metil 
bromür kullanımı 1990’larda Montreal Protokolü ile önemli ölçüde azaltılmıştır. Metil bromür 
bahçecilik sektörünce özellikle toprak dezenfektanı olarak geniş oranda kullanılmaktadır. 2006 yılı 
itibariyle de metilbromürün tarımsal kullanımı yasaklanmıştır.  

 
Türkiye’de tarımsal sera gazı emisyonları 1990-1992 ve 2002-2004 arasında %21 azalmıştır. 

Tarım emisyonlarındaki azalma büyük oranda metan emisyonlarını azaltan sığır, koyun ve keçi 
sayılarında azalmadan kaynaklanmıştır. Aynı zamanda yüksek gübre kullanımı ve mahsul 
üretiminden dolayı da emisyon bir miktar yükselmekle birlikte emisyon miktarı genel olarak düşüş 
göstermiştir. Mera alanlarının daha iyi yönetimi ile emisyonların daha da indirilmesi mümkün 
olacaktır [11]. 

 
Tarımsal faaliyetlerin önemli akifer konumunda olan alanlarda yoğunlaşması ve buna paralel 

olarak tarımsal ilaç ve gübre kullanımının da giderek artması yer altı suyunun pestisit ve 
türevleriyle kirlenmesine neden olmaktadır.  Toprak erozyonu sonucunda; fosfor ve katı maddeler 
tarım arazilerinden yüzey sularına taşınarak ötrofikasyona neden olmaktadır [7]. Tarımsal 
faaliyetlerde kullanılan kimyasal gübrelerin su kaynaklarına ulaşması sonucunda, su 
kaynaklarındaki azot ve fosfor konsantrasyonları artmakta, buna bağlı olarak da organik madde 
miktarının artmasıyla sularda ötrofikasyon meydana gelebilmektedir.  

 
Türkiye’de arıtılmış atık sularda bulunabilecek koliform bakteri miktarı için mevzuattaki sınır 

değeri sulama suyu için düşük, havuz suyu için daha yüksek olarak belirlenmiştir. Bu durum, AB 
ülkeleriyle çelişki teşkil etmektedir.  

 
Türkiye tarımında, özellikle, giderek artan kimyasal gübre ve bitki koruma ürünleri kullanımı 

biyoçeşitliliği olumsuz etkilemektedir. Geçmişte, detaylı bir çalışma yapılmadığından bugün hangi 
türlerin kaybolduğu bilimsel olarak ifade edilememektedir.  

 
Tarımda kimyasal kullanımındaki artış ve verimli alanlarda yoğunlaşması, tüm bölgelerin 

ekolojisini değiştiren büyük kırsal kalkınma projelerinin inşası ve sulama suyunun akış yönünün 
değişmesinden dolayı sulak alanlarda bozulmalar gibi nedenler biyoçeşitlilik üzerinde baskı 
oluşturmaktadır [28].  

 
Artan nüfusun hayvansal kaynaklı protein gereksinimini yeterli düzeyde karşılayabilmek 

amacıyla, hayvancılığın yoğun şekilde yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ancak bu durum yerleşim 
merkezlerine yakın işletmelerde çevre kirliliği açısından birtakım sorunları da beraberinde 
getirmiştir.  
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Hayvansal üretimin çevre üzerine yaptığı en olumsuz etki, bulaşıcı hastalık etkenlerinin 
kaynağını oluşturmasıdır. Hayvanlardan kaynaklanan bazı hastalık etkenlerinin doğada yaklaşık 1 
hafta ile 3 yıl canlı kalabilmeleri, çevrede oluşacak kirliliğin çok uzun zaman etkin olabileceğini 
göstermesi bakımından önemlidir. 

 
Hayvan barınaklarından kaynaklanan kirlilikte, miktarı ve etkileri açısından gübre önemli bir 

etkendir. Bir hayvansal atık materyali olarak tanımlanabilen gübre, barınaklarda iç ve dış ortamda 
büyük oranda çevre kirliliği yaratmaktadır. Gübre taşıma sistemi, iç ortamdaki kokunun ve 
kirliliğin yayılımı ile doğrudan ilgilidir. Dış ortamda gübrenin yanlış taşınması ve uygun şekilde 
depolanmamasından kaynaklanan etkiler de kirliliği birinci derecede etkileyen ve artıran nedenler 
arasındadır.  

 
Türkiye’de devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera, yaylak ve kışlakların kullanma 

hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Çayır ve meralarda bulunan bitki ve hayvan 
türleri, bu alanların biyolojik değerini arttırmakta, üzerinde ve içinde yaşadıkları toprağın 
oluşmasına, gelişmesine, olgunlaşmasına katkıda bulunmaktadırlar. Bu şekilde topraklar, çayır-
mera kültürü sayesinde korunmakta, birçok canlı türü için daha elverişli bir yaşama ortamı haline 
gelmektedir. Çayır ve meralar bir yandan bitki besin maddelerinin kaynağını teşkil ederek, diğer 
yandan da erozyon kontrolü ve toprak ıslahında fayda sağlamakta, ekim nöbetinde rol oynayarak 
toprak verimliliğini arttırmaktadırlar. Çayır ve meralar toprak ıslahı ve korunması için de 
önemlidir. Binlerce yıldan beri doğal otlatma alanları sayısız bitki ve hayvan türüne yaşam ortamı 
sağlamaktadır [29]. 

 
Çayır-mera vejetasyonunu oluşturan bitki türleri azot ve mineral madde bakımından zengin 

olan toprak üstü ve toprak altı organları ile toprağın organik madde miktarını arttırırlar. Bu şekilde 
özellikle kurak ve yarı kurak bölge topraklarındaki başlıca problem olan su tutma kapasitesini 
yükseltirler. Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en 
kolay temin edildiği kaynaklar, çayır ve mera alanlarıdır. Günümüzde bu alanların doğal hayata 
sağladıkları katkının daha iyi anlaşılması ile özellikle gelişmiş ülkelerde çayır ve meralara özel bir 
değer verilmeye başlanmıştır. 

 
Sürdürülebilir hayvansal üretimin sağlanmasının yanında, çayır ve mera alanlarımız ile yem 

bitkileri ekim sahaları, toprağı yerinde tutarak, rüzgâr ve su erozyonunu önleyen ve sürdürülebilir 
çevreyi sağlayan en önemli unsurlardır.  

 
Bitkisel üretimde yeterli karlılık ve verimliliğin temin edilememesi, yetersiz ve dağınık 

mevzuatlar, bu yetersiz ve dağınık mevzuatları yürüten kurumlar arasında eşgüdüm bulunmaması 
sonunda, çayır ve mera alanlarının sınırlarında önemli daralmalar olmuş, çayır ve mera alanları 44 
milyon hektardan, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1970’li yıllarda yapılan envanter 
çalışmalarına göre 21,7 milyon ha, 1991 Tarım Sayımı Sonuçlarına göre de 12,3 milyon ha 
düşmüştür [7]. 

 
Bunun yanında, uzun yıllar devam eden zamansız, aşırı, düzensiz otlatma ile ıslah ve 

bakımlarının yapılamaması, kullanıcılara yetki ve yükümlülük verilmemesi, eğitim eksikliği, 
amacı dışında kullandırılması nedeniyle meraların verimliliklerinde de önemli oranda azalmalar 
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meydana gelmiştir. Çayır ve mera alanlarının ot verimleri, bölgelere göre değişmekle beraber 
dekardaki verim 45-100 kg arasında değişmektedir [29]. 

 
Türkiye, iç su ve deniz açısından su ürünleri yetiştiriciliğine çok uygun olup, büyük bir 

potansiyele sahiptir. Ancak, son yıllarda kapasite ve sayı olarak hızlı bir artış içinde olan su 
ürünleri yetiştiriciliği işletmeleri, hızlı artışa paralel olarak daha geniş alanlara yayılmış, üretim 
faaliyetlerinin modernleşmesi ve teknolojilerinin ilerlemesi ile daha fazla su, yem, kimyasal 
maddeler kullanarak bunları çevreye daha fazla deşarj etmeye başlamışlardır.  

 
Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Organizasyonu (FAO) verilerine göre, doğal balık stoklarında 

görülen azalma nedeniyle artan nüfusun su ürünleri talebini karşılamak amacıyla su ürünleri 
yetiştiriciliği hızla büyümektedir. 2030 yılında avcılık ve yetiştiricilikle elde edilecek miktarın 
eşitleneceği, diğer bir deyişle balık yetiştiriciliğinin hızla büyümeye devam edeceği 
öngörülmektedir [27]. 

 
Su ürünleri üretimi, 2007 yılında yüzde 17’lik artışla 772 bin ton olarak gerçekleşmiş olup, 

toplam üretimin %82’si avcılık faaliyeti ile sağlanmıştır. Yetiştiricilikte, uygulanmakta olan 
desteklerle önemli artışlar sağlanmıştır. 2006 yılında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle denizlerdeki balık çiftliklerinin kurulabileceği alanlara ilişkin getirilen düzenlemeler, 
söz konusu artışın ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün gelişimiyle 
ilgili mekansal planlamanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

 
Su ürünleri yetiştiriciliğinde; beslemenin oranı, kalitesi ve kontrolü, yetiştiricilik sisteminin 

tipini belirlediği gibi yetiştirilen ürünün kalitesi, pazar boyuna ulaşma süresinin de belirleyici 
faktörüdür. Besleme ve yemleme işletme faaliyetleri içinde oldukça önemli yer tutmaktadır. 
İşletme giderlerinin %45-65’nin yem giderlerinden oluşması besleme faaliyetlerinin yoğunluğunu 
ve önemini kanıtlamaktadır.  

 
Yemi oluşturan tüm bileşenler aynı zamanda metabolizma ürünleri olarak atık haline 

gelmektedirler. Bu atık ürünler; organik karbon, organik nitrojen (karbonhidrat, lipid, protein), 
amonyum, üre, bikarbonat, fosfat, vitaminler ve pigment maddelerinden oluşmaktadır. Dışkı ve 
metabolik atıkların miktarı stok yoğunluğuna ve kullanılan yemin kalitesine göre değişmektedir  
[30]. Stok yoğunluğu arttıkça ortama bırakılan toplam atık miktarı ve bunun sonucunda çevreye 
olan olumsuz etki artmaktadır. 

 
Su değişiminin uygun olduğu, akıntının yeterli olduğu alanlarda tüm çevresel parametrelerin 

dikkate alınmasıyla yapılan bir yetiştiricilik Türkiye’ye büyük faydalar sağlayacaktır. Balık 
gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirilebilmesi için en önemli gıda kaynağıdır. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne ihraç ettiği tek hayvansal ürünün balık olduğu unutulmamalıdır. 
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3.3.2.2 Sanayi  
 
1980’li yıllardan itibaren sanayi sektörü büyük bir gelişme göstermiş, kalkınmanın temel 

dinamiklerinden ve ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olmuştur. Ana ihracat kalemleri içinde 
gıda, tekstil-giyim ve demir çelik gibi sektörler ağırlıklı olarak bulunmaktadır.  

 
Sanayinin; çevre normlarına uygun üretim yapan,  tüketici sağlığını ve tercihlerini gözeten, 

yerel kaynakları harekete geçiren, yüksek nitelikli işgücü kullanan, stratejik yönetim anlayışını 
uygulayan, Ar-Ge’ye önem veren, teknoloji üreten, özgün tasarım ve marka yaratarak uluslararası 
pazarlarda yerini alan bir yapıya kavuşturmak, Türkiye’nin sanayi politikasının temel 
hedeflerindendir [31].  

 
9. Kalkınma Planı’nda, sanayi ve çevre politikalarının uyumu gözetilerek büyümenin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması, sanayide, insan sağlığına ve çevre kurallarına uygun üretim 
yapılması ve sosyal sorumluluk standartlarının gözetilmesine önem verilmesi ülkemizin temel 
kalkınma politikalarından biri olarak belirlenmiştir. Ayrıca, tüm sektörlerde yatırım, üretim ve 
tüketim aşamalarında kirleten ve kullanan öder ilkelerini dikkate alan araçların etkili bir biçimde 
kullanılacağı, sanayide çevre dostu tekniklerin uygulanmasıyla ham madde kullanımındaki 
etkinliğin artırılarak daha verimli üretim gerçekleştirileceği ve atıkların azaltılacağı 
vurgulanmaktadır [2].  

 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre sorunlarının en önemli nedenlerinden biri enerji 

tüketimi ve enerji üretim sistemlerinde kullanılan yakıt türüne bağlı oluşan çevre kirliliği ve sera 
gazı emisyonlarındaki artışlardır. Nüfus artışı, nüfus artışına bağlı sanayileşme ve çarpık 
kentleşme çevre sorunlarının temelini oluşturmaktadır.  

 
Türk sanayisi, ağırlıklı özel sektör faaliyetlerinden oluşmaktadır. Son yıllardaki 

özelleştirmeler neticesinde kamu sektörünün imalat sanayi içindeki payı azalmaya devam 
etmektedir. Demir-çelik, çimento, gıda, kâğıt, otomotiv, tekstil sektörlerinde özelleştirme 
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Özelleştirme sonucunda kullanılmakta olan eski teknolojiler terk 
edilerek yerine çevreye duyarlı teknolojiler getirilmektedir. 

 
Sanayi tesisleri; endüstrinin yoğunlaşması, sanayideki yer seçimindeki yanlış tutum ve 

şehirlerin plansız büyümesi gibi nedenlerden dolayı daha önce şehirlerin dışında yer alırken bugün 
şehirlerin içinde kalmıştır. Günümüzde, sanayi bölgelerinde gelişigüzel yatırım isteklerinin önüne 
geçmek için girişimciler organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi siteleri (KSS) ile 
yönlendirilmektedirler. 

 
Sanayileşme denilince akla ilk olarak üretim yapmak yani kaynak tüketmek gelmektedir. 

Sanayide girdi olarak büyük oranda doğal kaynaklardan sağlanan ham maddeler kullanılmaktadır. 
Bazı ara ürünler ve tüketim sonrası geri kazanılan artıklardan da yararlanılmaktadır. Bir maden, 
sanayi girdisi oluncaya kadar arama, tespit, hazırlık çalışmaları, yer altından çıkarma, 
zenginleştirme ve metalürji gibi işlemlerden geçmektedir. Madenler, metaller gibi endüstriyel ham 
maddeler olabildiği gibi kömür, petrol, uranyum gibi enerji ham maddeleri de olabilmektedir. 
Bunların elde edilmesi aşamalarının her birinde su, hava ve toprak kirliliği gibi çevre sorunları 
meydana gelebilmektedir. 
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Üretim sırasında kömür, doğal gaz, elektrik ve petrol gibi enerji kaynaklarını yoğun kullanan 
demir-çelik sanayi, en fazla enerji tüketen sektörlerin başında gelmektedir. Demir ve çelik 
üretiminde kullanılan kömür, demir cevheri peletleri, parçacıklar ve kireç gibi ham maddelerin 
kazılarak çıkarılması ve taşınmasında kullanılan enerji dahil ortaya çıkan CO2’de dahil olmak 
üzere, demir ve çelik sanayisinden kaynaklanan CO2 emisyonu, küresel CO2 emisyonunun 
yaklaşık %10’unu teşkil etmektedir. 

 
Çimento sektörü ise tüm sanayi alt sektörleri içerisinde, en fazla enerjiyi tüketen ve sera gazı 

emisyonları ile partikül madde yoğunluğunu artıran sektörlerden birisidir. Bu enerjinin tamamına 
yakını kömür, doğal gaz, elektrik ve petrol gibi fosil kaynaklı yakıtlardan karşılanmaktadır. Doğal 
olarak CO2 emisyonunun azaltılması, fosil kaynaklı yakıtların kullanımının azaltılmasını 
gerektirmektedir. Bu da enerji değeri olan katı ve tehlikeli atıkların ek yakıt olarak çimento 
fabrikalarında lisanslı kullanılması ile mümkün olabilecektir. 

 
Endüstriyel kaynaklı hava kirliliği; sanayi tesislerinde kullanılan düşük nitelikli yakıtlar ve 

çevreye duyarsız üretim tekniğinden kaynaklanmaktadır. Demir-çelik, çimento, kağıt ve kağıt 
hamuru, seramik, cam, tekstil, gıda, otomotiv, petro-kimya ve temel kimyasallar gibi enerji yoğun 
sektörlerde büyük emisyon azaltma gayretleri sarf edilmiş olmasına rağmen, uluslararası rekabetin 
bu sektörlerde yoğun olması ve yüksek maliyetleri de beraberinde getirmesi nedeniyle, birçok 
sanayi sektöründe emisyon sınır değerlerinin altına bir türlü inilememektedir.  

 
Sanayileşme ile birlikte artan nüfus ve buna bağlı artan yapılaşma; sanayi-konut yerleşiminin 

iç içe olması sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Neticede kent içi ulaşım yolları yetersizleşmiş, 
otopark sorunu artmış ve yeşil alanlar yetersiz kalmıştır. Bu bağlamda, sanayinin ilk gelişim 
evresinde gecekondulaşmanın yüksek boyutlara ulaştığı, hızlı kentleşme ile birlikte endüstriyel ve 
evsel atık su miktarının da aynı oranda arttığı görülmüştür. Önemli miktarda endüstriyel atık su 
boşaltan sanayi sektörleri; gıda, içki, maden, cam, tekstil, petrol, deri, kâğıt, kimya, otomotiv ve 
imalat sanayileri ile sanayi bölgeleri, metalürji tesisleri ve diğer endüstriyel nitelikli atık su deşarj 
eden tesislerdir. Bu kaynaklardan boşaltılan atık suların verildiği alıcı ortam bazen bir dere, 
akarsu, göl ya da deniz olabilmektedir. Sanayi işletmelerinin arıtmadan bıraktıkları atık sular su 
kirliliğine yol açarak tehlike yaratmayı sürdürmektedir. 

 
Birçok şehirde küçük ve orta ölçekli endüstrilerin neden olduğu endüstriyel kirlilik evsel atık 

sular ile karışmaktadır. Bu yüzden de evsel atık suyun kalitesi etkilenmekte, arıtma tekniklerinin 
farklı olmasından dolayı arıtma maliyeti olumsuz yönde etkilenmektedir. Ağır metaller gibi kalıcı 
kirleticiler, arıtma çamurunda birikip, çamur yönetimini zorlaştırmakta ve arıtma çamurunun 
tarımda kullanılmasını güçleştirmektedir.  

 
Endüstriyel atık sular, civa, kurşun, krom ve çinko gibi ağır metaller içermektedir. 2004 

yılında yapılan imalat sanayi atık envanteri anketi kapsamındaki 4 030 işyeri toplam 1,145 milyar m3 
atık su deşarj ederken, bunlardan 2 112’si yılda 760 milyon m3 sanayi atık suyunu arıtmadan alıcı 
ortamlara deşarj etmektedir. Sanayi tesislerinden 1 918’i ise 385 milyon m3 atık suyu arıtarak alıcı 
ortamlara deşarj etmektedir. Bu sonuçlardan imalat sanayi kaynaklı atık suyun yaklaşık yüzde 
66’sının hiç arıtılmadan alıcı ortama verildiği gözlenmektedir. Ayrıca TÜİK’in 2004 yılında 
gerçekleştirdiği son İmalat Sanayi Anketi’ne göre, 17,5 milyon ton endüstriyel katı atık 
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üretilmiştir. Üretilen endüstriyel katı atığın %8’i geri kazanılmış, %45’i satılmış ya da hibe 
edilmiş, %47’si bertaraf edilmiştir [32].  

 
Sanayi tesislerinden ya da yerleşim yerlerinden kaynaklanan katı atıkların yeniden 

kazanılması konusunda yerel yöneticilerin ve halkın bilinçli olmaması, önemli ölçüde bir ekonomi 
kaynağının değerlendirilememesi anlamına gelmektedir. Kimi belediyelerde başlatılan pilot 
çalışmalar, henüz ülke geneline yaygınlaştırılamamıştır. Türkiye’de katı atık sorununa çözüm 
olarak en sık başvurulan yöntem, çöplerin uygun görülen bir alana yığılarak vahşi depolanmasıdır. 
Düzenli depolama, kompostlaştırma, yakma ya da geri kazanma yöntemleri yaygın değildir. Çöp 
depolama alanları için yer seçimi de her zaman önemli sorunlardan biri olarak göze çarpmaktadır.  

 
Büyük şehirlerde birçok fabrikanın dış görünüşü, çıkardıkları duman tabakaları, sıvı ve katı 

atıklar, hurda yığınları ve gelişigüzel atılmış çöp depoları da görüntü kirliliğine neden olmaktadır. 
Ayrıca sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde gürültü kirliliği de önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

 
OSB modeli ülkemizin planlı kalkınma anlayışı içerisinde takip ettiği bir sanayileşme şekli 

olduğu gibi sanayileşmenin çevreye vereceği zararları en aza indirebilmek amacıyla uygulanan bir 
modeldir. OSB’de çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yer aldığından dolayı atık 
türleri de farklılık göstermektedir. OSB’nin sadece yüzde 14'ünde arıtma tesisi olmakla birlikte, 
bunların da arıtma tesisleri ya yetersiz çalışmakta ya da hiç kullanılmadan alıcı ortama deşarj 
yapılmaktadır. Pek çok değişik sektörü barındıran OSB’den çıkan atık sular verildikleri dere, 
nehir, göl vb. gibi alıcı ortamları kısa sürede kirletmekte ve bu suların geçtiği yerlerdeki tarım 
alanlarının zarar görmesine ve yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır.  

 
Tablo 19   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kredi Desteği ile Tamamlanmış OSB, KSS, EB ve TG 
Bölgeleri   
 

Sanayi 
Alanları 

Faaliyette Olan 
(adet) 

Arıtma Tesisi Sayıları (adet) 

OSB   
 107 

47    (27 OSB kendisinin, 20 
OSB Belediye arıtma tesisine 
bağlı) 

 
KSS 

 
416 

KSS’ler kurulu bulunduğu 
Belediyelerin kanalizasyon 
şebekelerine bağlıdır. 

EB 1  (Ceyhan Enerji EB)  

TGB  28    (10 TGB’nin 
altyapı çalışmaları 
devam ediyor) 

 

                                                    Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,2008. 
           

           Not: EB: Enerji bölgeleri, TGB: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri. 
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OSB’de özellikle deri, tekstil, süt ve mamulleri peynir altı suyu ve zeytin karasuyu gibi son 
derece kirli ve yağlı endüstriyel atık suların modern arıtma tesislerine verilmesine rağmen 
sanayicilerin yüksek bulduğu işletim maliyetlerinden dolayı atık suların yeterince arıtılmadan 
deşarjı yapılmaktadır.   

 
Dünyada her alanda olduğu gibi sanayide de rekabetin şiddeti ve şartları değişmektedir. 

Verimliliği artırmak, yenilikler yapmak, farklılaşmak, markalaşmak hayatta kalabilmenin ön 
koşulu haline gelmiştir. 

 
Verimlilik ve tasarruf birbirleri ile iç içe olmasına rağmen, karıştırılmaması gereken 

kavramlardır. Enerji verimliliği, yaşam standardı, hizmet ve üretim kalitesi ile miktarında düşüşe 
yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması, aynı işi daha az zamanda daha az enerji kullanarak 
yapmaktır. Enerji kaynaklarının korunması bakımından enerjinin ekonomik ve yüksek verimlilikte 
üretilmesi ve enerji kullanımında verimliliğin artırılması, dünyanın maruz kaldığı kirlenme, 
küresel ısınma ve gaz emisyonları gibi zararların en düşük seviyede kalmasını sağlayacaktır. 
Bunun sonucunda enerji güvenliği arttırılarak, enerji yatırım ihtiyaçlarımız ve ithalat 
bağımlılığımız azalacak, ekonomik büyümenin iyileştirilmesine ve çevrenin korunmasına önemli 
katkılarda bulunulacaktır. 

 
Türkiye’nin sanayi sektörü, enerji tüketimi yoğun bir sektör olup, 2006 yılı içerisinde 

tüketilen 77,3 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) toplam nihai enerjinin yaklaşık %40’ı sanayi 
tarafından tüketilmektedir. Herhangi bir ülke için bu değerin yüksek olması, o ülkenin 
sanayileşmekte olan bir ülke olduğu anlamına gelebileceği gibi sanayisinin enerji yoğun bir yapıda 
olduğu anlamına da gelebilir. Gelişimini tamamlamış Avrupa ülkelerinde bu değerin %25-30 
civarında olduğu, OECD ülkeleri ortalamasının %19, Japonya için %9 olan enerji yoğunluğunun 
Türkiye için %38 olması, Türk sanayisinin enerji yoğun bir yapıya sahip olduğunun ve enerjinin 
yeterince verimli kullanılmadığının bir göstergesidir [33]. 

 
Günümüzde endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği bilincini oluşturmak, enerji tasarrufu 

odaklarını, miktarlarını tespit etmek ve etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı 
olmak amacıyla izleme, kontrol ve benzeri enerji yönetimi uygulamaları, yalıtım, yanma kontrolü, 
atık ısı kullanımı, aydınlatmada gün ışığından daha fazla yararlanma ve yüksek verimli armatür 
kullanımı, kompanzasyon, elektrik motorlarında değişken hız sürücüsü uygulamaları gibi az 
yatırımlı önlemlerle %10’lar mertebesinde enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 

 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tüketicilerin enerjiyi verimli kullanan alet ve makineler 

konusunda bilgilendirilmeleri için söz konusu cihazların üzerine görünür şekilde etiketlerin 
konulması zorunlu kılınmıştır. Türkiye’de tüketicilerin enerji verimliliği konusunda 
bilinçlendirilmesi ile enerji verimliliği ve etiketleme konusunda 12 adet AB direktifi 
uyumlaştırılarak Türk hukuk sistemine kazandırılmıştır. Bu bağlamda, bazı elektrikli ev aletlerinde 
enerji verimliliğine yönelik etiketleme standartlarına dair bir dizi yönetmelik yayımlanmıştır [33].  
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3.3.2.3 Enerji  
 
Enerji, yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli temel ihtiyaçlardan biridir. Isıtmada, 

aydınlatmada, elektrikli aletlerin çalıştırılmasında, taşımacılıkta, sanayide vb. birçok alanda enerji 
kullanılmaktadır. 

 
Türkiye 2005 yılında, dünya geneline benzer bir şekilde birincil enerji tüketiminin büyük 

bölümünü sırasıyla petrol, doğal gaz ve kömür (taş kömürü ve linyit) kaynaklar yoluyla 
karşılamıştır. Yenilenebilir kaynaklardan (hidrolik ve diğer kaynaklar) üretilen enerji ise toplam 
ihtiyacın %11’ine denk gelmiştir. 

  
Türkiye’nin son yıllarda nüfus ve kalkınma alanında kaydettiği gelişmeler enerji tüketimine 

de yansımıştır. Son 15 yılda ülkemizde enerji talebi yıllık ortalama %3,7; elektrik talebi ise 
%7,2’lik artış göstermiştir. 2004 yılında 90,1 MTEP olan birincil enerji tüketiminin 2020 yılına 
kadar 2,5 kat büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

 
Geleceğe yönelik gelişme ve bu gelişmenin sürdürülebilir olması artan nüfusun artan 

gereksinimlerine uygun oranda enerjinin varlığına, güvenli ve sağlam kaynaklardan elde 
edilmesine bağlıdır. 

 
Dünya’da kullanılan enerji kaynakları fosil yakıtlı ve yenilenebilir alternatif enerji kaynakları 

olmak üzere ikiye ayrılır. Başlıca fosil yakıtlı enerji kaynakları; petrol, doğal gaz, kömür, asfaltit 
ve diğer fosil yakıtlı kaynaklardır. Güneş, rüzgar, dalga, biyokütle, hidrojen enerjileri ile jeotermal, 
hidrolik ve nükleer enerji yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarını oluşturmaktadır.  

 
Enerji, giderek pahalılaşan işgücü, sermaye ve toprak gibi üretim faktörleri arasında yerini 

alarak yüzyılımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ihtiyacın 
karşılanması bir üretim süreci gerektirmektedir. Bütün üretimlerde olduğu gibi cinsi ne olursa 
olsun, enerji üretim sürecinin de çıktıları ve atıkları mevcuttur. 

 
Dünya Enerji Komitesi’nin belirtmiş olduğu gibi, “riski olmayan hiçbir enerji kaynağı 

bulunmamaktadır” [34].  Bir ülkeye en uygun enerji kaynak veya kaynaklarını belirlemek için 
öncelikle, o ülkenin mevcut ve nüfus artışı da göz önünde bulundurularak gelecekteki enerji 
ihtiyacını, kaynaklarına göre ülkenin enerji üretim potansiyelini, kaynakların temiz ve 
yenilenebilir olma özelliklerini, enerji üretim teknolojileri ve ekonomisi ile özellikle çevreye 
verdiği zararları iyi bilmek gerekmektedir.  

 
Özellikle ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmayı da içeren sürdürülebilir bir yaşam kalitesi 

için çevre faktörü önemlidir. Bu kalitenin sağlanmasında enerji politikalarının rolü oldukça 
fazladır. Diğer dünya ülkeleri gibi Türkiye’nin de enerji politikası “enerjiyi zamanında, yeterli, 
güvenli yollarla, asgari maliyetle ve çevresel etkileri göz önünde tutarak sağlamaktır” [35].  

 
Enerji Sektörünün Kaynaklar Bazında Çevreyi Etkileme Durumu 
Fosil Kaynaklı Yakıtlar 
Kömür, yerel bir kaynaktır ve işletilmesiyle katma değer oluşturur. Elektrik enerjisi 

üretiminde kwh başına ucuz bir ham madde olup diğer kaynaklara göre daha emniyetli 
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taşınabilmektedir. Bu gibi avantajlar, kömürü en çok kullanılan fosil enerji kaynağı haline 
getirmektedir. Ancak, fosil yakıtlar arasında çevreye en çok olumsuz etkisi bulunan yakıt türüdür. 

 
Enerji sektöründe kömür, termik santrallerde ham madde olarak kullanılmaktadır. Termik 

santral reaktöründe toz halindeki linyit kömürünün yanması sonucu kömürde bulunan mineral 
maddeler yanmayıp uçucu kül olarak reaktörü terk edebilmektedir. Reaktör çıkışında bulunan 
elektro filtreler normalde tozların %99,4’ünü tutabilmektedir. Elektro filtrelerle tutulamayan uçucu 
küller baca dumanı ile havaya yayılarak ağırlıklarına ve atmosferik olaylara göre bacadan itibaren 
belirli mesafelerde yere çökerler. Bu esnada içerdikleri kobalt (Co), kadmiyum (Cd), çinko (Zn), 
kurşun (Pb), bakır (Cu) gibi metal bileşikleri baca dumanındaki SO2 ve NOx gazlarının toksin 
etkisini artırır ve asit yağmurlarına dönüşmesinde katalizör etkisi gösterirler [36]. Yerli linyitlerin 
kükürt içeriklerinin yüksek ve ısıl değerlerinin düşük olması nedeniyle, linyite dayalı termik 
santrallerden kaynaklanan SO2 emisyonlarının yüksek olması durumunda Hava Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliğinde (HKKY) verilen sınır değerlerin aşılması, önlem alınmasını gerektiren 
en önemli çevre sorunlarından biri olarak karşımıza çıkabilmektedir. 

 
Baca gazı bileşenlerinin zamanla yere çökmesi, çevresindeki alanlarda toprak kirliliğine 

neden olabildiği gibi, yanma sonucu linyit kömüründe %35–55 oranında bulunan kül de toprak 
üzerinde depolanarak toprak kirliliği oluştururlar. Ayrıca, kömürün çıkarılması sırasında büyük 
alanlardan toprağın alınarak kömür olmayan alanlara yığılması da araziye zarar vermektedir [36]. 

 
Termik santrallerin soğutma sularını deşarj ettikleri su ortamındaki normal sıcaklık zamanla 

yükselerek, doğal halinden farklı yeni bir sıcaklık dengesi oluşur. Sıcaklık, sulardaki canlıların 
metabolizmaları üzerinde hızlandırıcı, kısıtlayıcı ve öldürücü etkilerde bulunmakta, sudaki 
çözünmüş oksijen konsantrasyonunun azalmasına neden olmaktadır [36]. 

 
Ülkemizde kömüre dayalı elektrik enerjisi üretimi toplam üretimin %20’sini, kurulu güç ise 

toplam kurulu gücün %21,5’ini oluşturmaktadır. Türkiye, zengin linyit kaynaklarına sahip olup, 
toplam linyit rezervi 9,3 milyar ton olarak tahmin edilmektedir. Ancak, Türkiye’de elektrik 
üretiminde kullanılan linyit kömürünün %50’den fazlası düşük kalorilidir (1 500 kcal/kg’dan az).  

 
Son yıllarda dünyada çevresel duyarlılıklarla sera gazı yaratan enerji kaynaklarından kaçınma 

yönündeki eğilimler kömüre dayalı üretim aleyhine kamuoyu oluşturmaktadır. Bu bağlamda Kyoto 
Protokolü gibi bazı uluslararası antlaşmalar da gündeme gelmiştir. Ancak Kyoto Protokolü 
Dünya’da en fazla sera gazı salımı yapan belli başlı ülkeler tarafından henüz imzalanmamıştır. 
Ülkemiz ise imzalama kararı almış olup, imzalama sürecini henüz tamamlamamıştır.  

 
Tablo 20’de 2004 yılında bazı ülkelerin birincil enerji tüketiminde kullandıkları kömür 

miktarları karşılaştırılmıştır.  
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Tablo 20    Bazı Ülkelerin Birincil Enerji Tüketiminde Kullanılan Kömür Miktarları 
 

ÜLKELER KÖMÜR (Milyon TEP) 

ABD 564,3 

Kanada 30,5 

Almanya  85,7 

Polonya 57,7 

Rusya Federasyonu 105,9 

Güney Afrika  94,5 

Avustralya 54,4 

Çin 956,9 

Hindistan 204,8 

Japonya 120,8 

Türkiye 23,0 

OECD Ülkeleri 1163,2 

Dünya Toplamı 2778,2 

                            Kaynak: Dünya Enerji Konseyi Dünya ve Türkiye Enerji İstatistikleri 

 
Türkiye, kömür tüketimi dünya toplamında sadece binde 8’lik küçük bir paya sahiptir. ABD 

ve Çin gibi Kyoto Protokolünü henüz imzalamamış ülkeler yanında Türkiye’nin kömür kullanımı 
çok düşük bir düzeydedir. Birincil enerji kaynakları bakımında fakir sayılan ülkemizde en önemli 
yerli kaynak olan linyit kömürünün enerji üretiminde değerlendirilmesinde yarar görülmektedir. 

 
Diğer taraftan sera etkisi yaratan gazların salımını azaltmaya yönelik Kyoto Protokolü’nün 

imzalanmasından sonra çevresel duyarlılıkların artması ve iklim değişikliği belirtilerinin de 
etkisiyle ya kömür kaynaklarının kullanımının kısıtlanması ya da çevre dostu teknolojilerin 
kullanımı olası görülmektedir.  

 
Petrol  
Ekonomide üretimden tüketime kadar pek çok sektörde kullanılan petrol ve ürünleri ülke 

ihtiyacının çok önemli bir kısmını karşılamaktadır. 2006 yılı sonu verilerine göre ülkemizin yıllık 
petrol tüketimi 30 milyon ton civarındadır. Mevcut rezervimiz ise yaklaşık 45 milyon ton 
civarında olup bu miktar ancak 1,4 yıllık tüketimimizi karşılayabilecek düzeydedir. 1980 yılları 
öncesi akaryakıt ithal eden ülkemiz, günümüzde 5 adet rafineri ile ham petrolü işlemektedir. Petrol 
taşınması, işlenmesi aranması ve kullanılması sırasında çevre kirliliğine yol açmaktadır.   
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                                                                     Kaynak: ETKB, 2006. 

Şekil 6   Türkiye’nin Petrol Rezerv Durumu 
 
Doğal Gaz 
Dünyada ve ülkemizde kullanımı hızla yayılmakta olan doğal gaz, diğer fosil enerji 

kaynaklarının yerini hızlı bir şekilde almaktadır. Dünyada doğal gaz kullanımının yaygınlaşmaya 
başlaması 1960’lara dayanmaktadır. 

 
Dünya toplam doğal gaz tüketimi 2006 yılında %2,5 artmıştır. 2020 yılında tüketimin 4,72 

trilyon m3 e ulaşacağı tahmin edilmektedir. AB ülkelerinde 2006 yılında yüksek fiyatlar ve görece 
ılıman bir iklim yaşanmış olması nedeniyle doğal gaz tüketim miktarı düşerken, Çin ve Rusya’da 
artmıştır. Dünya çapındaki artışın %40’ı Rusya’dan kaynaklanmıştır. Doğal gaz üretimi ise 2006 
yılında %3 oranında artarken, Rusya yine en büyük doğal gaz üreticisi olma konumunu 
sürdürmüştür. Mevcut rezerv ve üretim trendine göre dünya doğal gaz rezervleri için öngörülen 
ömür yaklaşık 67 yıldır. 

  
Türkiye’de görünür doğal gaz rezervleri ve fiili üretimi sınırlıdır. Ancak TPAO son yıllarda 

arama ve üretim çalışmalarına önem vermeye başlamış olmakla birlikte, bu çalışmalar yeterli 
değildir. Doğal gaz kullanımını tüm ülkeye yaygınlaştırmak amacıyla doğal gaz dağıtım şebekesi 
bulunmayan kentlerin kent içi doğal gaz dağıtım lisansı ihale çalışmaları EPDK tarafından 
sürdürülmektedir. 

 
Alternatif birçok yakıta göre ucuzluğu, kullanım kolaylığı, stoklama sorununun olmayışı, vb. 

üstünlükleri doğal gaza talebi hızla artırmıştır. Doğal gazın ilk kullanıma başlandığı 1987 yılında 
522 milyon m3 olan tüketim 18 yıl içinde 51,5 kat aratarak 2005’te 26,865 milyon m3’e ulaşmıştır. 
Doğal gazın elektrik enerjisi üretiminde ve doğal gaz kullanımına yeni geçecek çok sayıda kent ve 
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sanayide daha yaygın biçimde kullanımının planlanmasından ötürü önümüzdeki yıllarda doğal gaz 
talebinin hızlı bir şekilde artması beklenmektedir. 

 
Ancak Türkiye, acil ihtiyaç durumunda devreye sokabileceği depolama tesislerine sahip 

değildir. Kış aylarını sıfır depo ile geçirmektedir. Bu durumda kaynak çeşitlendirilmesinin 
sağlanması ve yer altı depolama projelerine hız verilmesi önem kazanan konulardandır. En yaygın 
uygulama eski gaz sahalarına depolama şeklindedir. Gelişmiş ülkelerde tüketimin en az %10 unun 
depolandığı göz önüne alındığında günümüzde asgari 2,5 milyar m3 lük doğal gaz deposuna 
ihtiyacımız bulunmaktadır. 

 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları: 
Yenilenebilir enerji kullanımı; 
 

• Çevreyi korur, 
• Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde yeni teknoloji transferleri sağlanabilir ve yeni 

buluşlara kapı açar, 
• Enerji kaynaklarını çeşitlendirir. Böylece sadece bir enerji kaynağına bağlı kalınmadığı 

gibi, öz kaynakların korunmasını da sağlar. (Termik santraller düşük kapasitede çalıştırılarak 
kömür rezervinin uzun süreli korunması sağlanır), 

• Ekonomik gelişmeye paralel olarak sosyal gelişmeyi sağlar, 
• CO2 emisyon oranının düşmesini sağlar, 
• Yeni iş imkânları yaratarak ekonominin gelişmesini sağlar, 
• Isınmada kullanılan odun miktarını azaltarak ormanların tahribatını önler. Bu nedenle 

yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payının arttırılması büyük önem taşımaktadır. 
 

Güneş Enerjisi 
Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’li yıllardan sonra hız 

kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme 
göstermiş, güneş enerjisi çevresel açıdan temiz bir enerji kaynağı olarak kabul edilmiştir [37]. 

 
Güneş enerjisi görüntü kirliliği dışında çevre kirliliğine yol açmayan, tükenmez bir enerji 

kaynağıdır. Son yıllarda görülen yakıt fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle birkaç yıl öncesine 
kadar ekonomik görülmeyen güneş enerjisi, bazı kullanım alanlarında oldukça ekonomik duruma 
gelmiştir. Petrol ve kömür gibi birincil enerji kaynaklarına alternatif olarak güneş enerjisi çok 
umut vericidir [37]. 

 
Güneş enerjisinin günümüzde önem kazanan uygulamaları; oldukça yaygınlaşan güneşli su 

ısıtıcılarının dışında, güneşle ısınan binaların yapımı, güneş enerjisinin elektriğe çevrilmesi, güneş 
enerjili su pompalarının tarımsal sulamada kullanılması, geleceğin yakıtı olan hidrojenin sudan 
üretiminde güneş enerjisinden yararlanılması biçiminde sıralanabilir. Ayrıca güneş enerjisinin 
kullanıldığı alanlara hesap makineleri, radyo, TV ve uydu alıcıları, radar ve meteoroloji 
istasyonları, havaalanları ve helikopter pist ışıklandırmaları, denizcilik uygulamaları, mobil 
telefonlar, karavanlar, sokak ve bahçe aydınlatmaları ilave edilebilir [37]. 

 
Güneş enerjisinin avantajları arasında; doğrudan güneş enerjisini kullanması, doğal ısıtma ve 

soğutma sistemleri kullanarak binaların gereksiz ve aşırı ticari enerji tüketimlerini önlemesi, doğal 
ve sağlığa zararsız malzemeler kullanılması, elektrik şebekesinin ulaşımının zor olduğu yerleşim 
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bölgelerindeki enerji ihtiyacının karşılanması, sürekli olması, ekonomik olması ve dışa bağımlı 
olmaması sayılabilir [37]. Güneş enerjisinin dezavantajları, güneş panelleriyle olası görüntü 
kirlilikleri, ilk yatırım maliyetinin çok yüksek olması ve güneş pillerinin düşük verimle 
çalışmasıdır.  

 
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok 

ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut 
bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden 
yararlanarak Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından yapılan çalışmayla tespit edilmiştir. 
Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama 
toplam ışınım şiddeti 1 311 kWh/m²-yıl  (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. 
Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri ise Tablo 21’de 
verilmiştir. 
 
Tablo 21   Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli 
 

AYLAR AYLIK TOPLAM GÜNEŞ 
ENERJİSİ 

(Kcal/cm2-ay)             (kWh/m2-            
                                                ay) 

GÜNEŞLENME 
SÜRESİ 

(Saat/ay) 

OCAK 4,45 51,75 103,0 
ŞUBAT 5,44 63,27 115,0 
MART 8,31 96,65 165,0 
NİSAN 10,51 122,23 197,0 
MAYIS 13,23 153,86 273,0 
HAZİRAN 14,51 168,75 325,0 
TEMMUZ 15,08 175,38 365,0 
AĞUSTOS 13,62 158,40 343,0 
EYLÜL 10,60 123,28 280,0 
EKİM 7,73 89,90 214,0 
KASIM 5,23 60,82 157,0 
ARALIK 4,03 46,87 103,0 
TOPLAM 112,74 1311 2640 
ORTALAMA 308,0cal/cm2-gün 3,6 kWh/m2-gün 7,2 saat/gün 

                                                                                                                    Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü. 

 
Türkiye'nin en fazla güneş alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz 

Bölgesi izlemektedir (Şekil 7). Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi değerlerinin 
bölgelere göre dağılımı da Tablo 22’de verilmiştir. 

 
Ancak, bu değerlerin, Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan 

çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 yılından bu yana EİE ve DMİ,  güneş enerjisi değerlerinin daha 
sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Devam 
etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski 
değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir.  
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Kaynak: EİE. 

Şekil 7   Türkiye’nin Güneş Enerjisi Atlası 
 

 

 

Tablo 22 Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı 
 

BÖLGE 
TOPLAM GÜNEŞ 

ENERJİSİ 
(kWh/m2-yıl) 

GÜNEŞLENME 
SÜRESİ (Saat/yıl) 

G.DOĞU 
ANADOLU 1460 2993 

AKDENİZ 1390 2956 
DOĞU 
ANADOLU 1365 2664 

İÇ ANADOLU 1314 2628 

EGE 1304 2738 

MARMARA 1168 2409 

KARADENİZ 1120 1971 
                                                                    Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü. 
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Ülkemizde çoğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde kullanılmakta olan, güneş enerjisini ısı 
enerjisine dönüştüren sıcak su üretme sistemleridir. Halen ülkemizde kurulu olan güneş kolektörü 
miktarı yaklaşık 12 milyon m² olup, yıllık üretim hacmi 750 bin m²’dir ve bu üretimin bir miktarı 
da ihraç edilmektedir. Güneş enerjisinden ısı enerjisi yıllık üretimi 420 bin TEP civarındadır. Bu 
haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kolektörü üreticisi ve kullanıcısı durumundadır.  

 
Güneş kolektörlerinin ürettiği ısıl enerjinin birincil enerji tüketimimize katkısı yıllara göre 

değerleri Tablo 23’te yer almaktadır. 
 

Tablo 23 Güneş Kolektörlerinin Ürettiği Isıl Enerjinin Yıllara Göre Birincil Enerji 
Tüketimine Katkısı  
 

Yıl Güneş Enerjisi Üretimi (bin TEP ) 

1998 210 
1999 236 
2000 262 
2001 290 
2004 375 
2007 420 

                                                                            Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü 
 
Rüzgâr Enerjisi 
Rüzgârdan elde edilecek enerji tamamen rüzgârın hızına ve esme süresine bağlıdır. Rüzgâr 

enerjisinin desteklenmesinde, çevresel ve enerji üretimi hedeflerinin yanında endüstriyel ve 
ekonomik büyüme ve bunlara paralel olarak iş gücü yaratımı hedefleri de büyük önem 
taşımaktadır. Genel olarak, elektrik hizmet sektörünün merkezi yönetimin kontrolünde olduğu 
ülkelerde daha çok büyük/orta ölçekli rüzgar tarlalarının kurulması tercih edilirken, serbest piyasa 
ekonomisinin hâkim olduğu ülkelerde küçük ölçekli, bağımsız özel kullanımların yaygın olduğu 
görülmektedir. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretim sürecinin karbondan bağımsız olması, yani 
atmosfer kirliliğine sebebiyet vermemesi nedeniyle bu kaynak temiz enerji olarak 
nitelendirilmektedir. Rüzgâr enerjisi problemlerinin çevreye uyumlu, duyarlı gelişmelerinin 
sağlanmasında; yerel ve bölgesel fiziksel planlama çalışmaları, haritalar, arazi kullanım 
yaklaşımları, planlama ve tasarım kriterleri önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün 
en çok üzerinde durulan konu rüzgâr santrallerinin veya türbin gruplarının görsel etkisidir. Temel 
kriter, doğaya uyumlu, bütünleşmiş bir görsel etkinin oluşturulmasıdır. Rüzgâr enerjisinin 
desteklenmesindeki temel amaç, çevresel kaygılardan çok, enerji gereksinimini karşılamada 
kaynak çeşitliliğine gitmek ve yerel kaynaklardan yararlanmaktır [38]. 

 
Rüzgâr enerjisinin avantajları arasında; kararlı, güvenilir ve sürekli bir kaynak olması, dışa 

bağımlı olmaması ve gelişen teknoloji ile birlikte enerji birim maliyetlerinin düşmesi sayılabilir. 
Rüzgar türbinleri için geniş alanların ve sürekli rüzgar alan bölgelerin gerekmesi, görsel ve estetik 
olarak olumsuz olmaları, gürültülü çalışmaları, kuş ölümlerine neden olmaları, radyo ve TV 
alıcılarında parazitlenme yapmaları rüzgar santrallerinin dezavantajlarıdır.  
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Rüzgâr enerjisinin dünya elektrik üretimindeki payı oldukça sınırlıdır. Rüzgâr, gerek rüzgara 
bağlı olarak sürekli enerji üretememesi, gerekse kapasite faktörünün düşüklüğü nedeniyle diğer 
enerji kaynaklarına kıyasla sistem açısından daha az güvenilirdir. Bu nedenle rüzgâr santralleri 
ancak fosil veya hidroelektrik kaynaklarla desteklendiği sürece ekonomik olarak kullanılabilen bir 
enerji kaynağıdır. Ancak yine de dünyada ve ülkemizde rüzgâr enerjisine olan talep hızla 
artmaktadır (Şekil 8). Çok verimli bir rüzgar sahasında, örneğin bin megavatlık rüzgâr santralinden 
yılda elde edeceğimiz enerji 3,5 milyar kWh, aynı kurulu güçteki termik santralden elde edilecek 
üretim 6,5–7 milyar kWh, aynı güçte bir nükleer santralden elde edilecek üretimin ise 8 milyar 
kWh olduğu,  rüzgar santralleri ile emisyon salmayan temiz bir enerji elde edileceği 
belirtilmektedir. 

 

 
Şekil 8   Dünya’da Rüzgar Enerjisi Gelişimi 

 

AB başta olmak üzere önemli gelişmeler beklenen alanlardan birisi de denizlerdeki rüzgâr 
enerjisi üretimidir. Henüz maliyetleri kara sistemlerine göre daha yüksek de olsa,  kapasite 
kullanımının daha yüksek olması daha verimli üretim imkânı sağlamaktadır. Denizlerdeki rüzgâr 
enerjisi konusundaki araştırmalara bilim adamlarımızın, enstitülerimizin ve özel sektörümüzün 
yeterli ilgiyi göstermedikleri gözlenmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için, denizlerdeki 
potansiyel rüzgâr atlası ile hem ülkemizde hem de Avrupa’da yayınlanmıştır. Bu alanda mevcut 
AR-GE ve devlet teşvik imkânları ile gelişmelerin hızlanması gerekmektedir. Türkiye Rüzgâr 
Atlası denizlerdeki potansiyelimizi de içerecek şekilde çıkarılmıştır (Şekil 9). Özellikle Çanakkale, 
İzmir, Hatay ve Mersin civarı kıyılarımızda ve açık denizde potansiyelin yüksek olduğu 
görülmektedir [35]. 
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Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli belirlenmiş kriterlerin ışığında rüzgar sınıfı iyi ile sıra dışı 
arasında 4 849,44 MW olarak belirlenmiştir. Bu araziler Türkiye toplamının %1,30’una denk 
gelmektedir [39]. 

 

 
Kaynak: EİE, 2006 

Şekil 9 Türkiye Rüzgar Atlası, 1989 
 

Biyokütle Enerjisi 
Biyokütle; elektrik ve diğer enerji şekillerinin üretiminde kullanılan, yenilenebilen ve önemi 

gittikçe artan bir kaynaktır. Biyokütle, güneş enerjisinin depolandığı organik madde olarak tekrar 
enerjiye dönüştürülebilir. Biyokütle yakacakları, biyo-yakacak, katı, sıvı ya da gaz olarak 
biyokütle kaynağından elde edilebilir. Tarımsal bitkiler ve atıklar, endüstriyel odun ve tomruk 
atıkları, çiftlik hayvanı atıkları ve yöresel organik madde atıkları biyokütle kaynaklarıdır [40]. 

 
Biyokütle yakıtları hemen hemen hiç sülfür emisyonları üretmezler, asit yağmurlarını 

azaltırlar, atmosferik karbonun döngüsünü sağlarlar ve küresel ısınmayı azaltırlar. Atmosfere 
salınan CO2 miktarı, biyokütlenin büyüme sürecinde alınan miktarına eşittir. Biyokütlenin yanması 
sonucu kömüre kıyasla daha az kül oluşur ve külün ortamdan uzaklaştırılması kolay ve ucuz olur, 
depolanma alanı gereksinimi azalır. Biyokütle külü tarım alanlarında toprak iyileştiricisi olarak 
kullanılabilir. Kışa dayanaklı enerji bitkileri geleneksel çiftçilik bahçelerine kıyasla daha az 
yetişme ortamı faktörleriyle yetinebilirler. Enerji bitkileri daha az gübreleme ve herbisit (bitkilere 
karşı zararlı ve etkili kimyasal maddeler, özellikle yabani otlarla mücadelede kullanılmaktadır) 
uygulaması gerektirirler ve yıl boyunca vejetatif büyüme (ağaç türlerinin kütük ve köklerinden 
sürgün gelişimi ile büyümesi) sağlarlar, toprak erozyonuna karşı koruma sağlayarak havza 
kalitesini artırırlar. Ayrıca yaban hayatını geliştirirler. Çöp toplama merkezlerinde oluşan metan 
emisyonlarının yararlı enerjiye dönüştürülmesi projeleri uygulanmaktadır [40]. 
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Jeotermal Enerji 
Jeotermal enerji yer kabuğunun derinliklerinden gelen, yenilenebilir ve temiz bir enerji 

kaynağıdır. Enerji değişim teknolojileri yardımıyla, sıcak su ve buhardan elektrik üretimi 
sağlanırken ısınma amaçlı da kullanılmaktadır. Jeotermal enerji yerinde kullanılabilen bir enerji 
kaynağıdır ve uzak mesafelere nakli sınırlıdır (en fazla 100 km civarında). Jeotermal enerji kısa 
mesafelere, yalıtkan borular içinde nakledildiğinden olumsuz çevresel etkisi yok denecek kadar 
azdır. 

 
Bugün jeotermal enerji kullanımı sonucunda, fosil yakıtların tüketimi ve bunların 

kullanımından doğan sera etkisi ve asit yağmuru gazlarının atmosfere atımından dolayı meydana 
gelen zararlı etkiler azaltılmıştır. Modern jeotermal santrallerde, yoğunlaşmayan gazları buharın 
içinden alıp, kullanılmış jeotermal akışkan ile birlikte yer altına geri veren reenjeksiyon sistemleri 
vardır. Bu jeotermal santraller ile jeotermal ısıtma sistemleri tarafından dışarı hiçbir şey atılmaz 
[41]. 

 
Jeotermal alanın özelliklerine ve kullanım amacına göre çevresel etkiler ile jeotermal alanın 

hazırlanması, kuyu açma ve testlerin yapımı ile işletimindeki çevresel etkilerdir [42]. Jeotermal 
enerjinin avantajları; çevre dostu olması, suyun ısıtılması ve buharlaştırılması için fosil enerjiye 
ihtiyaç duymaması ve doğal kaynaklar kullanıldığı için dışa bağımlı olmamasıdır. Hidrojen sülfür 
ve karbondioksit gibi gazların açığa çıkması nedeniyle reenjeksiyon gerektirmesi, jeotermal 
enerjinin dezavantajlarından biridir (Tablo 24). 

 
Jeotermal enerji kaynakları sıcaklıklarına bağlı olarak başta elektrik üretimi olmak üzere, 

ağırlıklı olarak ısıtmada (konut, sera, termal tesis ısıtması), endüstriyel uygulamalar, termal 
turizm-tedavi ve kültür balıkçılığında kullanılmaktadır. 

 
Türkiye'de bilinen 1000 dolayında sıcak su ve mineralli su kaynağı ile jeotermal kuyu 

mevcuttur. Sıcaklığı 40 °C'nin üzerinde olan jeotermal sahaların sayısı ise 170'dir. Bunların 11 
tanesi yüksek sıcaklıkta saha olup konvansiyonel olarak elektrik üretimine uygundur (Aydın-
Germencik 232 °C), Manisa-Salihli-Göbekli (182 °C), Çanakkale-Tuzla (174 °C), Aydın-Salavatlı 
(171 °C), Kütahya-Simav (162 °C), İzmir-Seferihisar (153 °C), Manisa-Salihli-Caferbey (150 °C), 
Aydın-Yılmazköy ( 142 °C) İzmir-Balçova (136 °C) İzmir-Dikili (130 °C).  

 
Türkiye'nin muhtemel jeotermal ısı potansiyeli 31 500 MW olarak tahmin edilmektedir. 2005 

yılı sonu itibariyle MTA tarafından yapılan jeotermal sondajlara göre muhtemel potansiyelin 2 924 
MW'ı görünür potansiyel olarak kesinleştirilmiştir. Türkiye'deki doğal sıcak su çıkışlarının 600 
MW olan potansiyeli de bu rakama dahil edildiğinde toplam görünür jeotermal potansiyel 3 524 
MW’a ulaşmaktadır. 
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Tablo 24   Türkiye’de Jeotermal Enerjinin Mevcut Durumu 
 

DEĞERLENDİRME KAPASİTE 
Jeotermal merkezi ısıtma  
(şehir, konut, termal tesis, sera 
v.b.) 

103 000 KONUT EŞDEĞERİ (827 
MWt) 

Kaplıca kullanımı 215 KAPLICA (402 MWt)  
Toplam doğrudan ısı 
kullanımı 

1 229 MWt  

Elektrik üretimi - 20 MWe'lik Denizli-Kızıldere santrali 
işletiliyor. 
- Aydın-Salavatlı'da 7,9 MWe Binary 
Cycle jeotermal elektrik üretim santrali 
kurulmuş olup Mart 2006'da üretime 
başlamıştır.  
-Aydın-Germencik'te 25/40/(100) 
MWe kapasiteli jeotermal elektrik 
üretim santrali inşaatı devam 
etmektedir.  
- Kızıldere Jeotermal Santralinin atığı 
olan 140 °C’lik jeotermal sudan 5,5 
MWe kapasiteli bir jeotermal elektrik 
santrali inşaatı başlamıştır. 
- Çanakkale-Tuzla jeotermal alanında 
7,5 MWe kapasiteli bir jeotermal 
santral kurulması için üretim lisansı 
alınmıştır.  
- 10 MWe kapasiteli Simav Jeotermal 
Elektrik Üretim Santrali ise proje 
aşamasındadır.  

Karbondioksit üretimi 120 000 ton/yıl 
 
 

 
 

Şekil 10   Türkiye’de Jeotermal Potansiyel Oluşturan Sahaların Yüzde Oranları 
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Hidrolik ve Hidrojen Enerjileri 
Hidroelektrik enerji, termik ve nükleer santraller gibi ısınmış su, hava emisyonları, kül ve 

radyoaktif atıklara neden olmayan önemli bir alternatif enerji kaynağıdır. Hidroelektrik enerji 
kaynakları özellikle havaya “0” emisyon vermeleri bakımından ele alındıklarında çevre dostu 
sistemler olarak değerlendirilmekte, birçok çevreci gönüllü kuruluş tarafından da büyük destek 
görmektedirler.  

 
Hidroelektrik enerjinin avantajları arasında; kirlilik oluşturmaması, pik enerji ihtiyacında çok 

hızlı devreye girmesi, acil durumlarda hızla devreden çıkarılabilmesi, dışa bağımlı olmaması ve 
sadece enerji amaçlı değil, sulama-taşkın amaçlı olarak da kullanılabilmesi sayılabilir. Yatırım 
maliyetlerinin fazla olması, toplam inşaat süresinin uzun olması, tarıma elverişli arazilerin, 
yerleşim yerlerinin veya tarihi öneme haiz bölgelerin su altında kalması ve yağışlara bağlı olarak 
olumsuz etkilenmesi hidrolik enerjinin dezavantajları arasında sayılabilir. 

 
Enerjinin ülke ekonomisindeki önemi ve çevrenin korunması göz önünde bulundurulduğu 

zaman, hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu enerji üretim santralleridir [43]. Ayrıca 
hidroelektrik santrallerin diğer santral türlerine göre bazı avantajları vardır. Bunlar: 

• Hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Tesisin yapımından önce 
faydalanılamayan su, santralle birlikte ülke ekonomisine katılmaktadır. Ayrıca hidroelektrik 
santrallerin kuruluş, işletme, onarım maliyetleri dışında, ham madde masrafı bulunmamaktadır. 

• Enerji üretiminde kullanılan yöntem çevre ile dosttur. Üretim aşamasında çevreye zararlı 
hiçbir atık oluşmaz. 

• Biriktirmeli hidroelektrik santraller enerji talebindeki değişmelere kısa zamanda ayak 
uydurabilirler. 

 
Termik santraller meydana getirdikleri CO2 emisyonları ve bu gazın küresel ısınmaya olan 

etkileri nedeniyle son 10 yılda oldukça gündemdedir. Termik santraller ve nükleer santrallerin 
devreye sokulup çıkarılmaları uzun zaman almakta ve bu süre zarfında elektrik üretimine 
katılamayan enerji boşa harcanmaktadır. Bu nedenle biriktirmesiz hidroelektrik santraller ve 
termik vb. santraller devamlı çalıştırılırken, biriktirmeli hidroelektrik santraller çalışmakta olan 
santrallerin ürettiği elektrikten daha fazla talep geldiğinde devreye sokulurlar [44]. 

 
Hidroelektrik enerji üretiminin doğal, tarihi ve kültürel varlıklar ve sosyoekonomik çevre 

üzerinde boyutları projeden projeye değişen etkileri mevcuttur. Barajlı projelerde etki çoğunlukla 
su altında kalan taşınmazlar ve yöre halkının yeniden iskanı, orman varlığının azalması, nadir ve 
nesli tehlikedeki bitki ve hayvan türleri konularında ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, tesislerin 
yer seçiminde titiz davranılmaması çevresel açıdan hassas yörelerde birçok projenin iptalini 
gündeme getirebilmektedir. Karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de uzun tünel alternatifleri ve 
baraj yapısından santrale kadar olan nehir kesitine yeterli miktarda su bırakılmamasıdır. Bu güne 
kadar, özel sektör tarafından başvurulan kurulu gücü düşük çok sayıda ardışık HES olması ve 
bunların kümülatif etkilerinin değerlendirilememesi nedeniyle uygulamada ciddi sorunlar 
yaşanabilecektir.  

 
TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun Artvin’de yaptığı incelemelerde, Çoruh Nehri 

üzerinde kurulan enerji amaçlı Borçka ve Deriner barajları yerinde incelenerek önceki paragrafta 
bahsedilen çevresel etkiler değerlendirilmiştir. 
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HES fizibilite raporlarının tamamı ÇED prosedürüne tabi olmaksızın EPDK’dan lisans 
almakta, kurulu gücü yüksek olan ve ÇED’e tabi olan tesisler için ÇED prosedürü lisans 
alınmasından sonra başlamaktadır. ÇED aşamasında fizibilite raporlarında öngörülemeyen 
etkilerin ortaya çıkması ise ciddi zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. 

Artık büyük göllü barajlar yaparak verimli tarım alanları ve tarihsel dokuyu yok eden elektrik 
üretimi yerine, küçük kapasiteli çok sayıda hidroelektrik santraller tercih edilmekte ve 
önerilmektedir [45]. 

 
Hidroelektrik santrallerin üretimi, yağış koşullarına bağımlı olduğundan her yıl toplam üretim 

içindeki payı değişim göstermekle birlikte, Türkiye’de elektrik enerjisinin yaklaşık %20-30’u 
sudan üretilmektedir. 

 
Ülkemizin 2006 yılı başı itibariyle tespit edilen teknik ve ekonomik hidroelektrik enerji 

potansiyeli 129,9 milyar kWh’dir. Bu potansiyel; en az ilk etüt seviyesindeki hidroelektrik 
projelerle, istikşaf (ön inceleme), mastır plan, fizibilite (planlama-yapılabilirlik), kesin proje, inşa 
ve işletme aşamalarından oluşan 747 adet hidroelektrik projenin toplam enerji üretim kapasitesini 
ifade etmektedir. Ülkemiz 129,9 milyar kWh ekonomik olarak yapılabilir potansiyeli ile Avrupa 
ekonomik potansiyeli içinde yaklaşık %15 hidroelektrik potansiyeline sahip bulunmaktadır [37]. 

 
Hidrojen, doğada serbest halde bulunmaz, bileşikler halinde bulunur. En çok bilinen bileşiği 

sudur. Hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde, atmosfere atılan ürün sadece su 
ve/veya su buharı olmaktadır. Hidrojen petrol yakıtlarına göre ortalama 1,33 kat daha verimli bir 
yakıttır, bilinen en hafif gazdır ve yanıcı özelliğe sahiptir. En önemli özelliği yanarken, diğer 
yakıtların çıkarttığı karbondioksit gibi zararlı gazları çıkarmaması ve geriye sadece saf su 
bırakmasıdır. Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su buharı dışında çevreyi kirletici ve sera 
etkisini artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde üretimi söz konusu değildir. 

 
Hidrojen gazı farklı yöntemlerle elde edildiği gibi su, güneş enerjisi veya onun türevleri 

olarak kabul edilen rüzgar, dalga ve biyokütle ile de üretilebilmektedir. Araştırmalar, mevcut 
koşullarda hidrojenin diğer yakıtlardan yaklaşık üç kat pahalı olduğunu ve yaygın bir enerji 
kaynağı olarak kullanımının, hidrojen üretiminde maliyet düşürücü teknolojik gelişmelere bağlı 
olacağını gösterir. 

 
Hidrojen hala kullanılan konvansiyonel yakıtlar gibi, motorlarda ya da buharlaştırıcılarda, ısı 

ve güç sağlamada yakıt olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca yakıt pillerinde oksijen ile kimyasal 
reaksiyona girerek elektrik üretiminde kullanılabilmektedir. Eğer normal yanma reaksiyon 
adımları gerçekleştiği takdirde, yüksek sıcaklıklarda hava azotu ile NOx bileşenlerinin oluşumu 
fosil yakıtlara göre oldukça önemli miktarlarda düşük olmaktadır. Tam tersine, konvansiyonel 
yakıtlar karbon içermekte ve böylece yanma sırasında CO2 açığa çıkmaktadır. Yerleşim 
bölgelerinde araçlardan kaynaklanan emisyonlar oldukça önemli miktarlarda olmaktadır. 
Hidrojenin araç ve elektrik üretimi uygulamalarında yakıt olarak kullanılmasının yararları oldukça 
açıktır. Yakıt olarak kullanımında, yüksek sıcaklık işlemlerindeki çok az miktarlarda üretilen 
emisyon hiç üretilmemektedir. Hidrojenin yaygın bir şekilde kullanılması ile oldukça belirgin 
kirlilik azalma etkileri olacağı bilinmektedir [46]. 
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Hidrojen karbon içermeyen bir yakıt olduğundan, fosil yakıtların neden olduğu türden bir 
kirliliğe yol açmaz. Hidrojen kullanım teknolojilerinin gelişmesi ve fosil enerji kaynaklarının yakıt 
hücresi gibi farklı teknolojilerle kullanılması halinde, fosil yakıtların çevresel zararları daha da 
azaltılabilecektir [37]. 

 
Nükleer Enerji 
Nükleer teknoloji, dünyanın elektrik gereksinmesinin %17’sini karşılamanın yanı sıra, tıpta 

ve endüstride kullanılan birçok izotopun üretilmesi ile de insanlığın hizmetindedir. Hem araştırma 
yapmak hem de tıpta ve endüstride kullanılan izotopları üretebilmek için 59 ülke toplam 273 
araştırma reaktörü işletmektedir. 

 
Bir nükleer reaktör, yakıtın hazırlanmasından radyoaktif atıkların saklanmasına kadar uzanan 

ve dikkatle örgütlenen bir teknoloji zincirinin temel halkasını oluşturur. Üstünlüğü, uzun vadeli 
programların uygulanmasına uygun olması ve gelecekte ona dayalı yeni organizasyonların 
yapılabilmesini mümkün kılmasıdır. Türkiye, nükleer enerji tartışmalarıyla Mersin'in Gülnar 
ilçesine bağlı Akkuyu'da yapılması düşünülen nükleer santralin ihale edilmesinin ardından 
tanışmıştır [37]. 

 
Nükleer enerji, içerdiği risk faktörleri ve atık sorunu nedeniyle üzerinde çok tartışılan ve 

toplum tarafından şüpheyle yaklaşılan bir konu olmuştur. BMİDÇS ve Kyoto Protokolü 
kapsamında önerilen bir araç olmamakla beraber, çevreye zarar veren CO2 ve NOx gazlarını 
salmayan tek olgun ve gelişmiş elektrik üretim teknolojisi olması nedeniyle, küresel ısınma ile 
mücadelede emisyonların azaltılması için IPCC 4. Değerlendirme Raporu’nda öne sürülen 
teknolojilerden en güçlü bir araç olarak gösterilmektedir.  

 
Nükleer elektrik tüketiminin toplam elektrik üretimi içinde payı, dünya ortalaması %17 

olmak üzere, Fransa’da %78, İsveç’te %50, İsviçre, G. Kore ve Slovenya’da %40, Almanya’da 
%28, Japonya’da %25, İspanya ve İngiltere’de %24, Amerika’da %20, Rusya’da %17 
civarındadır. Eski doğu bloğu ülkelerinden Litvanya’da ise bu değer %80 ile dünyadaki en yüksek 
düzeyine erişmiştir [47]. Ülkemizde ise bugüne kadar nükleer enerji üretimi bulunmayıp, 
santrallerin kurulmasına yönelik adımlar henüz atılmaya başlanmıştır.  

 
Nükleer enerji en yaygın olarak Fransa’da kullanılmakta olup üretiminin yüzde 78’ini bu 

enerji türünden karşılamaktadır. Buna karşılık, Fransa’da kişi başına düşen enerji tüketimi 10 bin 
kw/saatten daha fazla iken Türkiye’de bu değer 2 bin kw/saat seviyelerindedir.  

 
Türkiye’nin uranyum rezervi ortalama 8 400 ton olup bu rezerv dünya uranyum potansiyeli 

içinde %0,41 gibi çok küçük bir paya sahiptir. Türkiye, toryum madeni açısından oldukça zengin 
olup, 380 000 ton ile dünyadaki en zengin kaynaklara sahiptir. Toryum kaynaklarımızın dünya 
rezervleri içerisinde yaklaşık %21’lik bir payı bulunmaktadır (Tablo 25). Ancak toryumun elde 
edilmesinde bazı teknolojik güçlükler bulunması nedeniyle şu an için ekonomik görülmemekte 
ama bu büyük potansiyelin ilerideki yıllarda değerlendirilebileceği beklenmektedir. 
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Tablo 25 Dünyadaki Önemli Uranyum ve Toryum Rezervleri 
 

 
 
Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri Açısından Karşılaştırılması  
Enerji üretim sürecine bakıldığında aslında ham maddenin çevreden alındığı ve sürdürülebilir 

bir enerji üretiminin çevrenin mümkün mertebe daha az tahribine bağlı olduğu görülmektedir. 
Buna göre sürdürülebilir enerji üretimi için Tablo 26-A’dan da anlaşılacağı gibi önceliğin başta 
güneş olmak üzere yenilenebilir ve temiz kaynaklara verilmesi gerekmektedir.  

 
Tablo 26-A Enerji Üretim Sistemlerinin Çevresel Etkiler Açısından Kıyaslanması 
 

 İklim 
Değişikliği 

Asit 
Yağmuru 

Su 
Kirliliği 

Toprak 
Kirliliği 

Gürültü Radyasyon 

Petrol X X X X X - 
Kömür X X X X X X 
Doğal Gaz X X X - X - 
Nükleer - - X X - X 
Hidrolik X - - - - - 
Rüzgar - - - - X - 
Güneş - - - - - - 
Jeotermal - - X X - - 

Kaynak: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. 
 
Yukarıdaki tabloda enerji kaynaklarının çevreye olası etkileri özetlenmiştir. Tablo 26-B’de 

ise bu etkilerin neler olabileceği açıklanmıştır. Çevreye olumsuz etkisi olmayan hiçbir enerji 
kaynağı bulunmamaktadır. Bu olumsuz etkilerin karşılaştırılması tercih önceliğinin belirlenmesine 
yardımcı olabilmektedir. Tabloda nükleer enerjiye dair bilgilere yer verilmemiştir. Bunun sebebi 
Türkiye’de henüz nükleer enerjinin kullanılmamasıdır. Emisyon salınımının yok denecek kadar az 
olduğundan ve geleceğin enerji kaynağı olarak değerlendirildiğinden Türkiye’nin de bu konuya 
duyarsız kalması düşünülemez. 
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Tablo 26-B Enerji Kaynaklarının Görünen ve Potansiyel Çevresel Etkileri 
 

Enerji 
Kaynakları 

Hava Su Toprak Doğa ve Yaban 
Hayatı/Peyzaj 

-Yanma→ 
Artan düzeyde 
sera gazları→ 
İklimsel etkiler 

-Elektrik 
üretimi→ 
Termal 
sızıntılar 

-Madencilik 
faaliyetleri, 
santraller, boru 
hatları→ 
Çevreye 
yayılma→ 
Arazi 
kaynakları 
üzerinde 
baskılar 

-Fosil yakıt 
üretimi→ 
Doğal habitat 
bozulması, 
yüzey 
madenciliği için 
yaban hayatı ve 
doğal çevrenin 
tahribi 

-Yanma→ 
Partiküller, toz, 
SO2, H2S, NOx, 
CO, CO2, CH4 
ve ağır 
metallerin 
emisyonu 

-Madencilik 
faaliyetleri→ 
Su kaynakları 
üzerinde 
baskılar 

-Asitli 
bileşiklerin 
toprağa 
bırakılması→ 
Toprak 
asitliliğinin 
artması 

-Asitli 
bileşiklerin 
toprağa 
bırakılması→ 
Asitleşme→ 
Flora ve fauna 
üzerinde etkiler 

-Kömür 
madenciliği→ 
Asitli ve tuzlu 
sıvı maden 
atıkları→ Su 
kirliliği 

-Kömür 
madenlerinden 
katı atık ve kül 
birikimi→ Yer 
altı suyu ve 
toprak kirliliği 

-Petrol 
kazaları→ 
Yaban hayatı ve 
kıyı alanlarında 
tehdit 

Kömür 
yıkama→ Su 
kirliliği 

-Madencilik, 
elektrik üretimi, 
atık yığılımı ve 
ulaştırma→ 
Peyzaj üzerinde 
görsel etkiler 

-Gazın 
depolanması ve 
taşınması→ 
Sızmalar, 
patlamalar ve 
yangınlar 

-NOx, 
SO2emisyon→ 
Depolanması→ 
Suların 
asitlenmesi ve 
ötrofikasyonu 

Fosil Yakıtlar 

-Soğutma 
Kuleleri→ 
Mikroklimatik 
etkiler 

-Kömür 
depolama 
alanları→ Su 
kirliliği 
 

-Kömür 
madenciliği 
faaliyetleri→ 
Toprak 
çökmeleri 

Soğutma 
kuleleri ve 
iletim hatları→ 
Görsel etkiler 
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-Petrol 
dökülmeleri→ 
Su kirliliği 
-LPG’nin 
yanması→ Sıvı 
artıkların depo 
sorunu 

-Barajlar→ 
Mikroklimatik 
etkiler 

-Barajlar→ 
Hidrolojik 
çevrim, su 
kalitesi ve 
güvenilirliği 
üzerinde etkiler 

-Barajlar→ 
Seller 
vasıtasıyla 
toprağın verimli 
tabakasının ve 
ormanların yok 
olması 

-Seller→ 
Habitat 
değişiklikleri, 
balık göçleri 

-Baraj inşaatı→ 
Toprak kayma 
riskleri 

Hidrolik Enerji 

-Rezervuar 
yapmak 
amacıyla toprak 
hafriyatı→ 
CH4→ Küresel 
ısınma 

-Sel riskleri 

-Barajlar→ 
Erozyon ve 
sediment 
birikiminin 
hazırlanması 

Barajlar ve 
ilgili altyapı→ 
Görsel kirlenme 
ve peyzaj 
değişiklikleri 

Biyokütle 
yanması→ CO, 
VOC8, NOx ve 
partikül madde 
emisyonları 

Biyokütle 
dönüşümü→ Su 
kirliliği 

-Enerji 
santralleri, 
rüzgar çiftlikleri 
ve güneş 
parkları→ 
Arazi kullanımı 
üzerinde 
baskılar 

-Yenilenebilir 
kaynaklar→ 
Bazı habitat ve 
yaban hayatının 
zarar görmesi 

Diğer 
yenilenebilirler 
(Biyokütle, 
jeotermal, 
güneş, rüzgar 
vb.) 

Jeotermal 
enerji→ 
Havaya 
emisyonlar 

- Jeotermal 
enerji→ Suya 
emisyonlar 

-Fotovoltaiklerin 
parçalanması→ 
Toksik kirlenme 

-Rüzgar 
çiftlikleri ve 
güneş 
parkları→ 
Görsel kirlenme 

  Kaynak: Doktora tezi, Kent mekansal formunun enerji etkinlik analizi. 
 
Elektrik Enerjisi 
Genel enerji kavramı gibi elektrik kullanımı da, toplumsal gelişmişliğin genel kabul görmüş 

önemli ölçütlerinden biridir. Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme dünyada elektrik enerjisi talebini 
artırmaktadır.  
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Dünya ortalamasında enerji talebi 2003 yılı itibariyla 2,428 kWh olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye’de ise 1,653 kWh ile dünya ortalamasının oldukça altında kalmıştır [48]. Günümüzde ise 
2007 verilerine göre dünya ortalaması yaklaşık 2,71 kWh olmuştur [48]. 

 
2003 yılı sonu itibariyle, dünya elektrik enerjisi üretiminde fosil yakıtlar %66,4, hidrolik 

kaynaklar %15,9, nükleer kaynaklar  %15,8, katı biyokütle ve yenilenebilir kaynaklar %1,9’luk 
paya sahiptir. Son yıllarda çevresel duyarlılıklardaki gelişmelere de paralel olarak, gelişmiş 
ülkelerde enerji verimliliğini artıran ve enerji yoğunluğunu azaltan teknolojilerin kullanılması 
politikaları benimsenmektedir. Ayrıca yenilenebilir kaynaklara doğru hızlı bir yönelme olmaktadır. 
Henüz, biyokütle kaynaklarından yapılan üretimin düşük verimli ve yüksek maliyetli olduğu 
bilinmektedir [48]. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim yöntemlerine yönelik 
bilimsel çalışmalara ağırlık ve destek verilmesi gerekmektedir.  

 

Türkiye, 2006 yılında elektrik üretimini %43’lük payla doğal gaz, %27,7’lik payla kömür, 
%25,2’lik payla hidroelektrik, %3,9’luk payla petrol ürünleri ve %0,2’lik payla diğer yenilenebilir 
kaynaklardan elde etmiştir.  

 

2005 yılında, dünya geneline benzer bir şekilde birincil enerji tüketiminin büyük bölümü 
Türkiye’de de sırasıyla petrol, doğal gaz ve kömür (taş kömürü ve linyit) kaynaklarının 
kullanılması yoluyla karşılanmıştır. Son 15 yılda ülkemizde enerji talebi yıllık ortalama %3,7, 
elektrik talebi ise %7,2’lik artış göstermiştir (Şekil 11) [35]. 

 

Türkiye Birincil Enerji Arzı, 2005
90.3 MTEP

Hidrolik
4%

Doğal Gaz
28%

Petrol
34%

Linyit
13%

Diğer
7%

Taş Kömürü
14%

Kaynak: ETKB, 2007
 

Şekil 11   Kaynaklarına Göre Türkiye Birincil Enerji Arzı, 2005 
 

Birincil enerji arzında da Türkiye, dünya ülkelerindeki genel gidişatı takip etmekte ve yerli 
kaynaklara yönelim gittikçe artmaktadır. 2006 yılı itibariyle ülkemizde tespit edilmiş 129,9 Milyar 
kWh’lik ekonomik hidroelektrik potansiyelin %35’i devreye alınmış, %9’luk kapasiteye denk 
gelen bölümün ise ekonomiye kazandırılması yönünde inşaat çalışmaları devam etmektedir. 
Yaklaşık 22 Milyar kWh1 (2007 yılı elektrik tüketimimizin %11’i) olarak tahmin edilen ekonomik 
                                                 
1 10 000 MW ekonomik rüzgâr potansiyeli ve yıllık ortalama 2.200 saat çalışma süresi varsayımı ile 
hesaplanmıştır. Yıllık çalışma süresinin artması ve örneğin 3 000 saat olarak gerçekleşmesi durumunda 
ekonomik potansiyel değeri de 30 Milyar kWh’e kadar çıkacaktır. 
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rüzgâr potansiyelinin ise 2007 sonu itibariyle çok küçük bir bölümü devreye alınabilmiştir. 
Özellikle Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun devreye girmesiyle beraber önemli miktarda 
hidroelektrik, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynak potansiyelinin kullanıma alınmasına yönelik 
çalışmalar bulunmaktadır (Şekil 12). 

 
2004-2020 yılları arasını kapsayan, “Türkiye Birincil Enerji Arz Projeksiyonu” çalışması, 

2020 yılında birincil enerji talebinin 222,3 Mtep’e ulaşacağını göstermektedir. Bu değer 2004 yılı 
birincil enerji tüketimi olan 90,1 Mtep’in %150 fazlasıdır. Diğer bir ifadeyle birincil enerji talebi 
2020 yılına kadar 2,5 kat büyüyecektir. Kişi başı enerji talebinin ise 2020 yılında 2583 Ktep 
değerine ulaşması öngörülmektedir. 
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Şekil 12 Kaynaklarına Göre Toplam Birincil Enerji Arzı, 2003-2020 
 

2020 yılında oluşacak olan enerji talebi kaynaklar bazında değerlendirildiğinde ise kömür, 
petrol ve doğal gazın sırasıyla ilk üç sırayı alması beklenmektedir (Şekil 13). Yenilenebilir 
kaynaklardan yapılacak enerji üretiminin ise toplamda %10’luk bir pay alacağı öngörülmektedir. 
Ayrıca nükleer enerjinin de enerji arz deseni içerisine girerek %4’lük bir pay alacağı tahmin 
edilmektedir. 
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       Kaynak: ETKB, 2006. 

Şekil 13 Kaynaklarına Göre Birincil Enerji Üretimi Tahmini, 2020 
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Ekonomik büyümenin ve refah artışının gerektirdiği talep artışının herhangi bir olumsuz etkisi 
olmaksızın azaltılması, ancak israf edilen enerjinin tasarruf edilebilmesi, enerji verimliliğinin 
artırılması ve talep tarafı yönetimi gibi tedbirler ile mümkündür [35]. 

 
2000-2007 yılları arasında elektrik üretimi kurulu gücü yaklaşık %50’lik bir artışla 27 264 

MW değerinden 40 835 MW’ye çıkmıştır (Tablo 27). 13 571 MW’lık bu ilave güç, başta yüksek 
verimli doğal gaz kombine çevrim santralleri olmak üzere kojenerasyon özellikli santraller, 
akışkan yataklı kömür santralleri, yüksek kalorili kömür santralleri ile hidroelektrik ve rüzgâr 
santrallerinden oluşmaktadır [35], [48].  

 
Tablo 27 Türkiye Kurulu Gücünün 2000-2007 Yılları Arasındaki Gelişimi 
  

YILLAR TERMİK 
(MW) 

HİDROLİK 
(MW) 

TOPLAM 
(MW) 

2000 16070,0 11194,1 27264,1 
2001 16640,6 11691,8 28332,4 
2002 19586,0 12259,8 31845,8 
2003 22989,4 12597,6 35587,0 
2004 24159,7 12664,3 36824,0 
2005 25917,3 12926,2 38843,5 
2006 27380,1 13121,7 40564,8 
2007 27294,5 13541,2 40835,7 

                                      Kaynak: TEİAŞ-Üretim Kapasite Projeksiyonu, 2007 
 
Türkiye elektrik üretimine bakıldığında en düşük payın rüzgâr enerjisine ait olduğu 

görülmektedir (Tablo 28). Bunun nedeni, rüzgâr enerjisinin kesikli çalışma gerektirmesi, rüzgârın 
yeterli olmaması ve yeni bir enerji çeşidi olmasından dolayı üretim-iletim-dağıtım aşamalarındaki 
teknik sıkıntılardır. Ülkemizde 2007 yılı itibariyle rüzgâr enerjisinin kurulu gücü, toplam kurulu 
gücün %0,3’ünü oluşturmaktadır (Tablo 29). 4 628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 sayılı 
Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bu enerji çeşidine de talebin arttığı 
görülmektedir. 

 
Hidrolik santrallerin başlangıçta yatırım maliyetlerinin fazla olması, toplam inşaat süresinin 

uzun olması, tarıma elverişli arazilerin, yerleşim yerlerinin veya tarihi öneme haiz bölgelerin su 
altında kalması ve yağış yetersizliğinden olumsuz etkilenmesi gibi nedenler dolayısıyla üretimdeki 
payı %18,7’yi aşamamıştır. Ancak üretim aşamasında çevreye olumsuz etkilerinin fazla olmaması 
ve özellikle acil durumlarda devreye girebiliyor olması nedenleriyle üretimdeki payı rüzgâr 
enerjisine oranla artmıştır. 

 
Özellikle yerli kaynakların kullanımı dışa bağımlılığı azaltıp, ülke ekonomisine daha fazla 

fayda sağlamaktadır. Zengin kömür kaynaklarına sahip olan Türkiye’de termik santraller, elektrik 
üretimindeki %81,1’lik pay ile ilk sırayı almaktadır. Üretim teknolojilerinin geliştirilmesi itibariyle 
çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilerek, zengin kömür yataklarının değerlendirilmesi 
ülke ekonomisi bakımından yararlı olacaktır.  
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Tablo 28 Türkiye Elektrik Üretimi, 2007 
 

 
Üretim  (Milyar  kWh) Toplam İçindeki Payı (%) 

Termik  155,031 81.1 
Hidrolik 35,816 18.7 
Rüzgâr 358 0.2 
Toplam Üretim 191,205 100 

                                                                        Kaynak: Küresel Isınma Etkileri Meclis Raporu. 
 
Doğal gaz kullanımının giderek yaygınlaşması sonucunda Türkiye’de tüketilen doğal gazın 

büyük bir bölümü elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Çevreyi tahrip etmeyen ve temiz 
enerji olarak kabul edilen doğal gaz kullanımının giderek artacağı da beklenmektedir. 
 
Tablo 29 Türkiye Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı, 2007  
 

 Toplam İçindeki Payı (%) 
Doğal Gaz 31,6 

Linyit 20,2 
Taş Kömürü 0,8 
İthal Kömür 4 

Jeotermal 0,06 
Fuel-Oil 4,4 
Motorin 0,5 

Lpg 0 
Nafta 0,05 

Biogaz 0,1 
Rüzgâr 0,3 

Hidrolik 32,9 
Diğer 5 

Toplam 100 
                 Kaynak: ETKB,2008. 

Kurulu gücü Tablo 30’da özetlenen elektrik enerjisi üretim-tüketim durumu incelendiğinde; 
2006 yılına göre 2007 yılında üretimi 176 299,8 GWh olan toplam enerji üretimi, %8,7 artarak  
191 558,1 GWh’a yükselmiştir. 864,3 GWh yurtdışından alınarak toplam 192 422,5 GWh elektrik 
enerjisi tüketime sunulmuştur. Bu miktarın 190 000,3 GWh’i yurt içinde tüketilmiş kalan 2 422,2 
GWh enerji yurt dışına satılmıştır. 

  
 



– 155 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 352 )

DEMET /



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 156 -

Enerji Verimliliği ve Talep Tarafı Yönetimi 
Türkiye’de tahmini parasal değeri yıllık 4,5 milyar YTL olan, toplam tüketimin yaklaşık %25 

civarında enerji tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Bu tasarruf potansiyelinin %30’u inşaat 
sektöründe, %20’si sanayi sektöründe ve %15’i ise ulaştırma sektöründe bulunmaktadır [35]. 

 
Ülkemizde enerji yoğunluğu değerine yönelik hedef sadece maliyetlerin düşürülmesine odaklı 

bir tasarruf anlayışından çıkarak, üretkenliği ve çevreyi gözeten verimlilik kavramı ile birlikte, 
yüksek katma değerli ürünlere yönelmiş, enerji yönetimi anlayışı hayata geçirilerek, enerji 
yoğunluğu değeri orta vadede 0,38'den 0,25’e, uzun vadede ise 0,15'e indirmek olarak 
hedeflenmiştir  [49]. 

 
Bu hedef doğrultusunda; tüm enerji zincirinde verimliliğin artırılması, nihai tüketimde enerji 

yoğunluğunun azaltılması, iletim ve dağıtımda kayıp ve kaçakların azaltılması, üretimde verimlilik 
artırıcı teknolojilerin uygulanması ve iyileştirme yatırımları gibi yüksek katma değerli sektörlere 
yönlendirecek çalışmalar ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi sağlanabilecektir. Bütün bunlar 
çevrenin korunmasına yardımcı olarak çevre sorunlarını azaltacaktır. 

 
Dağıtımdaki yüksek kayıp-kaçak ile düşük tahakkuk/tahsilât oranları açısından Türkiye’deki 

mevcut durum irdelendiğinde; 2006 yılı itibariyle Türkiye’de elektrik dağıtımında kayıp-kaçak 
oranının %15,1 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu oran OECD ülkelerinde ortalama %4, 
Dünyada ise %6 civarındadır. Karşılığı olmayan enerji tüketimi, kontrolsüz tüketimi getirmektedir, 
bu durum da çevre kaynaklarının tahrip edilmesi anlamına gelmektedir.  

 
Kayıp-kaçaklar ülke ekonomisinin yanı sıra çevrenin de verimsiz kullanımına neden 

olmaktadır. TEDAŞ’ın verilerine göre kayıp- kaçak oranı 2007 yılı verilerine göre %14,8 olmuştur 
(Şekil 14). 

%14,8%85,2

NET TÜKETİM KAYIP-KAÇAK

 
                                                                        Kaynak: TEDAŞ, 2007  

Şekil 14 Türkiye Kayıp-Kaçak Oranları 
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3.3.2.4 Ulaşım  
 
Ulaşım, merkezinde insan hareketliliği ve yük taşımacılığı olan, altyapı ve üstyapısı ile bütün 

olan bir hizmettir [50]. Ulaştırma ise ulaşımın niteliksel ve niceliksel durumudur. Ulaşım ve 
ulaştırmada öncelik erişilebilirlik olup, erişilebilirliğin ise ulaşım mekanizmalarının her türlü 
aktiviteye doğru zaman, yer, miktar, nitelik ve nicelikte kullanılması ile mümkündür. Amaç değil, 
bir araç olan ulaşımın bu aracılığı, aktivitelere ve kentsel kullanımlara erişim ve dolayısıyla 
kentlinin yaşam kalitesine ve kentsel çevre kalitesine hizmet edilmesidir. 

 
Dünyada her yıl yaklaşık 24 milyon civarında motorlu taşıt trafiğe çıkmaktadır. Dünyadaki 

motorlu taşıt sayısı 2000 yılı itibarı ile 751 milyondur. 1000 kişiye düşen taşıt sayısı AB’nin 25 
üye ülkesinde 460, Türkiye’de ise yaklaşık 145 civarındadır [51]. 

 
Türkiye’de 2005 yılı verilerine göre; 6,1 milyon binek otomobil bulunmaktadır ve toplam 

karayolu araç sayısı (otomobil, minibüs, otobüs, kamyon toplamı olarak), 2004 yılında yaklaşık 10 
milyon civarına ulaşmıştır. Bu araçların yaklaşık 5,5 milyonu otomobildir. Ülkemizde 2004 yılı 
itibari ile toplam 61 000 km karayolu bulunmaktadır [52]. İngiltere’de 360 000 km, İtalya’da     
570 000 km ve Fransa’da ise 870 000 km karayolu bulunmaktadır [53]. 

 
1950-2004 yılları arasında nüfus yaklaşık %50 artarken, toplam yol uzunluğu %150 artmış,  

motorlu araç sayısı yaklaşık 300 kat, km başına düşen taşıt sayısı ise 100 kat artmıştır (Tablo 31). 
 

Tablo 31 Türkiye Ulaşım İstatistikleri  
 

Taşınan yolcu sayısı  
YIL 

Toplam 
nüfus  
(milyon) 

Toplam  
Yol 
uzunluğu 
(km) 

Toplam 
motorlu 
araç sayısı 

Otomobil 
 

Otobüs-
Kamyon 

Toplam 
Yolcu 

Taşıt/ 
100 km 

1950 20,9 47 080 36 028 2 721 6 036 8 757 558 
1960 27,7 61 542 123 588 11 393 25 289 36 682 1 563 
1970 35,6 59 620 369 798 83 929 78 235 162 164 6 477 
1980 44,7 60 059 1 696 681 158 345 109 986 268 231 15 343 
1990 56,4 59 128 3 750 678 171 625 250 643 422 268 27 041 
1995 60,6 59 999 5 922 859 263 260 252 567 515 827 34 833 
2000 67,8 61 090 8 320 449 452 401 241 590 693 891 56 151 
2002 69,6 61 368 8 655 170 414 687 204 290 618 977 51 664 
2004 71,7 61 814 10 236 357 479 605 199 170 878 774 57 767 

    Not: Yol uzunlukları ile ilgili veriler yıl sonu itibariyledir.  
                                                                                                 Kaynak: Karayolu Ulaşım İstatistikleri, 2004 
 
Dünyada hemen hemen her ülkede, demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu ulaşımının 

yanı sıra, ülkelerin coğrafi konumlarına göre boru hatları ve iç su yolu ulaşımından da 
yararlanılmasına rağmen Türkiye’de gerek yolcu, gerekse yük taşımacılığında ulaşım 
faaliyetlerinin tamamının hemen hemen karayolu aracılığı ile yapılmaktadır. Türkiye’de yolcu ve 
yük taşımacılığı büyük oranda karayolu ile gerçekleşmektedir. 1990 ve 2004 yılında yolcu 
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taşımacılığının %96’sı, yük taşımacılığının ise %92’si karayolu ile gerçekleştirilmiştir [54]. Yolcu 
taşımacılığında denizyolunun payı ise 2004 yılında %0,01’dir. 

 
AB ülkelerinde ise yük taşımacılığının büyük bölümü karayolu ve suyolu ile yapılmaktadır. 

AB-25’te özellikle yük taşımacılığında denizyolunun ve iç suyollarının payı neredeyse karayolu 
taşımacılığı ile aynı seviyede bulunmaktadır.  Buna göre; denizyolu ile yük taşımacılığının 
oranının 2005 yılı itibarı ile AB ülkelerinde %42,4’ü bulduğu görülmektedir. Yolcu 
taşımacılığında ise karayolunun ağırlık kazandığı görülmekle beraber denizyolu, havayolu ve 
demiryolu sektörleri de %15 gibi toplam bir paya sahiptir (Şekil 15) [51].  

 

AB-25 Yük Taşımacılığı Dağılımı (2005)

Demiryolu
10,0%

Denizyolu
42,4%

Karayolu
44,2%

Havayolu
0,1%

Boru hattı
3,4%

AB-25 Yolcu Taşımacılığı Dağılımı (2004)

Havayolu
8%

Denizyolu
1%

Demiryolu
6%

Karayolu
85%

 
Kaynak: Eurostat 2007 

Şekil 15 AB-25’de Yük ve Yolcu Taşımacılığı Dağılımı  
 
Türkiye’de yolcu taşımacılığındaki demiryolunun payı ise 2004 yılında %2 olmuştur. 

Türkiye’de demiryolu ile yük taşımacılığı 2006 yılında %5 değerindedir. 2007-2013 döneminde 
yurtiçi demiryolu yük taşımacılığında yıllık ortalama %12’lik bir artış planlanmıştır. Denizyolu ile 
yük taşımacılığının payı 2006 yılında %3 olmuştur.  Havayolu ile yük taşımacılığının oranı ise 
2006 yılında %0,2 olmuştur. Karayolunun yük taşımacılığında payı ise 2006 yılında %92’dir. 
Yolcu taşımacılığında havayolu taşımacılığının payı 2004 yılında %2,1 olarak görülmektedir. 

 
Tablo 32   2000-2004 Yılları Demiryolları Uzunlukları ile Demiryolları ile Taşınan Yolcu 
Sayıları  
 

YIL Demiryolu Uzunlukları (km) Taşınan Yolcu Sayısı 
2000 10 922 24 131 
2001 10 940 24 284 
2002 10 948 24 500 
2003 10 984 27 342 
2004 10 984 26 050 

                                                                                     Kaynak: TCDD İstatistik Yıllığı, 2005. 
 
Tablo 32 verilerine bakıldığında ise; 2000-2004 yılları arasında demiryolu uzunluklarında 

ciddi bir artış olmadığı görülmektedir. 1950-1985 yıllarında ise karayolu uzunluğu %80, 
demiryolları uzunluğu %11 artmış, ulaştırma sektörleri içinde karayoluna %50, demiryoluna 
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%30’luk pay verilmiştir. 1985 yılından bu yana ise demiryollarının payı %10’un altında kalmıştır 
[55]. Bu durum; karayolu taşımacılığına ağırlık verildiğinin göstergesi olup, karayolu 
taşımacılığının çevre üzerindeki baskısını artırmıştır. 

 
Yine ulaşım paylarının yüksek oranda karayoluna ayrılmasına rağmen, toplam yol 

uzunluklarında artış bulunmadığı görülmektedir. Bu durumun nedeni yeni yol açımından ziyade 
mevcut olan yolların rehabilitasyonu ve duble yol yapımı olarak değerlendirilebilir (Şekil 16).  

 

 
 

Kaynak: Karayolu Ulaşım İstatistikleri, 2004 
 

Şekil 16 Türkiye’de Taşıt-Km, Toplam Yol Uzunlukları Karşılaştırması  
 
1000 km2’ye düşen karayolu ve demiryolu uzunlukları, 10 000 nüfusa düşen karayolu ve 

demiryolu uzunlukları ve nüfusun demiryolu ile seyahat sıklığı açısından ülkemizin diğer ülkeler 
ile karşılaştırılması Tablo 33’te yapılmaktadır. 
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Tablo 33 2003 Yılı Uluslararası Demiryolları İstatistikleri  
 

 
ÜLKELER 

1000 km²’ye 
düşen karayolu 
(km) 

1000 
km²’ye 
düşen 
demiryolu 
(km) 

10 000 
nüfusa 
düşen 
karayolu 
(km) 

10 000 
nüfusa 
düşen 
demiryolu 
(km) 

Nüfusun 
demiryoluyla 
seyahat sıklığı 
(%) 

Türkiye 454 11 49 1,2 1,1 
İngiltere 1 525 69 62 2,9 17,4 
Almanya 1 803 101 78 4,4 20,4 
İtalya 1.592 54 83 2,8 9,6 
Hollanda 3 031 67 77 1,7 19,1 
Fransa 1 794 53 164 4,9 14,7 

 
Kaynak: TCDD İstatistik Yıllığı, 2005 

 
Dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri’nde %40 

kullanım oranı ile birinci sırayı deniz ulaşımı, %30 kullanım oranı ile ikinci sırayı karayolu 
almaktadır. Aynı öncelik sıralaması Almanya için de geçerlidir. Üç tarafı denizlerle çevrili            
8 500 km’ye yakın sahil şeridine sahip, körfezleriyle ve boğazlarıyla bir örneğine az rastlanır 
ülkemizde ise yolcu taşımacılığında deniz ulaşımının sahip olduğu oran %0,5 civarındır [56]. 

 
Demiryolu ulaşımında bir birimlik artışın, diğer sektörler üzerinde 2 203 katlık olumlu etkiye 

neden olduğunun tespit edilmesi de gerek maliyet ve enerji tüketimi, gerek erişim ve arazi 
kullanımı, gerekse çevre üzerindeki olumlu etkileri bakımından dünya genelinde demiryollarına 
yönelik ulaşım kararları ve politikalarının geliştirilmesini hızlandırmıştır [57]. 

 
Küresel ölçekte bakıldığında ulaşımın tüm dünyadaki petrol ürünleri toplamının %60’ından 

fazlasını tükettiği bilinmektedir. Ulaşımda kullanılan enerjinin %98’i petrolden sağlanmaktadır. 
Ulaşım sektörü içinde motorlu ulaşımın kullandığı petrol oranı %80’in üzerinde iken, hava 
ulaşımında bu oran %15 civarındadır. Kalan kısım ise demiryolu ve denizyolu ulaşımı için 
kullanılmaktadır [58]. Bu tüketim oranı, ulaşım türlerinin fosil yakıt kullanımı neticesinde havaya 
saldıkları CO2 emisyonları açısından büyük önem taşımaktadır. 

 
Ulaştırma sektöründen havaya salınan sera gazlarının azaltılması konusunda tüm dünyada 

ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Ancak emisyonlarda önemli bir azaltım kaydedilememiş, 1990 ile 
2005 yılları arasında toplam dünya emisyonunun içerisinde ulaştırmanın payı %22’den  %24’e 
yükselmiştir [59]. Bu emisyonun önemli bir bölümü, karayolu ulaşımından kaynaklanmaktadır. 

 
Karayolu araçlarının seyir hızları arttıkça, hava kirliliği ve CO2 salımları çoğalmakta, kent 

içindeki araç hızını artıran ve ulaşım süresini kısaltan karayolu kavşak ve yol genişletme 
uygulamaları, sağladığı kısa vadeli kolaylıkların yanı sıra çevresel açıdan sorun oluşturmaktadır. 
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                                                                           Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı, 2008. 

 

Şekil 17 Dünyada Sera Gazı Salımının Sektörel Payları 
 
Yukarıdaki şekil, ulaşımın sera gazı emisyonlarına olan etkisinin boyutuna ilişkin önemli bir 

veri oluşturmaktadır. Yıllar içerisinde karayolu, havayolu, denizyolu gibi ulaşım modlarından 
kaynaklanan sera gazı emisyonları salım oranları da ciddi oranda artmaktadır. 2005 yılında, 
Dünyada CO2 emisyonlarının sektörlere göre dağılımında ulaştırma sektörünün (karayolu-
havayolu-denizyolu-diğer ulaşım modları) toplamdaki payı %24’tür (Şekil 18).  

 

Çözücü 
kullanımı ve 
diğerleri: 
%0.2 

Endüstriyel 
kullanımlar: 
%8 
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 %9 

Ulaşım: 
%21 Ulaşım dışı 
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 %59 
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                                                                                                                         Kaynak: UEA, 2005. 
 

Şekil 18    2005 Yılı Verilerine Göre Dünya CO2 Emisyonlarının Sektörel Dağılımı 
 

AB’ye üye ülkelerde, 1990-2005 yılları arasında en fazla sera gazı emisyonu artışı ulaştırma 
sektöründen kaynaklanmıştır. AB-15 ülkelerinde ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonu bu 
dönemde %26 oranında artmıştır. Bu süre içerisinde yolcu taşımacılığında %28, karayolu ile yük 
taşımacılığında da %62 oranında emisyon artışı kaydedilmiştir [60].  

 

Avrupa Çevre Ajansına üye ülkelerdeki toplam otobüs sayısı 1993 ve 2004 yılları arasında 
%23 artarak 1,1 milyondan 1,3 milyona ulaşmıştır. Bu artışın önemli bir bölümü Türkiye’den 
kaynaklanmaktadır. Nitekim ülkemizdeki toplam otobüs artışı 1993-2004 yılları arasında %76’dır. 
Avrupa Birliğine üye 15 ülkede 1995 ve 2004 yıllarında arasında bu artış oranı sadece %9,4 olarak 
kalmıştır. 

 

Dünyada ulaşımdan kaynaklanan toplam sera gazı emisyonlarının %13’ü denizyolu 
ulaşımından kaynaklanmaktadır. 2001-2020 yılları arasında %35-45 arasında denizyolu ulaşımının 
kullanım oranının artacağı öngörülmektedir. Bu artışın bir nedeni de, Kyoto Protokolü’nde yer 
alan yükümlülüklere denizyolu ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 salımlarının dahil 
edilmemesidir. 

 

Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde karayolu ulaşımı yerine diğer ulaşım türleri olan demiryolu, 
denizyolu ve havayoluna verilen önemin artmasına neden olan en önemli faktör, ulaşım konusunun 
sürdürülebilirlik çerçevesinde yeniden ele alınmasıdır. Öyle ki, ulaşım türlerini arazi üzerinde 
kapladığı yüzey, harcanan enerji, hava kalitesi üzerindeki etkileri, ortamda oluşturdukları ses 
düzeyi, kullanıcılar üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etki gibi faktörlerin de etkisiyle, “ulaşımda 
sürdürülebilirlik”, “sürdürülebilir ulaşım politikaları” kavramları tüm dünyada tartışılmaya ve 
çeşitli uluslararası anlaşma, sözleşme, kongre, yönerge, doküman ve bildirgelere konu olmaya 
başlamıştır. 
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Ulaşımın çevre ile olan ilişkisinin uluslararası platformda nasıl kurgulandığını vurgulamak 
açısından AB Cardiff Zirvesi ile başlayan Cardiff Süreci son derece önemli bir zirve olarak 
değerlendirilmektedir. Bu süreç içinde, çevre kavramının ilgili tüm faaliyetlere entegrasyonu 
öngörülmüş ve Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde temel uygulama alanları olan iklim 
değişikliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik, çevre ve sağlık, doğal kaynaklar ve atıklar ile birlikte 
ulaştırma sektörünün de çevre ile entegrasyonu öngörülmüştür. Kyoto sözleşmesi ile de ulaşımı 
kullananlar, kullandıkları ulaşımın neden olduğu dışsal maliyeti ödemek zorunda bırakılmışlardır 
[61]. 

 
Ancak ülkemizde, ulaştırma sektörünün çevre alanına entegrasyonuna ilişkin çalışmalar çok 

kısıtlıdır. Nitekim söz konusu Zirve’de alınan ve temiz hava, temiz ve yeterli su, sessizlik, sosyal 
güvenlik gibi çevre ve yaşam kalitesinin ve sürdürülebilir ulaşımın sağlanması için benimsenen;  

 
• İnsanların bu gün ve gelecekte hakları olan kaynakların etkin kullanımını dikkate almak, 
• Çevre duyarlı ulaşım sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak, 
• Gelecekteki ulaşım ihtiyaçları tahmin edilerek, bu ihtiyaçları karşılayacak önlem ve 

yatırımlara, kentin arazi kullanım yapısını ve gelişimini ulaşım türleri ile bir bütün içinde 
yönlendirmek, 

• Ulaşım türleri arasında gerek ekonomik, gerekse işlevsel ve mekansal bütünlük 
oluşturmak, 

• Arazi kullanım kararlarının ve ulaşıma dönük kararların uyumunu sağlamak, 
• Mevcut ya da oluşmuş ulaşım talebini karşılayabilmek ve yeniden yönlendirmek, 
• Ulaşım sorunlarını diğer nedenler ile bir bütün içinde ele almak, 
• Toplu taşımın, yürüyüşün ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bütünleşik 

kullanılmasını sağlamak [61], 
üzerine kurulu ilke ve esasların, ülkemiz ulaştırma sektörü içinde çok önemli bir yer 

kaplamadığı, gerçekleşmediği ve uygulama alanı bulamadığı görülmektedir. 
 
Küresel ölçekte, enerji de dâhil olmak üzere, kaynakların sınırlı olduğu gerçeğinden yola 

çıkılarak Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Kentsel Şartı’nda da ulaşım politika ve önlemlerine 
değinilmiştir. Söz konusu Şart’ta 2000’li yıllarda, otomobil ya da kentten birini seçmemizin 
zorunlu olacağı, yeni düzenlemeler getirilmezse, araç trafiğinin, sadece kentleri tahrip etmekle 
kalmayıp, ‘sera etkisi’ ile tüm çevrenin zarar görmesine de hatırı sayılır bir katkıda bulunacağı, 
araçların, kentleri, gürültü, rahatsızlık, ruhsal ve fiziksel tehlike, çevre estetiği ve sosyal alanların 
yok olması, hava kirliliği gibi sorunlarla tehdit ettiği hususlarının üzerinde önemle durulmuş ve bu 
kapsamda 5 temel ilke kabul edilmiştir [70]. Bu ilkeler; 

 
• Özellikle bireysel ulaşım türüyle (özel araçlarla) yapılan yolculukların azaltılması,  
• Hareketliliğin, yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik biçimde düzenlenmesi ve çeşitli 

ulaşım alternatiflerine izin vermesi, 
• Sokakların sosyal mekân olarak algılanması ve düzenlenmesi, 
• Değişim ve dönüşüme yönelik olarak sürekli eğitim ve öğretim çabası içinde olunması, 
• İletişimin ve kamu ulaşımının tüm insanlar için yapılabilir ve erişilebilir olmasıdır. 
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Bisiklet kullanımı ve yaya mekanlarının genişletilmesinin yanı sıra, seyahat biçimi, yönü, 
sıklığı ve çevreye duyarlı ulaşım türlerinin ve sistemlerinin kurgulanmasında önemli bir aktör olan 
ulaşım planlamasının, bütünleşik arazi kullanımı ve mekansal planlama ile birlikte yürütülmesi, 
kentsel tasarımın ve sektörel kullanımların ulaşım yapısına ve biçimine yön vermesi büyük önem 
taşımakta, bunun için yerel idareler ile merkezi idareler arasında kapsamlı bir işbirliğine ihtiyaç 
duyulmaktadır [60].   

 
Türkiye’de geliştirilen ulaşım uygulamalarına bakıldığında, arazi kullanımı ile 

bütünleştirilmemiş, parçacı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Nitekim komisyon tarafından 
yapılan teknik gezi incelemeleri sırasında, ulaşım planlaması ile arazi kullanım planlarının 
bütünleşik bir yaklaşımla gerçekleştirilmediği, ulaşımın çevre duyarlı bir yaklaşım içinde ele 
alınmadığı tespit edilmiştir. 

 
2002 Ulaşım Beyaz Dokümanında da sürdürülebilir ulaşım bağlamında Avrupa’da; 

yolculukların, kişilerin günlük fiziksel aktivitesi için yeterli bir miktar olan yaklaşık 15 dakika 
sürmesi için, ortalama yürüyüş ile yapılan 1,5 km ve bisiklet ile 3,5 km’lik mesafeler dikkate 
alınarak, bütünleşik ulaşım sistemleri uygulanması öngörülmüştür [61].  

 
Ülkemiz ulaştırma vizyonu da, uluslararası belgeleri referans alarak Ulaştırma Bakanlığınca;  

“Kişi hak ve gönencinden ödün verilmeyen, can güvenliğinin yüzde yüz sağlandığı, çağdaş 
teknolojiye ve uluslararası hukuk ve kurallarla uyumlu, çevrenin en üst düzeyde korunduğu bir 
ortamda, kentler arası ulaşımın en çok 1,5 saat, kent içi ulaşımın ise 30 dakikada (yük 
taşımacılığında ise bu süreler iki katıdır) sağlanabilmesi” olarak tanımlanmıştır [62]. 

 
AB’ye uyumuna yönelik hazırlanan Türkiye Ulusal Programında; imar planları ile paralel 

ulaşım ana planlarının hazırlanması için mevcut idari, hukuki ve teknik altyapının yeniden ele 
alınarak yeni bir yapılanmaya gidilmesi, yapı, kent merkezlerinde otoyol, hız yolu ve zincirleme 
katlı kavşak düzenlemeleri yerine toplu taşımı güçlendirici, raylı sistemleri teşvik edici, yaya ve 
bisiklet yolu gibi düzenlemelerin yapılması ile bunlara finansal destek sağlanması amaç 
edinilmiştir. 

9. Kalkınma Planında [2]; 
• Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile tutarlı, sürdürülebilir, kamu 

kesimini bağlayıcı, özel sektörü yönlendirici geniş kapsamlı bir ulusal kentiçi ulaşım stratejisinin 
oluşturulması, 

• Toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunan, katılımcı, kamu yararını gözeten, yurtiçi 
kaynakların kullanımına özen göstererek dışa bağımlılığı en aza indiren, çevreye duyarlı, 
ekonomik açıdan verimli, güvenli ve sürekli yaya hareketinin sağlanmasını esas alan kentiçi 
ulaşım planlamasının yapılması, 

• Arazi kullanım kararlarının her ölçekte ulaşım etkileri ile birlikte değerlendirilmesi her 
kentin özgün yapısı, dinamikleri ve potansiyelleri göz önüne alınarak, kentiçi ulaşım türlerinde 
çeşitlilik ve bütünleşme sağlanması, 

• AB’ye uyum sürecinde sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım sistemi oluşturmaya yönelik 
olarak yaya ve bisiklet ulaşımı ile toplu taşımaya öncelik verilmesi, 

• Ulusal ve yerel düzeyde kentiçi ulaşım karar, politika, uygulama ve denetiminden 
sorumlu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan gerekli düzenlemelerin yapılması 
konuları vurgulanmıştır.  
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TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Vizyon 2023 Panelinde, çevreyi en az kirleten, mevcut 
enerji kaynaklarını kullanan, tüketilen enerjiyi minimize eden, bakım-onarım kolaylığı sağlayan 
ulaştırma türlerinin tercih edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

 
Deniz ulaşımının çevreyi olumsuz etkileyen yönleri bulunmaktadır. Petrol taşıyan tankerlerin 

Karadeniz’den hareket ederek boğazlardan geçmesi, özellikle deniz kazaları nedeniyle 
oluşabilecek çevre sorunları açısından büyük önem taşımaktadır. Denizlerdeki tanker trafiği 
arttıkça, kaza ve petrolle kirlenme riski de artmaktadır. Bu güne kadar dünyada meydana gelen 
önemli deniz kazalarından ikisi Türkiye’de meydana gelmiştir. 

 
Denizcilik Müsteşarlığı tarafından komisyona yapılan sunumda, Nassia-Shipbroker kazasında 

boğazlara 90 bin ton ham petrol yayıldığı ve bir buçuk ay yandığı ifade edilmiştir. Kaza yapanın 
bir LPG tankeri olması durumunda yaklaşık 8 kilometrelik bir şerit içerisinde atom bombası etkisi 
yapabileceği belirtilmiştir. Aynı sunumda, Boğazlarda özellikle İstinye’de tahsisi yapılmış olan 
ancak kesin tahsise çevrilmesi gereken eski İstinye tersanesi alanının acil müdahale merkezi olarak 
dönüştürülmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek, uluslararası sözleşmelerin ivedilikle iç hukuka 
transfer edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sunumda özellikle 1978 yılında taraf olunan Denizlerin 
Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin (MARPOL), 
1985 yılında düzeltildiği, MARPOL Sözleşmesinin ve eklerinin ivedilikle ulusal mevzuata 
aktarılması gerektiği de belirtilmiştir.  

 
Mevcut durumda yürürlükte olan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 

Kirlenmesine Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 3/3/2005 tarih ve 
5312 sayılı Kanun, acil durumlarda gemilerden ve kıyı tesislerindeki faaliyetlerden kaynaklanan 
kirlenme tehlikesini ortadan kaldırmak veya kirlenmeyi azaltmak ve gidermek üzere uygulanacak 
müdahale ve hazırlıklı olma esaslarını, olay sonucu ortaya çıkan zararların tespit ve tazmin 
esaslarını, Kanun kapsamına giren kişilerle, kurum, kuruluş, gemi ve tesislerin görev yetki ve 
sorumluluklarını belirlemektedir. 

 
Söz konusu Kanun gereğince; genel koordinasyon, acil müdahale planlarının hazırlanması 

kıyı alanları acil müdahale planlarının uygulanması, kirlenmenin türü ve etkilerinin belirlenmesi, 
çevreye olan zararların tespiti ve olay sonrası kirlilikten etkilenen alanların rehabilitasyonundan 
ÇOB; deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik acil müdahale 
planlarının uygulanması, hazırlıklı olma, kirliliğe müdahale, zararların tazmini ve mali sorumluluk 
garantilerinin bildirimi konularının icrasından Denizcilik Müsteşarlığı; asayiş ve kolluk 
görevlerinin yürütülmesinden ise Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumlu bulunmaktadır. 

 
TBMM Meclis Araştırması Komisyonunun 20 ilde yaptığı incelemelerde, genel olarak tüm 

illerde ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği sorunu dile getirilmiştir. Gaziantep ilinde, raylı 
sisteme dayalı ulaşım planlarının yapıldığı belirtilmiştir. Anılan il dışındaki tüm illerde, ulaşım 
kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan tek çalışmanın, egzoz emisyon 
ölçümlerinin düzenli yapılması olduğu belirtilmiş, gerek karayolu gerekse havaalanı olan illerde 
ulaşımın neden olduğu gürültü kirliliğinden bahsedilmiş ancak söz konusu gürültü kirliliğinin 
önlenmesine yönelik herhangi bir çalışma yapıldığına dair bilgi verilmemiştir. 
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3.3.2.5 Madencilik  
 
İnsanlığın bugünkü yaşam düzeyine ulaşmasında madenlerin de büyük ölçüde etkisi 

bulunmaktadır. Günümüzde insanların günlük hayatta kullandıkları dikiş iğnesinden kaşık-bıçağa, 
buzdolabından çamaşır makinesine, uçaktan otobüse, bilgisayardan uzay mekiğine kadar her türlü 
araç ve gereçler üretilirken madenler kullanılmaktadır. Örneğin, bir otomobil üretilirken yaklaşık 5 
ton maden tüketilmektedir. 

 
Madenler, ülke ekonomileri bakımından önemli ve stratejik doğal kaynaklardır. Ancak diğer 

sektörler gibi maden işletmeciliğinde yer seçme veya organize sanayi bölgelerinde çalışma imkânı 
bulunmamaktadır.  

 
Madencilik dünyanın her yerinde yer kabuğunun kazılmasıyla yapılan bir faaliyettir, 

dolayısıyla maden işletmeciliğinin de diğer tesisler gibi çevresel etkileri bulunmaktadır. Ancak 
madencilik geçici bir faaliyettir, rezervi biten yerler rehabilite edilerek doğa ile uyumlu hale 
getirilebilmektedir [63]. 

 
Türkiye’de maden yatakları yaygın olmamakla birlikte değerli ve stratejik madenlerimiz 

bulunmaktadır (Tablo 34). Kişi başına düşen maden tüketimi ile yaşam standardı ele alındığında 
aralarında doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir (Tablo 35). Dünya genelinde maden tüketimi 
ortalama yirmi yılda ikiye katlanmıştır. 

 
Madencilik faaliyetlerini, 
• Madenin aranması, 
• Madenin çıkarılması (açık ocak işletmesi, yer altı işletmesi, çözelti madenciliği), 
• Cevher hazırlama tesisleri (kırma-eleme, öğütme, yıkama), 
• Cevher zenginleştirme tesisleri (biyolojik, kimyasal, ısıl işlem)  
şeklinde gruplandırmak mümkündür. 
 
Bu faaliyetlerin tamamı bir maden işletmesinde bulunabileceği gibi, yalnızca bir veya birkaç 

tanesi de bulunabilmektedir [7]. 
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Tablo 34 Türkiye Maden Rezervleri 
 

Cinsi Rezerv 
(Gör+Muh)(Ton)  Cinsi Rezerv 

(Gör+Muh)(Ton) 

ALTIN 338  KİL (Ser+Ref) 354.362.650 
ALÜNİT 4.000.000  KROM 25.931.373 
ANTİMUAN  106.306  KURŞUN 860.387 
ASBEST 29.646.379  KUVARS KUMU 1.307.414.250 
ASFALTİT 82.000.000  KUVARSİT 2.270.287.821 
BAKIR 1.697.204  KÜKÜRT 626.000 
BARİT 35.001.304  LİNYİT 8.300.000.000 
BENTONİT  250.543.000  LÜLETAŞI (Sandık)1.483.000 
BİTÜMLÜ 
ŞİST 

1.641.381.000  MANGANEZ 4.560.000 

BOKSİT 87.375.000  MANYEZİT 111.368.020 
BOR 1.805.709.953  MERMER 5.161 Milyon 

m3 (13.933 Mil.Ton) 
CİVA 3.820  PERLİT 5.690.027.600 
ÇİNKO  2.294.479  POMZA (m3) 1.479.556.876 
DEMİR 132.100.000  PROFİLLİT 6.644.000 
DİATOMİT 44.224.029  SEPİYOLİT 13.546.450 
DİSTEN 3.840.000  SODYUM SÜLFAT 16.536.000 
DOLOMİT 15.887.160.000  STRONSİYUM 665.082 
FELSPAT 239.305.500  TALK 482.736 
FOSFAT 70.500.000  TAŞKÖMÜRÜ 1.126.548.000 
FLUORİT 2.538.000  TORYUM 380.000 
GRAFİT 90.000  TRONA 233.317.680 
GÜMÜŞ 6.062  URANYUM 9.137 
KAOLEN 89.063.770  VOLFRAM 36.719 
KAYA TUZU 5.733.708.017  ZEOLİT 345.148.875 
   ZIMPARA 3.725.082 

 
 
Tablo 35 Kişi Başı Yıllık Maden Tüketimi 
 

Ülke Maden Tüketimi 
(Ton) 

ABD 21 
Avrupa 15 
Türkiye 5 
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Madenlerde üretim, genel olarak açık işletme ve yer altı işletmesi olmak üzere iki yöntemle 
yapılmaktadır. Ayrıca uygun madenlerde çözelti madenciliği yöntemi de kullanılmaktadır.  
Madenler çıkarılıp, cevher elde edildikten sonra farklı cevher hazırlama ve zenginleştirme 
yöntemleri ile sanayide farklı amaçlarla kullanılmaktadır. 

 
Üretim yöntemlerinin seçiminde; madenlerin türü, örtü tabakası kalınlığı, kaya 

formasyonlarının sertliği, basma dayanımı, kazılabilirlik parametreleri, ilk yatırım sermayesi ve 
birim üretim maliyetleri gibi faktörler belirleyici olmaktadır. Her üretim yöntemi de kendi içinde 
farklı üretim sistemlerinin uygulanmasını içermektedir. 

 
Açık işletme yönteminde, eğer varsa öncelikle örtü tabakası kaldırılmakta, daha sonra cevher 

kazanılmaktadır. Hem örtü kazısı hem de cevher kazısı ekskavatörlerle yapılmaktadır. Madenin 
veya yan kayacın fiziksel özelliklerine bağlı olarak patlatma ile gevşetme yapılabilmektedir. 
Genelde açık işletme yönteminde basamaklar oluşturularak üretim yapılmaktadır. 

 
TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun Uşak İli’nde yaptığı incelemelerde TÜPRAG 

Madencilik (Eldorado Gold) Şirketi tarafından Kışladağ mevkiinde yürütmekte olan altın 
madenciliği faaliyeti yerinde incelenmiştir. Son teknolojilerle işletilmekte olan açık ocak ve yığın 
liçi yöntemiyle çalışan altın madeninin  çevresel etkileri ve alınan önlemler hakkında bilgi 
alınmıştır. 

 
Yer altı işletme yönteminde, açık işletmecilikte olduğu gibi, cevherin yapısı (kalınlık, eğim, 

sertlik, uzunluk vb.), yan kayaçların yapısı, tektonizma, hava sıcaklığı, metan gazı içeriği, günlük 
üretim, drenaj vb. kriterler yönünden çeşitlilik göstermektedir. Yer altında cevherin bulunduğu 
bölgeye açılan yollarla, galeriler ile ulaşılarak cevher kazanmaktadır. 

 
Çözelti madenciliği ise, çökelti tipi yataklarda baskın olmak üzere, çeşitli oksitli cevherlerin 

ve hatta diğer tip maden yataklarının işletilmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntemde yatırım 
maliyetleri düşük, çevresel riskler daha azdır. Yöntem, temelde, yeryüzünden açılan bir sondaj 
kuyusu ile cevher yatağına ulaşarak, cevher karakteristiğine uygun bir çözücü yardımıyla liçleme 
yapılması ve cevherin çözelti halinde yeryüzüne pompalanması esasına dayanmaktadır [7]. 

 
Madencilikte kirletici nitelik taşıyan atıklar alıcı ortamlara katı, sıvı ya da gaz atıklar halinde 

verilirler. Atık sular hem kendi karakteristikleri, hem de karıştıkları alıcı ortamın taşıma özelliğine 
bağlı olarak yayılma eğilimi gösterirler.  

 
Madenlerden kaynaklanan örtü tabakası, yan kayaç ve zenginleştirme prosesleri sonrasında 

ortaya çıkan kısım da genelde katı atık olarak kabul edilmektedir. Ancak, mineraller açısından 
olaya bakmak gerekirse, günün koşulları içinde düşük tenörleri dolayısıyla ekonomik değer 
taşımayan mineraller ve henüz hiçbir ekonomik önemi olmamakla birlikte teknolojik gelişmelerle 
ekonomik değer kazanması muhtemel diğer mineraller bu konu altında atık değil “artık” olarak 
ifade edilmiştir.  

 
Her sektörde olduğu gibi madencilik sektöründe de işletme sırasında çevre açısından 

oluşabilecek olumsuz etkiler, çalışma başlamadan önce belirlenmekte, projenin uygulanmasına 
ancak ÇED olumlu belgesi alındıktan sonra müsaade edilmektedir. 
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Açık saha ve yer altı madenciliği arazinin yapısında, üzerindeki bitki örtüsünde, yaban 
hayatında ve arazinin görünümünde yapısal değişikliklere ve tahribatlara neden olmaktadır. Açık 
maden işletmeleri gürültü kirliliğine de yol açarak fiziksel anlamda kirlilik oluşturabilmektedir 
[64]. Ayrıca,  

 
• Cevher hazırlama (zenginleştirme) sonucu, toprak ve çevrenin bozulup kirlenmesi, 
• Yüzey madenciliği sonucu meydana gelen arazi bozulmaları, 
• Sıyırma madenciliği sonucu oluşan arazi bozulması, 
• Açık maden işletmeciliği sonucu meydana gelen toprak ve arazi bozulmaları, 
• Yer altı (kapalı) maden işletmeciliğine bağlı olarak ocak çökmeleri ve ocak ağızlarında 

biriken atıkların sebep olduğu arazi ve çevre bozulması, 
• Artık ve posaların yüzey sularına sürüklenmesi nedeniyle dere yataklarının tahrip olması 

ve su kalitesinde bozulmalar oluşabilmektedir.      
 
Islahı gereken madencilik alanlarında ise; 
• Maden ocaklarının işletme süreleri, 
• Madencilikle ilgili arazi bozulma biçimleri, 
• Madencilik sonrası, hafriyat yer ve atık yığınlarının şekilleri, 
• Arazi ve toprağın iyileştirilmesi ve eski haline getirilme yöntemleri, 
• Su rejimi dikkate alınarak ıslah uygulamaları yapılmaktadır.  
 
Madencilik faaliyetleri ile bozulan alanların iyileştirilmesine yönelik bazı çalışmalar 

yapılmaktadır. İyileştirmedeki başlıca amaç, madenciliğe bağlı olarak bozulan ve etkilenen 
alanlara ekolojik ve ekonomik değerlerini mümkün olduğu ölçüde geri kazandırmak olmalıdır. 
Yeniden kazanma arazinin güzel bir peyzaj görünümüne sahip olması kadar, bu alanlardan 
ekonomik olarak yararlanmayı da hedefler. Bu maksatla sığ hafriyat yerleri suyla doldurulup balık 
yetiştirmeye uygun hale getirilebilir. Derin ocak alanları ise, su tutma yerleri olarak kullanılacağı 
gibi eğlence, dinlenme yerleri olarak da düzenlenebilir. Çok derin hafriyat yerleri dik eğimleri 
nedeni ile yalnızca su tutma yapıları olarak kullanılabilir. Taş yığınları, posa barajları aynı 
zamanda kuru hafriyat yerleri ve çökmüş ocaklar, tarım ve ormancılık amaçları için iyileştirilebilir. 
Uygun amaçlar için iyileştirilmiş arazide tarımsal gelişme, gerekli röliyef, toprak ve su ilişkilerinin 
geliştirilmesi için, arazinin uygun biçimde düzenlenmesine, toprağın verimliliğinin eski haline 
getirilmesine, eğimin azaltılmasına ve yol inşası gibi benzer faaliyetlere ihtiyaç gösterir. 
Ormancılık daha çok toprak besin maddesi zayıf ve fazla geçirgen topraklarda planlanmalıdır. 
Zehirli ve termal yönden faal topraklarda iyileştirilmeden sonra tarım tercih edilmelidir. Çünkü bu 
tür topraklar üzerine 100-150 cm humuslu-gübreli toprak malzemenin örtülmesi ile ot ve tahıl 
ürünlerinin yetiştirilmesi sağlanabilir. Madencilik yapılmış bazı alanlar konut yerleri, spor alanları, 
kentsel yeşil alanlar ve benzeri amaçlar için geri kazanılabilir.  
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Madencilik faaliyetlerinin yol açtığı olumsuz sonuçları gidermek, bozulan araziler ile ekolojik 
ve ekonomik iyileştirmeler için geri kazanma çalışmaları yapılmaktadır. Geri kazanma 
çalışmalarıyla; 

 

- Tarım (bahçe, çayır, mera, hayvancılık v.s.), 
- Orman (ticari ve ticari olmayan), 
- Rekreasyon (eğlence ve dinlenme yerleri, parklar, halka açık alanlar), 
- Su kullanımı (balıkçılık, toplumsal ihtiyaçlar için), 
- İnşaat (hafif endüstriyel binalar, konut ve hizmet binaları), 
-Yaban hayatı (doğal koruma alanları olarak ayrılabilir) gibi faaliyetler için sahalar yeniden 

kazanılabilmektedir.  
 
Madencilik faaliyetleri esnasında ve sonrasında sebep olunan çevresel olumsuzlukların 

giderilmesi veya yeniden kazanımına yönelik iyileştirme ve kullanım için planlar yapılmalı ve 
ocağın işletmeye açılmasıyla beraber bu plan programlı olarak uygulanmalıdır. Endüstride 
kullanılan ham maddelerin büyük bir kısmı yer altı kaynaklarından sağlanmaktadır ve giderek 
artan talepler, madencilik teknolojisindeki ilerlemeler madencilik alanlarının genişlemesini ve 
düşük tenörlü maden yataklarının da işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum ise arazi ve çevre 
bozulmalarını daha da yaygınlaştırmaktadır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin arazi üzerindeki 
olumsuz etkileri çok daha belirgin olan açık maden işletmeciliğinde daha fazladır. Madenciliğin 
çevre üzerindeki doğrudan etkisi, toprak ve bitki örtüsünü yok etmesidir. Madencilik yapılan 
alanlarda çoğu zaman peyzajda önemli olumsuzluklar meydana geldiği görülür. Aynı zamanda 
madenciliğin bitişik alanlar üzerinde dolaylı etkileri de vardır. Bunlar cevher, bitki örtüsü ve atık 
yığınları ile madencilik binaları ve tesislerinin bulunduğu arazilerde meydana gelir. İyileştirme ve 
yeniden kazanma çalışmaları üretim süreci çerçevesinde planlanmalıdır. Bu şekilde geri kazanma 
çalışmaları daha ekonomik olabilmekte ve minimum zaman kaybı ile iyileştirme 
gerçekleştirilebilmektedir. İyileştirme çalışmalarına başlamadan önce jeolojik, hidrojeolojik, 
meteorolojik, klimatolojik, arazi kullanımı gibi ön araştırmalara gerek vardır [64]. 

 
MTA tarafından yapılan bir araştırmaya göre günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit 

madenden bugüne kadar sadece 13'ünün ülkemizde varlığı saptanamamıştır. Ülkemiz, geri kalan 
50 çeşit maden açısından zengin ya da çok zengin, 27 çeşit maden bakımından ise yetersiz 
kaynaklara sahiptir. Ancak, var olan maden yataklarının birçoğunda, en azından bugün için, 
bilinen rezerv miktarları veya cevher kaliteleri ekonomik işletmecilik için yeterli veya uygun 
değildir. Özellikle, enerji ham maddeleri açısından Türkiye'nin zengin olduğunu söyleyebilmek 
zordur. Buna karşılık başta bor, trona, mermer, feldspat, manyezit, alçıtaşı, pomza, perlit, 
stronsiyum ve kalsit olmak üzere Türkiye dünyanın sayılı zengin ülkelerinden birisi 
konumundadır. 
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Tablo 36 İllerdeki Toplam Ruhsat Alanları ve Sayıları  
 

Toplam Ruhsat İLLER 
Alanı (Hektar) Sayısı (Adet) 

Adana 469 708,64 669 
Adıyaman 127 858,46 287 
Afyonkarahisar 309 648,92 815 
Ağrı 270 122,14 168 
Aksaray 184 915,88 207 
Amasya 316 118,64 336 
Ankara 3 169 206,77 1 773 
Antalya 348 028,63 1 706 
Ardahan 16 369,97 18 
Artvin 357 840,36 225 
Aydın 349 434,22 672 
Balıkesir 977 835,03 1 309 
Bartın 31 086,93 179 
Batman 24 434,62 23 
Bayburt 104 146,74 157 
Bilecik 321 757,46 684 
Bingöl 62 460,91 55 
Bitlis 151 883,18 135 
Bolu 133 349,73 229 
Burdur 394 436,99 968 
Bursa 498 977,93 1 065 
Çanakkale 701 358,55 1 032 
Çankırı 657 630,64 558 
Çorum 295 384,32 373 
Denizli 279 513,39 777 
Diyarbakır 132 157,11 435 
Düzce 29 568,78 95 
Edirne 206 654,32 299 
Elazığ 256 935,88 524 
Erzincan 230 720,98 270 
Erzurum 544 432,77 580 
Eskişehir 638 343,29 899 
Gaziantep 106 085,93 257 
Giresun 296 974,04 217 
Gümüşhane 347 587,70 258 
Hakkari 192 260,04 148 
Hatay 187 332,97 348 
Iğdır 8 071,03 11 
Isparta 479 148,52 694 
İstanbul 317 818,12 789 
İzmir 403 437,02 876 
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Kahramanmaraş 538 043,97 664 
Karabük 41 797,66 176 
Karaman 186 530,36 872 
Kars 58 118,26 71 
Kastamonu 191 175,79 414 
Kayseri 935 037,73 1 257 
Kırıkkale 203 479,69 182 
Kırklareli 218 267,90 319 
Kırşehir 237 318,61 291 
Kilis 7 114,18 20 
Kocaeli 73 238,40 402 
Konya 1 330 530,94 1 778 
Kütahya  960 473,47 926 
Malatya 294 903,73 623 
Manisa 604 915,11 873 
Mardin 67 007,41 149 
Mersin 234 334,53 766 
Muğla 540 453,01 1 404 
Muş 37 568,84 43 
Nevşehir 159 958,07 254 
Niğde 235 850,11 354 
Ordu 256 267,97 251 
Osmaniye 35 380,82 124 
Rize 114 942,82 76 
Sakarya 155 663,53 350 
Samsun 180 924,29 360 
Siirt 103 480,22 121 
Sinop 22 690,50 75 
Sivas 1 340 192,83 1 276 
Şanlıurfa 12 725,30 96 
Şırnak 104 786,14 113 
Tekirdağ 293 122,42 418 
Tokat 208 259,31 382 
Trabzon 198 704,28 175 
Tunceli 158 600,09 113 
Uşak 234 690,50 436 
Van 316 374,73 297 
Yalova 35 076,84 149 
Yozgat 384 624,80 416 
Zonguldak 1 320 679,35 189 
Toplam 27 564 342,06 38 375 

 

Kaynak: ÇOB Çevre Durum Raporu, MİGEM (Arama, önişleme, işletme ruhsat sayıları toplamıdır), 2007. 
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Türkiye Madencilik Sektöründe Çevresel Durum ve Yapılan Çalışmalar 
Sektörün henüz gelişme aşamasında olması nedeniyle, telafisi mümkün olmayan veya 

çözümü çok yüksek maliyet gerektiren çevre sorunlarının henüz az olması, çevre açısından daha az 
sorunlu enerji kaynaklarının (jeotermal vb.) mevcut olması, toplumsal çevre duyarlılığının 
artmasına bağlı olarak, maden işletmelerinde sorunları ortaya çıkmadan önce önleme bilincinin 
önemli ölçüde gelişmiş olması, madencilik sektörünün güçlü taraflarıdır. 

 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Komisyona yapılan sunumda, altın madenciliğinin 

diğer madenlerde olduğu gibi özel bir aranma yöntemi olmadığı ancak analizlerde bazı detaylar 
bulunduğu, cevherin yer altında aranması, aranan cevherin yeryüzüne çıkarılması ve 
zenginleştirilmesi olmak üzere üç aşamada değerlendirildiği, genelde altının aranmasında da diğer 
madenlerde olduğu gibi jeolojik prospeksiyonun (çevreyle ilgili literatür toplama işleminin) 
yapıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca altın aramacılığında spekülasyonlar yapılarak halkın yanlış 
bilinçlendirildiği belirtilerek siyanürün altın aramacılığında değil sadece üretim aşamasında 
kullanıldığı, bu işlemin de kapalı ortamlarda gerçekleştirildiği ve işletme sırasında çevreye zarar 
vermediği ifade edilmiştir. İşletme faaliyeti sonucunda, atık haldeki siyanürün özel atık 
havuzlarında bertaraf edildiği ve siyanürün burada en geç 59 gün içerisinde doğal bozulmaya 
uğrayarak yok edildiği belirtilmiştir. 

 
Dünyadaki altın üretiminde en yüksek paya sahip ülkeler Şekil 19’da verilmektedir. 

Ülkemizin dünya üretimindeki payı “diğerleri” sınıfında yer alırken Avrupa’da ise birinci sırada 
yer almaktadır (Şekil 20).  

 

 
Şekil 19 Dünya Altın Üretim Sıralaması 
 

 
 

Şekil 19 Dünya Altın Üretim Sıralaması 
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Şekil 20 Avrupa Altın Üretim Sıralaması 
 
 
3.3.2.6 Kültür ve Turizm 
 
Kültür; bir toplumun maddi ve manevi alanlarda oluşturduğu ürünler, araç-gereçlerle 

uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar; dinsel, geleneksel, siyasal ve toplumsal 
düzenler, kurumlar; duygu, düşünce, davranış, örf, adet, folklor, yeme içme ve yaşama 
biçimlerinin tümüdür. 

 
Uygarlık ve doğa tarihinin ürünleri olan ve devirlerinin simgeleri niteliğindeki kültürel ve 

doğal varlıkların, ulusal ve evrensel anlamda taşıdıkları özgün ve üstün özellikleri nedeniyle, 
korunması gerekli insanlık mirası olarak tespitinin yapılması, planlı ve kontrollü bir biçimde 
bakımı, onarımı, iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekirse bilimsel araştırmalar dışında tüm 
müdahalelerin kısıtlanması ve bu gibi tedbirlerle sürekliliklerinin sağlanması için korunması 
gerekmektedir. 

 
Dünyada ilk koruma faaliyetleri, dini, ulusal, ideolojik simge durumundaki yapıların işlevsel 

sürekliliğini sağlamak amacıyla bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır.  
 
Geçmişten günümüze kadar birçok kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan ülkemiz 

toprakları, değişik kültürler zincirine ait sayısız korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıklarına sahiptir. Bir anlamda tüm insanlığa ait olan bu dünya mirasının gelecek 
kuşaklara aktarılması zorunluluğu bunun da belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını gerekli 
kılmıştır. 
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2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 1983 yılında yürürlüğe 
girmesiyle kültür ve tabiat değerlerimizin korunması yasal güvence altına alınmıştır. İllerde 
faaliyet gösteren kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları korunması gereken kültür ve tabiat 
varlıklarını 1., 2. ve 3. derece sit alanları olarak koruma altına almaktadır. Buralarda yapılacak 
faaliyetler sit alanının derecesine göre değişiklik göstermektedir. Bunlardan 1. derece sit alanları 
hiçbir yapılaşmaya müsaade edilmeyen mutlak korunması gereken alanlardır. 

 
Turizm, kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere boş zamanlarını 

değerlendirme, iş ve benzeri amaçlarla yaptıkları seyahatlerdir. Turizm olayının öznesi olan 
insanın, seyahat etmesi, dinlenmesi, eğlenmesi, spor yapması ve kültürünü geliştirmesi doğal ve 
vazgeçilmez isteğidir. 

 
Turizmin çevreye olumsuz etkileri olduğu gibi, çevre sorunlarının da turizm sektörüne 

olumsuz yönde etkileri bulunmaktadır. 
 
İnsanların turizm olaylarına katılmaları dünya turizm pazarının gelişmesi, dünya ekonomik 

refahındaki artış, ulaştırma araç ve olanaklarındaki artış, iletişimdeki gelişme, dünya barışının 
büyük ölçüde güvence altına alınması, tek düze yaşamın yarattığı monotonluk ve sıkıntılardan 
kurtulma arzusudur. 

 
Turizm, döviz ve istihdam oluşturan özelliği ile “ekonomik”,  insanların dinlenme ihtiyacını 

karşılama ve farklı kültürleri bir araya getirme özelliği ile “sosyo-kültürel”, meydana getirdiği 
kaynak kullanımı talepleri ile de “çevreyi etkileyen” önemli bir faaliyettir. 

 
Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan “Turizm 2020 Vizyon” araştırmasından elde 

edilen bulgulardan bir tanesi ve en önemli olanı da; çevreye duyarlı turizm etkinliklerinin ve 
sürdürülebilir turizm kavramının geliştirilmesidir [65]. 

 
Turizm birçok ülkede ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmenin önemli bir göstergesidir. 

Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri” incelendiğinde, çevresel 
göstergelerin önemli bir yer tuttuğu görülebilir. Bu göstergeler; atmosfer, toprak, okyanus-deniz ve 
sahiller, tatlı su kaynaklarıdır [66]. 

 
Turizmin geliştiği ülkelerde Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) belirleyici alt sektörlerinden 

birisi konumuna gelmiş olan turizm sektörüne ilişkin yeni eğilimler incelendiğinde; turistlerin 
tercihlerinin “deniz-kum-güneş” üçlüsünden (3S), “eğlence-eğitim-çevre” (3E) üçlüsüne kaydığı 
gözlenmektedir. Bu durum ülkelerin turizm faaliyetlerini sezonluk olmaktan çıkarıp, tüm yıla 
yayma zorunluluklarını da beraberinde getirmektedir.  

 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ile turizm sektörünü dinamik bir yapı ve işleyişe 

kavuşturacak düzenlemeler getirilmiştir. Turizm anlayışındaki yeni yaklaşımla çevrenin korunması 
ve kollanması önemsenmektedir. Koruma-kullanma dengesini sağlayan planlama anlayışı 
benimsenmektedir [67], [68]. 

 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB)’nin seçiminde organize turizm 

faaliyetlerinin geliştirilebileceği alanlar tercih edilmekte; bu alanlarda mülkiyet, altyapı ve çevre 
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sorunları için çözüm önerileri getirilmekte ve sistemli bir yapılanma sağlanmaktadır. Bu 
bölgelerde koruma-kullanma dengesi kurularak sektörel kalkınma ve planlı gelişmeyi sağlamak 
ana hedeftir. Geliştirilecek varış noktalarının sadece kitle turizmi değil, termal, yayla, kültür, 
kongre, eko-turizm, inanç ve gastronomi gibi turizm çeşitleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir. 
Bugüne değin 26 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiştir [69]. 

 
Turizm planlama çalışmalarında, ulusal mevzuat ile taraf olunan uluslararası antlaşmalar göz 

önüne alınmaktadır. Bu planlama çalışmalarında, çevresel etkiler, sosyal etkiler, kültürel miras, 
ekonomik ve finansman değişiklikleri değerlendirilmekte, yapılan planlamanın olabilecek olumsuz 
etkileri bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. “Dengeli Kalkınma” ya da “Sürdürülebilir Gelişme”nin 
yolu, ancak yatırım öncesi çevreyi korumayı göz önüne alan iyi bir planlama çalışmasından geçer. 

 
KTKGB, Turizm Merkezleri, Turizm Kentleri gibi turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerde, 

altyapı sorununun çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile turizm 
üstyapısının sağlıklı bir altyapı ile bütünleştirilerek çevrenin korunması hedeflenmektedir.  

 
Bu doğrultuda, 1982 yılından günümüze değin, Türkiye genelinde; atık su arıtma tesisleri, 

kanalizasyon kolektör hatları ve şebekeleri, içme suyu isale hatları ve şebekeleri, enerji hatları, 
yollar, telekomünikasyon tesisleri, katı atık bertaraf tesisleri planlanmakta ve yapılmaktadır.  

 
Turizm Alan ve Merkezleri dışında, turizm hareketlerinin yaşandığı yörelerde teknik altyapı 

donanımı yeterli olmayan mahalli idarelerin kanalizasyon, içme ve kullanma suyu temini, cadde, 
park, tretuvar, plaj düzenlemesi gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla çevreye duyarlılık ve 
sosyal fayda ilkesi kapsamında, mahalli idarelere proje ve maddi destek sağlanmaktadır [70].  

 
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ile altyapı 

hizmetlerinin yeterli olmadığı yerleşim yerlerindeki turistik tesisler ile yerleşim bölgelerinden 
uzakta, mevcut altyapı tesislerine bağlanması teknik olarak mümkün olmayan turistik tesislere  
“paket arıtma tesisi” yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu tesislerin denetimi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı elemanlarınca koordineli olarak sağlanmaktadır. Yine 
anılan yönetmelik ile katı atıklar ile ilgili olarak; belediye sınırları içerisindeki turistik tesisler 
çöplerini belediye toplayana dek, belediye sınırları dışındaki turistik tesisler ise çöplerini koku, 
sinek, haşarat, pislik yapmayacak şekilde muhafaza ve bertaraf etmekle yükümlü kılınmıştır [71]. 

 
Turizmin yoğun olarak geliştiği alanlarda, altyapının güçlendirilmesinin yanında turizm 

sektörünün yaşadığı sorunların çözümünde de etkin rol oynayacak altyapı birliklerinin kurulması 
teşvik edilmektedir. 

 
Kültür ve Turizmi Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde, alanın bütüncül 

bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik 
altyapısının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak amacı ile alandaki bütün mahalli 
idarelerin katılımı ile “Mahalli İdare Birliği” kurulmaktadır. Bu birlikler giderlerini kendi 
gelirlerinden karşılamaktadırlar [72].  

 
Mavi Bayrak, temiz deniz, donanımlı ve kontrol edilebilen plajlara verilen Uluslararası bir 

çevre ödülü olup gönüllülük esasına dayanır. Turizm, çevre ve eğitim sektörlerinde yerel, bölgesel 
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ve ulusal ölçekte önemli bir göstergedir. Kıyıların korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve 
turizm pazarlanmasında Mavi Bayrak’ın önemli bir yeri bulunmaktadır [73], [74].  

 
 Turistik işletmelerin çevreye duyarlılıklarının geliştirilmesi amacı ile turizmde çevreye 

duyarlılık kampanyası düzenlenmiş olup, bu çerçevede konaklama tesislerine “çam”, yat 
limanlarına “çapa” ve yat işletmelerine “yunus” sembollerinden oluşan plaketler ve “Çevre Dostu 
Kuruluş Belgesi” verilmesi uygulaması devam etmektedir [75]. 

 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülebilir turizm kapsamında çevrenin korunması, çevre 

bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye duyarlı tesisler olarak turizme kazandırılması 
amacı ile bu tesislerin sınıflandırılıp belgelendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Bu 
belgelendirme işlemi sırasında yatırımcıdan; işletmenin çevre politikası ve eylem planı, işletme 
tarafından çevre bilincinin arttırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin 
etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler istenilmektedir [76]. 

 
Turizm gelişmesinde tüm taraflar, sağlam, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme 

perspektifinde doğal çevreyi korumakla yükümlüdür.  
 
Ekoturizm kavramı, turizm çevre ilişkilerinin önem kazanması ve sürdürülebilirlik 

tartışmaları ile birlikte gündeme gelip popüler olmuş yeşil turizm, alternatif turizm, doğa turizmi, 
yabanıl turizm, macera turizmini kapsamaktadır. Son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanmış olan 
ekoturizm, çevresel, ekonomik ve sosyal ilişkiler bütünüdür [77]. Ekoturizm kitle turizminin 
aksine, turizmi yıl içine yaymakta, doğal çevreye yapılan baskıyı azaltmakta, tahribatı önlemeye 
yönelik planlama ve uzun vadeli ekonomik çıkarları gözetmektedir.  

 
Türkiye’de çalışmaları sürdürülen Doğal Kaynak Envanteri’nin tamamlanması halinde 

ekolojik taşıma kapasiteleri belirlenecek, ekolojik verimliliğe ilişkin çalışmalar daha sağlıklı bir 
hale gelebilecektir [78], [79]. 

 
Gerçekleştirilmesi planlanan turizm projelerinin yeri seçilirken, önemli tarım arazileri, 

ormanlık alanlar, su kaynakları ve sulak alanlar, nesli tükenmekte ve/veya tehlike altında olan 
türleri barındıran habitatlar gibi alanların proje alanı kapsamında yer alıp almadığı belirlenerek bu 
alanların projeden zarar görmemesi sağlanmaktadır. 

 
Özellikle golf alanları ile ilgili yatırımlarda,  yer altı suyu kapasitesinin yeterli olup olmadığı 

araştırılmaktadır. Yer altı suyunun kullanımı sınırlı ise bu tesislerin yapılmasına izin 
verilmemektedir. Ayrıca, arıtma tesisinden çıkan suyun özellikleri incelenip golf sahasının 
sulanmasında kullanılması sağlanmaktadır. 

 
Turistik beldelerimizde, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması amacıyla atık suyun 

arıtıldıktan sonra yeniden kullanımı sağlanmaktadır [7].  
 
Yat limanlarında bulunması gerekli asgari üstyapı nitelikleri arasında, çöplerin liman dışına 

atılması, atık su ve katı atıklardan çevrenin etkilenmemesini sağlayacak tasfiye tedbirlerinin 
alınmasına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Ayrıca üstyapı üniteleri arasında kullanılmış atık 
yağların geçici olarak depolanacağı depolama ünitesinin yapılmasına dair hususlarda 
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bulunmaktadır. Yat Turizmi Yönetmeliği gereğince,  Bakanlıktan belge almak isteyen yat limanı 
yatırımcısına yönetmelikte yer alan çevre korumaya yönelik hususları yerine getirmesi zorunlu 
kılınmıştır [80]. 

 
Ekonomik bir faaliyet olan su ürünleri tesislerinin diğer sektörleri etkilemeden istikrarlı 

gelişiminin sağlanması, üretiminin arttırılması, bürokratik işlemlerinin azaltılması ve 
basitleştirilmesinin Türkiye ekonomisine sağlayacağı faydalar açısından yararlı ve gerekli 
görülmektedir.  

 
12-14 Nisan 2002 tarihleri arasında düzenlenen II. Turizm Şurası’nda alınan kararlar arasında 

“off-shore” su ürünleri üretiminin özendirilmesi hususu da yer almıştır. II. Turizm Şurası 
sonrasında yaşanan sorunların ortadan kaldırılması konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar, sektör 
temsilcilerinin katılımı ile toplantılar düzenlenerek, “off-shore balıkçılığa” geçilmesinin 
desteklenmesi ve özellikle ruhsatsız çalışan balık çiftliklerinin kaldırılarak planlı alanlara 
kaydırılması hususları kabul edilmiştir.  

 
Ancak, su ürünleri üretim tesisi kurmak isteyen yatırımcıların ilgili bakanlıklardan izin alma 

sürecinin uzun olması, bu sürecin uzunluğundan dolayı sorunlar yaşanması, kurumlar arası işbirliği 
ve koordinasyon olmaksızın bazı su ürünleri üretim tesislerin uygun olmayan alanlara kurulmasına 
izin verilmesi ile gerek kültür balıkçılığı gerekse turizm faaliyetleri olumsuz yönde 
etkilenmektedir.  

 
Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından Komisyona yapılan sunumda, akuakültür sistemine 

yem girdisi olarak verilen yemlerdeki karbonun %23’ünün, azotun %21’inin ve fosforun 
%53’ünün dip sedimentinde biriktiği, bunun sonucu olarak ortaya çıkan çevresel etkinin özellikle 
balık çiftliklerinin bir kilometresine kadar olan mesafelerde etkili olduğu, en önemli çevresel 
etkinin ise denizin dibindeki çözünmüş oksijen ihtiyacının azalması şeklinde görüldüğü ve toksik 
gazların oluşumu ile deniz balık çeşitliliğinde bir azalma meydana gelebileceği ifade edilmiştir 
[81]. 

 
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi raporunda; turizmin Türkiye ekonomisine çok 

büyük katma değer ve döviz sağladığı, Türkiye’nin yurtdışındaki imajının oluşumunda önemli rol 
oynadığı, sektörün ekonomi içindeki payının yüzde 5 düzeyinde olduğu, Türkiye’deki 311 balık 
çiftliğinin yerleşim yerlerinin illerimize göre yüzde dağılımına bakıldığında çok büyük bir 
bölümünün turizm bölgelerinde olduğu,  Muğla ilinde  % 51, İzmir ilinde  %30, Aydın ilinde %6, 
diğer yerlerde ise %13 olan kültür balıkçılığı faaliyetleri nedeni ile kıyı-deniz turizmi için büyük 
önem taşıyan deniz suyu kalitesinin bozulabileceği ve turizmin bu durumdan olumsuz 
etkilenebileceği belirtilmiştir.  

 
Bu nedenle, her iki sektör arasındaki olumsuz etkilerin giderilmesi ve sorunların çözümüne 

yönelik olarak 2008 yılının başından itibaren Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman 
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında teknik toplantılar ile ilke kararlarının 
uygulanmasına ilişkin toplantılar düzenlenmiş, alan incelemeleri yapılmış,  mevzuat ve üretim 
teknikleri açısından yurt dışı uygulamaları incelenmiştir.  

 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 179 -

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun İzmir ve Muğla illerine yaptığı incelemelerde, su 
ürünleri üretim alanlarının büyük bir bölümünün kıyıya yakın alanlarda konuşlandırılması nedeni 
ile turizm yatırımlarının ve ikinci konutların bu alanlardaki balık çiftliklerinden olumsuz yönde 
etkilenebileceği, bu nedenle su ürünleri üretiminin bilimsel temellere dayalı olarak seçilen yeni 
alanlarda yapılanması gerektiği vurgulanmıştır. 

  
İlgili kuruluşlarca yapılan çalışmalar ve alınan kararlar gereği, Muğla, İzmir, Aydın ve 

Mersin illeri başta olmak üzere su ürünleri üretimi için uygun bulunan alanların 1/100 000 ölçekli 
çevre düzeni planlarına “su ürünleri üretim alanı” olarak işlenmesi, “Denizlerde Balık 
Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının 
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” gereğince yerleri uygun olmayan balık üretim tesislerinin su 
ürünleri üretim alanı olarak belirlenen alanlara taşınmasının sağlanması ve tüm bu aşamalardan 
sonra su ürünleri ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi kabul edilmiştir [82]. 

 
Yapılan bu düzenlemelerle kültür balıkçılığı ile turizm sektörünün birbirleri ile olumsuz 

yöndeki etkileşimlerinin giderilmesi hedeflenmektedir. 
 
3.3.2.7 Yerleşme ve Yapılaşma 
 
Türkiye nüfusu 72 milyon civarındadır. TÜİK 2006 verilerine göre, 1995 yılında %56,9 ve 

2006 yılında %67,9 olan kent nüfusunun toplam nüfus içindeki payının 2010 yılında ülke 
genelinde %70’e ulaşması beklenmektedir [2]. 

 
Tablo 37’de nüfusu 20 000 ve üzerinde olan yerleşmelerde yaşayan kentli nüfus oranları 

görülmektedir. Tabloya göre kentlerde yaşayan nüfus hızlı bir oranla artmaktadır. 
 
Tablo 37   Nüfusu 20 000 ve Üzerinde Olan Yerleşmelerde Yaşayan Kentli Nüfus Oranı  
 

Yıl Kentli nüfus oranı (%) 
1970 28,7 
1975 32,9 
1980 35,9 
1985 45,9 
1990 51,3 
2000 59,1 
2001 59,6 
2002 60,2 
2003 60,8 

                                                                                     Kaynak: DPT, 2007. 
 
Tablo 38’de görüldüğü gibi, nüfusu 20 000’e kadar olan belediyelerin oranı, toplam 

belediyelerin yaklaşık %88’i iken, bu belediyelerde yaşayan kentli nüfus oranı toplamın sadece 
%25’i civarındadır. Nüfusun bölgesel dağılımına gelince, 1990-2000 döneminde yedi coğrafi 
bölgenin tamamının nüfusu artmaktadır [83]. 
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Tablo 38   Kentli Nüfusun Belediyelere Dağılımı 
 

Nüfus grubu Toplam 
belediye sayısı 

içindeki oranı (%) 

İçerdiği nüfusun 
toplam belediye 

nüfusuna oranı (%) 
0-2000 11 1,1 

2001-5000 51,3 9,7 
5001-10.000 17,4 7 

10.001-20.000 8,5 7 
20.001-50.000 5,7 10,8 
50.001-100.000 2,6 10,9 

100.001-250.000 1,9 18 
250.001-500.000 1,2 23,3 
500.000’den fazla 0,4 12,2 

 
 
2007 yılı nüfus verilerine göre ülkemizde 58 538 501 kişi belediye sınırları içerisinde 

yaşamaktadır. Bu oran, toplam nüfusun yaklaşık olarak %83’üne tekabül etmektedir (Şekil 21).  

 
Şekil 21   Belediye Nüfusunun Genel Nüfus İçindeki Oranı 

 
Ülke nüfus artış hızı son on yılda belirgin bir şekilde azalmasına rağmen, kentlerde yaşayan 

nüfusun hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir (Tablo 39). 1990–2000 yılları arasında kentlerdeki 
yıllık nüfus artış hızı %2,68 iken, köylerde %0,42 düzeyinde kalmıştır [83]. 
 

Tablo 39   1950-2004 Arasında Türkiye’de Kentsel Nüfus Oranı 
 

Yıllar 1950 1960 1970 1980 1985 1990 2000 2001 2002 2003 2004 
Kent 

Nüfusu 
Oranı 
(%) 14 22 28,7 35,9 45,9 51,3 57,3 58,0 58,8 59,6 60,3 

Kaynak: DPT, 2007 
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Artan nüfusa paralel olarak artan belediye sınırları içinde yaşayan kentli nüfusunu ve bu 
nüfusun ihtiyaç olduğu teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları da artmaktadır. Gerek ihtiyaçların talebe 
karşılık gelecek şekilde karşılanamaması, gerekse çevre koruma bilincinin olmayışı,  artan kentsel 
nüfusun çevre üzerindeki olumsuz etkilerini arttırmaktadır. 

 
Diğer yandan büyük kentlerimizde yer alan yapıların %50-60'ı, imar mevzuatına aykırılıklar 

taşımaktadır. Mülga Başbakanlık Konut Müsteşarlığı'nın 2002 yılında yaptığı "2000-2010 Dönemi 
Konut İhtiyacı Analizi ve Konut Politikaları" konulu araştırmasına göre, Türkiye'de toplam konut 
stoku içerisinde ruhsatsız konutların ya da başka bir deyişle mevzuat hükümlerine tümden ya da 
bir bölümüyle aykırı kaçak konutların oranı % 38'e ulaşmıştır. Söz konusu araştırmaya göre 2000 
yılı itibariyle, iller bazında konut ihtiyacı, konut stoku ve konut açığına ilişkin yapılan çalışma 
neticesinde, toplamda 9 789 145 olan konut ihtiyacının 6 972 264’ü inşaat ruhsatı almış olan 
yapılardan oluşurken, geriye kalan 2 816 881’inin ise ruhsatlı konut açığı olduğu ortaya çıkmıştır. 
Söz konusu araştırmaya göre 2000 yılı nüfus verisinden elde edilen konut ihtiyacı, ruhsatlı konut 
stoku ile karşılaştırıldığında Türkiye genelinde toplam konut stokunun %62'si ruhsatlı olup, inşaat 
ruhsatları değil de yapı kullanım izinleri dikkate alındığında, bu oran Türkiye genelinde %33 
olmaktadır. Bu sonuç illere göre farklılık göstermekte ve az da olsa bazı illerde ruhsatlı konut 
fazlasına rastlanmaktadır. İnşaat ruhsatı bulunan konutların ise ancak yüzde 54’ü yapı kullanım 
izni alabilmiştir. Bu durum, mevzuata aykırı yapılaşmanın, çevre sorunları oluşturan unsur olarak 
değerlendirilmesine neden olmaktadır [84]. 

 
Kentlerin geçtiğimiz yüzyılın başından bu yana büyümeye devam etmesi ile birlikte, alt-

kentler/banliyöler şeklinde yayılan alanlar pek çok yerlerde kırsal alanlarla birleşmeye başlamış ve 
buralarda konut ve ticari gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Kentlerin yayılması ile kentsel arazi 
büyürken, bu alanlara altyapı sağlanarak kaynak kullanımının etkinliği azalmaktadır; örneğin kişi 
başına gereken sokak uzunluğu ve kanalizasyon sisteminin uzunluğu artmaktadır. Büyümenin 
uygun sistemlerle denetlenmediği durumlarda da, yeşil alanlar, biyoçeşitlilik ve diğer yerel 
değerler de tehdit edilmektedir [85]. 

 
Yürürlükte olan mevzuata göre 3 farklı kurum tarafından gerçekleştirilen Çevre Düzeni Planı 

kavramı, büyük bir yetki karmaşası ile içiçe olunmasına neden olmaktadır. Bu planlardan ilki; 
2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince çevrenin korunması amacıyla ülke fizikî mekanında, 
sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma-kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve 
kırsal nüfusun barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılanması sonucu 
oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil 
etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50 000-1/100 000 ölçekli olmak üzere Çevre ve Orman 
Bakanlığınca yapılacağı, yaptırılacağı ve onaylanacağı hüküm altına alınan çevre düzeni 
planlarıdır. 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca da il çevre düzeni planı; valinin 

koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel 
idaresi ile birlikte yapılabilmektedir. 

 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ile kamu 

yatırımları ile ilişkili her tür ve ölçekte re’sen plan yapma ve onama yetkisi bulunmaktadır. Buna 
ilave olarak, Turizm Bakanlığı, 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca 
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kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları 
yapmaya, yaptırmaya, re`sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir [74]. Diğer yandan, organize 
sanayi alanlarına ait plan yapma yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aittir. 

 
Dünyada kişi başına günde ortalama 110 litre su kullanıldığı ve bir sifon çekiminde ortalama 

9 litre su harcandığı düşünüldüğünde, kullanılan toplam suyun %30’unun tuvaletlerden akıtıldığı 
görülmektedir. İçeride kullanılan suyun %65'i ise gri sudur. Son zamanlarda tuvalet dizaynında 
yapılan yeni düzenlemelerle bir sifon çekiminde kullanılan su 11 litreden 4 litreye kadar 
indirilebilmiştir. Son teknolojilerle, düşük hacimdeki kullanımlar için bu miktarın 2-3 litreye 
indirilebilmesi mümkün kılınmıştır. İngiltere Çevre Ajansının rakamlarına göre, söz konusu 
dizaynın yasal olarak zorunluluk haline getirildiği yeni binalarda kullanılan toplam suyun %20’sini 
tuvaletlerde kullanılan sular oluşturmaktadır [86]. 

 
Arıtılmış evsel atık suların sulamada kullanımı yalnızca Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerinde 

değil diğer ülkelerde de sık rastlanan bir uygulamadır.  Özellikle tuvaletlerden kaynaklanan sular 
dışındaki evsel atık suları içeren gri suların sulamada, çoğunlukla da bahçe sulamasında 
kullanıldığı çok sayıda örnek bulunmaktadır. Örneğin, İsrail, Almanya, İngiltere, Japonya, 
Danimarka ve İspanya gibi ülkelerde uygun arıtım ve çiftçi eğitimi ile hiçbir sağlık problemi 
saptanmaksızın atık suların sulamada kullanıldığı “iyi uygulamalar” bulunmaktadır. Bunlardan 
İsrail ve Japonya’da on yıllardır sular herhangi bir sağlık problemi yaşanmaksızın kullanılmıştır. 
Yine, 1999 yılında ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde arıtılmış atık suların %48’i sulamada 
kullanılmıştır [87]. 

 
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Komisyona yapılan sunumda, duş teknesinden ve 

çamaşır makinesinden gelen suların tuvalet rezervuarlarına yönlendirilmesiyle yeniden kullanım 
sağlanabileceği, bu şekilde suyun yaklaşık %27’sinin tasarruf edilebileceği belirtilmiştir. Buna 
göre, örneğin İstanbul’un günlük su tüketiminin 2 milyon m3 mertebesinde olduğu ve yeniden 
kullanımla yaklaşık 550 000 m3 su tasarrufu sağlanabileceği ifade edilmiştir. 

 
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sunumda ise Belediye tarafından,  armatür 

üreten firmaların desteğiyle, pilot bölgelerde su tasarruflu musluk dağıtımına başlandığı ve uygun 
armatür kullanılması, bulaşıkların makinede yıkanması gibi önlemlerle evlerde %30’lara varan bir 
su tasarrufu sağlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, mevcut durumda büyük vitrifiye firmalarıyla 
görüşüldüğü, fiyatlar makul seviyeye düşürülebilirse, İmar Yönetmeliği’nde yeni yapılarda 7 litre 
yerine 2,5 litre su boşaltan sifonların kullanılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılabileceği, 
böylelikle eski binalarda da belli bir periyotta sifon değişimi sağlanabileceği ifade edilmiştir. 

Söz konusu sunumda, Büyükşehir İmar Yönetmeliği’nde halk arasında sarnıç diye bilinen 
yağmur suyu biriktirme haznelerinin zorunlu kılındığı, yeni binaların inşaat projeleri onaylanırken 
yağmur suyu biriktirme haznelerinin istendiği belirtilmiştir. Ancak söz konusu uygulamanın ülke 
geneli için uygulanması zorunlu mevzuat niteliğinde olmadığı ifade edilmiştir. 
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3.3.2.8 Atık Yönetimi  
 
Katı Atıklar 
Atık, en basit tanımı ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan sağlığı ve 

çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan 
her türlü madde olarak ifade edilir.  Sanayide, ulaşımda, tarımda, turizmde, inşaat sektöründe, 
üretim yaparken, hizmet verirken, çok sayıda madde ve malzeme biçim değiştirir. Bu faaliyetler 
için enerji sağlarken ve enerji kullanırken, gaz, sıvı ve katı halde çeşitli atıklar ve artıklar ortaya 
çıkar. Bu atıkların bir bölümü nihai olarak bertaraf edilirken, bir bölümü geri kazanılarak yeniden 
kullanılabilir.  

 
Türkiye’de katı atık yönetiminin mevcut durumunun belirlenmesi 2005 yılında uluslararası 

şirketler tarafından hazırlanmış olan Türkiye için Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının 
Planlaması (YMÇYP) AB Projesi’nde ele alınmıştır. Bu proje kapsamında Türkiye’nin katı atık 
sektörü alanında mevcut durumu belirlenmiş ve AB Düzenli Depolama Direktifi ile Ambalaj ve 
Ambalaj Atıkları Direktifi’ne uyum için finansman ihtiyacı analizi yapılmıştır. YMÇYP Projesi’ne 
göre Türkiye’de atık, yaygın olarak kaldırım kenarına bırakılan plastik torbalar ve çok katlı 
binalarda yaşayan insanlara hizmet veren büyük atık konteynırlarında biriktirilme şeklinde 
toplanmaktadır. Türkiye’de evsel atıklar büyük kentlerde her gün toplanırken küçük yerleşimlerde 
haftada 1–3 defa toplanmaktadır. Belediyenin hizmet alanında yer alan nüfusun yaklaşık olarak 
tümü düzenli atık toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır. Nüfusu 2 000’in altındaki yerleşim 
yerlerinde ise düzenli atık toplama hizmeti verilmemektedir. 

Türkiye’de genellikle atıklar kontrolsüz bir şekilde vahşi (düzensiz) depolama alanlarına 
dökülmektedir. Toplam 2 000 küçük ölçekli ve 50 büyük ölçekli düzensiz depolama sahası 
bulunmaktadır [88]. 2007 yılı düzenli atık toplama hizmeti verilen şehir ve kırsal kesimdeki nüfus 
Tablo 40’ta verilmektedir.  

 
Tablo 40 2007 Yılı Düzenli Atık Toplama Hizmeti Verilen Nüfus 
 

2007 Yılı Nüfusu 

Toplam Şehir Kırsal 
Hizmet Verilen Nüfus * 

70 586 256 49 747 859 20 838 397 67 460 496 
*[Hizmet Verilen Nüfus = Şehir Nüfusu + (0,85 * Kırsal Nüfus)]                                 Kaynak: ÇOB. 

 
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında ise mahallin en büyük 

mülki amiri;  evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını 
sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, katı atık depo sahalarından azami istifade etmek ve 
ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, evsel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları 
kaynağında ayırarak toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri almakla yükümlüdürler. 

 
Türkiye için Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlaması (YMÇYP) Projesi’nin 

çıktılarını baz alarak yapılan çalışmaları bir adım daha ileriye götürmek amacıyla 2006 yılında 
Çevre ve Orman Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda “Katı Atık Ana Planı Projesi” 
gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile katı atık bertarafı için Türkiye genelinde belediyeler arası bölgesel 
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yönetim birliklerinin oluşturulması, ekonomik olarak sürdürülebilir kapasitede Bölgesel Katı Atık 
Tesisi Projeleri geliştirilmesi ve projelerin bir plan dahilinde uygulanmasının sağlanması amacıyla 
ilgili mevzuatta öngörülen şekilde, düzenli depolama tesislerinin kurulması, katı atık miktarının 
azaltılması, geri kazanımın sağlanması, katı atık taşıma giderlerinin düşürülmesi ve gerekli olduğu 
hallerde uygun teknolojiye sahip transfer istasyonlarının kullanılmasına yönelik planlar 
oluşturulmuştur. 

 
Çevre ve Orman Bakanlığının 2006 yılında düzenli depolama tesislerinde yapmış olduğu 

çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre üretilen katı atığın %69,4’ü biyolojik olarak 
parçalanabilir atıklardan (biyobozunur), %22,6’sı geri kazanılabilir atıklardan, %14,4’ü ambalaj 
atıklarından ve %19,1’i diğer atıklardan oluşmaktadır (Şekil 22). 

 

Biyobozunur; 69,4

Geri kazanılabilir; 
22,6

Ambalaj; 14,4

Diğer; 19,1

Biyobozunur
Geri kazanılabilir
Ambalaj
Diğer

 
                                                                                                             Kaynak: ÇOB. 

Şekil 22 2006 Yılı Katı Atık Kompozisyonu* 
 

*Bazı katı atık bileşenleri birden fazla kategoriye dahil edilmiştir. Örneğin ambalaj kağıdı, hem biyolojik 
olarak ayrışabilir atık, hem geri dönüştürülebilir atık, hem de ambalaj atığı olarak 3 defa sayılır. Bu nedenle 
grafikteki kesişim kümesi oluşturan bileşenlerin toplamı %100’den fazladır. 

 
Evsel atıklar,  yakma, düzenli depolama, kompostlaştırma ve biyogazlaştırma gibi işlemlere 

tabi tutularak bertaraf edilirler. Söz konusu yöntemlerden düzenli depolama, nihai bertaraf 
metodudur, diğer yöntemlerde malzeme ve enerji geri kazanımı sağlanabilmektedir. 

 
Türkiye’de bir yılda oluşan atıkların yaklaşık olarak 12 419 195 tonu düzenli depolama 

sahalarında depolanmakta, 299 250 ton ise kompost tesislerinde işlenmektedir [88]. 
 
Katı atık kompozisyonu içinde %50’den fazla bir oranla ilk sırayı alan organik maddelerin 

kompost yapılarak geri kazanılması nihai bertaraf edilecek atık miktarını azaltacağı gibi, ortaya 
çıkan ürünün toprak iyileştirici madde olarak tarım amaçlı kullanılmasını da sağlamaktadır.  
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İşletilmekte olan kompost tesisleri ve düzenli depolama sahalarının yerleri, hizmet verdikleri 
nüfus ve bertaraf ettikleri atık miktarı Tablo 41 ve Tablo 42’de verilmektedir. 

 
Tablo 41 Türkiye’de Kompost Tesisleri 
 

İLLER Kapasite (ton/yıl) İşlenen Atık Miktarı 
(ton/yıl) 

İZMİR 182.000 91.250 
İSTANBUL 360.000 162.000 
ANTALYA-Kemer 54.750 45.000 
DENİZLİ 3.000 1.000 
TOPLAM 599.750 299.250 

                                       Kaynak: ÇOB, 2008 
 
Tablo 42 Türkiye’de Faaliyet Göstermekte Olan Düzenli Depolama Sahaları 
 

 İLLER 
HİZMET 

NÜFUSU 
ATIK MİKTARI (ton/yıl) 

1 AKSARAY 324.150 106.500 

2 ANKARA 3.832.000 1.777.000 

3 ANTALYA 1.043.800 380.900 

4 AYDIN 323.900 137.150 

5 BOLU 150.000 49.275 

6 BURSA 2.174.260 984.070 

7 CİHANBEYLİ 182.180 62.500 

8 DATÇA 13.950 5.900 

9 DENİZLİ 390.000 180.000 

10 DİDİM 180.000 76.200 

11 ERZURUM 364.644 126.525 

12 FETHİYE 157.353 66.623 
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13 FOÇA 30.549 14.272 

14 GAZİANTEP 1.228.500 421.500 

15 GÖCEK 15.000 6.350 

16 HATAY 350.000 115.000 

17 ISPARTA-BURDUR 389.207 127.855 

18 İSTANBUL-1 7.819.633 3.653.333 

19 İSTANBUL-2 3.480.646 1.626.158  

20 İZMİR 2.776.556 1.297.188 

21 KOCAELİ 485.892 219.915 

22 KOCAELİ-Dilovası 587.255 265.791 

23 MANAVGAT 151.000 55.100 

24 MARMARİS 66.668 28.277 

25 ORTACA 65.750 27.830 

26 PATARA 33.000 12.500 

27 SAKARYA 476.517 215.672 

28 SAMSUN 498.566 171.58 

29 SİNOP 78.978 25.944 

30 ŞEREFLİKOÇHİSAR 51.387 16.900 

31 TRABZON-RİZE 761.544 250.167 

32 YOZGAT 264.148 86.800 

 TOPLAM 28.747.033 12.419.195 

                                                                                                                                Kaynak: ÇOB, 2008. 
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Türkiye’de kişi başına üretilen ortalama günlük evsel atık miktarı 1,06 kg’dır. 2007 nüfusuna 
göre yıllık üretilen atık miktarı 27,3 milyon tondur. TÜİK 2004 belediye katı atık istatistiklerine 
göre, toplanan katı atığın yaklaşık %29’u düzenli depolama sahalarında, % 45’i düzensiz 
depolama sahalarında (belediye çöplüğü), %15’i büyükşehir belediyelerinin düzensiz depolama 
sahalarında, %3’ü diğer belediyelerin düzensiz depolama sahalarında, %1’i kompost tesislerinde 
ve %7’si diğer yollarla (gömme, nehir ve göllere dökme, açık alanda yakma) bertaraf edilmektedir 
(Şekil 23).  

 

3%

1%
29%

45%
7%

15%

Belediye Çöplüğü

Büyükşehir Belediyesi
Çöplüğü
Diğer Belediye Çöplüğü

Düzenli Depolama

Kompostlaştırma

Diğer

 
                                                                                                                                

 Kaynak: TÜİK, 2004 
Şekil 23 TÜİK’in 2004 Yılı Verilerine Göre Atık Bertaraf Yöntemleri 

 
2007 yılı verilerine göre evsel katı atıkların yüzde 45’i düzenli depolama ve kompostlaştırma 

gibi mevzuata uygun yöntemlerle bertaraf edilmektedir. Düzenli depolama tesislerinden 
faydalanan nüfusun hizmet alan nüfusa oranı ise %43’e ulaşmıştır.  

 
Diğer bir bertaraf yöntemi olan yakma, Türkiye’de atık kompozisyonu içindeki organik 

madde yüzdesinin yüksekliği, kışın artan kül oranı, buna bağlı olarak çöpün kalori değerinin düşük 
olması ve ayrıca yüksek yatırım ve işletme maliyetleri nedeniyle, uygun bir bertaraf yöntemi 
olarak değerlendirilmemektedir.  

 
 Ambalaj Atıkları  
Değişen tüketim alışkanlıkları, nüfus artışı, yükselen hayat standardı, ambalajlı ürün 

satışındaki artış ile birlikte katı atık kompozisyonu da değişmektedir. Katı atıkların ağırlıkça 
%30’unu, hacimce %50’sini ambalaj atıkları oluşturmaktadır. Atık kompozisyonundaki değişim 
daha çok atığın içindeki kağıt, karton, cam, plastik, metal gibi ambalaj atıklarının artması ile 
sonuçlanmıştır. Satın alınan pek çok ürünün kağıt, metal, cam ve plastik ambalaj malzemesi içinde 
sunulduğu dikkate alındığında, katı atıkların kaynağında ayrı toplanarak bu malzemelerin 
ekonomiye tekrar kazandırılması katı atık yönetiminde önemli bir adım oluşturmaktadır. Sağlıklı 
ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi, ambalaj atıklarının diğer atıklarla karışmadan 
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kaynağında ayrı toplanması ve organize bir yapı içerisinde geri kazanım sürecinin 
gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Geri kazanım çalışması ile doğal kaynakların korunması, 
kaynak israfının önlenmesi ve bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarının azaltılması mümkün 
olmaktadır. Bu nedenle, geri kazanım çalışmalarının ilk adımını kaynakta ayrı toplama 
oluşturmaktadır.  

 
Atıkların toplanmasından, taşınmasından ve bertarafından sorumlu kuruluş belediyelerdir. 

Ambalaj atıklarının kaynakta ayrı olarak toplanmasından da birinci derecede belediyeler 
sorumludur. Büyükşehir belediyelerinde ise ilçe ve ilk kademe belediyeleri sorumludurlar. 

 
2007 yılında yaklaşık 100 belediyede kaynakta ayrı toplama çalışması yürütülmektedir. Bu 

belediyelerde yaşayan nüfus 3 489 044’tür. Bu nüfus toplam şehir nüfusunun yaklaşık %7’sine 
tekabül etmektedir. Bu oran düşük görünse de toplanan ambalaj atığı miktarı yüksektir.  Bunun 
yanı sıra kaynakta ayrı toplama çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde bulunan sanayi nüfusu ve 
buralardan kaynaklanan ambalaj atığı miktarı bilinmemektedir. 

 
Tablo 43’te 1992-2004 yılları arasında gerçekleşen geri kazanım miktarları verilmektedir. 

Buna göre 1992 yılında piyasaya 128 483 ton ambalaj atığı sürülmüş, bunun 60 634’ü geri 
kazanılmıştır. 1992’den 2004 yılına kadar toplam olarak 1 220 228 ton ambalaj atığı toplanılarak 
geri kazanımı sağlanılmıştır.  

 
Tablo 43 1992-2004 Yılları Arasında Gerçekleşen Geri Kazanım Miktarları 
 

YILLAR Piyasaya Sürülen 
Ambalaj Miktarı (Ton) 

Hedef 
(Ton) 

Geri Kazanılan 
Amb. At. Mikt.  (Ton) 

1992 128.482 30.969 60.634 
1993 143.192 47.628 72.704 
1994 174.571 75.620 58.799 
1995 187.654 80.846 55.818 
1996 223.015 89.931 71.221 
1997 251.444 92.777 98.525 
1998 287.405 94.334 91.232 
1999 328.070 106.136 92.409 
2000 335.231 107.488 110.558 
2001 347.382 100.061 117.943 
2002 366.875 106.005 130.525 
2003 401.646 123.284 123.740 
2004 440.826 137.192 136.120 
TOPLAM 3.615.794 1.192.271 1.220.228 

                                                                                                                                         Kaynak: ÇOB. 
 
Oluşan ambalaj atıklarının biriktirilmesinde iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi 

poşetle yapılan biriktirme yöntemi diğeri ise kumbara veya konteynırlarda yapılan biriktirmedir. 
Biriktirme yönteminin belirlenmesinde; güvenlik, tüketici alışkanlıkları, konut yapıları, ekonomik 
yapı, yerleşim planı, ambalaj miktarı, yol durumu gibi ölçütler dikkate alınmaktadır. Yerleşim 
bölgesinde yapılacak ayrı toplama çalışmalarında her iki yöntem birlikte veya ayrı ayrı 
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kullanılabilmektedir. O yerleşim bölgesinde bulunan ambalaj atığı üreticilerinin tamamı, 
oluşturdukları ambalaj atıklarını ambalaj atığı yönetim planında belirtildiği şekilde biriktirmek 
zorundadır.  

 
Kapıdan toplama yöntemi; ağırlıklı olarak toplayıcının aktif rol oynadığı, tüketicinin pasif 

kaldığı ve tüketici tarafından diğer evsel katı atıklardan ayrı bir poşette biriktirilen ambalaj 
atıklarının belirli dönemlerle toplanması şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Bırakma merkezli 
toplama yöntemi ise ağırlıklı olarak tüketicinin rol oynadığı, toplayıcının pasif kaldığı ve 
tüketicinin ayırdığı malzemeleri belirli bir mesafe kat ederek kumbara ya da konteynırlara 
bırakması şeklinde uygulanan bir yöntemdir.  

 
200 m²’den büyük kapalı alana sahip marketler satış noktası olarak tanımlanmaktadır.  Satış 

noktaları, gerek yüksek miktarlarda dış ambalaj atığının oluşması, gerek her gün binlerce 
tüketicinin girip çıkması nedeniyle ambalaj atıklarının toplanmasında önemli bir role sahiptirler.  

 

 

(Haritada koyu renkli olarak gösterilmektedir)                                                           Kaynak: ÇOB 
 

Şekil 24 Kaynakta Ayrı Toplamanın Yapıldığı İller 
 
Ambalaj atıklarını geri kazanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Çevre ve Orman 

Bakanlığından lisans almak zorundadırlar. Amaç, ambalaj atıklarını toplayan, ayıran ve geri 
dönüştüren tesislerin belirli bir standarda göre çalışmalarını sağlamaktır. Lisans, toplama-ayırma 
tesisi lisansı ve geri dönüşüm tesisi lisansı olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Lisans 
uygulaması ilk olarak 2003 yılında başlatılmıştır. 2003’ten 2007’ye kadar olan dört yıllık süreçte 
Çevre ve Orman Bakanlığınca lisanslandırılan ayırma tesislerinin yıllara göre artışı Şekil 25’te 
gösterilmiştir. Buna göre, 2003 yılında 15 olan ayırma tesisinin sayısı,  2007 yılı itibariyle 81’e 
yükselmiştir. 2008 yılında ise ilk 6 ay itibari ile 84 tesis lisanslandırılmıştır. 
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                                                                                                                      Kaynak: ÇOB. 
Şekil 25 Lisanslı Ayırma Tesislerinin Sayısı 

 
Toplanan, ayrıştırılan ambalaj atıklarının geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye 

tekrar kazandırılması sağlanmaktadır.  
 
Çoğunlukla sıvı ürünlerin piyasaya sürülmesi amacıyla kullanılan polietilen teraftalat (PET) 

ambalajından geri dönüşüm tesislerinde elyaf elde edilmekte ve bu ürün birçok sanayi dalında 
kullanılmaktadır. Bazı ürünler için kullanılan polietilen (PE) ambalajları ise geri dönüşüm 
tesislerinde granül yapılmakta ve bu ikincil ürün birçok sektöre ham madde olarak girdi 
sağlamaktadır. Kullanılan metal ambalajlar, geri dönüşüm tesislerinde ergitme işlemine tabi 
tutularak tekrar üretim sürecine alınmaktadır.  

 
Ambalaj üretiminde ilk sırayı alan kağıt, karton ambalaj atıkları kağıt geri dönüşüm 

tesislerinde işlemden geçirilmek suretiyle yeniden kağıt elde edilmektedir.  Bu işlem sonucunda 
ekonomiye ciddi oranda girdi sağlanmaktadır. 

 
2003 yılında başlatılan lisans uygulamasının beş yıllık sürecinde Çevre ve Orman 

Bakanlığınca lisanslandırılan geri dönüşüm tesisi sayısı Şekil 26’da gösterilmiştir. Buna göre 2003 
yılında 13 olan geri dönüşüm tesisi sayısı, 2007 yılı itibariyle 56’ya yükselmiştir.  Bu tesislerin 
18’i kâğıt geri dönüşüm tesisi, 6’sı cam geri dönüşüm tesisi, 27’si plastik geri dönüşüm tesisi, 3’ü 
metal geri dönüşüm tesisi ve 2’si de kompozit geri dönüşüm tesisidir. 2008 yılında ise ilk 6 ay 
itibari ile 61 tesis lisanslandırılmıştır. 
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                                                                                                              Kaynak: ÇOB. 

 
Şekil 26 2003'ten 2008'e Lisanslı Geri Dönüşüm Tesisi Sayısı 

 
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplanmasından esas olarak belediyeler sorumlu 

tutulmakla birlikte, bu çalışmaların maliyetlerinin piyasaya sürenler tarafından karşılanması 
zorunlu tutulmuştur. Kirleten öder prensibine göre bir atığın sahibi onu piyasaya sürendir, 
dolayısıyla mali sorumluluk ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlere verilmiştir. Bunun için yıllar 
itibari ile bazı hedefler getirilmiş olup bu hedefler Tablo 44’te verilmiştir [88].  

 
Tablo 44 Ambalaj Atığı Geri Kazanım Hedefleri 
 

 Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%) 

Yıllar Cam Plastik Metal Kağıt/Karton 

2005 32 32 30 20 
2006 33 35 33 30 
2007 35 35 35 35 
2008 35 35 35 35 
2009 36 36 36 36 
2010 37 37 37 37 
2011 38 38 38 38 
2012 40 40 40 40 

 
Marka sahipleri; piyasaya sürdükleri ürünlerin, kullanım sonucu oluşan ambalaj atıklarının 

yukarıda verilen hedefler doğrultusunda toplanmasını ve geri kazanılmasını sağlamakla ve 
bunlarla ilgili masrafları da karşılamakla yükümlüdürler. Masraf; piyasaya sürmüş oldukları 
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ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanmasını, uygulanan sistemler hakkında tüketicilerin 
bilgilendirilmesini, eğitim çalışmalarının yürütülmesini yani ambalaj atığı yönetim planının 
desteklenmesini ifade etmektedir.  

 
Ambalaj atıklarının yönetiminde, 1991 yılından günümüze kadar devam eden süreç özellikle 

son üç yılda büyük bir ivme kazanarak gelişim göstermiştir. Tesislerin işletmeciliği, lisans 
uygulaması ile birlikte amatör çalışmadan profesyonel çalışmaya doğru yönlendirilmiş, tesisler 
çevre mühendisi çalıştırır duruma gelmiş, tesise giriş çıkışlar kayıt altına alınmış, altyapı 
iyileştirilmiş, toplama ve taşıma ekipmanları arttırılmıştır.  Bu suretle Türkiye de yeni bir sektörün 
oluşması sağlanmıştır. Bu sektör, piyasaya sürenler, ambalaj üreticileri, lisanslı işletmelerden 
oluşmaktadır. 2005 yılından itibaren, ambalaj üreticilerinden, ambalajlı ürünleri piyasaya 
sürenlerden ve lisanslı işletmelerden ambalaj üretim, satış ve geri dönüşüm miktarları gibi tüm 
veriler bu programda kayıt altına alınmaya başlanmıştır. 

 
Ambalaj üreticisi ile piyasaya sürenler ekonomik işletme olarak tanımlanmaktadır. 

Türkiye’de kayıt altına alınan ekonomik işletmelerin sayısal artışı Şekil 27’de verilmiştir. Buna 
göre 2005 yılında kayıtlı olan ekonomik işletme sayısı 926 iken 2006’da yaklaşık 2 500’e, 2007 
yılında 3 600’e, 2008 yılı ilk altı ayı itibari ile 3 900’e çıkarılmıştır [88].  
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Kaynak: ÇOB. 

Şekil 27 Kayıtlı Ekonomik İşletme Sayısı 
 
Şekil 28’de verilen 2005 ile 2007 arasındaki veriler temel alınarak ileriye dönük tahminler 

yapılmış ve 2008 ile 2012 yıllarını kapsayan Atık Yönetimi Eylem Planı hazırlanmıştır. Söz 
konusu planda ambalaj atıklarına ilişkin il bazında hedefler belirlenmiştir. Buna göre büyükşehir 
belediyelerinde oluşan ambalaj atığının, %40–45 arasında bir miktarının kaynakta ayrı olarak 
toplanacağı öngörülmüştür (Şekil 29). 

 
 

 
                                                                                                

 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 193 -

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2005 2006 2007

YIL

TO
P
LA

M
 A

M
B
A
LA

J 
A
TI

KL
A
R
I M
İK

TA
R
I (

TO
N
)

Üretilen Amb.Mik.(Ton)

Piyasaya Sürülen

Amb.Mik.(Ton)

Geri Kazanılan Amb.Atık. Mik.

(Ton)

 
                                                                                                                   Kaynak: ÇOB. 

 

Şekil 28 Toplam Ambalaj ve Ambalaj Atığı Verileri 
 
 
 

 
                                                                                                             Kaynak: ÇOB. 

 

Şekil 29 Yıllara Göre Oluşması Beklenen Ambalaj Atığı Miktarı 
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Tehlikeli Atıklar 
Türkiye'de ortaya çıkan sanayi atıklarının türleri, gelişmiş ülkelerdeki atık türlerinden farklı 

değildir. Endüstriyel atıkların miktar ve dağılımlarını belirlemek ve bu atıklardan ortaya çıkan 
çevre sorunlarını incelemek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çeşitli yerel yönetimler 
ve sanayi kuruluşları (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - TOBB, İstanbul ve Kocaeli Sanayi 
Odaları) 1991-95 sürecinde sanayi kökenli atıkların envanterlerinin hazırlanması için çalışmalar 
başlatmışlardır. Değerlendirmelere göre, TÜİK tarafından hazırlanan "1994, 1995, 1996, 1997 ve 
2004 İmalat Sanayi Atık Envanterleri", tüm ülkeyi kapsaması açısından eksikliklerine rağmen, 
halen Türkiye'de mevcut yegâne kullanılabilir bir atık envanteri/veri bankası özelliğindedir.  

 
Türkiye'de TÜİK tarafından 2004 yılı için yapılan imalat sanayi atık envanterine göre, 

sektörel atık türü ve bu atıkları üreten sektörlere göre, atık üretim ve bertaraf edilen miktarlara 
ilişkin veriler değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara varılmaktadır: 

 
• Türkiye’de imalat sanayi tarafından yılda 20 milyon tonun üzerinde atık üretilmektedir. 

Bu miktarın yaklaşık 1,12 milyon tonu tehlikeli atıktır. 
• Bu miktarın %8’i geri kazanılmakta, %47’si bertaraf edilmekte ve %45’lik kısım ise 

yeniden kullanılmaktadır (Şekil 30). 
     

 
                                                                                                                       Kaynak: ÇOB. 

 
Şekil 30 Türkiye’de Üretilen Tehlikeli Atık Miktarı ve Bertaraf Yüzdeleri (TÜİK 2004) 

 
Biri Ankara’da diğeri Kocaeli’de olmak üzere 2 adet lisanslı tehlikeli atık depolama tesisi 

bulunmaktadır. Ayrıca tehlikeli atıkların taşınması için 219 adet firmaya ait 512 adet lisanslı araç 
bulunmaktadır (Tablo 45).  
 
 
 
 
 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 195 -

Tablo 45 İllere Göre Tehlikeli Atık Taşıma Lisanslı Firma ve Araç Sayısı (Kasım 2007) 
 

İl Firma Araç 
Adana 7 15 

Adıyaman 1 1 

Aksaray 1 2 

Ankara 7 14 

Batman 1 1 

Bilecik 4 7 

Bursa 9 15 

Çorum 1 3 

Denizli 1 2 

Elazığ 1 1 

Eskişehir 8 30 

İstanbul 42 72 

İzmir 30 90 

Kayseri 5 16 

Kırıkkale 1 2 

Kocaeli 84 210 

Konya 2 3 

Manisa 3 5 

Mardin 1 1 

Mersin 3 12 

Osmaniye 2 5 

Sakarya 4 4 

Tekirdağ 1 1 
TOPLAM 219 512 
                                                                                 Kaynak: ÇOB. 

 
Türkiye'de imalat sanayinde öncelik, üretim, ürün kalitesi ve maliyete verilmiş olduğundan, 

atık azaltma ve geri kazanma uygulamaları ikinci planda kalmıştır. Ancak, 1993 sonrasında daha 
etkili olarak gelişen çevre koruma bilinci, yasal yaptırımlar, atık bertarafında karşılaşılan güçlükler 
ve en önemlisi uluslararası ticarette üretim sırasındaki çevre koruma önlemlerinin de önem 
kazanması, temiz teknolojilerin kullanılmasını ve atık azaltılmasını önemli konuma getirmiştir.  
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Atıkların geri kazanılması, öncelikle çevrenin korunması açısından nispeten daha az riskli ve 
yönetimi daha kolay olan ambalaj atıklarına yönelmiştir. Tehlikeli atıkların tekrar kullanılması, 
geri kazanılması yönündeki çabalar, genellikle toplanması ve kullanılması basit teknolojiler 
gerektiren atıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bertaraf edilecek sanayi atıklarının miktarını 
azaltma ve atıkların tekrar kullanılabilmesi için, Çevre ve Orman Bakanlığı desteğiyle Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sanayi odaları bünyesinde atık borsaları 
kurulmuştur. Atık Geri Dönüşüm Borsası, işletmelerde üretim sonucu ortaya çıkan atıkların geri 
kazanılmasını ve daha fazla ikincil ham madde olarak değerlendirilmesini; nihai bertaraf edilecek 
atıkların miktarını azaltmayı sağlayan bir aracılık sistemidir. Türkiye’de kurulan atık borsalarıyla 
da geri kazanım sağlanmaktadır.  

 
İstanbul Kemerburgaz’da 29 000 ton/yıl kapasiteli gazlaştırma yoluyla tehlikeli atık geri 

kazanım lisansı almış pilot ölçekli bir tesis faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
 
Çimento fabrikaları; kullanılmış lastikleri, I. ve II. kategori atık yağları, boya çamurlarını, 

solventleri, plastik atıkları vb. belirli tür atıkları bertaraf edebilmektedir. Çimento fabrikaları enerji 
geri kazanım amaçlı olarak bu tür atıkları alternatif yakıt olarak kullanmaktadır. Çimento 
tesislerine R1 (Enerji Geri Kazanım) Lisansı verilmekte olup 22 tesis lisanslandırılmıştır (Tablo 
46, Tablo 47). 

 
Ülkemizde geçici çalışma izni ve lisans almış bulunan geri kazanım tesislerinin sayısı Kasım 

2007 tarihi itibari ile 89’dur. 6 aylık periyotlarla güncellenen geri kazanım faaliyetine karşılık tesis 
sayısı tablosunun verileri Haziran 2007 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Bu verilere göre Haziran 
2007 tarihi itibariyle tehlikeli atık geri kazanım tesislerinin toplam kapasitesi Tablo 48’de 
verilmektedir [88]. 

 
Tablo 46 Çimento Fabrikalarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan Atıkların Türlerine 
Göre Dağılımı-Kasım 2007 
 

Atık Türleri Lisanslandırılan Miktar (ton/yıl) 

I. ve II. Kategori Atık Yağ 214 226 
Kullanılmış Lastik 106 458 

Bulaşmış (Kontamine) Atık 61 884 
Atık Plastik 51 866 

Petrol Rafineri Atığı 24 120 
Petrol Dip Çamuru 18 902 

Boya Çamuru 16 964 
Sıvı Yakıt Slaçı 4 020 

TOPLAM 498 440 
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Tablo 47 Geri Kazanım Faaliyetine Karşılık Tesis Sayısı (Haziran 2007) 
 

Geri Kazanım Kodu Lisanslı Tesis 
Sayısı 

Toplam Kapasite 
(ton/yıl) 

R1  (Enerji Geri Kazanımı) 22+1 527 460 
R2  (Solvent geri kazanımı) 3 9 350 
R3  (Solvent dışı organik madde ıslahı) 7 17 477 
R4  (Metal ve bileşiklerinin ıslahı) 17 113 442 
R5  (Anorganik Madde ıslahı) 4 1 955 
R9  (Atık yağ rafinasyonu) 11 82 452 
R11 (R1-R10 işlem atıklarının kullanımı) 3 14 570 
R12 (R1-R11 işlemlerden biri için değişim) 7 24 415 

TOPLAM 75 791 121 
 
Tablo 48 Geri Kazanım Faaliyetine Karşılık Kapasitelerin 2006 Yılındaki Fiili Kullanım  
                Değerleri 
 

Geri Kazanım Kodu Toplam Kapasite 
(ton/yıl) 

R1  (Enerji Geri Kazanımı) 15 480,11 
R2  (Solvent geri kazanımı) 2 805 
R3  (Solvent dışı organik madde ıslahı) 7 865 
R4  (Metal ve bileşiklerinin ıslahı) 73 837 
R5  (Anorganik Madde ıslahı) 1 007 
R11 (R1-R10 işlem atıklarının kullanımı) 5 310 
R12 (R1-R11 işlemlerden biri için değişim) 14 510 

TOPLAM 120 814,11 
 

 
Tablo 49 Lisanslı Bertaraf Tesisi İZAYDAŞ’ta 2006 ve 2007 Yılı Fiili Bertaraf Miktarları 
 

Bertaraf Yöntemi 2006 2007 
Yakma 21 862 ton 24 650 ton 
Düzenli Depolama 18 825 ton 20 205 ton 
Sanayiden kaynaklanan tehlikesiz atık D.D. 20 806 ton 12 640 ton 

 
Türkiye’de hali hazırda endüstriyel atıkların bertarafı için kurulmuş ve lisans almış tesisler 

Tablo 50’de verilmiştir. Bu tabloda verilen yakma kapasiteleri kurulu kapasite olup, uygulamada 
fiili olarak yaklaşık %80’i kullanılmaktadır. Ayrıca yakma tesislerinden çıkan 5 586 ton kül ve 
cüruf da düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmektedir. PETKİM atık yakma kapasitesi       
17 500 ton/yıldır. Fakat tesis kapasitesinin ancak 10 000 ton/yıllık bölümünü sanayicinin 
hizmetine sunabilmektedir. Geri kalan kısmı PETKİM’in kendi ihtiyacını karşılamak için 
kullanılmaktadır (Tablo 50). 
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Tablo 50 Mevcut Bertaraf Tesisleri Kapasiteleri (Kasım 2007) 
 

Firma Adı Kapasite 

İZAYDAŞ (depolama)* 790 000 m3 
(doluluk oranı %20) 

İZAYDAŞ (Yakma) 35 000 ton/yıl 

PETKİM (yakma) 17 500 ton/yıl 

TÜPRAŞ (Yakma) 
(kendi atıkları için) 7 750 ton/yıl 

ERDEMİR (depolama) 
(kendi atıkları için) 6 084 ton/yıl 

İSKEN (depolama)* 
(kendi atıkları için)  115 000 m3 

 * Toplam Kapasite                                Kaynak: ÇYGM-7. 
 
Türkiye genelinde sağlıklı bir atık envanterinin oluşturulması amacıyla, Çevre ve Orman 

Bakanlığı ve TÜİK arasında yapılan protokol dahilinde Tehlikeli Atık Beyan Formu internet 
üzerinden doldurulabilir şekle getirilmiştir. 2008 yılından itibaren Türkiye genelinde internet 
tabanlı (online) atık beyan sisteminde pilot uygulama çalışmaları devam etmekte olup, 2010 
yılında gerçek verinin toplanması hedeflenmektedir. 

 

 
 
 
 
 

Kaynak: AB İstatistik Kurumu-EUROSTAT 
Şekil 31 Türkiye Tehlikeli Atık/Toplam Atık Oranlarının AB Ortalamaları ile 
Karşılaştırması 
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ÇOB, TOBB, TÜİK, ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait İZAYDAŞ’ın kendi 
kullandığı atık kategorilerine göre tehlikeli atıkların toplam atık içerisindeki oranları Tablo 51’de 
verilmektedir. 

 
Tablo 51 Sanayi Ana Kategorisi (Kaynaklara Göre Farklı Kategori Kodlamalarının 
Eşleştirilmesi) (2006) 
 

TOBB Kategorisi TÜİK Kategorisi 

Atık 
Payı 

(TÜİK 
Verisi)

İZAYDAŞ 
Payı 

(İZAYDAŞ 
2006 Verisi)

TAKY Kodu 
(bu kategorilerden 
kaynaklanabilecek 
atık türü) 

Metal eşya, makine ve 
gereç, ulaşım aracı, 
ilmi ve mesleki ölçme 
aletleri sanayi 
(Otomotiv) 
Diğer imalat sanayi 

Metal eşya, makine ve teçhizat 
im. muhasebe bilgi işl. mak. im.
Radyo, TV haberleşme cihaz. 
imal. 
Tıbbi, hassas ve optik aleti. saat. 
im. 
Taşıt ve ulaşım araçları imalatı 

%6 %33 08, 11, 12, 15 

Kimya, petrol, kömür, 
kauçuk ve plastik 
sanayi 

Kok köm. rafine edilmiş 
petr.ür.im. 
Kimyasal madde ürünleri 
imalatı 
Plastik-kauçuk ürünleri imalatı 

%12 %30 06, 07, 08 

Tekstil, örme, 
konfeksiyon ve deri 
sanayi 

Tekstil ürünleri, giyim eşyası 
imalatı 
Derinin işl. bavul çanta vb. 

%2 %2 04 

Metal ana sanayi Ana metal sanayi %44 %4 11, 12, 13, 15 
Gıda, içki, tütün 
sanayi 

Gıda, içecek ve tütün ürünleri 
imalatı %25 %1 02 

Kağıt, kağıt ürünleri 
ve baskı sanayi 

Ağaç-mantar ür.imal. 
(Mob.hariç) 
Kağıt, kağıt  ve basım ürünleri 

Ağaç, mantar, 
mobilya sanayi 

Mobilya imalatı, b.y.s. diğer 
imalat 

%2 %2 03, 08, 09 
03 

Metal Dışı Ürünler 
San. (Petrol, Kömür 
Ürünleri Hariç) 
toprak, taş, cam  

Metalik olmayan diğer 
min.mad.im. %9 %1 - 
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Şekil 32  İZAYDAŞ’ta Bertaraf Edilen Atıkların Sektörel Dağılımı (2006) 

 
 
Yakma, tıbbi atıkların bertarafında en güvenli yöntem olmakla birlikte, ülkemizde İzmit 

Büyükşehir Belediyesi İzmit Atık ve Artıkları Arıtma ve Yakma Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) 

ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Koruma ve Atık Mad. Değ. San. ve Tic. A.Ş. 

(İSTAÇ A.Ş.) Tıbbi Atık Yakma Tesisi dışında tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilebileceği bir 

tesis bulunmamaktadır. 

 

TÜİK’in sanayi grubuna göre oluşan tehlikeli atık miktarları Tablo 52’te verilmiştir. 
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Tablo 52 Sanayi Grubuna Göre Oluşan Tehlikeli Katı Atık Miktarı  
 

Sanayi grubu Toplam 
Geri kazanılan 

ve yeniden 
kullanılan 

Yeniden 
kullanılan 

Bertaraf 
edilen 

Miktar (ton/yıl) 
Türkiye 1.196.404* 71.282 248.352 876.770 

Gıda ürünl. ve içecek imalatı 262.284 16 219.873 42.395 

Tütün ürünleri imalatı 7.918 4.623 7 3.288 

Tekstil ürünleri imalatı 4.945 1.040 2.594 1.311 

Giyim eşyası imalatı 1.625 - 1.511 114 
Derinin işl., bavul çanta vb. 1 - - 1 
Ağaç-mantar ür.imal.(Mob.hariç) 443 1 421 21 

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 3.232 1 48 3.183 

Basım ve yayım imalatı 209 - 208 1 

Kok köm.,rafine edilmiş petr.ür.im. 114.128 299 501 113.328 

Kimyasal madde ürünleri imalatı 289.110 7.939 6.240 274.931 

Plastik-kauçuk ürünleri imalatı 2.763 190 781 1.792 

Metalik olmayan diğer min.mad.im. 33.630 897 1.847 30.886 

Ana metal sanayi 327.986 2.895 3.056 322.035 

Metal eşya sanayi, mak.teçh. hariç 5.951 21 3.817 2113 

B.y.s. makina ve teçhizat imalatı 814 205 346 263 

B.y.s. elektrikli makina cihaz.im. 64.594 48.349 876 15.369 

Radyo,TV haberleşme cihaz. imal. 4.669 64 4.147 458 

Tıbbi,hassas ve optik aletl.,saat im. 26 1 2 23 
Taşıt araçları ve karoseri imalatı 71.792 4.739 2.041 65.012 
Diğer ulaşım araçları imalatı 144 - 14 130 

Mobilya imalatı, b.y.s. diğer imalat 140 2 22 116 
 

1.196.404 (ton/yıl) = 1,12 milyon ton/yıl tehlikeli atık üretimi ve 0,8 milyon ton/yıl tesis içerisinde geri 
kazanılan tehlikeli atıkların TOPLAM değeridir. 

Kaynak:TÜİK, 2004. 
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Tıbbi Atıklar  
Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geçici depolanması konusundaki sorumluluklar 

sağlık kuruluşlarına, atıkların geçici atık depolarından alınarak taşınması, sterilizasyon işlemine 
tabi tutulması ve bertaraf edilmesi konularındaki sorumluluklar ise belediyelere aittir.  

 
Devlet ve özel hastanelerden çıkan toplam katı atık miktarı, fiziksel kompozisyon dağılımı 

açısından incelendiğinde, devlet hastanelerinde yatak başı günlük 1,92 kg tıbbi, 0,38 kg evsel katı 
atık ve 0,09 kg geri kazanılabilir madde olmak üzere toplam 2,39 kg atık oluşurken, özel 
hastanelerde 2,01 kg tıbbi, 1,35 kg evsel katı atık ve 0,98 kg geri kazanılabilir madde olmak üzere 
toplam 4,34 kg atık oluşmaktadır. Poliklinik başı günlük tıbbi katı atık miktarı ise devlet 
hastanelerinde 0,05 kg, özel hastanelerde 0,18 kg olarak belirlenmiştir. [88].  

 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de hem toplam, hem de il bazında oluşan tıbbi 

atık miktarının belirlenmesi için TÜİK ve Sağlık Bakanlığının da verileri kullanılarak bir çalışma 
yapılmıştır. Tıbbi atık miktarı belirlenirken yataklı tedavi kurumları ile yataksız tedavi 
kurumlarında oluşan tıbbi atık miktarları ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

 

 
                           Kaynak: Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı, Sağlık Bakanlığı, 2005 

 
Şekil 33 Yataklı Tedavi Kurumlarının Kuruluşlara Göre Dağılımı 
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                        Kaynak: Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı, Sağlık Bakanlığı, 2005 

 

Şekil 34 Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Dağılımı 
 
Sağlık Bakanlığının 2005 yılı verilerine (Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları 

İstatistik Yıllığı, 2005) göre ülkemizdeki toplam hastane sayısı 1 198, bu hastanelerdeki toplam 
fiili yatak sayısı ise 167 519’dur. İllere göre yatak doluluk oranları dikkate alınarak yapılan 
hesaplamalar sonucu yataklı tedavi kurumları ile ayakta tedavi hizmeti veren sağlık 
kuruluşlarından günde 238,26 ton yılda ise 86 968,3 ton tıbbi atık oluşmaktadır (Tablo 53). 

 
Tablo 53 2007 Yılında Yataklı ve Ayakta Tedavi Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarında 
               Oluşan Tıbbi Atık Miktarı 
 

 Tıbbi Atık Miktarı 
(ton/gün) 

Tıbbi Atık Miktarı 
(ton/yıl) 

Yataklı Tedavi Kurumları 212,58 77593,21 
Ayakta Tedavi Hizmetleri 25,68 9375,09 
TOPLAM 238,26 86968,3 

 
Tıbbi atık miktarının, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan yeni yatak 

yatırımlarına paralel olarak 2012 yılında 113 274 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafından önümüzdeki yıllarda Ülkemizde oluşması tahmin edilen tıbbi atık 
miktarının belirlenmesine yönelik olarak bir çalışma yapılmıştır. Bu noktada 2012 yılına kadar 
yıllar itibari ile oluşması tahmin edilen tıbbi atık miktarları Şekil 35’te gösterilmektedir. 
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Yıllara Göre Tıbbi Atık Oluşumu (ton/yıl)
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Şekil 35  2006-2013 Yılları Arası Tıbbi Atık Projeksiyonu 
 
Tıbbi atık projeksiyonunda, Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki yıllarda yapılması 

planlanan ilave yatak yatırımları esas alınmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 
ve 2007-2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı’nın “Sağlık Hizmetlerinde Hedefler” 
başlıklı  tablosunda 2013 yılına kadar toplam 39 430 adet ilave yatak yatırımının yapılmasının 
planlandığı belirtilmektedir [2]. Bu rakamın yıllara göre dağılımı Tablo 54’te verilmektedir. Tıbbi 
atık projeksiyonunun yapılmasında ilave yatak sayılarının yanı sıra, ortalama yatak doluluk oranı 
%65, poliklinik hizmetlerindeki yıllık artış oranı ise %15 olarak kabul edilmiştir. 

 
Tablo 54 2007-2013 Sağlık Kuruluşları Yatak Sayıları 
 

Yıllar Yatak Sayısı (Adet) 

2008 5328 
2009 10862 
2010-2012 14616 
2013 8624 
TOPLAM 39430 

                                          Kaynak: DPT, 2006. 
 
Sağlık kuruluşlarında oluşan atıklar; tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, evsel nitelikli atıklar ve 

ambalaj atıkları olarak sınıflandırılmakta ve birbirleri ile karışmadan kaynağında ayrı olarak özel 
torba ve kutular ile toplanmaktadır. 

 
Tıbbi atıklar; kırmızı renkli, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT 

TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan özel plastik torbalarda ayrı biriktirilmektedir. Tıbbi atıkların bir alt 
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grubu olan kesici ve delici atıklar ise diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak özel plastik veya lamine 
kartondan yapılmış, üzerlerinde aynı uyarı işaretleri bulunan özel kutular içinde toplanmaktadır. 

 
Atıklar geçici atık deposu veya konteynırlar içinde en fazla 48 saat bekletilebilmektedir. 

Geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 oC’nin altında olması durumunda bekleme süresi bir 
haftaya kadar uzayabilmektedir.  

 
Tıbbi atıkların geçici atık depoları ve konteynırlar ile küçük kaynaklardan alınarak bertaraf 

tesisine taşınmasından büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler ile 
yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar sorumludur.  

 
Tıbbi atıklar özel olarak tasarlanmış araçlarla taşınması gerekmektedir. Tıbbi atık taşıma 

araçları için ilgili valilikten taşıma lisansı alınması gerekmektedir. Bu kapsamda 2007 yılı sonu 
itibari ile 140 adet araca tıbbi atık taşıma lisansı verilmiştir (Şekil 36).  

 

Şekil 36 Tıbbi Atıkların Lisanslı Araçlarla Taşındığı İller 
 
Tıbbi atıklar düzenli depolanarak veya yakılarak bertaraf edilmekte veya sterilizasyon 

işlemine tabi tutularak zararsız hale getirilmektedir. 
 
Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Denizli, Malatya 

ve Erzincan illerinde yılda toplam 21 646 ton tıbbi atık düzenli depolanmak suretiyle bertaraf 
edilmektedir. Bu rakam ülkemizde oluşan toplam tıbbi atığın yaklaşık %25’ine karşılık 
gelmektedir (Tablo 55). 
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Tablo 55 Tıbbi Atıklarını Düzenli Depolayarak Bertaraf Eden İller 
 

TIBBİ ATIK MİKTARI SIRA  
NO 

İL 
kg / gün kg / yıl 

BERTARAF 
YÖNTEMİ 

TESİS SAHİBİ 

1 ANKARA 24.945,04 9.104.939,40 Düzenli 
Depolama 

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi 

2 BURSA 8.320,94 3.037.144,85 Düzenli 
Depolama 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 

3 İZMİR 14.464,19 5.279.430,32 Düzenli 
Depolama 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi 

4 GAZİANTEP 4.949,62 1.806.611,45 Düzenli 
Depolama 

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi 

5 DENİZLİ 2.954,79 1.078.498,81 Düzenli 
Depolama 

Denizli Belediyesi 

6 MALATYA 2.891,64 1.055.448,41 Düzenli 
Depolama 

Malatya Belediyesi 

7 ERZİNCAN 778,32 284.085,29 Düzenli 
Depolama 

Erzincan Belediyesi 

 TOPLAM 59.304,54 21.646.158,53   

                   Kaynak: ÇOB. 
 
Bunun dışında, 47 866 ton tıbbi atık ise (toplam tıbbi atığın %55’i) evsel atık depolama 

sahalarının ayrı bir yerinde açılan çukurlarda üzerleri sönmemiş kireç ile kaplanmak suretiyle 
gömülmektedir.  

 
Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre, İstanbul, Kocaeli ve Adapazarı illerinde yakılarak 

bertaraf edilen tıbbi atık miktarı 17 456 ton/yıl olup, bu rakam ülke genelinde oluşan tıbbi atıkların 
%20’sine karşılık gelmektedir. Adapazarı’nda yakma tesisi bulunmamakla birlikte, bu il 
merkezinde oluşan tıbbi atıklar İZAYDAŞ’a taşınarak bertaraf edilmektedir. 

 
Tablo 56 Tıbbi Atıklarını Yakarak Bertaraf Eden İller 
 

TIBBİ ATIK MİKTARI SIRA 
NO 

İL 

kg / gün kg / yıl 

BERTARAF 
YÖNTEMİ 

TESİS SAHİBİ 

1 KOCAELİ 3.645,82 1.330.724,91 Yakma Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi 

2 SAKARYA 1.659,54 605.733,75 Yakma Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi 

3 İSTANBUL 42.519,27 15.519.534,69 Yakma İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 

 TOPLAM 47.824,63 17.455.993,35   
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Şekil 37 Tıbbi Atıkların Bertaraf Durumu, 2007 
 
 

 
Şekil 38 Mevcut Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri 

 
Halihazırda 10 belediyede toplam 3 180,1 ton/yıl tıbbi atığın düzenli depolanarak bertaraf 

edilmesi, 67 belediyede ise 53 152,6 ton/yıl tıbbi atığın sterilize edilmesine yönelik çalışmalar 
devam etmektedir [88]. 

 
Bu kapsamda, mevcut bertaraf tesislerine ilave olarak işletmeye alınması planlanan yeni 

tesisler ile 2008 yılı sonu itibari ile toplam tıbbi atığın %27’sine karşılık gelen 25 230 ton tıbbi 
atığın sterilize edilerek zararsız hale getirilmesi, toplam tıbbi atığın %2’sine karşılık gelen 1 785 
ton tıbbi atığın ise düzenli depolanarak bertarafı öngörülmektedir (Şekil 39). 
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Bertaraf Yöntemlerine Göre Tıbbi Atık Miktarı, 2008, (ton/yıl)

Düzenli Depolama; 

21646; 24%

Planlanan Düzenli 

Depolama; 1785,2; 

2%

Planlanan 

Sterilizasyon; 

25230,5; 27%

Yakma; 17456; 

19%Gömme; 25972,6; 

28%

 
Şekil 39 2008 Yılı Sonu İtibari İle Tıbbi Atıkların Bertaraf Durumu 

 
 

 
 
Şekil 40 2008 Yılında İşletmeye Alınacak Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri 

 
Yapılması planlanan bertaraf tesislerinin işletmeye alınması ile 2012 yılı sonunda toplam 

tıbbi atığın %84’ünün uygun şekilde bertaraf edilmesi, bir başka ifadeyle 2007 yılında %55 olan 
gömme yoluyla bertaraf oranının 2012 yılında %16’ya kadar indirilmesi hedeflenmektedir (Şekil 
41, Şekil 42). 
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Bertaraf Yöntemlerine Göre Tıbbi Atık Miktarı, 2012, (ton/yıl)

Planlanan Düzenli 

Depolama; 1188,3; 

1%

Düzenli Depolama; 

23637,7; 21%

Planlanan 

Sterilizasyon; 

9028,6; 8%

Gömme; 17839,7; 

16%

Yakma; 17456; 

15%
Sterilizasyon; 

44123,9; 39%

 
 

Şekil 41 2012 Yılı Sonu İtibari İle Tıbbi Atıkların Bertaraf Durumu 
 
 

Tıbbi Atık M iktarları ve  Bertaraf Yöntemlerinin Karşılaştırılması, ton/yıl, 
2008-2012
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Şekil 42 Tıbbi Atık Miktar ve Bertaraf Yöntemlerinin Karşılaştırılması 2008-2012 
 
 
Atık Pil ve Akümülatörler 
Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 000 ton pil piyasaya sürülmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle 

ve refah düzeyinin artmasıyla pil kullanımı sürekli yaygınlaşmaktadır (Şekil 43). Türkiye’de kişi 
başına düşen pil miktarı yaklaşık 135 gramdır.  
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Şekil 43 Piyasaya Sürülen Pil Miktarları (Ton) 
 
Kota kapsamında yapılan uygulamalara göre 2006 ve 2007 yıllarında yaklaşık 200 ton/yıl atık 

pil kaynakta ayrı toplanarak uygun olarak bertaraf edilmiştir [88]. 
 
Atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı üretici sorumluluğundadır. 

Bunun yanı sıra atık pillerin evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi konularındaki 
sorumluluklar ise belediyelere aittir.  

 
Tablo 57 2006 ve 2007 Yıllarında Bertaraf Edilen Atık Pillerin Miktarları ve Bertaraf 
Yerlerine İlişkin Bilgiler 
 

YIL İZAYDAŞ 
(ton) 

İHRACAT
(ton) 

BELEDİYE PİL  
DEPOLAMA 
ALANI** 

TOPLAM 
(ton) 

2006 12,8 52 134 198,8 
2007 0,1 41 158 199,1 

 

** Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği- TAP tarafından toplanan atık pillerin geçici depolanması 
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Kemerburgaz Katı Atık Depolama sahasında TAP tarafından yaptırılan 4 
depoda (8 hazneli) yapılmaktadır. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı Katı Atık Sahasında benzer 
bir depo (2 hazneli) faaliyete alınmıştır.   

 
İnşaat-Yıkıntı ve Hafriyat Atıkları 
İnşaat atıkları; konut, ticari ve belediye binalarının ve yolların/köprülerin yapımı esnasında 

ortaya çıkan katı atık maddelerdir. Yıkıntı atıkları; her türlü konut, ticari ve belediyeye ait binalar 
ile yol ve köprülerin tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı esnasında ortaya çıkan katı atık 
maddelerdir. 

 
İnşaat ve yıkıntı atıkları bileşenleri; inşaat tekniğine, inşaatta kullanılan malzemelerin cinsine 

bağlı olarak değişmekle birlikte, tipik olarak betonarme, beton, sıva, tuğla, briket, tahta, cam, 
metal parçası (çelik, alüminyum, bakır, pirinç),  alçı kartonpiyer, kiremit, plastik, elektrik 
malzemeleri, borular ve asfalt gibi malzemeler içermektedir. 
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 Deprem, fırtına, sel gibi doğal afetler sonucu önemli miktarda inşaat/yıkıntı atıkları 
oluşmaktadır. İnşaat ve yıkıntı atıkları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:  [89].  

• Kazı malzemeleri: Kazı esnasında oluşan toprak, kum, çakıl, kaya parçaları, kil ve 
kazıdan çıkan tüm diğer malzemeler girebilir. Kazı esnasında bu tür atıklar oluşabilir. Bu tür 
atıklar ayrıca taşkın, heyelan gibi doğal afetler sonucunda oluşur. Bu malzemelerin kimyasal 
yapısı, kazının yapıldığı yerin doğal yapısına da bağlıdır.  

• Yol Yapımı ve Bakım Malzemeleri: Asfalt, kum, çakıl, metal, beton ve yol kazısından 
gelen kazı malzemeleri olabilir. Bu malzemeler, şehirlerde yer altı su ve atık su kanallarının ve 
elektrik malzemelerinin döşenmesi esnasında da oluşabilir.  

• Yıkıntı Atıkları: Toprak, çakıl, beton parçaları, kireçli sıva, briket, kaplama plakaları, alçı 
taşı, kum, işlenmiş taş ve porselenden ibarettir. Yıkıntı atıkları homojen değildir. Binaların ve 
diğer yapıların yıkımı esnasında oluşur. Atığın kompozisyonu, binanın/yapının tipine, yapısına, 
yapısında kullanılan malzemeye, yaşına, modeline ve boyutuna bağlıdır. Aynı zamanda tarihi, 
kültürel ve ekonomik değerine bağlı olarak da değişmektedir. 

• Çalışma Bölgesi Atık Malzemeleri: Tamir, destekleme, büyütme, genişleme ve yenileme 
işlemlerinden oluşan tahta, plastik, kağıt, cam, metal, lastik, boya, emaye, kaplama, tutkal ve diğer 
malzemelerden oluşmaktadır. 

 
İnşaat/yıkıntı atıkları, eski yapıların yıkılması veya yenilenmesi, mevcut yapıların tamiratı ve 

tadilatı, asfaltların yenilenmesi ve köprülerin tamiratı esnasında şehir içi bölgelerde düzenli olarak 
oluşmaktadır. Bu atıklar, tipik olarak inert olan çimento, briket, tuğla, tahta, beton, betonarme ve 
diğer yapı malzemeleri içermektedir. Ayrıca sanayileşmiş ülkelerde, inşaat/yıkıntı atıkları asbest 
ve PCB gibi bazı zararlı malzemeleri içerebilmektedir. 

 
Doğal afetler (deprem, fırtına, sel v.b.) sonucu yapılarda (binalar, köprüler, yollar v.b.) 

önemli oranda tahribatlar ve yıkıntılar oluşur. Yıkılan yapının türüne bağlı olarak yıkıntı atığı 
bileşenleri değişmektedir. 

 
Tarımsal Atıklar 
Tarımsal atıklar, bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesi ve işlenmesi sonucunda ortaya 

çıkan atık ve artıklardır. Üretilen katı atıkların miktarı ve içerik özellikleri topluluk ya da 
toplumların sosyo-ekonomik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, gelenekler, coğrafya, meslekler 
ve iklim gibi değişik şartlardan etkilenmektedir. Tarımsal atıklar, bitkisel ve hayvansal atıklardan 
oluşur ve ölçü birimi ise belirli bir alana oranlanmış yaş veya kuru atık kütle miktarıdır. Yakıt 
olarak kullanılabilecek 2 kg bitkisel lifli kaynak, 1 kg maden kömürüne eşdeğerdir.  

 
Türkiye kaynak olarak çok büyük buğday ve diğer tahıl sapları, kendir sapları, ayçiçeği ve 

pamuk sapları, tütün ve haşhaş sapları gibi pek çok tarımsal atık potansiyeline sahiptir. Tarımsal 
atıklar, yüksek potansiyelinden dolayı ülkemiz için önemli bir biyokütle kaynağıdır. 

• Bitkisel üretim sonucunda arta kalan atıklar; ekili alan, orman, nadas alanı, meyve ve 
sebze ekili alanlarda yapılan bitkisel üretimler sonucunda ürün olarak nitelendirilemeyen bitkisel 
kütle atık olarak değerlendirilir. Bu atıklar saman, sap, sömek, kabuk, çekirdek, budama atığı 
olarak gruplandırılabilir. Atık miktarını önemli ölçüde etkileyen faktör verimdir.   

• Hayvansal üretim sonucu oluşan atıklar; hayvan dışkıları ve kesim işlemi sonucu kalan 
iç organlardır. Hayvan dışkıları yakıt olarak (tezek) ve gübre olarak kullanılmaktadır. İç 
organlardan oluşan atıkların ise kompost gübre olarak kullanımı mümkündür.  
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• Tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu açığa çıkan atıklar; tarım ürünlerinin doğrudan 
kullanıma geçmeden önceki işlemleri (öğütme, ayıklama, kurutma vb.) sonucu ortaya çıkan 
atıklardır. Bunlar sap, saman, kabuk, çekirdek gibi kullanımı olmayan atıklardır.  

 
Dünya'da her yıl büyük miktarda tarımsal atık açığa çıkmaktadır. Bunlar, pirincin %25'ini 

oluşturan kabuk kısmı, şeker kamışı atığı (lifleri), hindistan cevizi kabuğu, palm yağı lifleri, yer 
fıstığı ve fındık kabukları, tahıl sapları vb. atıklardır.  

 
Türkiye’nin ekonomik olarak kullanılabilir biyokütle enerji potansiyeli 25 MTEP/yıl olarak 

belirlenmiştir. Türkiye zengin tarımsal potansiyeli ile gelişmekte olan bir ülkedir ve bu 
potansiyelinden dolayı tarım alanlarından büyük miktarlarda tarımsal atık çıkmaktadır. Toplam 
tarımsal atık miktarı kuru bazda yaklaşık olarak 40–53 milyon ton olarak hesaplanmıştır. Tarımsal 
atıkların ortalama enerji eşdeğeri 17,5 MJ olduğu için tarımsal atıkların yıllık enerji eşdeğeri 470 
PJ ile 620 PJ arasında değişmektedir.  

 
Biyokütle enerji kaynağı olarak kullanılabilecek oldukça fazla açığa çıkan hayvansal atık 

mevcuttur. Bunların başlıcalar inek, tavuk gibi hayvanların pislikleridir. Bu hayvanlar bir bölgede 
yayıldıkları için yayıldıkları saha içerisinde bol miktarda atık açığa çıkmaktadır. Önceleri bu 
atıklar gübre olarak değerlendirilmekteydi. Ancak çevre kontrollerinin sıkılaştırılması, su ve koku 
kirlilikleri üzerindeki sınırlamalar bu atıkların gübre olarak kullanımını azaltmıştır. Günümüzde 
daha çok bu atıklar biyoenerji üretimi için kullanılmaya çalışılmaktadır. Modern köy projesi gibi 
projelerle bir merkez gübreden üretilecek gaz ile tüm köyün ısı ve enerji ihtiyacı karşılanmaya 
çalışılmaktadır.  

Biyokütleden enerjinin yanı sıra mobilya, kâğıt, yalıtım maddesi yapımı gibi daha birçok 
alanda yararlanılmaktadır. Biyokütlenin enerji olarak değerlendirilmesinde ise, katı, sıvı ve gaz 
yakıtlar elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Biyoetanol, biyogaz, biyodizel gibi yakıtların 
yanı sıra, yine biyokütleden elde edilen, kompost gübre, mangal kömürü ve odun briketi gibi daha 
birçok yakıt türü saymak olanaklıdır.  

 
Biyogaz; organik bazlı atık/artıkların oksijensiz ortamda (anaeorobik) fermantasyonu sonucu 

ortaya çıkan renksiz - kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşiminde organik 
maddelerin bileşimine bağlı olarak yaklaşık; %40-70 metan, %30-60 karbondioksit, %0-3 hidrojen 
sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunan bir gaz karışımdır.  

 
Biyogaz, ucuz ve çevre dostu enerji ve gübre kaynağıdır. Atıkların geri kazanımını sağlar. 

Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları çimlenme 
özelliğini kaybeder. Biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek 
ölçüde yok olmaktadır. Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve yer altı sularını 
tehdit eden hastalık etmenlerinin büyük oranda etkinliğinin kaybolmasını sağlamaktadır.  

  
Piroliz; biyokütleden gaz elde etmek için uygulanan en eski ve basit bir yöntem olup, 

oksijensiz ortamda atığın 900 oC’ye kadar ısıtılması ile oluşan kimyasal ve fiziksel olaylar dizisi 
olarak tanımlanır. Piroliz sonucunda; gazlar, katran, organik bileşikler, su ve odun kömürü gibi 
maddeler elde edilir.  
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Biyokütlenin gazlaştırılması; katı yakıtların ısıl çevirim teknolojisiyle yanabilen bir gaza 
dönüştürülmesi işlemidir. Biyokütle gazlaştırmasında çıkan koku hidrojen sülfür, amonyak ve 
karbon oksi-sülfit kokularına benzemektedir. Biyokütle gazlaştırma işleminde katı yakıt deposu, 
yanabilen tozlar, yakıtın kurutulması ve üretilen gaz temel risk faktörlerini oluştururlar. Renksiz ve 
kokusuz olan karbon monoksit gazı solunduğunda tehlikeli bir toksik etki yaratır.  

 
Kompostlaşma; uygun sıcaklık ve nem miktarlarının sağlandığı havalı ortamlarda mikrobiyal 

canlılar tarafından organik materyalin biyolojik olarak ayrışma ve yeniden yapılanmalarından 
oluşan işlemdir. Kompostlamada ana hedef, üretilen katı atıkların miktarının azaltılması ve organik 
atıkların değerlendirilmesidir. Katı atıkların azaltılması durumunda, belediye çöp havzaları için 
gereken arazi miktarı da daha küçülecektir. Kompost gübre, doğal gübre olması nedeniyle sentetik 
gübrelere göre daha çevre dostu olma avantajına da sahiptir.  

 
Kompostlamada yaygın olarak kullanılan ham maddeler; karton, sığır gübresi, mahsul 

atıkları, gübre ve üre, bitmiş kompost, balık işlemeden kaynaklanan atıklar, yiyecek üretiminden 
kaynaklanan atıklar, sebze ve meyve atıkları, çimen kırpıntıları, at dışkısı, yapraklar, kireç, gazete, 
çiftlik hayvanlarının dışkıları, kağıt fabrikalarından kaynaklanan atıklar, çürümüş yosun, kümes 
hayvanlarının dışkıları, testere ve rende talaşı, yosun ve diğer su bitkileri, septik ve pis su 
çamurları, mezbaha ve et paketleme atıkları, saman ve kuru ot, saman, domuz dışkısı, ağaç 
kabuğu, tahta tozu, odun yongalarıdır.  

  
Ülkemizde her yıl çok büyük miktarlarda organik atık çıkmasına rağmen bu atıklar herhangi 

bir şekilde değerlendirilmeyip ya anız olarak yakılarak yada çöp alanlarına atılarak bertaraf 
edilmektedir.  

 
Atık Yağlar 
Türkiye’de piyasaya arz edilen madeni yağ miktarı yaklaşık 350 000 ton, oluşan atık yağ 

miktarı ise 150 000 ton civarında tahmin edilmektedir. Yönetmelik yayımlandıktan sonra Çevre ve 
Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen envanter çalışmaları neticesinde 2007 yılında kayıt altına 
alınan toplam atık yağ miktarı 34 280 ton olarak tespit edilmiştir. Bu miktar yönetmelik 
yayımlandıktan sonra tespit edilen en yüksek toplama miktarıdır. 

 
2007 yılında yönetmeliğe uygun olarak toplanan atık yağ Türkiye genelinde oluşan atık yağ 

miktarının yaklaşık %20’sine karşılık gelmektedir. Şekil 44’te yer alan veriler dikkate alındığında 
her yıl toplama miktarında %5’lik bir artış beklenmektedir. 

 
Çimento fabrikalarında I ve II. kategori atık yağlar yakılarak bertaraf edilebilmektedir. 

Çimento fabrikaları enerji geri kazanım amaçlı olarak bu tür kalorifik değeri yüksek atıkları 
alternatif yakıt olarak kullanmaktadır. Böylece enerji eldesi için fosil yakıt kullanımı azaltılarak 
hem kaynak israfı engellenmiş hem de atmosfere yapılacak olan sera gazı salımı azaltılmış 
olmaktadır. 
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YILLARA GÖRE MADENİ YAĞ MİKTARLARI İLE ATIK YAĞ GERİ KAZANIM VE 
BERTARAF MİKTARLARI  (Ton)

1

10

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000
2004
2005
2006
2007

2004 306.112 1.414 447 955 12
2005 314.230 11.785 2.039 9.700 46
2006 323.400 26.836 14.429 12.400 7
2007 34.280,0 16.900 17.300 80

Piyasaya sürülen 
Toplam Yağ  

Miktarı 

Toplanan Atık 
Yağ Miktarı Geri kazanım Ek yakıt         Nihai Bertaraf    

                           
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 

Şekil 44 Yıllara Göre Madeni Yağ Miktarları 
 
Türkiye’de her yıl yaklaşık 1,5 milyon ton bitkisel yağ tüketilmektedir. Özellikle kızartma 

işlemlerinden sonra 150-350 bin ton civarında kızartmalık atık bitkisel yağ oluştuğu tahmin 

edilmektedir.  

 

Bitkisel yağlar yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside olmakta, kullanım ömürlerini 

tamamladıktan sonra ekotoksik özellikler göstermektedir.  1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu 

kirletebilmektedir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin yaklaşık %25’ini 

oluşturmaktadır.  

 

Bu atık yağlar, atık su toplama sistemlerinin (kanalizasyon, kollektörler vs.) daralmasına ve 

tıkanmasına neden olmaktadır.  Bu etkilerin en aza indirilmesi amacıyla belediyelere 2008 yılından 

itibaren konutlardan kullanılmış kızartmalık yağların toplanması yükümlülüğü getirilmiştir.  

 

Yönetmelik ile bitkisel atık yağlardan biyodizel üretimi esas alınmış ve bu yönde 

lisanslandırmalar yapılmıştır. Yapılan lisanslandırmalar sonucunda toplanan bitkisel atık yağ 

miktarı aşağıdaki tablolarda verilmektedir.  
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Şekil 45 Toplanan Kızartmalık Yağ Miktarı (Ton) 
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Şekil 46 Toplanan Rafineri Atığı Bitkisel Yağlar (Ton) 
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Şekil 47 Lisanslı Geri Kazanım Tesisi 
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Şekil 48 İzinli Geçici Depolama Alanı Sayısı 
 
Tablo 58 Geçici Depolama Yapan İller ve Depo Sayıları 
 

Geçici depolama yapılan iller Geçici depo sayısı 

Adana 1 
Ankara 3 
Antalya 5 
Denizli 1 
İzmir 2 
Kırklareli 1 
İstanbul 1 

   

Not: 2007 yılı verileri Kasım ayı sonu itibariyledir. 
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Yönetmelik gereğince konutlardan toplama faaliyetlerinin 2008 yılından itibaren başlayacak 
olması nedeniyle toplanacak bitkisel atık yağ miktarlarına ilişkin projeksiyon 2008 yılından sonra 
üretilebilecektir. 

 
Evsel Atık Sular 
Evsel nitelikli atık sular; tuvalet, mutfak, banyolarda oluşan atık sulardır. Evsel nitelikli sular 

arıtıldıktan sonra bahçe sulamasında kullanabilmektedir. Evsel atık su, fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik unsurları içermektedir. Evsel nitelikli atık sular için genellikle biyolojik arıtma 
yöntemleri kullanılmaktadır. Biyolojik arıtma yöntemi, herhangi bir kimyasal madde 
kullanmaksızın atık su içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe 
sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir. Yerleşim alanlarından 
kaynaklanan evsel atık suda bulunan başlıca parametreler Tablo 59’da verilmektedir. 
 
Tablo 59 Evsel Atık Suların Parametreleri  
 

Parametre Ortalama 
Konsantrasyon 

(mg/lt) 
Toplam Katı Madde (TKM) 700 

Toplam Çözünmüş Katılar  500 

Sabit 300 

Uçucu 200 

Askıda Katı Madde (AKM)  200 

Sabit 55 

Uçucu 145 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) 200 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 500 

Toplam Azot 40 

Fosfor 10 

Klorürler 50 

Alkalinite (CaCO3) 100 

Yağ ve Gress 100 

 
Atık suyun fiziksel özellikleri; toplam katı madde, koku, ısı ve renk olarak sıralanmaktadır. 

Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de kullanılmakta olan standart değerlere göre evsel atık 
sular ortalama olarak 720 mg/l toplam katı madde içermektedir. Toplam katı maddenin (TKM) 
yaklaşık 500 mg/l’si çözünmüş halde geri kalanı ise askıda katı madde (AKM) formunda 
bulunmaktadır. Çözünmüş ve askıdaki katılar sabit ve uçucu halde olabilirler. Arıtma işlemlerinin 
çoğu, askıdaki katı madde ve uçucu çözünmüş katı maddelerin uzaklaştırılması için tasarlanır. 
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Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), oksijenli ortamlarda mikroorganizmaların sudaki 
organik maddeleri ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı olarak tanımlanmaktadır. Kimyasal 
oksijen ihtiyacı (KOİ) ise asidik ortamda kuvvetli bir kimyasal oksitleyici ile oksitlenebilen 
organik madde miktarının oksijen eşdeğeri cinsinden ifadesidir.  

 
Yüksek azot ve fosfor konsantrasyonları ile ağır metaller ve mikroorganizmalar, evsel atık 

suların içeriğinde bulunan diğer önemli parametrelerdir. Atık su arıtımında temel hedef, atık suyun 
deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye olabilecek olumsuz etkilerin en az 
düzeye indirilmesidir. Geleneksel atık su arıtımında gerçekleşen temel aşamalar; 

 

• Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması, 
• Zararlı ağır metal ve zehirli bileşiklerin uzaklaştırılması, 
• Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaştırılması, 
• Alıcı ortam durumuna bağlı olarak azot ve fosforun uzaklaştırılması, 
• Patojenik organizmaların yok edilmesidir. 

 

Atık su parametrelerinden hangisinin ne derece arıtılacağı, kanun ve yönetmeliklerle tespit 
edilmektedir. Alıcı ortamların kirlilik özümseme kapasitelerine bağlı olarak belirlenen deşarj 
standartları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. Çevre Kanununa göre çıkarılan “Su 
Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği”nde toplam nüfusa bağlı olarak değişik arıtma metotları için 
evsel atık su deşarj standartları belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte endüstriler için ve deniz ortamına 
yapılacak atık su deşarjları için de standartlar yer almaktadır. 

 
Atık sular, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri ile arıtılmaktadır. Fiziksel arıtma 

atık sudaki katı maddelerin ön filtreleme ve çöktürme gibi işlemlerden geçirilerek atık sudan 
ayrıştırılması yöntemidir. Kimyasal arıtma, kirlilik unsurunun kimyasal özelliklerine bağlı olarak, 
dışarıdan kimyasal madde eklemek suretiyle yapılan arıtma şeklidir. Biyolojik arıtmada ise 
biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticiler 
uzaklaştırılmaktadır. 

 
İnsanlara ve çevreye zarar verebilecek yağmur suları ile yerleşim birimlerinde oluşan atık 

suların uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesi için yapılan şebeke ve arıtma tesisi ünitelerinin 
tamamına kanalizasyon denilmektedir. Toplu halde yaşayan insanların fizyolojik gerekleri olarak 
dışarıya çıkardıkları katı ve sıvı maddeler, yıkanma ve yıkama suları, endüstrilerin atık suları, zirai 
ilaçlamalar, çöpler ve hayvan dışkıları kirlenmeye neden olan belli başlı unsurlardır. 

  
Atık sular çevre için tehlike ve mahsur yaratmadan zararsız hale getirilmelidir. Kanalizasyon 

tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için, öncelikle beldenin fenni içme suyu tesislerine 
sahip olması ve konutların helâ ve sağlık tesisleri bakımından belirli bir düzeye erişmiş olmaları 
gerekmektedir. Yerleşim yoğunluğu, beldenin pis sularının bir arada uzaklaştırılabilmesini 
sağlayacak teknik ve ekonomik şartları gerçekleştiriyor ise, ağ biçiminde bir mecra sistemi ile pis 
sular toplanır ve belde dışına atılır. Kullanılmış suların, şebeke ile toplanarak doğrudan doğruya 
akarsu, göl ve denizlere verilmesinin çevreye olan sakıncaları anlaşıldığından 1980’li yılların 
başından itibaren atık suların arıtılarak alıcı ortamlara deşarj edilmesi esası getirilmiştir. 

 
Evsel atık su arıtma tesisleri ile kanalizasyon şebekelerinin yapımı ve işletilmesinden 

belediyeler sorumludur. Arıtma tesisi çıkış parametreleri ÇOB tarafından denetlenmektedir. 
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Kanalizasyon tesisleri, kentin gelecek 35 yıllık gelişimi ve erişeceği nüfus potansiyeli göz 
önüne alınarak ekseriyetle ayrık sistemde projelendirilmektedir. Kanalizasyon tesislerinde yüksek 
yatırım giderlerinden dolayı yağmursuyu sistemi müşterek düşünülmemektedir. Yağmur suyu 
sistemi sadece kentin su baskınına maruz kalabileceği bölgelerinde uygulanmaktadır. 

 
En basit atık su arıtma yöntemi olan stabilizasyon havuzları; işletmesinin ve bakımının kolay 

oluşu, çok az enerjiye ihtiyaç göstermesi nedeniyle özellikle küçük nüfuslu, arazinin kıymetli 
olmadığı ve iklim özelliklerinin müsait olduğu beldelerde tercih edilmektedir. Stabilizasyon 
havuzlarının bir modifikasyonu olan havalandırmalı havuzlar da basit işletme özellikleri 
dolayısıyla tercih edilen ve uygulamaya konulan diğer bir sistemdir. 

 
Damlatmalı filtre ve aktif çamur sistemleri gibi bütün dünyada yaygın kullanım alanı bulmuş 

geleneksel arıtma sistemleri ise yüksek işletme giderleri ve kalifiye işletme personeline ihtiyaç 
göstermesi gibi sakıncalarına karşı, arıtma verimlerinin yüksek olması, iklim koşullarından fazla 
etkilenmemesi ve oldukça az yer işgal etmeleri gibi nedenlerle özellikle büyük nüfuslu yerleşimler 
tercih edilmektedir. 

 
Türkiye’de 2004 yılı verilerine göre atık su arıtma tesisi mevcut durumu Ek 1-A tablosunda 

verilmiştir.  
 
Tüm belediyelere uygulanan 2006 yılı Belediye Kanalizasyon İstatistikleri Anketi sonuçlarına 

göre, 3225 belediyeden 2321'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildiği tespit edilmiştir. 
 

Deşarjın büyük çoğunluğu denizlere ve akarsulara yapılmaktadır. 2006 yılında kanalizasyon 
şebekeleri ile toplanan 3,37 milyar m3 atık suyun %45,2'si denize, %41,9'u akarsuya, %3,6'sı 
baraja, %3,6’sı araziye, %1,4'ü göl-göletlere ve %4,3'ü diğer alıcı ortamlara deşarj edilmiştir. Atık 
suların %64’ü arıtılarak deşarj edilmektedir. Arıtılan atık suyun %56,8’i denize, %1,3’ü göl ve 
gölete, %33’ü akarsulara, %0,6’sı araziye, %3,9’u baraja ve %4,4’ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj 
edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 49 İllere Göre Deşarj Edilen Atık Su Miktarı 
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2006 yılı itibariyle belediyelere ait 184 atık su arıtma tesisi bulunmakta ve bu tesisler ile 362 
belediyeye hizmet verilmektedir. Bu şekilde Türkiye nüfusunun  %72’sine,  belediye nüfusunun 
%87’sine hizmet götürülmektedir. Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 3,37 milyar m3 atık 
suyun 2,14 milyar m3'ü atık su arıtma tesislerinde arıtılmıştır. Arıtılan atık suyun %43,3'üne 
biyolojik, %33,4'üne fiziksel ve %23,3'üne gelişmiş arıtma uygulanmıştır. Belediye atık su arıtma 
tesisleri ile hizmet verilen nüfus, Türkiye nüfusunun %42’si, belediye nüfusunun da %51’idir. 
Kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi kullanım durumlarına göre belediye sayıları ve hizmet 
verilen nüfus yüzdeleri Ek 1-B tablosunda verilmiştir. 

 
Tablo 60 Kanalizasyon Şebekesi ve Arıtma Tesisi Olan Belediye Sayıları ve Nüfusa Oranı 
 

Nüfus Belediye 
Sayısı 

Belediye 
nüfusu 

Kanalizasyon 
sebekesi olan 

belediye 
sayısı 

Atık Su 
Arıtma 

Tesisi  sayısı 
(ikincil + 

ileri) 

Arıtma 
Tesisi 

İle Hizmet 
Alan Nüfus

Arıtma 
Hizmeti 

Alan Nüfus 
Oranı (%) 

>100.000 58 29.772.881 58 46 20.554.995 69 

100.000 - 
50.000 77 5.344.259 74 15 1.073.804 20 

50.000- 
10.000 450 9.309.091 403 43 1.770.561 19 

10.000- 
2.000 2.206 8.929.928 1 396 33 449.956 5 

<2.000 345 578.891 208 1 27.114 5 

TOPLAM *3.136 53.935.050 2.139 **140 23.876.430 44 
 

**Büyükşehir Belediyesinden hizmet alan ilçe ve alt kademe belediyeleri büyükşehir                                                             
nüfusuna dahil  edilmiş olup  toplam belediye sayılarına katılmamıştır.                              Kaynak: TUİK, 2004. 
 

*  Fiziksel ve Derin Deniz Deşarjı Dahil değildir.   
       

Son yıllarda kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısında artış olmasına 
rağmen, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranında aynı 
seviyede artış görülmemiştir. TÜİK Başkanlığı tarafından, belediye teşkilatları kurulmuş tüm 
belediyelerden elde edilen “Belediye Atık Su Temel Gösterge Sonuçları”na göre; atık su arıtma 
tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı, son yıllarda artış göstermiştir. Atık su arıtma tesisi ile 
hizmet verilen belediye sayısı 2001 yılında 238, 2004 yılında ise 322 olarak belirlenmiştir. 
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Biyolojik Arıtma (136)

Fiziksel Arıtma (34)
Deniz Deşarjı  (97)

İleri Arıtma (4)

 
                                                Kaynak: ÇOB. 

Şekil 50 Belediyelerin Arıtma Türleri 
 

ÜÜlkemizlkemiz’’dekideki Evsel AtEvsel Atııksu Arksu Arııtma Tesisleritma Tesisleri

AtAtııksu arksu arııtma tesisi olan iller (39)tma tesisi olan iller (39)
AtAtııksu arksu arııtma tesisi olmayan iller (26)tma tesisi olmayan iller (26)
ArArııtma tma ttesisi esisi ffizibilite, izibilite, ihale, ve inihale, ve inşşaat aaat aşşamasamasıında olan iller (16)nda olan iller (16)  

                   Kaynak: ÇOB. 
Şekil 51 Evsel Atık Su Arıtma Tesislerinin Dağılımı 

 
Yukarıda yer alan harita yalnız il merkezlerinde yer alan atık su arıtma tesislerini göstermekte 

olup ilçelerden kaynaklanan atık suların tamamının arıtma işlemine tabi tutulduğunu 
belirtmemektedir. Bu şekille tüm ildeki ilçelerde atık su arıtma tesisi olduğunu söylemek mümkün 
değildir.  
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YIL

Ülkemizdeki Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi 
ile Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Nüfusa Oranları 

Atıksu Arıtma Tesisi 
Kanalizasyon  

 
 

                                                                                 Kaynak: TÜİK, 2004. 
 

Şekil 52 Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Nüfusa 
Oranı 

 
2007 yılı itibari ile inşası bitmiş atık su arıtma tesisi sayısı 194’tür. Türkiye’de uygulanan atık 

su arıtma yöntemleri; ön veya fiziki arıtım, mekanik veya birincil arıtım, biyolojik veya ikincil 
arıtım ve ileri arıtım yöntemleridir. Bunlardan azot ve fosforun giderildiği arıtım ileri arıtımdır. 
Türkiye’de atık suların bir bölümü derin deşarj uygulaması ile bertaraf edilmektedir. Bu sulardaki 
kirleticilerin yoğunluğunun azaltılarak deşarjı uygun görülmektedir. 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Kaynak:ÇOB,2007. 
 

Şekil 53 Atık Su Miktarı ve Arıtım Durumu 

  250
  500
  750

1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 250

 2 500
2 750
3 000

1994 1996 1998 2 2002 2004

YIL

Ülkemizdeki Atıksu Miktarı ve Arıtım 
Durumu 

Deşarj Edilen Atıksu 
Miktarı
Arıtılan Atıksu Miktarı

 
2004 yılındaki toplam atıksu 
  miktarı 2.9 milyar m3 /yıl 

 
2004 yılındaki arıtılan atıksu 

       miktarı 1.90 milyar m3/yıl 

milyon  m3 
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Su Sektörü
 33.969 € 

58%

EKK
14.878 € 

25%

Katı atık
9.560 € 
16%

Hava kirliliği
 428 € 

1%

Çevre Yatırımları Toplam Finansman İhtiyacı (2007-2023)

(Milyon  €)

TOPLAM : 59.000 €

 
          *EKK: Endüstriyel Kaynaklı Kirlilik                                                Kaynak: ÇOB. 
 

Şekil 54 Çevre Yatırımları Finansman İhtiyacı 
 

Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifinin, “nüfusu 2 bini geçen yerleşim yerlerine atık su arıtma 
tesisi yapılması” zorunluluğu getirilmiş olup Türkiye’de bu oran  %60’tır. Su Çerçeve Direktifi’ne 
göre 3 milyar Avro’luk bir yatırım yapılmış olup yapılması gereken kamusal yatırım konusunda 
devlet bütçesinden çevreye ayrılan %0,5’lik payın devam etmesi ve 2023 yılına kadar ortalama 2,5 
milyon Avro/yıl yatırım yapılması gerekmektedir. 

 
              Kaynak: COWI  

Şekil 55 Devlet Bütçesinden Kamusal Çevre Yatırımlarına Ayrılan Payın GSMH İçindeki 
Miktarı 

 

0,0% 
0,1% 
0,2% 
0,3% 
0,4% 
0,5% 
0,6% 
0,7% 
0,8% 
0,9% 
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Kamusal çevre yatırımları (GSMH % olarak)
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Belediyeler, imalat sanayi ve enerji üretimi tesisleri tarafından deşarj edilen toplam atık su 
miktarının alıcı ortam için dağılımı ele alındığında; deniz ortamının, %66 oranı ile öncelikli atık su 
deşarj ortamı olduğu, denizleri ise %25 oranı ile akarsuların izlediği anlaşılmaktadır.  

 
İller Bankası tarafından belediyelere yapılan atık su arıtma tesis sayısı 60’tır. Ancak, bu 

tesislerin işletme boyutunda belediyelerde eleman yetersizliği ve kaynak yetersizliği sorunu 
yaşanmaktadır. Bu tesislerde enerji maliyeti önemli boyuttadır. 24 saat çalışan bu tesislerin 
personel maliyeti de dikkate alınmalıdır. Nüfus bazında bakılırsa nüfusun yaklaşık %40’ının atık 
suyu arıtılmaktadır. Kanalizasyon şebekesi olan nüfus da yaklaşık %75’tir. 

  
Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği hükümleri gereğince de nüfusu 2000 kişiden fazla olan 

yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık suların kanalizasyon sistemi ile toplanması, taşınması ve 
atık su arıtma tesisi ile arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi gerekmektedir. Ancak nüfusu 2000 
kişiden az olan köy niteliğindeki yerleşim yerleri atık sularının, bir kanalizasyon sistemi ile 
toplanıp, taşınıp, atık su arıtma tesisi ile arıtılarak bertaraf edilme zorunluluğu alıcı ortam 
özelliklerine bağlıdır. 

 
Buna bağlı olarak, hâlihazırda köy niteliğindeki küçük yerleşim yerlerinin atık sularını 

toplamak için kanalizasyon sistemi yapma çalışmaları bazen gereksiz olmakta, çevrenin korunması 
ve su kirliliğinin önlenmesinde fayda sağlamamakta ve kaynakların sağlıksız kullanılmasına neden 
olmaktadır. Bunun yanında kanalizasyon sistemi ile toplanan ve taşınan atık suyun, bir atık su 
arıtma tesisi ile arıtılarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Kanalizasyon sistemi yapılsa dahi 
maddi nedenlerden ötürü çoğu zaman, köy niteliğindeki küçük yerleşim yerleri atık su arıtma 
tesislerini yapamamakta, bunun neticesinde atık suyun ve kirlilik yükünün tamamının bir bölgeye 
toplanması daha fazla çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Kanalizasyon sistemi ve atık 
su arıtma tesisi yapıldığında ise bu tesislerin işletilmesi sırasında gerekli teknik personel 
ihtiyacının ve işletme maliyetlerinin karşılanamaması, köy niteliğindeki küçük yerleşim yerlerinde 
çeşitli sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

 
Tablo 61 İller Bankası’nca Yapımı Tamamlanan Projeler 
 

Sektör Kuruluşundan Bugüne Kadar (adet) 

Şebeke 3902 İçme suyu 

Arıtma 83 

Şebeke 309 

Arıtma 62 

Kanalizasyon 

Deşarj 45 

Toplam   4.401 

 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 225 -

2004 yılında belediyelere ait atık su arıtma tesisleri enerji giderlerinin %50’sinin karşılanması 
uygulaması başlatılmıştır. 2004-2006 yıllarında 59 belediyeye arıtma tesislerinin enerji giderleri 
karşılığı 7 milyon 730 Milyon YTL ödeme yapılmıştır. 2006 yılında tamamlanan bu proje ile 
belediyelere destek olunarak ülkemizin kısıtlı kaynakları ile yapılan ancak işletme giderleri 
karşılanamadığı için çalıştırılamayan atık su arıtma tesislerinin atıl vaziyetten kurtarılması ve 
usulüne uygun olarak çalıştırılması sağlanmıştır. Ancak, bu desteğin kalkması sonucu arıtma 
tesislerinin yeterice çalıştırılamaması problemi ortaya çıkmıştır. 

 
TÜİK Belediye Atık Su Temel Gösterge Sonuçlarına göre; 2001 yılında, 3215 belediyeden 

2003 belediyede kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilmiş; 2004 yılında ise, 3225 belediyeden 
2226 belediyede kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilmiştir. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet 
verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı, 2001 yılında %63,5 iken 2004 yılında bu oran 
ancak %68’e ulaşmıştır. TÜİK tarafından, belediye teşkilatları kurulmuş tüm belediyelerden elde 
edilen “Belediye Atık Su Temel Gösterge Sonuçları”na göre; atık su arıtma tesisi ile hizmet 
verilen belediye sayısı, son yıllarda artış göstermiştir. Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen 
belediye sayısı 2001 yılında 238, 2004 yılında ise 322 olarak belirlenmiştir. 

 
ÇOB tarafından Komisyona yapılan sunumda, 2008 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam 

belediye nüfusunun %60’ının atık sularının atık su arıtma tesislerinde arıtıldığı belirtilmiştir. 
Sunumda ayrıca, ÇOB tarafından yapılan atık su eylem planında 2012 yılı sonuna kadar atık su 
arıtma hizmeti verilen nüfusun %80’e çıkarılmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. Bu hedef 
belirlenirken nüfusu 2 000’in altında olan Belediyelerin dikkate alınmadığı, AB Atık Su 
Direktifinde de olduğu gibi, 2 000’in altındaki nüfuslara arıtma tesisi hizmeti götürülmesinin 
ancak çevresel açıdan bir zorunluluk oluştuğunda gündeme gelebileceği belirtilmiştir.  

 
 Türkiye’deki il merkezlerinin (ilçeler hariç) evsel atık su tesisi durumları Şekil 56’da 

görülmektedir. Ülkemizde halen yoğun su kirliliği görülen bölgelerdeki atık su arıtma tesisleri 
inşaatı tamamlanmıştır. Ancak, tesislerin işletilmesine ilişkin ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. 
Örneğin, yüksek elektrik maliyetleri nedeniyle tesislerin işletilmesinde sıkıntı yaşayan çok sayıda 
belediye bulunmaktadır.  

 
Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin Komisyona yaptığı sunumlarda 

belediyelerin elektrik faturalarını karşılamakta zorlandıkları, bu nedenle atık su arıtma tesislerinin 
sağlıklı olarak işletilmesinde sorunlar yaşandığı belirtilmiştir.  

 
Ülkemizde sanayilerin genel olarak şehirlere entegre olması nedeniyle, küçük ve orta ölçekli 

endüstrilerin tüm atık suları evsel atık sular ile kanalizasyon sistemlerine deşarj edilmektedir. Söz 
konusu atık suların kompozisyonunun farklı olması nedeniyle evsel atık su arıtma tesislerinin 
işletilmesinde sorunlar yaşanabilmektedir.   

 
Bu nedenle, ülkemizdeki suların kalitesinin irdelendiği Bölüm 4.2’den de görülebileceği gibi, 

bu bölgelerdeki yüzey sularının kalitesinde arıtmalardan kaynaklanan dikkate değer iyileşmeler 
görülememektedir.   
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21
 

              Kaynak; ÇOB, 2008. 
Şekil 56 Türkiye’de Atık Su Arıtma Tesisi Olan İl Merkezleri  

 
Evsel nitelikli atık suların, 2001 yılında kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 2 300 

milyon m3 atık suyun, %51,9’u olan 1,193 milyon m3 atık su arıtma tesislerinde arıtılmıştır. Bu 
miktar giderek artış göstermiş ve 2004 yılında ise; kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 2,922 
milyon m3 atık suyun, %65’i olan, 1,901 milyon m3 atık su arıtma tesislerinde arıtılmıştır. Ancak, 
oluşacak atık su miktarının da azaltılmasına hizmet vermek üzere evlerde su tasarrufunun 
özendirilmesine ya da bu suların yeniden kullanılmasına ilişkin uygulamalar ve sağlıklı 
araştırmalar bulunmamaktadır.    

 
Ülkemiz kıyılarında, turizm ve ikinci konutlar nedeniyle oluşabilecek kirlenmelerin 

giderilmesi, yalnızca buradaki doğal yaşamın korunması bakımından değil, turizmin ve rekreasyon 
amaçlı faaliyetlerin sürdürülebilirliği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Şekil 56’dan 
özellikle güney ve batı kıyılara direkt ya da dolaylı atık su deşarj eden yerleşimlerin bazılarının 
atık su arıtma tesislerinin tamamlanamadığı görülmektedir.   

 
Düzensiz katı atık depolama tesislerinden kaynaklanan süzüntü suları yüksek organik madde 

içeren son derece güçlü sular olup yüzey ve yer altında ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu 
nedenle, çevreye etkilerin irdelendiği ve işletme sırasında da olası olumsuzlukların sağlıklı olarak 
izlendiği düzenli katı atık depolama sahalarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır.  
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ÇOB tarafından Komisyona yapılan sunumda, mevcut durumda 32 katı atık depolama tesisi 
ile nüfusun %43’üne hizmet verildiği belirtilmiştir. Henüz taslak halinde olan katı atık eylem 
planında bu hedefin de önüne geçilerek 2012 yılı itibarıyla 57 milyon nüfusun katı atığını düzenli 
depolama tesislerinde bertaraf edilebilir hâle getirilmesinin planlandığı ve 2012 yılın kadar 
nüfusun %77’sinin katı atıklarının düzenli depolama alanları vasıtasıyla bertarafının mümkün 
olabileceği ifade edilmiştir.   

 
Endüstriyel Atık Sular  
Türkiye’de kullanılan suyun %11’i sanayide tüketilmektedir. Türkiye’de son 10 yılda 

arıtılmadan deşarj edilen endüstriyel atık su miktarı %10 azalmıştır. 650 milyon m3 imalat sanayi 
atık suyunun %40’ı sanayi tesislerinin kendi imkânlarıyla arıtılmakta, %7’si evsel atık su arıtma 
tesislerine verilmekte, %6’sı nehirlere, %47’si ise denizlere arıtıma tabi tutulmaksızın deşarj 
edilmektedir. Yüksek miktarda atık su deşarj eden sektörler; metalürji (%51), içecek (%13), tekstil 
(%12) ve kimya (%9) sanayidir [90].  

 
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kurulu 2008 verilerine göre ülkemizde tüzel kişilik 

kazanmış 251 adet OSB’den 131’i tamamlanarak faaliyete geçmiş durumdadır. Bu bölgelerden 36 
tanesinde arıtma tesisi mevcut olup, 14 OSB’nin atık suyu arıtma tesisi olan belediye 
kanalizasyonuna deşarj edilmektedir. Faaliyette olan 50 OSB’nin içerisinde ise sınırlı sayıda 
sanayi tesisi bulunmakta olup, doluluk oranı düşüktür [4].  

 
Atık su arıtımı konusunda, kirliliği kaynağında azaltma, geri kazanım, temiz üretim ve ölçek 

ekonomisinin kullanılarak sistem çözümü yaklaşımları uygulanarak önemli neticeler alınmaya 
başlanmıştır. 

 
“Organize Sanayi Bölgesi Atık Temel Gösterge Sonuçları”na göre; atık su arıtma tesisi 

kullanan OSB’lerde, 2003 yılında yaklaşık 146 000 ton, 2004 yılında ise yaklaşık 161 000 ton 
arıtma çamuru oluşmuştur. 2004 yılında, OSB’lerden çıkan arıtma çamurunun % 56,14'ü düzenli 
depolanarak, % 28,75'i belediye çöplüğünde, % 14,72'si ise araziye atılarak bertaraf edilmiştir. 

 
TBMM Meclis Araştırması Komisyonunun Uşak’ta yaptığı incelemelerde, Gediz 

Havzası’ndaki endüstriyel kirliliğin önemli kaynaklarından olan Uşak Organize Sanayi 
Bölgesi’nde, Merkezi Atık Su Arıtma Tesisinin işletmeye alınması ile bölgeden kaynaklanan 
endüstriyel kirliliğin önemli ölçüde ortadan kalktığı gözlenmiştir. Ancak havzanın aşağı kısmında 
yer alan Manisa bölgesinde yerleşik özellikle deri sanayiinden kaynaklanan endüstriyel kirliliğin 
devam ettiği belirtilmiştir. Bu durumun arıtma tesisi olan ve olmayan sanayi kuruluşları arasında 
ekonomik olarak haksız rekabet oluşturduğu, bu nedenle, bölgeden kaynaklanan kirliliğin bir an 
önce çözüme kavuşturulmasının Gediz Havzası için büyük önem taşıdığı ifade edilmiştir. Böylece 
atık sularını yüksek maliyetler ödeyerek arıtan sanayi kuruluşlarının adeta cezalandırılmakta 
olduğu belirtilmiştir. 

 
Büyük Menderes’in kolu olan Banaz Çayına karışan Dokuzsele Deresi’ni kirleten işletmelerin 

06.08.2004 tarihinde alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne 
taşınmaları veya kapanmalarının gerçekleştirilmiştir. Taşınan tesislerin atık suları Karma Organize 
Sanayi Bölgesi’nin atık su arıtma tesisine verilmektedir. Söz konusu bölgede yeterince işletme 
bulunmadığından tesis %30 kapasite ile çalışmaktadır. 
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Gediz Havzası’nda yer alan bazı sanayilerin arıtma tesisleri mevcuttur. Bu tür sanayi tesisleri 
arasında Manisa ili, Demirci’de halı endüstrisi, Salihli’de deri endüstrileri ve Turgutlu’da da 
mezbahalar sayılabilir. 

 
İzmir ili Kemalpaşa ilçesindeki OSB dahilindeki tüm endüstrilerin atık su arıtma tesislerinin 

bulunmasına rağmen Nif Çayı’ndaki su kalitesi, bu arıtma tesislerinin yeterince işletilmediğini 
göstermektedir. 

 
Gediz Havzası’nda yetiştirilen zeytinlerin %60’ı sofralık kullanım %40’ı endüstriyel olarak 

işlenmektedir. Zeytinyağı üretimi, Gediz Havzası’nda önemli bir endüstri koludur. Zeytin 
işlemenin ürettiği atık suyun (karasu) yönetimi ile ilgili problem, evlerde işlenen ve üretimin 
%60’ını kaplayan gizli endüstriden ortaya çıkmaktadır. Deşarjlar, evsel atık sularla birlikte 
yönetildiğinden boyutlandırma ve işletme konularında problemler yaşanmaktadır. Ana üretim 
merkezi olan Akhisar’da, evsel işletmenin yasaklanması konusunda bir program hazırlanmaktadır. 

 
Sanayileşme ve hızlı kentleşme ile endüstriyel ve evsel atık su miktarı da artmıştır. Bu 

durumun yaşandığı bölgelerden biri de Ergene Havzası’dır. Bölgedeki atık sular, uluslararası su 
niteliğinde olan Meriç Nehri’nin en önemli kolu olan Ergene Nehri ve bu suyla sulama yapan 
bölgede yer alan verimli tarım topraklarının kirlenmesine ve verimsizleşmesine yol açmaktadır.  

  
Tablo 62 Atık Su Altyapı Yönetimlerinin İş Termin Planı Sunmak ve AAT’yi İşletmeye  
                Almak İçin Aşılmaması Gereken Süreler (Yıl) 
 

NÜFUS 
 

İTP Sunma 
Süresi  
(En son tarih 
13.05.2007) 

İşletmeye 
Alma 
Süresi 

Belediyeler (100.000’den fazla) 1 3 
Belediyeler (100.000 -50.000) 1 5 
Belediyeler (50.000-10.000) 1 7 
Belediyeler (10.000-2.000) 1 10 
OSB, Endüstri Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Turizm 
Tesisleri, Yerleşim Alanlarından Kopuk Olarak Yapılmış 
Münferit Endüstri Tesisleri, Tatil Köyü, Tatil Sitesi vb. 

1 2 

                            Kaynak: ÇOB 
Tablo 63 İş Termin Planları 
 

2006/15 sayılı İş Termin Planı Genelgesi (İTP) Gereğince  
İTP SUNAN 1690 
İNŞAAT HALİNDE OLUP İTP SUNAN 40 
İNŞAAT HALİNDE OLUP İTP SUNMAYAN 32 
İTP SUNMAYAN 787 
A.A.T'YE BAĞLI BELEDİYE 322 
2000<NÜFUS 354 
TOPLAM 3225 

                         Kaynak: ÇOB 
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Atık su arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler ile hâlihazırda 
faaliyette olup, atık su arıtma tesisini kurmamış organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları 
ile yerleşim birimleri, bu tesislerin kurulmasına ilişkin iş termin plânlarını bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 13 Mayıs 2007 tarihine kadar Çevre ve Orman Bakanlığına 
sunarak belirtilen sürelerde işletmeye almak zorundadır.  

 
Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim yerleri bu 

hükümden yararlanmak için 13 Mayıs 2006 tarihinde yayımlanan Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığına başvurmak zorundadır. 

 
2006/15 sayılı İş Termin Planı kapsamında zamanında başvuru yapmayan ve İş Termin 

Planını sunmayan belediyelere Çevre Kanununun 20. maddesinin (f) bendine göre idari para cezası 
uygulanması ve 15. maddesine göre bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere 
aykırı davrananlara söz konusu  aykırı faaliyeti düzeltmek üzere 1 (bir) yılı aşmamak üzere süre 
verilmesi gerekmektedir. 

 
Belediye nüfusu 2000’in altında kalan yerleşim birimlerinde belediye başkanlıklarının atık su 

altyapı kurma yükümlülükleri devam etmekte olup, ancak atık su altyapı tesisleri yapılıncaya kadar 
geçen sürede oluşan atık suların fosseptiklerde toplanarak veya doğal arıtım yöntemleri 
uygulanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

 
3.4 TÜRKİYE’DE ÇEVRE MEVZUATI VE KURUMSAL ÇERÇEVE 
 
Temiz ve sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması tek başına Çevre ve Orman 

Bakanlığının çabalarıyla gerçekleştirilemez. Çevre içerisinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlar bu 
konuda görev ve sorumluluk üstlenmelidir. 

 
Değişik kurum ve kuruluşlar kendi mevzuatları çerçevesinde çevre üzerinde görev ve 

sorumluluk üstlenerek faaliyette bulunmaktadır.  
 
Kurum ve kuruluşların çevre konusundaki görev, sorumluluk ve bakış açılarının farklı oluşu 

zaman zaman kurumları karşı karşıya getirmekte, bu durum da iş ve işlemlerin yürütülmesinde 
darboğazlara yol açmakta, faaliyetlerin kesintiye uğramasına, duraklamasına neden olmaktadır. 

 
Değişik kanunların vermiş olduğu görev ve yetki nedeniyle su ile ilgili 8 kurum 

bulunmaktadır. Suyun yönetimindeki bu çok başlılık nedeniyle suyun etüd-planlama ve 
kullanılmasından, korunmasına kadar olan süreçte yetki karmaşası oluşmaktadır.  

 
Benzer durumla milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, özel çevre koruma alanı gibi 

korunan alanlarda ve diğer konularda da karşılaşılmaktadır. 
 
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun aynı hizmetin tek elden 

yürütülmesini öngörmektedir. Hizmetin etkin, verimli ve ekonomik olarak yerine getirilebilmesi 
amacıyla yasaların birbirleriyle örtüşen, çelişen ve çatışan bölümlerinde yeni düzenlemeler 
yapılırken aynı paralelde de kurumsal yapılarda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.   

Çevre mevzuatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler EK-2’de, uluslararası sözleşme ve 
anlaşmalar EK-3’te, çevreyle ilgili kurum ve kuruluşlar ise EK-4’te verilmektedir. 
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4. ÇEVRE SORUNLARI VE NEDENLERİ 
 
4.1 TOPRAK KİRLİLİĞİ 
 
Türkiye’de toprakla ilgili sorunlar toprak varlığının tespiti aşamasında başlamaktadır. Toprak 

ve arazi potansiyeli tespit çalışmalarının doğruluk derecesi, toprak etütlerinin tipi ile yeterlilik ve 
doğruluk derecesine bağlı iken, mevcut envanter sağlıksızdır ve güncelliğini yitirmiştir. Bazı yöre 
ve havzaların bir bölümünde yapılan ve yaygın olmayan detaylı toprak haritalarının dışında, ülke 
genelinde toplu değerlendirme yapabilmesi için sadece mülga Toprak Su Genel Müdürlüğü 
tarafından 1966-1971 yıllarında yapılan ve 1982-1984 yılları arasında güncelleştirilen yoklama 
düzeyinde toprak etütleri mevcuttur. Toprak Su Genel Müdürlüğü ve devamında Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü (KHGM) tarafından yürütülen bu çalışmalar, halen ülke toprakları ve 
arazilerinin kullanımı sorunları hakkında başvurulacak yegâne kaynak niteliğini taşımakta olup, bu 
verilerin dünyada geçerli olan son sistemlere göre yenilenmesi gerekmektedir.   

 
Toprak kirliliği, genel bir tanımla, insan etkinlikleri sonucunda, toprağın fiziksel, kimyasal, 

biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasıdır. Toprak kirliliği, yanlış tarım tekniklerinin 
uygulanması, yanlış ve fazla gübre ile tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımı, atık ve artıkların, 
zehirli ve tehlikeli maddelerin toprakta birikmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.  

 
Pek çok kimyasal madde içeren pestisitlerin su ve toprak kirlenmesinde önemli payı vardır. 

Bunlar, besin zincirinde daha ileri organizmalara geçtikçe, her aşamada giderek artan oranda 
yoğunlaşır ve giderek zincirin son halkasını oluşturan etçillere önemli zararlar verir. Yani zararlı 
kimyasal maddeler, basit organizmalarda çok küçük miktarlarda bulunur, bu organizmalar daha 
karmaşık organizmalarca yendikçe yoğunlaşır; otçulları yiyen etçillere ulaştığında ise zararlı 
boyutlara ulaşmıştır. Özellikle şahin, atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşlarda ve pelikan, karabatak gibi 
balıklarla beslenen kuşlarda zararlı ilaçların olumsuz etkileri gözlenmiştir. Pek çok böcek türü bu 
maddelere bağışıklık kazanmış durumdadır; ayrıca, kalıtım yoluyla sonraki kuşakların zehirli 
ilaçlara karşı direnci artmaktadır. Öte yandan bu kimyasal maddelerin sürekli olarak kullanılması, 
bazı bölgelerde de önceden bulunmayan zararlı toplulukların türemesine yol açmıştır. Bunun 
başlıca nedeni, tarım ilaçlarının, otçul böcek popülasyonunu denetim altında tutan etçil böcekleri 
yok etmesidir. 

 
Aşınma sonucu biriken tortullar, toprağın bozulmasına ve suların bulanıklaşmasına yol açan 

bir başka etmendir. Tortul üretimi, orman ve tarım alanlarının kötü kullanımından kaynaklanan ve 
giderek boyutları büyüyen bir sorundur. Madencilik ve inşaat etkinlikleri de bu alanda rol oynar. 

 
Hayvan dışkısı ve mezbahalardan gelen atıklar, toprak kirlenmesinin en önemli 

kaynaklarındandır. Sığır, domuz, koyun ve tavuk gibi çiftlik hayvanları, toplam insan nüfusundan 
1000 kat daha çok dışkı üretir. Geçmişte besin maddeleri, otlak ya da çiftlikteki hayvanların 
aracılığıyla yeniden toprağa dönerken, günümüzde kullanılan yöntemler bu atıkların belli alanlarda 
yoğunlaşmasına neden olmaktadır.  

 
Tarımsal ve mineral atıklar, yeryüzündeki toplam katı atıkların önemli bir bölümünü 

oluşturmakla birlikte, kirletici olarak diğer kirleticilere göre daha az zararlıdır. Bunun başlıca 
nedeni de, yerleşim bölgelerinden ve sanayiden kaynaklanan atıklar gibi belli noktalarda 
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yoğunlaşmış olmayıp daha geniş alanlara yayılmalarıdır. Mineral katı atıkların başlıca kaynağı, 
madencilik etkinlikleri ve ilgili sanayilerdir. Özellikle açık kömür işletmeciliğinin yol açtığı 
kirlenme, akarsuları ve su toplama havzalarını etkilediği gibi, toprağın da kıraçlaşmasına yol 
açmaktadır.  

 
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin (TKKY) kapsamı, toprak kirliliğine neden olan 

faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve atıkların toprağa deşarjına, atılmasına, sızmasına yönelik 
teknik, idari ve cezai yaptırımlar açısından yetersizdir. AB Çevre Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonu ile yapılan Toprak Koruma Stratejisi çalışmaları, TKKY’nin tam anlamıyla kirlilik 
boyutuyla ele alınmasını ve yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir [91]. 

 
Topraklar kirli hava ve suyun taşımış oldukları unsurlar tarafından kirlendiği gibi, tarımsal 

uygulamalar ile evsel ve endüstriyel aktivitelerle de yaygın veya yerel ölçeklerde nitelik 
değiştirmektedir. 

 
Endüstriyel faaliyetler sırasında meydana gelen su ve hava kirlilikleri kimyasal yollarla 

toprağa karışma eğilimindedir. Bunun yanı sıra çeşitli endüstri artıklarının fabrikalar yöresinde 
veya daha açıkta bir yere yayılması alışıla gelmiş bir uygulamadır. Şeker endüstrisi gibi bazı 
endüstri kollarında toprağın üstüne atılan posa maddesi oluşmaktadır. Bakır işletmeciliği, 
mermercilik gibi bazı uğraşlar da önemli derecede kirleticiliğe sahiptir. 

 
Maden ocaklarının işletilebilmesi için, ocak üstündeki örtü tabakasının kaldırılması 

gerekmektedir. Örtü tabakasının kaldırılması, buradaki bitki örtüsünün bozulmasına, topoğrafik 
yapının değişmesine neden olmaktadır. Maden ocağı açılan yerlerde çevrebilimsel dengenin 
bozulmaması için arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısına uygun çevre düzenlemelerine gidilmeli, 
toprağın kaybolmaması için bitki örtüsü zenginleştirilmelidir.  

 
Endüstrinin toprak kirlenmesine yol açan önemli unsurlarından bir tanesi yer seçimi 

kriterlerine uymakta özen gösterilmemesidir. Ele geçirilen herhangi bir arsa üzerine kurulan bir 
fabrika kirlilik meydana getirmekte ve çevresindeki toprağın canlı yaşamını tahrip ederek verimini 
düşürmektedir. 

 
Endüstriyel faaliyetler, termik santraller, egzoz ya da ısınma kökenli kirletici gazların yol 

açtığı hava kirliliği toprağın ekolojik yapısına etki etmektedir. Termik santraller, kömür, akaryakıt 
veya gaz gibi fosil yakıtların yakılması yolu ile ısıtılan suyun çıkardığı buhar basıncından 
yararlanarak enerji üreten fabrikalardır. Türkiye’de en çok bulunan fosil kaynaklı yakıt, düşük 
kaliteli linyit olup yüksek derecede kirliliğe yol açmaktadır. Türkiye linyit bakımından zengin bir 
ülke olduğundan, ülke için enerji üretiminin belkemiğidir. Ancak bu kömürün kullanımı sonucu 
yüksek miktarlarda kükürt oksitler (SOX), azot oksitler (NOX), karbon monoksit (CO), ozon, 
hidrokarbonlar, partikül madde (PM) ve kül meydana gelmektedir. SOX ve NOX gazları asit 
yağmurlarının oluşumunda temel sorumlu gazlardır. Havaya verilen zehirli gazların neden olduğu 
asit yağmurları, toprağı kirletmektedir. Asit yağmurları, toprağın kimyasal yapısı ve biyolojik 
koşulları üzerinde etkide bulunarak, bu topraklar üzerinde yetişen bitkilere zararlı olmaktadır. 
Toprağa erişen sülfürik asit, toprak çözeltisinin asitliğini yani aktif hidrojen iyonlarının 
yoğunluğunu arttırmaktadır. Miktarı artan hidrojen iyonları, toprağın koloidal kompleksleri olan 
kil mineralleri ve humus kolloidleri tarafından tutulmakta olan başta Ca olmak üzere K, Mg ve Na 
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gibi bitki besin elementlerinin yerine geçerek, bu elementlerin topraktan taban suyuna karışmak 
üzere yıkanmalarına neden olmaktadır.  

 
Fosil yakıtların ağır metal içerikleri, diğer kirleticilerde olduğu gibi yakıtın cinsine ve 

kaynağına göre değişmektedir. Yakıttaki elementin konsantrasyonu, kazan tipi baca gazı emisyonu 
kontrol aygıtının yapısı, termik santralden atmosfere verilen ağır metal emisyon miktarlarını 
belirler. Kirletici gazların içinde bulunan partikül maddelerin taşıdığı ağır metaller ve elementler 
ile havaya karışan radyoaktif atıklar da toprağa ulaşmakta ve toprakta ağır metal ve radyasyon 
kirliliğine neden olmaktadır. Gübrelerden, atık çamur kullanımından veya kentsel ve endüstriyel 
atık bileşenlerinin yanı sıra, kömürle çalışan termik santrallerden dolayı pek çok ağır metal toprağa 
ilave olmaktadır [92].  

 
Ham maddesi toprak olan sanayi türlerinin toprağa olumsuz etkisi bulunmakta, toprak 

kaybına neden olmaktadır. Tuğla ve kiremit endüstrisi ham madde olarak arazi yüzeyindeki 40-50 
cm’lik en verimli toprakları kullanmaktadır. Geriye kalan kısmın arazi yapısı bozulmakta, tarıma 
elverişli olma özelliğini de kaybetmektedir. 

 
Petrol boru hattı taşımacılığı sırasında patlama, dökülme veya sızıntı gibi olaylara bağlı 

olarak toprak ve su kaynakları geri dönüşümü çok zor veya imkânsız olarak elden çıkabilmektedir. 
Geçtiğimiz üç yıl sürecinde Şanlıurfa kırsalında meydana gelen büyük ölçekli patlama ve sızıntı 
olayları bu tehlikenin en iyi örnekleridir. Her iki kaza sonrasında da Atatürk Baraj Gölü’ne ham 
petrol bulaşmış ve bazı canlı türleri zarar görmüştür. Onbinlerce ton petrol bulaşmış tarım toprağı 
kazınarak doğal dokuya zarar verilmiştir. Bu gelişmeler kadar önemli diğer bir konu ise petrol 
bulaşmış toprağın arındırılması veya bertarafı ile ilgili yeterli bilgi birikiminin olmayışı ve bu 
konuda BOTAŞ gibi ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen uygulamaların yetersiz oluşudur.    

 
Kentleşmenin yoğun bulunduğu bölgelerde toprak niteliği hissedilir ölçüde bozulmaktadır. 

Bunda arazinin kötü kullanılması, inşaat tekniklerinin kirliliği, altyapı yetersizlikleri dolayısıyla 
kirli su ve kanalizasyonun toprağa karışması ve çöp birikmesi rol oynamaktadır. Kent çevresinde 
toprak kirliliğine yol açan diğer bir konu da hava kirliliğidir. Gerek kentin ısınması sırasında 
bacalardan çıkan zehirli gazlar, gerekse taşıtların egzoz gazları yoğunlaşarak toprakla kaynaşmakta 
ve topraktaki canlı yaşamı öldürmektedir. Kent çevresinde toprak kirliliğine yol açan en önemli 
nedenlerden birisi de foseptiklerde toplanan kent artıklarının toprakta biriktirilmesidir. Bu yolla 
yoğunlaşan kirlilik, toprağın daha derin tabakalarına sızarak yer altı sularını da kirletmektedir.  

 
Kentsel ve endüstriyel atık sular arıtılmadan su kaynaklarına bırakılmakta, dere, ırmak, göl 

gibi yüzeysel suları kirletmektedirler. Su kaynaklarının kıt olması nedeniyle, bu sular tarımsal 
sulamada kullanılmaktadırlar. Böylece kirli sular içindeki kirletici ve zararlı maddeler toprağa 
birikmekte ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozmaktadırlar. Topraktaki 
kirlenme zamanla besin zincirini etkilemektedir. 

 
Bazı nehirler, sanayiden, yerleşimlerden ve drenajdan kaynaklanan atık sularla 

kirletilmektedir. Toprağın kirletilmesinde sulama suyu olarak kirli su kullanım faaliyetleri 
önemlidir. Kentsel atık suların topraklar üzerinde zararlı etkilerinin bulunduğu uzun zamandan 
beri bilinmektedir. Bu sularda endüstriyel kimyasal maddeler, hastalık yapıcı virüs, bakteri ve 
parazitler, değişik cins ve miktardaki tuz ile ağır metaller gibi zararlı olan maddeler 
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içerebilmektedir. Bunlar ayrıca protozoa, bağırsak solucanı, tenya gibi parazitlerin kendilerini veya 
yumurtalarını da taşıyabilmektedir. Bu parazitler tarım toprağından veya çiğ yenen sebzelerden 
hayvan ve insana geçerek çeşitli bağırsak hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

 
Tuzlu suların sulamada kullanılması toprakları etkilemektedir. Tuzlulaşma yani kök 

bölgesinin tuzluluk düzeyinin verim ve kaliteyi olumsuz etkileyecek kadar artması, toprağın 
verimlilik potansiyelini doğrudan yönlendirici bir unsur olmaktadır. Kök bölgesinin ve buna bağlı 
olarak bitki veriminin tuzlulaşmadan etkilenme düzeyi, iklim, sulama suyu kalitesi, toprak 
özellikleri, bitki çeşidi, tarım şekli, sulama yöntemi ve drenaj yöntemi gibi etmenlerin 
kontrolündedir. Kök bölgesindeki tuzluluğun en önemli faktörü, sulama suyunun tuz 
konsantrasyonu ya da yüksek tuzluluktaki taban suyu olabilir. Sulanan alanlarda gözlenen tuzluluk 
problemi çok sık olarak 1-2 metre derinlikte yer alan kontrol edilmeyen taban suyu nedeniyledir. 
Toprakların bir süre nadasa bırakıldığı özellikle sıcak iklime sahip bölgelerdeki bu şekildeki 
tuzlulaşma daha hızlı olmaktadır.  

 
Sürekli monokültür, münavebenin gereği gibi yapılmaması söz konusu ürünlere zarar 

veren hastalık ve zararlıların aşırı çoğalmalarına neden olmuştur. Mücadele etmek için bilinçli 
olarak kullanılmayan sentetik kimyasal pestisidler, bazı faydalı ırkların kaybolmasına neden 
olmuş ve biyolojik mücadele ortamı tahrip edilmiştir. Verimliliği artırmak için toprakların aşırı 
şekilde kimyasal gübrelerle gübrelenmesi, özellikle çabuk yıkanan azotlu gübrelerin yer altı 
sularına karışmasına, fosforlu gübrelerin aşırı kullanımı sonucunda da toprakların kadmiyum 
metalince kirlenmesine neden olmaktadır. Konvansiyonel tarımda ürünün kalitesinin ikinci 
plana atılması ekonomik üretim yapmak için mekanizasyonun artırılması ve özellikle bilinçsiz 
uygulamalar, toprağın canlı tabakasını yok etmiştir. Toprakta oluşan sert tabakalar, sıkışmalar 
yaratarak erozyonu teşvik etmiştir. Verim artışı sağlanırken, üretimde ekolojik denge bozulmuş, 
iyi tarım toprakları elden çıkmış ve toprağın canlı kısmı ölmüştür. Topraktan kaybolan bu 
maddelerin tekrar telafisi çok pahalıya mal olmaya başlamış ve bazen de imkânsız hale 
gelmiştir. Bilinçsiz sulama ve kimyasal kullanımı, anız yakımı, tarım topraklarının amaç dışı 
kullanımı, hayvan artıkları, seracılık vb. tarımsal faaliyetlerin toprak dâhil olmak üzere doğal 
kaynaklar üzerinde yapmış olduğu etkiler konusunda ayrıntılı bilgi “4.4 Sektörel Çevre 
Sorunları- Tarım” bölümünde verilmiştir.  

 
Tarım ekosistemleri insan müdahalesinin en fazla olduğu sistemlerdir. Bu ekosistemlere 

gübreleme, ilaçlama, sulama ve toprak işleme gibi müdahalelerle etki edilmektedir.  Özellikle 
doğal sistemlerdeki bu bozulma Yeşil Devrim ile birlikte maksimum düzeye ulaşmıştır. Birim 
alandan maksimum ürün almayı amaçlayan yeşil devrim birçok çevresel sorunu da günümüze 
taşımıştır. Tarım dışı alanlar tarım alanına dönüştürülmüş, orman ve mera alanları tahrip edilmiş 
ve kapladıkları alanlar azalmıştır. Sulak alanların ve çeşitli ekosistemlerin tahribi sonucu biyolojik 
çeşitlilik zarar görmüştür. Bu süreçte dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak gıda 
ihtiyacındaki açığın büyümesi, çölleşme ve arazi bozulmalarının bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Çölleşme ve buna bağlı arazi bozulmalarının nedenleri ise; iklim değişikliği, 
ormanların tahribi, aşırı otlatma, sağlıksız sulama ve toprağın aşırı kullanımıdır. 

 
Çölleşme; kurak, yarı kurak ve az yağışlı alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de 

dâhil olmak üzere, çeşitli faktörlerden kaynaklanan toprak bozulması olarak tanımlanmaktadır. 
Türkiye çölleşme sürecine oldukça açık yapıda olan bir ülkedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
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coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak şartları, ülkemizin çölleşme ve kuraklığa karşı 
hassasiyetini artırmaktadır.  

 
Çölleşme kavramını, "toprakların üretkenlik yeteneğini yitirmesi" olarak tanımladığımızda; 

toprak erozyonu, toprak kirliliği, toprağın yanlış kullanılması ve tarım dışı amaçlı arazi kullanımı 
(imar ve arsa politikaları) gibi toprak varlığını yok eden dört ana sorunun, ülkemizde yoğun olarak 
yaşandığını görmekteyiz. 

 
Çölleşmeyi oluşturan ve toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin 

bozulmalarına veya yitirilmelerine neden olan birçok etmenden bir bölümünün ülkemizdeki 
boyutunu gösteren yeterli bilimsel veri bulunmamasına karşın; doğal olaylar dışında, tarım 
alanlarımızdaki çoraklaşma, ormanlık ve mera alanlarımızdaki tür çeşitliliğinin ve doğal yapının 
bozulması, yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı uygulamalarından kaynaklanan tarım, orman ve 
otlakçılık gibi farklı sektörlerin yanlış arazi üzerinde yapılanışı ve turizm, sanayi, toprak sanayi, 
kentleşmedeki inşaat gibi sektörlerin de verimli ve iyi nitelikli tarım toprakları üzerinde 
betonlaşması, toprak kirliliğinin devam ediyor olması, erozyon ve toprak kaybının önemli 
boyutlara varması, ülkemizin çölleşme riski yüksek olan bir kara parçası durumunda olduğunu 
ortaya koyan gerçeklerdir.  

 
Toprak erozyonunun iklim, toprak, yer şekilleri ve bitkisel örtü ile karşılıklı etkileşimleri göz 

önünde bulundurulduğunda, birçok neden-sonuç kümesi toprak erozyonundaki farklılaşmayı 
açıklamada önümüze çıkabilir. Ancak, Türkiye açısından su erozyonunun önemi düşünüldüğünde, 
iklim değişikliğinin su erozyonu üzerindeki en önemli etkisi iklimsel erozyon tehlikesinin 
değişmesidir; yani “yağışların erozyon oluşturma gücü”nün değişime maruz kalmasıdır. Küresel 
sera etkisinin sadece sıcaklıkları yükselteceği değil, aynı zamanda, yağış karakteristiklerini de 
önemli derecede etkileyeceği beklenilmektedir. Yükselen yağış şiddeti ve daha yüksek yağış 
miktarları toprak erozyonunu artırabilir. Bu yüzden, iklim değişikliği ile yağış enerjisi ve yağış 
şiddeti gibi yağış erozyon parametrelerindeki değişimlerin analiz edilmesi, gelecekteki toprak 
erozyonunun tahmin edilmesi ve gerekli toprak ve su koruma önlemlerinin zamanında alınması 
açısından önem taşımaktadır.  

 
Çölleşme nedeniyle çeşitli sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçlar oluşmaktadır. Bu sonuçlar 

şu şekilde açıklanabilir:  
 
1. Artan nüfus sonucu uygun olmayan kaynak kullanımı, arazinin bozulması, 

üretkenliğinde düşüşe ve buna bağlı olarak yetersiz besin arzı nedeniyle yoksulluğun artmasına ve 
göç oranının artmasına neden olmaktadır.  

2. Çölleşme ve buna bağlı arazi bozulması, hem bölge hem de küresel enerji dengesizliğine 
neden olmakta, karbon fiksasyonunu ve depolanmasını azaltmakta ve karbon salımını 
artırmaktadır.  

3. Arazi bozulması, sedimentlerin kirliliği, tuzlulaşma ve genel çevresel bozulmalar yoluyla 
verimlilik kayıplarına ve sulak alanlarda ekosistemlerin bozulmasına, yağışa dayalı tarım 
sistemlerinde (kuru tarım) gen ve tür çeşitliliğinin kaybına neden olmaktadır. 

 
Kuraklık; yağış, atmosferdeki su buharının miktarı ve su buharı bulunduran hava kütlesinin 

yukarı doğru taşınım kuvveti ile ilgilidir ve bunlardan birinin azalması sonucu oluşur. Kuraklığa 
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etki eden faktörler; hâkim yüksek basınç sistemlerinden daha yüksek değerler, okyanustan ziyade 
karasal hava kütlelerini taşıyan rüzgârlar, El Nino veya diğer okyanus kaynaklı sıcaklık döngüleri, 
ormanların azalması ve küresel ısınma şeklinde sıralanabilir. 

 
Kuraklık uzadıkça, çevre şartları kötüleşir ve bölge insanına etkileri artar. Kuraklık son 

noktaya varmadan üç aşamada ilerler;  
 
 Meteorolojik kuraklık; genelde diğer kuraklık çeşitlerinin başlangıcı olup, ortalama 

yağıştan daha düşük değerlerin uzun süreli görüldüğü kuraklıktır. 
 Tarımsal kuraklık; bitkisel üretimi veya bölge ekolojisini etkileyen kuraklıktır.  
 Hidrolojik kuraklık; yer altı suyu kaynakları, göller, rezervuarlar gibi su kaynaklarının 

istatistik olarak ortalamanın altına düştüğü kuraklıktır. 
 
Ekosisteme ve tarıma çok büyük etkileri olan kuraklık, çok uzun süreli kalıcı olabileceği gibi, 

kısa süreli etkili bir kuraklık çok büyük zararlara yol açabilmektedir. Hayvanların ölümü, verimin 
azalması, doğal yangınlar, endüstriyel kullanımlar için su kaynaklarının azalması, çölleşme, kum 
fırtınaları ve toprak kaybı, yanlış beslenme ve su kaybı, toplumsal huzursuzluk, kitle göçleri, su ve 
gıda gibi doğal kaynaklar için savaşlar, soğutma suyu veya ana kuvvet olarak suyun azalması 
sonucu elektrik üretiminin azalması kuraklığın en yaygın ekonomik çevresel ve sosyolojik 
etkileridir.  

 
Kuraklık öncelikle tarımsal üretimi etkileyecektir. Bu nedenle olası kuraklık döneminde 

özellikle temel ürünlerin üretim tahminlerinin yapılması son derece önemlidir. Kurak dönemlerde 
üretim tahmini için gelişmiş modeller geliştirilip kullanılabilir, ancak bu gün için en pratik yol 
geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık dönemlerindeki üretimleri incelemek olacaktır.  Ülkemizde 1950 
yılından 2006 yılına kadar, yıllık toplam yağış miktarı esas alındığında, en kurak geçen yıl 1989 
yılıdır. 1989 yılını yıllık yağış ortalamasına göre 1990, 1973, 1956, 1957, 1993, 1972, 1982, 1984 
yılları takip etmektedir. Tarım yılı toplam yağış miktarı esas alındığında en kurak yıl 1973 yılı 
olmaktadır. 

 
Çölleşmenin tek ana nedeni yoğun tarım değildir. Yoğun tarım, nüfus artışını sağlamış ve 

artan nüfus çölleşme sürecini başlatan çevresel sorunları oluşturmuştur. Bununla birlikte doğal ya 
da insan faaliyetleri sonucu oluşan diğer faktörlerin etkilerini de unutmamak gerekmektedir. 

 
Ülkemiz 31 Ağustos 1998 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 

Sözleşmesi’ne resmen taraf olmuştur. Bu sözleşme gereği, çölleşmeyle mücadele ve/veya 
kuraklığın etkilerinin hafifletilmesi için oluşturulacak ülkesel programların hazırlanmasından, 
uygulamasından ve karar alınmasından; halkın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin 
katılımı sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, çölleşmeden etkilenen alanlarda, sürdürülebilir 
kalkınmanın oluşumunu sağlamak, her düzeyde etkin eylemler yoluyla uyumlu bir uluslararası 
işbirliği ve ortaklık yaklaşımları sağlamak, hem arazinin üretkenliğini artırmak hem de arazi ve su 
kaynaklarının rehabilitasyonunu, korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için kısa ve 
uzun dönemli stratejiler belirleyerek özellikle yerel toplulukların yaşam koşullarının 
iyileştirilmesini sağlamak ve sosyoekonomik kalkınmaya yardımcı olmaktan sorumludur. 
Çölleşme sürecindeki alanlarda, çölleşmenin ülkesel olarak engellenmesi için kuraklık erken uyarı 
sisteminin oluşturulması gerekliliği vardır.  
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Ülkemiz, Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi kapsamında, konumu itibarıyla özel bir noktada 
bulunmaktadır. Türkiye bir anlamda etkilenen ülkelerden sayılmakta, ancak diğer taraftan gelir ve 
gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında, yardım alacak ülkeler sınıfında yer almamaktadır. Bunun 
anlamı; ülkemizdeki çölleşme ile ilgili sorunların giderilmesi için büyük ölçüde kendi öz 
kaynaklarımıza başvurulması ve ülkemizdeki mevcut bilgi birikimi ve deneyimin önce ülke 
içindeki sorunların ve daha sonra da diğer etkilenen ülkelerdeki sorunların çözümünde 
kullanılması zorunluluğudur. 

 
BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi gereğince Türkiye Çölleşmeyle Mücadele Ulusal 

Eylem Programı hazırlanmıştır. Bu çerçevede Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 
uygulamaya alınmıştır. Son dönemde yoğunlaşan kuraklık periyotları üzerine Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı koordinatörlüğünde, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Tarımsal Kuraklık Eylem Planı tamamlanmıştır. 
Hazırlanan Tarımsal Kuraklık Eylem Planı içerisinde kısa, orta ve uzun vadede yapılması 
öngörülen birçok doğru ve yerinde hedef belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşmak için Bakanlıklara, 
Genel Müdürlüklere, Demokratik Kitle Örgütlerine, Sivil Toplum Kuruluşları gibi çeşitli kurum ve 
kuruluşlara farklı sorumluluklar verilmiştir.  Bununla beraber, bu kurum ve kuruluşların mevcut 
altyapı, araç, gereç ve donanım, teknik eleman, uzman vb. sorunları herkes tarafından 
bilinmektedir. Bu nedenle öncelikle Bakanlıkların kapasitelerinin belirlenmesi ve eylem planına 
yönelik geliştirilmesi gerekmektedir. 

 
4.2 SU KİRLİLİĞİ 
 
Su Yönetimine İlişkin Yasal ve Yönetsel Sorunlar 
Türkiye’de su miktar ve kalitesini bir arada değerlendiren, öncelikleri ve koruma önlemlerini 

belirleyen kapsamlı bir su yasası bulunmamaktadır. Suyla ilgili görev ve sorumluluklar çok sayıda 
kurum ve kuruluş tarafından yürütülmektedir. Birbiriyle çatışan ve çelişen uygulamalar nedeniyle 
ciddi bir zaman ve kapasite kaybı oluşmaktadır. Dolayısıyla etkin bir su yönetimi 
uygulanamamaktadır. 

 
Yönetim kolaylığı ile teknik ve ekonomik kapasitenin verimli kullanımını esas alan “birlik” 

modelleriyle bir ya da daha fazla nehir havzasının bir arada yönetimi sağlanamamış, şu ana kadar 
kurulan birlikler de etkin olarak çalışmaya başlayamamıştır. 

 
Türkiye’de kaynakların sağlıklı biçimde planlanması, kullanımı ve denetiminde 

kullanılabilecek kapsamlı bir su envanteri bulunmamaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca 
derlenen bilgiler dijital ortamda yer almamakta, bunların depolanıp sorgulanabileceği, ayrıca 
paylaşılabileceği veri tabanları bulunmamaktadır. Ayrıca, envanter eksikliğini gidermek üzere 
sağlıklı bir izleme programı yürütülememektedir. 

 
Su ekosistemlerinin jeomorfolojik, biyolojik ve kimyasal göstergelerinin izlendiği sağlıklı bir 

izleme programı bulunmamaktadır. Ayrıca, su kalitesini izlemekten sorumlu kurum ve 
kuruluşlarda biyolojik göstergelerin belirlenmesi ve izlenmesi için gerekli teknik altyapı 
bulunmamaktadır. Bu durum su kaynaklarının uluslararası standartlarda kategorize edilmesine ve 
korunmasına engel olmaktadır. 
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Çevre Düzeni Planlarına altlık oluşturacak sağlıklı bir su envanter çalışması bulunmadığından 
planlar sağlam bilimsel temellere dayandırılamamakta, planların uygulanması sırasında sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Danıştay’a intikal eden ve uygulaması durdurulan çevre düzeni planları 
nedeniyle,  su yönetimi ile ilgili belirsizlikler yaşanmaktadır.  

 
Türkiye’de tek havza yönetim aracı olan ÇED Yönetmeliği ile münferit faaliyetler için 

çevresel etkiler değerlendirilebilmekte, ancak aynı yerdeki birden fazla faaliyetin su kaynaklarına 
olan kümülatif çevresel etkileri değerlendirilememektedir. Çevresel unsurların üst ölçekli plan ve 
programlara entegre edilmesine olanak veren Stratejik ÇED Yönetmeliği henüz çıkarılmamıştır. 
Bu durumda, planlanan büyük su yatırımlarının havzalarında gerçekleşen diğer faaliyetlerin 
kümülatif etkileri nedeni ile su kaynakları olumsuz etkilenmektedir.  

 
Yüzey Sularının Korunmasına İlişkin Sorunlar 
Su havzalarında yer alan ve değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin atık sularına 

ilişkin yeterli izleme, raporlama ve denetlemenin sağlanamaması nedeniyle atık deşarjlarının su 
ortamlarına olumsuz etkileri sürmektedir. Atık su arıtma tesislerinin işletme masraflarının yüksek 
olması nedeniyle, bu tesisler tam kapasite çalıştırılmamakta, bu nedenle yeterli olarak arıtılmadan 
deşarj edilen sular su kaynaklarını kirletmektedir. Atık su arıtma tesislerinin maliyetlerinin yüksek 
olması bu tesislerin inşasında caydırıcı etki yapmaktadır. 

 
Evsel ve endüstriyel kullanımlarda su tasarrufu, atık suların geri kazanılması ve yeniden 

kullanılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılamadığından sular israf edilmekte ve su 
kaynakları kirletilmektedir.  

 
Son zamanlarda sulamada su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi,  

sulama faaliyetlerinin sulama birliklerine devredilmesi,  arazi toplulaştırması gibi hususlarda 
önemli aşamalar kaydedilmesine rağmen, sulama amacıyla aşırı su çekimleri ve tarım kaynaklı 
sulamalardan dönen suların taşıdığı azot, fosfor ve mikro kirleticiler nedeni ile  su kaynakları hızla 
tüketilmekte ve kirletilmektedir. 

 
Jeotermal suların enerji üretiminde kullanılması sonrası yüzey sularına deşarj edilmesi sonucu 

yüzey sularının kalitesinde bozulmalar oluşmaktadır. 
 
Yeterli tedbir alınmaksızın yürütülen madencilik faaliyetleri sonucu, dere yataklarına 

sürüklenen hafriyat artıkları ve posalar su kaynaklarını kirletmektedir. 
 
Su havzalarına yakın yerleşimlerde katı atıkların toplanması ve bertarafı sağlıklı olarak 

yapılamadığından atıkların dere ve çaylara boşaltılması sonucu, yağışlı dönemlerde atıkların bu 
dereler marifetiyle büyük nehirlere, göllere ve baraj rezervuarlarına taşınması ile ciddi çevre 
sorunları oluşmaktadır.  

 
Toprak erozyonu önlenemediğinden toprak tanecikleri ile bunlara tutunan fosfor yüzey 

sularına taşınmakta ve su kaynaklarını kirletmektedir. 
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Yer Altı Sularının Korunmasına İlişkin Sorunlar 
Ülke genelinde hidrojeolojik etüdlerinin tamamlanamaması, yüzey ve yer altı sularının 

birbirleriyle etkileşiminin sağlıklı olarak irdelenememesi, yer altı suyu potansiyeli ile alınması 
gereken koruma önlemlerine ilişkin belirsizlik oluşturmaktadır.   

 
Su ihtiyacının fazla su kaynaklarının kıt olduğu bölgelerde, kaçak kuyu açılmasının önüne 

geçilememekte, bu nedenle yer altı suları sürdürülebilir olarak kullanılamamakta, ayrıca zeminde 
çökmeler meydana gelmektedir.  

 
Kırsal kesimde hayvan dışkılarının gelişigüzel depolanması nedeniyle yer altı suları 

kirlenmektedir. Ayrıca, katı atıkların ve tehlikeli atıkların depolanması sırasında, çöplerin yer altı 
suyu akiferleriyle etkileşimleri sonucu yer altı suyu kalitesi bozulmaktadır. 

  
Kıyıların ve Denizlerin Korunmasına İlişkin Sorunlar 
Kıyılar ve denizler; kara kökenli kirleticiler (kıyılarda yapılanan sanayi tesisleri, ikincil 

konutlar, turistik tesisler ve otellerden direkt olarak veya akarsularla taşınan kirleticiler), deniz 
ulaşımı ve kazaları, ayrıca kıyıya yakın olan, akıntının ve derinliğin müsait olmadığı yerlerde 
faaliyet gösteren balık çiftlikleri nedeniyle kirletilmektedir.  

 
Uluslararası antlaşmalara taraf olma sürecinin uzun olması ve taraf olunan antlaşmaların 

uygulama kanunlarının eş zamanlı çıkartılmaması uygulamaları olumsuz etkilemektedir. 
 
Deniz kazalarının önlenmesine yönelik olarak Acil Eylem Planlarının tamamlanmaması, 

ayrıca müdahalelere yönelik olarak kurumlar arasında yetki karmaşası bulunması aksaklıklara yol 
açmaktadır.  

 
Kıyılarda bulunan limanların büyük çoğunluğunda atık kabul tesislerinin mevcut olmaması, 

atık alım tesisleri ile bertaraf tesisleri arasında uzun mesafeler bulunması, atık nakliye 
masraflarının yüksek olması, sabit atık alım ücreti uygulaması olmaması nedeniyle atıkların 
tamamı bertaraf edilememektedir. Aynı miktardaki kirliliğe gemi boyutuna göre farklı cezalar 
kesilmesi, kesilen cezaların kurum payına aktarılmaması da bu konudaki diğer sorunlardır. 

 
İçme Sularının Korunmasına İlişkin Sorunlar 
İçme suyu isale ve şebekelerindeki patlaklar, bağlantı yerlerindeki kırılmalar, yüksek basınç, 

kaçak kullanımlar, fiziksel kayıplardan ileri gelen sızıntı suyu kaybı, evlerdeki bilinçsiz su 
kullanımları ve su tesisatlarının modernize edilememesi nedenleriyle şebeke sistemine verilen 
suyun büyük oranda kaybolması, su tasarrufu bakımından sorun teşkil etmektedir. 

 
İçme suyu bedellerine; içme suyunun temin edildiği havzanın korunması, ham suyun 

arıtılması, arıtılmış suyun tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan şebeke sisteminin işletilmesi, şebeke 
sisteminin yenilenmesi, şebeke sisteminde sızıntıların önlenmesi, sayaçların okunması ve 
tüketiciye faturalanması maliyetlerinin tam olarak yansıtılmaması nedenleri ile su israfı 
sürmektedir. Halen nüfusun %4’ü sağlıklı suya ulaşamamaktadır.    
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İçme suyu kaynaklarında,  arıtma tesisleri çıkışlarında ve şebekelerde farklı kurum ve 
kuruluşlar tarafından ölçülebilen parametrelerin, yürürlükte olan mevzuattaki parametrelerin 
tamamını içermemesi nedeni ile uygun arıtım alternatiflerinin seçiminde sorun yaşanmaktadır. 

 
Yürürlükte olan mevzuat ile içme suyu kaynaklarının korunması ve kademeli olarak 

iyileştirilmesi amaçlanmakla birlikte, uygulamada gerekli izleme, raporlama ve denetlemelerin 
etkin biçimde yapılamaması nedeni ile içme suyu kaynakları kirletilmekte,  kirlilik riski taşıyan su 
kaynakları için yapılan arıtma tesisleri ters ozmos, nano-filtrasyon, UV radyasyon gibi ileri arıtım 
ünitelerini içermemektedir. 

 
4.3 HAVA KİRLİLİĞİ 
 
Hava kirliliği; doğal olaylar, sosyal ve ekonomik etkinlikler sonucu oluşan is, duman, toz, 

gaz, buhar ve aeresol biçimindeki kirleticilerle havanın doğal bileşimi ve yapısının olumsuz yönde 
etkilenmesi olarak tanımlanabilir. Hava kirliliğinin oluşmasında; rüzgar durumu, sıcaklık, sis, nem, 
basınç, inverziyon gibi meteorolojik değişkenler, topografik yapı gibi doğal faktörlerin yanı sıra 
plansız sanayileşme, kırsal alanlarda kentlere göç olaylarının sonucu ortaya çıkan nüfus artışı ve 
buna bağlı plansız kentleşme, hızla artan sayıdaki kalorifer kazanı ve soba gibi ısınma araçlarında 
kullanılan linyit, kok, fuel-oil gibi fosil yakıtlar, gittikçe artan sayıdaki motorlu araçların 
egzozlarından çıkan gazlar, yeşil alanların azalması gibi faktörler de büyük ölçüde önem 
taşımaktadır.    

 
Kirletici maddelerin bazıları doğrudan doğruya kirletici kaynaktan atıldıkları şekilde hava 

içinde bulunurlar. Birincil kirlenmeyi oluşturan bu kirleticiler “Birincil Kirleticiler” olarak 
adlandırılır. Hava kirliliğine sebebiyet veren belli başlı birincil kirleticiler; partikül madde, kükürt 
oksitler (SO2 ve SO3), azotoksitler (NO, NO2), karbon dioksit (CO2), karbon monoksit (CO), 
kükürtlü hidrojen (H2 S)’dir.   

 
Birincil tip kirletici gazlar atmosferde bulunan oksitleyici ozon maddesiyle ve fotokimyasal 

tepkimelerle daha ileri oksitlenme seviyelerine yükseltgenebilirler. Böylece oluşan ara maddeler 
atmosferdeki su buharı ile birlikte sülfürik asit, nitrik asit, karbonik asit gibi doğaya zarar veren 
ürünleri ile asit yağmurlarını oluşturarak ikincil kirlenmeye neden olurlar. Otomobil egzozlarından 
bırakılan bileşikler özellikle ikinci tip kirleticilerin oluşmasında büyük önem arz etmektedir. 

 
Hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı illerimiz başta olmak üzere birçok ilimizde ve 

yerleşim birimlerimizde gerekli tedbirlerin alınmaması neticesinde hava kirliliği sorunu 
yaşanmakta ve kritik meteorolojik şartların oluşması durumunda hava kirliliği çevre ve insan 
sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. 

 
 Bu hususlar göz önünde bulundurularak; ÇOB Kuruluş Kanunu, Çevre Kanunu, Isınmadan 

Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği, Trafikte Seyreden Motorlu Kara 
Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik ve Hava 
Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir. 

 
Özellikle kış aylarında konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi 

daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan 
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yakma tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin temel nedenleri; düşük vasıflı yakıtların 
iyileştirilme işlemine tabi tutulmadan kullanılması, yanlış yakma tekniklerinin uygulanması ve 
kullanılan kazanların işletme bakımlarının düzenli olarak yapılmaması şeklinde sıralanabilir. 
Ancak ısınmada doğal gazın ve kaliteli yakıtların kullanılması sonucu özellikle büyük şehirlerde 
hava kirliliğinde 1990’lı yıllara göre azalma olmuştur.  

 
5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununda katı yakıtlarla ilgili parasal cezai 

işlem bulunmamaktadır. IKHKK Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen yakıt kalitelerini 
sağlamayan üretici ve ithalatçıya parasal cezai işlem uygulanamamaktadır. Parasal cezai işlem 
olmaması hava kirliliğinin önlenmesi konusunda gerekli mücadele yapılmasını engellemektedir. 

 
Tip Emisyon Belgesi ile ilgili olarak, IKHKK Yönetmeliğinin 16. maddesinin (f) bendinde 

belirtilen; formların yıllık ölçümler ve tip emisyon belgesi bilgilerini içerecek şekilde 
düzenlenmesi, yakma tesislerinin test edilmesi ile ilgili maddelerin TSE standartlarına uygunluk 
kapsamında düzenlenmesi, IKHKK Yönetmeliğinin Bakım, Onarım, Baca Temizleme ve Emisyon 
Ölçüm Yetkilisi ile ilgili yükümlülüklerinin bir tebliğ ile belirlenmesi hükmü çerçevesinde bir 
tebliğin düzenlenmesi, ısıl gücü 1000kW üzerinde olan yakma tesislerinin aynı dosya içerisinde 
nasıl değerlendirileceğine ilişkin düzenlemenin yapılması, tip emisyon belgeleri ile ilgili 
başvuruları değerlendirecek personelin eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir. 

 
Kentlerde yaşanan hava kirliliğinin bir başka boyutu motorlu taşıtların yol açtıkları 

kirlenmedir. Son yıllarda motorlu taşıtların sayısının artmasıyla zararlı egzoz gazları 
emisyonlarında ciddi artışlar olmuştur. Genellikle kent merkezlerindeki karbon monoksit (CO) 
emisyonlarının %70-90’ı, azot oksit (NO) emisyonlarının %40-70’i, hidrokarbon (HC) 
emisyonlarının yaklaşık %50’si ve şehirlerde kurşun emisyonlarının %100’ü özellikle motorlu 
taşıtlardan kaynaklanmaktadır [18]. 

 
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla tüm 

illerimizde trafikte seyreden araçların egzoz gazı emisyonlarının ölçülmesi düzenli olarak 
yapılmakta ve ölçüm sonuçları ilgili Yönetmelikle belirlenen sınır değerlere uymayan araçların ise 
gereken tamir ve bakımlarının yaptırılarak sınır değerlere uygun emisyon üretmesi sağlanmaktadır.  

 

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için alınması gerekli diğer 
tedbirler de akaryakıt kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgilidir. Tüm ülkede kullanılan akaryakıtın 
iyileştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatları ile birebir uyumlu hazırlanan “Benzin 
ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” ile kurşunlu benzinin ithalat, üretim, temin ve sunumuna 2006 
yılı itibari ile son verilmiş olup; piyasaya arz edilen benzin ve dizel yakıtların kükürt içeriklerine 
dair düzenlemeler yapılmıştır.  

 
Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olabilecek zararlı etkilerini önlemek veya 

azaltmak için hava kalitesi değerlendirme ve yönetim sisteminin oluşturularak hava kalitesi 
hedeflerini sağlamak amacıyla hazırlanacak olan Temiz Hava Eylem Planlarının, Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde uygulama takvimleri belirlenmiş olup, 2014 yılına 
kadar tüm Türkiye için hava kalitesi alanında ön değerlendirme çalışmalarının yapılması, bölgesel 
ağ merkezlerinin kurulması, laboratuvar altyapısının oluşturulması ve hava kalitesi 
değerlendirmesi ve yönetim sisteminin oluşturularak 2014 yılında Avrupa Birliği hava kalitesi 
limit değerlerine uyum sürecinin başlatılması gerekmektedir. 
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Bu çerçevede,  
 
• Tüm Türkiye için hava kalitesi ön değerlendirme çalışmalarının tamamlanması,  
• Bölge ve alt bölgelerin belirlenmesi ve listelenmesi,  
• Ölçüm istasyonlarının kurulması (209 adet),  
• Bölgesel ağ merkezlerinin oluşturulması (İstanbul, Samsun, Konya, Adana, İzmir, 

Diyarbakır, Erzurum, Ankara merkezli bölgesel temiz hava merkezleri),  
• Mevcut ölçüm istasyonlarındaki  parametrelerin (SO2 ve PM) 13 parametreye 

çıkarılması,  
• Laboratuvar altyapısının oluşturulması,  
• Güvenli ve kaliteli ölçüm verilerinin sürekliliğinin sağlanarak Komisyona raporlanması,  
• Yönetmelikteki kirletici emisyonlara ilişkin emisyon envanterinin elde edilmesi 

hedeflenmektedir. 
 

Hazırlanacak olan Temiz Hava Eylem Planları, Türkiye’nin 7 bölgesi için oluşturularak, iller 
bazında ve bölgesel olarak; coğrafi konum, topoğrafya, iklim, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşim, 
endüstriyel gelişim bilgileri ile birlikte, hava kalitesi, yakıt ve doğalgaz kullanım durumu, motorlu 
taşıtlar, bölgenin hava kalitesi açısından öncelikli sorunları, bölgede hava kalitesinin iyileştirilmesi 
için planlanan çalışmalara yer verilecektir. 2008 yılı sonuna kadar kamuoyuna duyurulmak üzere 
hazırlıklarının tamamlanması planlanmaktadır.  

 
Hava kirliliği sonucunda oluşan başka bir sorun asit yağmurlarıdır. Asit yağmurları toprağın 

kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkileyerek çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara 
ulaşmaktadır. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum, magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban 
suyuna taşımakta, toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Toprağın 
asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler, atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt 
bileşikleridir. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın 
asitleşmesinde rol oynamaktadır. Ayrıca, şehirlerin çoğunda asit yağmurları tarihi yapılar, binalar, 
açık metal yüzeyler, boya kaplamalar ve bazı plastikler üzerinde yüzeysel bozulma etkileri 
göstermektedir [7]. 

 
Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de, 

endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. Asit nemi toprağa ya da göl yataklarına inmiş 
civa, kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmektedir. Normal 
koşullarda çözünmez sayılan bu maddeler, asidik nemle tepkimenin sonucunda, besin zinciri ya da 
içme suyu yoluyla bitki, hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. Ağaç köklerinin 
besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da yine asitleşme sonucunda toprakta harekete 
geçen alüminyumdur [7]. 

 
Bugüne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde doğrudan 

etkisini belirleyememiştir. Ancak deri, göz ve solunum sisteminde doğrudan etkileri 
bulunmaktadır. Asidik zerrecikler genellikle kükürtdioksit ve azotoksitlerin atmosferdeki 
dispersiyonu ile oluşur. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz, is, kurum, 
duman vb.) üzerine yapışır. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan 
akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar akciğerden 
(nemli ve sıcak akciğer alveollerinde) kimyasal olarak kana geçebilmektedir [7]. 
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Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları, yer altı suları, 
toprak, ağır metaller, bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların 
kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur [7]. 

 
Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu çıkan gazların içerdiği genel kirleticiler 

ile sanayinin şekli ve türüne göre organik ve inorganik diğer kirleticilerden kaynaklanan 
endüstriyel hava kirliliği, sanayiden çıkan atık gazların arıtılmadan atmosfere verilmesi, sanayi 
tesislerinde kullanılan düşük nitelikli fosil kaynaklı yakıtlar ve yetersiz üretim yönetiminden 
dolayı ortaya çıkmaktadır.  

 
Sera gazı ve toz emisyonlarını etkileyen demir-çelik ve çimento gibi yoğun enerji tüketen 

sektörler endüstriyel kaynaklı hava kirliliğini oluşturmaktadır. Bu sektörlerde kullanılan enerjinin 
tamamına yakını kömür, doğal gaz, elektrik ve petrol gibi fosil kaynaklı yakıtlardan 
karşılanmaktadır. Bu sanayi sektörleri tüm sanayi alt sektörleri içerisinde en fazla sera gazı salımı 
yapan sektörler olarak öne çıkmaktadır.  

 
Karbondioksit gazının, atmosfer havası içerisindeki birikimi, atmosfer tarafından absorbe 

edilen güneş enerjisi miktarını arttırmaktadır. Sera etkisi olarak adlandırılan bu ısınma ile hava 
sıcaklığının yıllık ortalamasının arttığı ve iklim değişikliklerinin meydana geldiği bilimsel olarak 
tespit edilmiştir. 

 
Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan tesislerde proses ısı ihtiyacı ve ısınma gibi ihtiyaçların 

karşılanması için yakma sistemleri kullanılmaktadır. Bu işlemlerde çoğunlukla kömür, fueloil ve 
doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Bu yakıtların yakılması neticesinde atmosfere 
kirletici gaz emisyonları atılmaktadır. Bu kirletici maddeler mevcut yakma sistemlerinin eski veya 
yeni olmasına ve iyi işletilip işletilmemesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  

 
Türkiye'de de, endüstrinin yoğunlaştığı veya yer seçimindeki yanlış tutum sonucu daha önce 

şehirlerin yakınında iken, bugün şehir içinde üretimlerine devam eden kuruluşlara yakın 
bölgelerde, çok ciddi boyutlarda hava kirliliğinin olduğu gözlenmektedir. Bu tür hava 
kirlenmesinin en önemli sebepleri, sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre 
korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), 
uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü 
yakıtların kullanılmasıdır. Diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da yapılan çalışmaların çok 
yetersiz kaldığı görülmektedir.  

 
4.4  SEKTÖREL ÇEVRE SORUNLARI   
  
4.4.1 Tarım 
 
Tarım sektörü doğa ile içiçe bir sektördür. Doğal faktörlerin etkisi verimliliği doğrudan 

etkilemektedir. Dolayısıyla, çevrenin kirlenmesi, toprak ve su gibi tarım için oldukça önemli olan 
doğal kaynakların bileşimlerinin değişmesi, tarım ürünlerinin kalite ve miktarlarını olumsuz 
etkilemektedir. Hayvansal ve bitkisel üretim organik bir bütün olduğundan, sonuçta insanların en 
önemli protein veya besin kaynakları çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilenmektedir. Ekonomik kalkınma düzeyinin hızı arttıkça, ülkelerin çevreye verdikleri 
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zararlarda artış gözlenmektedir. Diğer yandan, tarımsal faaliyetlerin çevre üzerinde doğrudan veya 
dolaylı olarak olumsuz etkileri bulunmaktadır.  

 
Diğer sektörlere bakıldığında, tarımın hem olumlu hem de olumsuz çevre etkilerine sahip 

olduğu görülmektedir. Bir bölgede tarımın gelişmiş olması, doğal yaşamı, bölgedeki oksijen 
üretimini ve iklimi olumlu yönde etkilerken, özellikle, entansif tarımın yoğun olduğu bölgelerde 
inorganik nitrat kirliliği, pestisit kirliliği ve tuzluluk problemleri tarımın çevreye verdiği bazı 
olumsuz etkiler olarak göze çarpmaktadır.  

 
Tarımsal faaliyetin çevre üzerine etkisi; toprak işleme, sulama, münavebesiz ekim ve bilinçsiz 

girdi kullanımı nedeniyle farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Artan nüfusun beslenmesine 
yönelik "yeşil devrim" sıçramasında, verim artışını sınırlayan en önemli etkenlerden su eksikliği 
veya su stresini giderme yöntemleri, ilkel tekniklerden gelişmişliğe doğru çok hızlı bir atılım 
göstermiş ve sulama, yüksek girdili tarımsal yöntemler içerisinde çok özel bir öneme sahip 
olmuştur. Sulama, kurak ve yarı kurak bölgelerde yüksek tarımsal verim ve kalite açısından 
oldukça büyük öneme sahiptir. Ancak yanlış sulama uygulamaları sonucunda ciddi boyutlara 
ulaşabilen çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

 
Taban suyu yükselmesi, tuzluluk, gübre ve pestisit kalıntılarının sulama suyuyla derine 

inmesi, sulamadan dönen suların tuz konsantrasyonlarını artırarak yer altı ve yer üstü sularına 
karışması, iz elementlerin su kaynaklarında birikmesi, toprak erozyonu ve bu sulardan yararlanan 
canlılar (bitki, hayvan ve insan) üzerinde hastalık ve zararların oluşması, yanlış sulama 
uygulamalarından kaynaklanan temel çevre sorunlarıdır. 

 
Ekim nöbeti planlamasının yapılmadığı geleneksel tarım yöntemlerinde, topraktaki bitki besin 

maddelerinin tek yönlü tüketilmesi, toprak verimliliğinin azalmasına, kötüleşmesine, toprakta 
hastalık ve zararlıların çoğalmasına ve erozyonun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

 
Pestisit; zararlı olarak bilinen; böcek, akar, nematod, fungus, bakteri, yabancı ot, fare gibi 

canlıların zararının önlenmesi, yok edilmesi, uzaklaştırılması ya da zararının azaltılmasını 
sağlayan madde veya madde karışımları ve bitki gelişim düzenleyicileri, yaprak dökücü, yaprak 
kurutucu madde veya maddeler karışımıdır. Bir başka kaynağa göre pestisit; istenmeyen bitki ve 
canlıları kontrol altında tutmak veya önlemek için kullanılan maddelerle, bitki büyümesini 
ayarlayıcı, yaprak dökülmesini sağlayıcı (defoliant) ve rutubet alıcı (desikant) madde veya 
maddeler karışımıdır [93].  

 
Türkiye’de zirai mücadelede kullanılan pestisitlerin, ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, 

ihracatı, satış ve kontrolü 1957 yılında yürürlüğe giren 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri 
Hakkında Nizamname ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından düzenlenmektedir. Zirai mücadelede kullanılacak imal veya ithal tüm pestisitler Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığından ruhsat almak zorundadır. 

 
İnsan, bitki ve çevre açısından zararlı bulunan pestisitler ruhsatlandırılmamaktadır. Aynı 

zamanda mevzuat gereği AB ve G-8 ülkelerinde ruhsatlı olmayan hiçbir pestisite ülkemizde de 
ruhsat verilmeyerek kullanımına izin verilmemektedir. 
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   Pestisitlerin çevreye olan olumsuz etkileri, diğer çevre kirleticilerle birlikte ele alınmaktadır. 
Pestisitlerin bu kirlilikteki payı kesin olarak bilinmemekle birlikte %5-10 arasında olabileceği ileri 
sürülmektedir. Çevreye yayılımları hava, su, toprak yoluyla olmakta, doğada besin zincirine 
katılmakta ve sonuçta doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevreye olumsuz etki yapmaktadır. 
Pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz olarak sürekli kullanılmaları sonucunda çevre kirliliğinin yanı 
sıra, birçok hastalık, zararlı ve yabancı otlarda kullanılan pestisitlere karşı dayanıklılık sorunu ortaya 
çıkmaktadır [94]. 

 

Tablo 64    Türkiye’de Yıllara Göre Pestisit, İmalat, İthalat ve Tüketim Miktarları (ton) 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

İthalat Miktarı 6 710 6 929 7 521 7 905 10 721 11 556 17 706 20 422

İmalat Miktarı 26 157 23 969 23 807 28 639 26 480 33 958 36 155 29 545

Tüketim Miktarı 33 548 29 798 30 792 35 665 35 123 44 335 53 860 49 967
                                                                                               Kaynak: TKB-KKGM, 2008. 

 
Tablo 65   Türkiye’de 2007 Yılında En Fazla Tüketilen Pestisit ve Miktarları  
 

MADDE ADI GRUBU TÜKETİM MİKTARI 
(kg/l) 

Glyphosate 
ısopropylamın tuzu 

Herbisit 3 290 728 

Yazlık yağlar İnsektisit 2 743 370 
Metam sodıum Fumıgant 1 995 950 
Bakır kalsıyum sulfat Fungisit 1 923 058 
Chlorpyrıfos ethyl İnsektisit 1 879 715 
Kükürt Fungisit 1 748 517 
Dıchloropropene Nematisit 1 491 211 
2,4-d acıd ısooctylester Herbisit 1 482 576 
Bakır sülfat Fungisit 1 225 736 
Trıfluralın Herbisit 1 182 118 
2,4-d acıd dımethylamın Herbisit 1 156 557 
Dınıconazole Fungisit 1 125 092 
Carbaryl İnsektisit 1 113 994 
Endosulfan İnsektisit 1 107 404 
Tebuconazole Fungisit    996 896 

                                                                     Kaynak: TKB-KKGM, 2008. 
 
Bitki korumada kullanılan teknikler insan ve çevre sağlığı açısından özel bir öneme sahiptir. 

Genel olarak bitki hastalık ve zararlılarıyla, zamanında ve doğru mücadele yapılmadığında ürün 
kaybı olduğu bilinmektedir. Bu kaybı önlemek için en fazla kullanılan yöntemler arasında, 
kimyasal mücadele gelmektedir. Ülkemizde polikültür tarımın yapıldığı özellikle Akdeniz ve Ege 
Bölgeleri'nde yoğun düzeyde pestisit kullanılmaktadır. Pestisitlerin topraktaki kalıntılarının 
etkileri;  
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• Kirlenmiş toprakta yetişen ürünler pestisit kalıntılarını kökleri ile topraktan 
alacaklarından, insan ve hayvanlar için gıda ve yem maddesi olarak kullanılacak ürünler az da olsa 
kalıntı içermektedir, 

• Pestisitler topraktan süzülerek yer altı sularına veya buharlaşma ile atmosfere 
karışabilmektedir, 

• Toprakta kalıcılıkları fazla olan herbisitler bir sonraki kültür bitkisini olumsuz 
etkilemektedir, 

• Toprak verimliliğini arttırmada önemli etkisi görülen solucanlar pestisit kalıntılarından 
zarar görmektedir, 

• Toprak mikroorganizmalarının kısmen veya tamamen yok olmasına ve 
mikroorganizmaların aralarındaki ilişkinin bozulmasına neden olmaktadır. 

 
Pestisitlerin yanısıra, tarımsal üretimde kimyasal gübreler de bilinçsiz ve aşırı miktarda 

kullanılmaktadır. Gübrelemenin çevre üzerine olan etkileri; toprak, su, hava ve bitki kalitesi 
üzerindeki olumsuzluklardır. Gübrelemenin toprak üzerindeki etkisi; toprak reaksiyonu, strüktürü 
bozma, topraktaki canlıları yok etme ve topraktaki toksik maddelerin zenginleşmesidir.  

 
Türkiye topraklarının, %93,9’unda azot, %85,6’sında fosfor yeterli düzeyde değildir. 

Potasyum genellikle yeterli ve yüksek olup sadece %1,3’ün de potasyum noksanlığı 
görünmektedir. Ülkemizde özellikle azot ve fosfor içeren gübreler önemli miktarlarda 
tüketilmektedir. Gübrelemenin yüzey suları ve içme suları üzerine olumsuz etkileri en çok azotlu 
ve kısmen de fosforlu gübrelerin dengesiz bir şekilde kullanımından kaynaklanmaktadır. 
Gübreleme ile sulara karışan veya bitki bünyesinde birikebilen nitrat, çevreyi kirletici ana 
unsurdur. İçme suları 20 mg/kg’dan daha yüksek düzeyde nitrat azotu içermemelidir. Bu sınır 
değeri, yoğun gübrelemenin yapıldığı yerlere yakın su kaynaklarında ve yüksek infiltrasyon 
kapasitesine sahip hafif yapılı topraklarda oluşan yüksek azot kayıpları ile aşılabilmektedir. Bu 
nedenle pek çok Avrupa ülkesinde yer altı suları koruma bölgelerinde azotlu gübreleme 
kısıtlanmaktadır. 

 
Gübrelemenin hava üzerine olumlu ve olumsuz etkileri olabilmektedir. Gübreleme, 

fotosentezle serbestlenen oksijen sayesinde atmosferdeki oksijen miktarını artırmaktadır. Bu yolla, 
tahıl üretiminde bir yılda bir hektarlık alanda üretilen oksijen miktarı 12 tona çıkmaktadır. 
Tarımsal alanlarda bu şekilde oksijen üretimi ormanlara veya ekilmeyen arazilere oranla daha 
yüksektir. Burada bitkilerin karbondioksit alımına bağlı olarak havanın zehiri de azaltılmaktadır. 
Ancak gübrelemenin atmosfer havasını iyileştirici etkisine karşılık, artan azotlu gübre kullanımı 
havayı olumsuz etkileyen amonyak ve azot oksit çıkışlarına neden olabilmektedir. Artan azotlu 
gübre kullanımı ile artan miktarlarda atmosfere geçen diazot monoksit gazı ozon tabakasının 
parçalanmasını teşvik etmektedir. 

 
Aşırı azotlu gübreleme sonucu bitki dokularında önemli oranda nitrat ve nitrit birikimi 

görülmektedir. Bu azot formlarının bitkide birikimi, bu bitkilerle beslenen insan ve hayvanlarda 
önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. 

 
Toprak analizleri bilinçli gübrelemenin temel şartıdır. Toprağı tanımadan yapılan gübreleme 

ve ihtiyaçtan fazla miktarda gübre uygulaması sonucunda bazı olumsuzluklar meydana 
gelmektedir. Bunlar;   
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• Gereğinden fazla gübre kullanılarak randıman düşmesi, gereksiz para ödenmesi ve çevre 
kirlenmesi, 

• Gereğinden az gübre kullanılarak ürünün gübreden yeterince yararlanamaması ve 
gübreye ödenen paranın dahi karşılanamaması, 

• Yanlış gübre kullanımı nedeniyle bitkilerde yanma, kuruma ve ürün azalması olması, 
• Gübrelerin uygun olmayan zamanda ve yanlış toprak derinliğine verilerek ürün 

randımanın eksilmesi, 
• Gübrenin yanlış ve aşırı miktarda kullanılarak pH’nın arzu edilenden uzaklaşması, 

toprak yapısının bozulması, mikroorganizma yaşamının olumsuz yönde etkilenmesi,  
• Topraktaki bitki besin dengesinin bozulmasıdır. 
 
Türkiye’de üreticilerin büyük çoğunluğu küçük işletmelere sahiptir. Toprak analizinin 

tarımsal üretimdeki öneminin bilinmemesi, çiftçilerin sabit laboratuarın bulunduğu yerlere 
topraklarını analize getirmelerindeki zorluklar ve bilgi eksikliği, toprak analizlerinin yeterli sayıda 
yapılmasına engel teşkil etmektedir. Bu durumda mevcut laboratuarlar verimli ve etkin olarak 
kullanılamamaktadır. Gübrelemenin başarısı için gerekli olan toprak analizleri çeşitli nedenlerden 
dolayı zamanında yaptırılamadığı hallerde çok kısa sürede ve az bir masrafla çiftçinin ayağına 
gidilerek uygulama şartlarında yapılabilen ve oldukça güvenilir sonuçlar veren analizler ile 
topraklardaki bitki besin maddesi miktarları ve dolayısıyla tarlaların gübre ihtiyaçları tespit 
edilebilmektedir. 

 

Bitkinin ihtiyacından fazla miktarda gübreleme yapılması sonucunda ise; 
• Yüksek düzeyde azotlu gübre kullanımı sonucu topraktan yıkanmalarla içme suları ve 

akarsularda nitrat miktarının artması, 
• Fosforlu gübrelerin yüzey akışlarıyla taşınması sonucu, içme suyu ve diğer akarsularda 

fosfor miktarının artması, 
• Azot ve fosforun sularda birikimiyle ötrofikasyon probleminin oluşumu, 
• Azotlu gübrenin fazla kullanımı sonucu bitkilerde nitrozamin gibi kansorejen maddelerin 

oluşumu, 
• Fosforlu gübrelerin içermiş olduğu kadmiyum (Cd) metalinin topraklara bulaşması gibi 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. 
 

Toprakların fosforlu gübrelerle kirlenmesi azotlu gübrelerden daha büyük boyutlardadır. 
Nitratla kıyaslandığında fosfatlar toprak profili içinde düşük hareketliliğe sahiptirler. Bu nedenle 
derin katlardaki taban suyunda fosfat zenginleşmesi, nitrat kadar fazla değildir. Topraklar özellikle 
fosfat iyonları için mükemmel bir filtre görevi yaparlar. Yalnız; fosforlu gübrelerin bileşiminde 
bulunan Cd metali tehlike oluşturmaktadır. Toprakların Cd gibi ağır metallerce kirlenmesinde daha 
büyük bir tehlike vardır. Çünkü bu elementlerin topraklara bulaşması ve birikmesi geri 
dönüşümsüz niteliktedir.  Fosforlu gübrelerin yapısında bulunan Cd aşırı gübre kullanımına bağlı 
olarak toprakta birikmektedir [95].  

 

Türkiye’de hayvan gübresi kullanım oranları 1990’dan beri önemli ölçüde dalgalı seyir 
göstermiş ve var olan bitki besin maddelerinin değişimini etkilemiştir. Tarımsal destekler (gübre 
dahil) 1994-1999 döneminde artmış ve gübre kullanımı da aynı dönemde yükselmiştir. 2000-2002 
dönemi boyunca gübre desteği azalmış ve kullanımı %25-30 oranında hacimsel olarak düşmüş, 
ancak 1990’ların sonundaki değerin altında kalmasına rağmen 2003 ve 2004’te toparlanmıştır, 
buna rağmen hayvan gübresi kullanımı bitki gereksinimlerinin altındadır [96].  
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Hayvan gübresi, ahır ve çiftlik avlularında biriken hayvan dışkıları (sıvı ve katı) ile yataklık, 
saman ve ot kalıntılarının karışımından oluşur. Hayvan gübresinin tezek olarak yakılması ülkemiz 
toprakları için büyük önem taşıyan organik maddenin kül haline dönüştürülerek yok edilmesine 
neden olmaktadır. Ülkemizde hayvansal atıklar, çoğunlukla ya doğrudan doğruya yakılmakta veya 
tarım topraklarına gübre olarak verilmektedir. Ancak atıkların yakılarak ısı üretiminde 
kullanılması daha yaygın olarak görülmektedir. Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi, 
ısı üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır. Oysa bu tür 
atıkların biyogaz üretiminde kullanılması daha verimli değerlendirme şeklidir. 

 
Toplum ve kent yaşamı içerisinde üretim ve tüketim zinciri içerisinde oluşan katı atıkların 

organik gübre olarak değerlendirilmesi hem ekonomik açıdan hem de büyük kentlerde oluşan 
çevre kirliliğinin azaltılması yönünde önem taşımaktadır. Kentsel atıkların gübre olarak 
değerlendirilmesi, toprakların humus ve kısmen besin madde açığının kapanmasını sağlamakta ve 
kentlerde oluşan çevre kirliliğini azaltmaktadır. Ayrıca, kentsel atıkların içerdiği teneke, plastik, 
bez, cam vb. atıkların tekrar sanayi ve tüketim dallarına arz edilmesi imkanını sağlamaktadır. 

 
Arıtma çamuru; atık suların uygulamaları sonucunda elde edilmiş kuru bir ara üründür. Su ile 

birlikte taşınan kirletici unsurların yoğun biçimde toplandığı ve “arıtma çamuru” olarak 
tanımlanan katı maddelerin işlenmesi ve çevreye en az zarar verecek biçimde uzaklaştırılması en 
az atık su arıtımı kadar önem taşımaktadır.  

 
Arıtma tesislerinde su ve atık su arıtımı sonucu oluşan çamurların, uygun arıtma 

işlemlerinden geçirilip, gerekli çevre sağlığı kriterlerini yerine getirerek bertaraf edilmesi esastır. 
Arıtım, iletim, depolama, arazide kullanım amaçlarına yönelik olarak yüksek katı madde içeriğine 
sahip arıtma çamurlarının doğrudan tesisten uzaklaştırılamaması veya tesis içi döngüye 
alınamaması gibi nedenlerden dolayı çamur yönetimi; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
gittikçe artan bir öneme sahiptir.  

 
Kişi başı 60 g katı madde /gün miktarı dikkate alınarak, evsel/kentsel kaynaklı günlük 1600 

ton çamurun üretildiği tahmin edilmektedir. Üretilen bu çamurların önemli bir miktarı belediye 
katı atık depolama tesislerinde bertaraf edilmektedir.  Çamurun düzenli depolanması bertaraf 
alternatifleri arasında en az karmaşık, uygulaması en kolay ve bazen de en ucuz alternatif olarak 
değerlendirilmektedir. Evsel/kentsel artıma çamuru içeriğindeki değerli besi elementleri, ısıl değeri 
gibi özellikleri dikkate alındığında yararlı kullanım alternatifleri olan bir ham maddedir.  

 
Arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesi maliyeti toplam arıtma tesisi maliyeti 

içinde önemli bir orana sahiptir. Atık su arıtma işlemleri aşamasından itibaren oluşan çamur 
miktarının azaltılması ve uygun yöntemlerle (stabilizasyon, minimizasyon, şartlandırma ve 
susuzlaştırma vb.) işlenerek uzaklaştırılması hem teknik hem yasal açıdan önem arz etmektedir.  

 
• Atık çamurların kullanılması ve uygulanmalarındaki son durum, tarımsal ve kentsel 

alanlarda araziye uygulanmalarıdır. Atık çamurların tarım topraklarında gübre olarak kullanılması 
ya da depolanmasının toprak kirliliğine sebep olduğu gözlemlenmiştir. 

• Atık sular potansiyel zararlı organik bileşikleri yayar ve patojenlerin taşınmasını 
kolaylaştırır. 
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• Atık su uygun bir biçimde kimyasal işleme tabi tutulduktan sonra insan sağlığına karşı 
etkili olabilecek her türlü potansiyel problemlerin farkına varmak amacıyla belli bir sıra dahilinde 
kontrol edilmelidir.  

• Arıtma çamuru uygulanan arazilerde yetişen bitkiler için, yeterli besinlerin sağlanması 
amacıyla hem azot hem de fosfor çamurla birlikte verilmelidir.  

• Arıtma çamuru yer altı sularında potansiyel bir kirletici olan ağır metalleri de içerir.  
• Atık çamurlar yer altı suların patojen ve organik kirleticilerle kirlenmesine de neden 

olur. 
• Atık çamurlar poliklorit bifenil ve dioksinler gibi çevreye dirençli kimyasalları ve toksik 

elementlerin potansiyel zararlı miktarlarını da içerir. 
• Arıtma çamurlarının tarım arazisine uygulanmasında patojenler ile zararlı biyolojik ve 

kimyasal kirleticiler toprak, hava ve su kirliliğine neden olmakta, ayrıca besin zincirine karışarak 
sağlık sorunlarına neden olmaktadır. 

 

Seracılık, diğer yetiştiricilik şekillerine göre birim alandan daha fazla ürün alınabilen, 
turfanda yetiştiricilik ile tüm yıl boyunca üretime olanak veren modern ve entansif bir tarım 
şeklidir. Türkiye'de örtü altı tarımın %87'si Akdeniz Bölgesi'nde yapılmaktadır. Diğer önemli 
bölgeler ise, Ege ve Karadeniz'dir. Ülkemizdeki toplam örtü altı alanlarının %14'ünü cam sera, 
%34,7'sini plastik sera, %11,6'sını yüksek tünel ve %39,7'sini alçak tünel oluşturmaktadır. Örtü 
altı yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde mineral gübreler gibi pestisitlerde yüksek 
miktarlarda kullanılmaktadır. GAP bölgesinde yer alan Adıyaman, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa 
illerinde, Türkiye'de kullanılan toplam pestisit miktarının yaklaşık %3'ü kullanılırken sadece 
Antalya ve İçel illerinde yaklaşık %30'u kullanılmaktadır. Akdeniz Bölgesi'ndeki toplam örtü altı 
alanların %34'ü, cam sera alanlarının da %84'ü Antalya ilinde bulunmaktadır [97].  

 
Antalya ilinde seralarda özellikle kış aylarında kimyasal gübreler çok yoğun olarak 

kullanılmakta, bu nedenle su kaynakları özellikle kuyu suları tehlikeli boyutlarda kirlenebilmekte 
ve bitkisel üretim miktarı ile ürün nitelikleri olumsuz olarak etkilenebilmektedir [98].  

 
Seracılıkta yoğun biçimde pestisit kullanılmaktadır. Seralarda bitki için sağlanan optimum 

koşullar, onun üzerinde zararlı olan özellikle akar ve yaprakbiti gibi çok küçük ve yoğunluklarını 
hızla artırabilen zararlıların yanında hastalık etmenleri için de uygun bir ortam oluşturmaktadır. 
Ayrıca seralarda uygulanan kültürel önlemler zararlıların artmasına da neden olabilmektedir. 
Seralarda zararlı yoğunluğunun artışı yoğun pestisit kullanımını beraberinde getirmektedir. Ayrıca 
seralarda bitkisel üretimden sonra ortaya çıkan, ekonomik olarak değerlendirilemeyen, bitkisel 
materyal artıkları çevre kirliliği açısından sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu tür bitkisel artıklar ya 
yakılarak imha edilmekte ya da sera dışı alanlarda çürümeye terk edilmektedir. 

  
Tarım alanlarının yaygın olarak salma (vahşi) ve karık usulü eski sulama yöntemleriyle 

sulanmasına bağlı olarak bitkilerin ihtiyacından fazla suyun sarf edilmesinin yanı sıra aşırı sulama 
neticesinde toprakta tuzlanma meydana gelmektedir. Toprak tuzlanmaya başladığında gerekli 
düzeltici önlemler kısa sürede alınmaz ise aşırı tuz verim kaybı olmakta ve topraklar 
çölleşmektedir.  Çölleşen topraklar ise su ve rüzgâr erozyonuna maruz kalmaktadır [99].  

 
Aşırı sulamanın hem bitki hem de toprak için pek çok zararı bulunmaktadır. Aşırı sulama 

sonucunda topraktaki bitki besin maddeleri yıkanarak kaybolmakta aynı zamanda yararlı 
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mikroorganizmalar da yok olmaktadır. Aşırı sulama sonucunda taban suyu yükselmekte, toprağın 
yapısı bozulmakta, toprak geç tava gelmekte, bütün tarımsal işlemler gecikmekte ve sonuçta 
topraklar çoraklaşmaktadır. 

 
Uygun olmayan sulama ve gübreleme uygulamaları aşırı su kullanımı ile birlikte toprak 

tuzlanmasının bazı bölgelerde önemli nedenlerinden olmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu 
sorun hızla artmaktadır. Türkiye’de bilinçsiz sulamadan kaynaklanan toprak sorunları başlıca 
Harran Ovası’nda görülmektedir.  

 
GAP kapsamında sulamaya açılan Harran Ovası yaklaşık 225 000 ha’lık alanı ile projede 

sulamalı tarıma ilk planda açılan ve yaklaşık 130 000 ha’lık bir alanla sulama yapılan önemli bir 
ovamızdır. Yapılan çalışmalarla, özellikle ovanın güney bölümünde öncelikle tuzluluk ve ikinci 
planda da tuzlu-sodiklik problemlerinin giderek artış gösterdiği belirlenmiştir. Yer altı sulamasının 
başlamasından (1978) günümüze kadar tuzlu alanlar 15 000 ha’ı aşarken, tuzlu-sodik alanlar da 
bunun nereyse 1/3’lük bir oranını içine almaktadır [100].   

 
Harran Ovası’nda aşırı sulamadan kaynaklanan tuzlanma diğer bazı yörelerde de 

gözlemlenmeye başlamıştır.  Örneğin Gediz deltasının Menemen bölgesinde tuzlanma ve aşırı 
sulamanın pamuk üretimi üzerinde etkisi üzerine yapılan bir çalışmada, verimin %30’dan fazla 
azaldığı tespit edilmiştir [11]. 

 
Tarımda aşırı sulamanın diğer bir etkisi de yer altı su rezervlerinin tükenmesidir. Yer altı 

suları, doğanın insana kurak dönemler için sunduğu bir armağandır. Yer altı sularının her yıl 
birikmesi belirli boyuttadır. Bu miktardan fazla su çekilmesi, bu su rezervlerinin hızla yok 
olmasına neden olur ve ciddi bir kuraklıkla karşılaşıldığında tam susuzluk yaşanır. Tarım denize 
yakın bölgelerde yapılıyor ve yer altı suyu aşırı düzeyde kullanılıyorsa, yer altı suyunun seviyesi 
deniz seviyesinin altına indiğinde, kuyulara deniz suyu sızmaya başlar. Buna rağmen kullanma 
devam ederse, deniz suyu sızması artar ve o yer altı suyu artık kullanılamaz hale gelir. Ülkemizde 
bunun örnekleri de yaşanmaya başlamıştır. Tarımsal sulamanın damlama yöntemi ile doğru 
zamanda yapılması bu zararları ortadan kaldıracak ve su da verimli ve doğru kullanılmış olacaktır. 
Yer altı sularını da, aşırı kuraklık durumu hariç, hiçbir zaman yıllık yenilenme oranından fazla 
kullanmamak gerekir. 

 
Çayır ve meralar sadece hayvanlara yem ve sağlıklı olmalarını sağlayan alanlar değildir. Aynı 

zamanda erozyonu engelleme, memba sularına kaynak olma, doğal bitki örtüsü ve av hayvanlarına 
barınak olma, kirli havayı temizleme,  kentte yaşayan insanlara dinlenme alanı sağlama vb. daha 
bir çok yararları olan çok değerli doğal kaynaklardır.  

 
Türkiye’de devlet ormanı sayılan alanların yanı sıra hazinenin mülkiyetindeki çayır ve 

meralar da, köylülerin bitkisel üretim amacıyla kullanılabilecekleri alanlar olmaktadır. Topraksız 
köylülerin yanı sıra zengin çiftçiler de imkân bulduklarında meraları bitkisel üretim alanına 
dönüştürmekte ve bu da istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. 1950’li yıllarda tarımda yaşanan 
makineleşmenin bu doğrultudaki girişimleri büyük ölçüde kolaylaştırması sonucu yaklaşık 15-20 
milyon hektar çayır ve mera tarlaya dönüştürülmüştür.  
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Hayvanların yeterli düzeyde beslenebilmeleri için yılda en az 150 gün otlayabilecekleri 4 
hektar mera alanına ihtiyaç vardır. Bu durum, Türkiye’deki mera ve çayır sayılan alanlardaki aşırı 
otlatmanın boyutlarını açıklıkla ortaya koymaktadır. Çayır ve meralarda yaşanan olumsuzluklar, 
dolaylı olarak orman ekosistemine de zarar vermektedir. Çayır ve meralarda yeterince 
beslenemeyen hayvanlar ormanlarda otlatılmakta ve orman ekosisteminin yenilenme imkânını 
ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde toprak erozyonunun hız kazanmasında, topoğrafik ve iklim 
koşullarının yanı sıra çayır-mera ve otlak arazilerinin yeteneklerine uygun kullanılmamasının çok 
büyük bir rol oynadığı görülmektedir 

 
 Tarımsal ve mineral atıklar, yeryüzündeki toplam katı atıkların önemli bir bölümünü 

oluşturmakla birlikte, kirletici olarak görece daha az zararlıdır. Bunun başlıca nedeni de, yerleşim 
bölgelerinden ve sanayiden kaynaklanan atıklar gibi belli noktalarda yoğunlaşmış olmayıp daha 
geniş alanlara yayılmalarıdır.  

 
Et, kümes hayvancılığı ve süt endüstrisinin yoğunlaşması ile beraber, bunların yarattığı çevre 

kirliliğinde de bir artış gözlenmiştir. Çiftlik hayvanları dolayısıyla ortaya çıkan amonyak emisyonu 
asit yağmurlarına, metan gazı ise sera etkisine yol açarak küresel problemlere neden 
olabilmektedir.  

 
Türkiye’de sera gazı üreten tarımsal etkinlikler; hayvancılık, azotlu gübre kullanımı, anızların 

yakılması ve çeltik üretiminden oluşmaktadır. Hayvancılıkta sera gazı salımı hayvanların tükettiği 
besinlerin sindirimi sırasında ortaya çıkan metan (CH4) salımı ile hayvansal gübrelerin özellikle 
oksijensiz ortamlarda depolanmaları sonucunda bozuşmayla ortaya çıkan metan salımıdır.  

 

Hasat artıklarının (anız) yakmak suretiyle yok edilmesi, fiziksel verimliliğin yanı sıra besin 
elementi kayıpları nedeniyle tarım arazilerinin kimyasal verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. 
Yakma işlemi sonucunda besin elementlerinin çok büyük bir bölümü topraktan uzaklaşarak 
tarımın elinden çıkmaktadır. Çevre ve atmosfere dağılarak ekolojik dengeyi de olumsuz yönde 
etkileyen bu elementlerin gübre olarak parasal değeri çok büyük rakamlarla ifade edilmektedir. 
Organik kökenli maddelerin yanması sonucunda açığa çıkarak atmosfere karışan çeşitli kimyasal 
gaz ve bileşikler, atmosfer tabakasının bileşimini, canlı yaşamı yönünden olumsuz etkilemektedir. 
Yerküre üzerinde farklı orijinli organik kütlelerin yanması sonucu atmosfere karışan karbon 
miktarının büyük kısmını, hasat artıklarının yakılmasıyla açığa çıkan karbon oluşturmaktadır. 

 

Türkiye’de balık çiftlikleri ve neden oldukları görüntü ve deniz kirliliği, 2000’li yılların 
başından itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Bugün Muğla, İzmir, Antalya, Ordu, Trabzon, İstanbul, 
Edirne, Mersin, Rize, Hatay, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere, 13 ilde toplam 350'ye yakın 
balık çiftliği bulunmaktadır. Bunların %51'i Muğla'da %30'u ise İzmir'dedir. Balık çiftliklerinde 
kullanılan aşırı kimyasal maddeler içeren yemlerin yosun miktarını artırması ve sudaki oksijen 
oranını azaltması mümkün olabilmektedir.    

 

Balık çiftlikleri ile ilgili en önemli sorun; 13 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren yeni Çevre 
Yasasında yer alan “Kapalı koy ve körfezlerde yer alan balık çiftliklerinin 1 yıl içerisinde 
kaldırılacağı” hükmünün yer alması, uygulama tebliğinin zamanında çıkartılamaması, birçok 
işletme hakkında kapatılma kararı verilmesine rağmen işletmelerin taşınacağı alanlarla ilgili 
işlemlerin bitirilememiş olmasıdır. Mevcut mevzuatlar çerçevesinde balık çiftliklerinin kıyıya 1 
111 metreden yakın, su derinliği 30 metreden az ve akıntı hızı 0,1 m/sn’den az alanlarda 
kurulmasına izin verilmemektedir. 
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Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin diğer sektörler tarafından tepki almasındaki en büyük 
nedenlerden birisi de oluşturdukları görüntü kirliliğidir. Özellikle ülkemizde hızlı ve plansız bir 
yayılım gösteren ağ kafes işletmeleri bu kirliliğin ana nedenleridir. 

 
Su ürünleri işletmelerinde yapılan yoğun yemleme sırasında oluşan yem kayıpları ile balık 

tarafından yemin alınmasından sonraki sindirim ve metabolik faaliyetler sonucu çevreye bir atık 
boşaltımı olmaktadır. Bu atık ürünler organik karbon, organik nitrojen (karbonhidrat, lipid, 
protein), amonyum, üre, bikarbonat, fosfat, vitaminler ve pigment maddelerinden oluşmaktadır. 
Dışkı ve metabolik atıkların miktarı stok yoğunluğuna ve kullanılan yemin kalitesine göre 
değişmektedir [30]. Stok yoğunluğu arttıkça ortama bırakılan total atık miktarı ve bunun 
sonucunda çevreye olan etkisi artmaktadır.  

 
Yemlerle alınan azotun balık türlerine göre değişmekle beraber yaklaşık %20-30’u balık 

vücudunda tutulmakta, geri kalan %70-80 oranındaki miktar suya boşaltılmaktadır. Amonyum ve 
üre formunda olan nitrojen fitoplanktonların gelişmesini hızlandırmakta ve ötrofikasyona sebep 
olmaktadır. Fosforun etkisi de sudaki oksijen miktarının fosforun yol açtığı bakteriyolojik olaylara 
bağlı olarak çok düşmesidir. Bunun sonucunda sudaki yaşam ve organizmaların miktarında 
değişiklikler meydana gelmektedir 

 
Yetiştiricilik çalışmaları, oksijen kullanımını sınırlamaktadır. Organik atıkların depolanması 

sediment tarafından kullanılan oksijenin artmasına ve sonuçta dip kısmındaki oksijen tükenmesine 
sebep olmaktadır [101]. Organik atıkların ekosisteme girmesiyle bir seri kimyasal ve biyokimyasal 
olaylar ortaya çıkmaktadır. Ortama giren karbon aerobik metabolizmaların artışına sebep 
olabilmektedir. Zemine çöken karbon (katı veya dışkı şeklinde) mevcut oksijeni tüketir ve 
sedimentler yavaş yavaş oksijensiz hale gelmektedir. Mikroflora anaerobik türlere değişir; metan 
ve hidrojen sülfit üreten bakteriler ortaya çıkar. Bunun yanında suda askıda kalan atıklar suyun 
bulanmasına ve balığın beslenmesinin zorlaşmasına neden olmaktadırlar. 

 
Balıkçılık politikalarında, AB Müktesebatına paralel şekilde, stok tespit çalışmalarının 

yapılarak avcılık üretiminde kaynak kullanım dengesinin oluşturulması, son dönemde sağlanan 
destekler ve artan talebe paralel olarak hızla gelişen yetiştiricilik faaliyetlerinde çevresel 
sürdürülebilirliğin sağlanması ile idari yapının bu amaçlara uygun olarak düzenlenmesi esastır [2]. 
Zengin su kaynaklarının varlığına karşın, kaynakların etkin kullanılmaması, örgütlenmedeki 
yetersizlik, Ar-Ge faaliyetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilememesi, çevresel sorunlar 
ve kurumsal altyapı eksiklikleri, sektörün önemli sorunları olmaya devam etmektedir. 

 
4.4.2 Sanayi      
   
Türkiye’de çevre sorunlarının en önemli nedenlerinden biri enerji tüketimi ve enerji üretim 

sistemlerinde kullanılan yakıt türüne bağlı oluşan çevre kirliliği ve sera gazı emisyonlarındaki 
artışlardır. Nüfus artışı, nüfus artışına bağlı sanayileşme ve çarpık kentleşme çevre sorunlarının 
temelini oluşturmaktadır. 

 
Teknoloji ve sanayinin hızlı gelişmesi, sanayi tesislerinin gerekli çevresel önlemler alınmadan 

ve arıtma tesisleri kurulmadan yoğun üretime geçmesi ve artan nüfusla birlikte devreye giren 
sanayiye ait altyapı tesisleri yetersiz kaldığından çevre kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.  
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Üretime devam eden kuruluşların atıklarının arıtma işlemlerinden geçirilmeden alıcı ortama 
verilmesi ve teknolojilerin yenilenememesi kirliliğin en önemli sebeplerindendir. 

  
Demir-çelik, çimento, kağıt ve kağıt hamuru, seramik, cam, tekstil, otomotiv, petro-kimya ve 

temel kimyasallar gibi enerji yoğun sektörlerde büyük emisyon azaltma gayretleri sarf edilmiş 
olmasına rağmen, uluslararası rekabetin bu sektörlerde yoğun olması ve yüksek maliyetleri de 
beraberinde getirmesi nedeniyle, birçok sanayi sektöründe emisyon sınır değerlerinin altına bir 
türlü inilememektedir. Örneğin demir ve çelik sanayisinden kaynaklanan toplam CO2 emisyonu, 
küresel CO2 emisyonunun yaklaşık %10’unu teşkil etmektedir. Ayrıca, çimento sektörü tüm sanayi 
alt sektörleri içerisinde, en fazla enerjiyi tüketen ve sera gazı ile toz emisyonlarını artıran 
sektörlerin başında gelmektedir [35]. 

 
Sanayileşme ile birlikte artan nüfus ve buna bağlı artan yapılaşma, sanayi-konut yerleşiminin 

iç içe olması sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Bu bağlamda kent içi ulaşım yolları yetersiz kalmış, 
otopark sorunu artış göstermiş ve yeşil alan aranır hale gelmiştir.  

 
Sanayinin ilk gelişim evresine uygun olarak gecekondulaşmanın yüksek boyutlara ulaştığı, 

hızlı kentleşme ile endüstriyel ve evsel atık su miktarının da aynı oranda arttığı görülmüştür. Daha 
önce şehirlerin dışında kalan sanayi tesisleri, endüstrinin yoğunlaşması, sanayideki yer 
seçimindeki yanlış tutum ve şehirlerin plansız büyümesi gibi nedenlerden dolayı bugün şehirlerin 
içinde kalmıştır.  

 
Organize sanayi bölgelerinde bulunan tesislerde proses ısı ihtiyacı ve ısınma gibi ihtiyaçların 

karşılanması için yakma sistemleri kullanılmaktadır. Bu işlemlerde çoğunlukla kömür, fueloil ve 
doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Bu yakıtların yakılması neticesinde atmosfere 
kirletici gaz emisyonları atılmaktadır. Bu kirletici maddeler mevcut yakma sistemlerinin eski veya 
yeni olmasına ve iyi işletilip işletilmemesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yakıtlardan 
ve proseslerden ortaya çıkan kirleticilerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için OSB 
yönetimince Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği uyarınca ve belirlenen esaslar çerçevesinde 
işletme denetimleri yapılmaktadır. 

 
Önceleri sanayiden kaynaklanan atık suyun üretiminin fazla olmadığı, doğanın bertaraf 

kapasitesinde olduğu ve çevre kirliliğinin yüksek olmadığı dönemlerde seyreltmeyle yani atık 
suyun bir akarsuya, denize veya göle deşarj edildiğinde o gölün kendini yenileme kapasitesi 
sayesinde bir sorun oluşturmuyorken, sonraki yıllarda sanayinin gelişmesine paralel kapasitenin 
aşımı sonucu bunları arıtarak deşarj etme mecburiyeti hatta arıtmanın da yeterli olmaması 
nedeniyle geri dönüşüm teknolojilerine daha çok ağırlık verilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

 
Sanayiden kaynaklardan atık suların verildiği alıcı ortam bazen bir dere, akarsu, göl ya da 

deniz olabilmektedir. Endüstriyel atık sular, civa, kurşun, krom ve çinko gibi ağır metaller de 
içerebilmektedir. 

 
Günümüzde atık suların bertaraf edilmesinde kimi adımlar atılmış olsa da, alınan önlemler 

sanayileşme ve kentleşmenin hızına yetişememiş, sorun giderek büyümeye devam etmektedir. 
Kanalizasyon sularının arıtılmadan yüzey sularına boşaltılması önemli sorunlar oluşturmakta, 
sanayi işletmelerinin arıtmadan bıraktıkları atık sular tehlike yaratmayı sürdürmektedir. 
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TBMM Meclis Araştırması Komisyonunun Edirne ilinde yaptığı incelemelerde ve ilin ÇOB 
Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, bölgedeki sanayi tesislerinin önemli bir bölümünün atık 
su arıtma tesisine sahip olmasına rağmen yer üstü su kirliliği sorununun çözülemediği, Ergene 
Nehri, Çorlu Deresi ve Muratlı Deresi’nde yapılan su kalitesi ölçümlerinde söz konusu suyun IV. 
sınıf kirli su olarak tespit edildiği, Ergene Nehri suyunun bu değerlerle tarımsal amaçlı olarak bile 
kullanılmasının uygun olmadığı yetkililerce ifade edilmiştir. 

 
Sanayi tesislerinden ya da yerleşim yerlerinden kaynaklanan katı atıkların yeniden 

kazanılması konusunda yerel yöneticilerin ve halkın bilinçli olmaması, önemli ölçüde bir ekonomi 
kaynağının değerlendirilememesi anlamına gelmektedir. Kimi belediyelerde başlatılan pilot 
çalışmalar, henüz ülke geneline yaygınlaştırılamamıştır. Türkiye’de katı atık sorununa çözüm 
olarak en sık başvurulan yöntem, çöplerin uygun görülen bir alana yığılarak vahşi depolanmasıdır. 
Düzenli depolama, kompostlaştırma, yakma ya da geri kazanma yöntemleri yaygın değildir. Çöp 
depolama alanları için yer seçimi de her zaman önemli sorunlardan biri olarak göze çarpmaktadır. 

 
OSB’de çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yer aldığından dolayı atık türleri 

de farklılık göstermektedir. OSB’nin arıtma tesisleri ya yetersiz kullanılmakta ya da hiç 
kullanılmadan alıcı ortama deşarj yapılmaktadır. Pek çok değişik sektörü barındıran OSB’den 
çıkan atık sular verildikleri dere, nehir, göl vs. gibi alıcı ortamları kısa sürede kirletmekte ve bu 
suların geçtiği yerlerdeki tarım alanlarının zarar görmesine ve yer altı sularının kirlenmesine neden 
olmaktadır. 

 
Komisyonun düzenlediği saha incelemeleri sırasında Van, Ağrı, Kars, Iğdır ve Artvin illeri 

ziyaret edilmiştir. Van Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tesisler ile Van-Et Tesisleri, Lafarge 
Van Çimento Fabrikası ve Erciş Şeker Fabrikası gibi önemli sanayi tesisleri, göl kıyısına yakın 
alanlarda kurulmuşlardır. Organize sanayi bölgesinde ön arıtma tesisi bulunmadığı gibi Van Gölü 
çevresinde yer alan bazı fabrikaların da arıtma tesisleri etkin çalışmamaktadır. Alınan tedbirlere 
rağmen, doğal olarak söz konusu işyeri ve tesislerin üretim faaliyetleri sonucunda oluşan evsel, 
endüstriyel atıklar ile hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği meydana gelmektedir. Atıklar 
kanalizasyon, sızma ve çevreye yayılma sonucunda; Van Gölü’ne ulaşmakta ve kapalı havza olan 
gölün dolmasına, kirlenmesine ve sanayileşmeden kaynaklanan çevre sorunlarına yol açmaktadır. 
Katı atıklar, ülkemizin birçok kentinde olduğu gibi Van Gölü çevresinde hiç bir ayrıştırma 
işlemine tabi tutulmadan göl etrafına yığılmaktadır. 

 
Van, Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvansal üretim sonucu 

açığa çıkan basma, tezek, ot, saman vb. atıklar kent merkezinde açtığı kirlilik ve çevreye yaptığı 
olumsuz etkileri azaltmak amacıyla Hayvancılık ve Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması 
planlanmaktadır. Böylece düzensiz ve kontrolsüz hayvancılığın şehir dışında organize bir bölgeye 
taşınarak, modern ahırların kurulması, hayvan sağlığının korunması, iyi verim alınması, et-süt 
entegre tesislerinin kurulması, hayvan derilerinin işlenmesi, gübre tesislerinin kurulması ve artan 
istihdama bağlı olarak, göç olaylarının ve bunun ortaya çıkardığı sosyal sıkıntıların azalması ve 
böylece şehir ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Hayvancılık ve Besi OSB’ler de 
arıtma tesisin kurulmasıyla, peynir altı sularının arıtılması için gerekli mandıra işletmecisinin tek 
başına arıtma tesisi kurmasının çok yüksek maliyet gerektirmesi, birçok mandıranın aynı yerde 
toplanarak ortak arıtma tesisi yapılmasının gerekliliğini de ortaya koymaktadır.  
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Katı atık yönetim hizmetlerinde yaşanan en önemli problemlerden biri katı atık yönetim 
işletmeleri olan çok sayıda küçük belediyenin bulunmasıdır. Belediyeler atıkların bertarafı 
açısından belirli bir altyapıya, deneyimli personel veya yöneticiye sahip değillerdir. Bu nedenle, 
atıkların bertarafı için daha büyük yönetim birimlerinin (Belediyeler Birliği) kurulması önem 
taşımaktadır. 

 
Birçok şehirde küçük ve orta ölçekli endüstrilerin neden olduğu endüstriyel atık sular evsel 

atık su sistemlerine karışmaktadır. Bu yüzden de evsel atık suyun kalitesi etkilenmekte, arıtma 
tekniklerinin farklı olmasından dolayı arıtma maliyeti artmaktadır. Ağır metaller gibi kalıcı 
kirleticiler, arıtma çamurunda birikip, çamur yönetimini zorlaştırmakta ve çamurların tarımda 
kullanılmasını güçleştirmektedir.  

 
Sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde, diğer çevre sorunlarına ilave olarak gürültü kirliliği 

de ortaya çıkmaktadır. Büyük şehirlerde birçok fabrikanın dış görünüşü, çıkardıkları duman 
tabakaları, sıvı ve katı atıklar, hurda yığınları ve gelişigüzel atılmış çöp depoları da görüntü 
kirliliğine neden olmaktadır. 

 
Çevreye olumsuz etkileri olan bazı sanayilerde eski teknolojilerin kullanımı devam 

etmektedir. Mali sıkıntılar nedeniyle çevreye duyarlı teknolojilerin kullanımına geçiş güç 
olmaktadır. 

 
Ülkemizde enerjinin verimliği konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi ve elektrikli ev 

aletlerin tercihinde, etiketleme standartlarına uygun ve ekonomik olan ürünlerin seçimi yeterince 
teşvik edilememektedir. 

 
 4.4.3 Enerji     
 
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan düşük kaliteli fosil yakıtları nedeniyle ciddi hava kirliliği 

problemi yaşanmaktadır.  
 
Evlerde ve iş yerlerinde ısıtmada düşük kalorili yerli linyit kullanılması nedeniyle özellikle 

kış aylarında topografyanın çanak biçiminde olduğu Denizli, Ağrı gibi illerde ciddi hava kirliliği 
yaşanmaktadır.  

 
Kömür yakıtlı termik santrallerin çevre öğelerine çeşitli zararları bulunmaktadır. Termik 

santrallerde açığa çıkan kirleticiler baca gazlarıyla çevreye yayılmaktadır. Tamamı önlenemeyen 
bu durum canlılar için tehdit oluşturmaktadır.  

 
Termik santrallerin soğutma sularını deşarj ettikleri su ortamındaki ısı değişimi nedeniyle 

alıcı ortamın kalitesi olumsuz yönde değişerek canlılar ve canlı metabolizması üzerinde 
hızlandırıcı, kısıtlayıcı ve öldürücü tehdit unsurları oluşmaktadır.  Sıcaklık aynı zamanda sudaki 
çözünmüş oksijen konsantrasyonunun azalmasına da neden olmakta ve dolayısıyla alıcı ortamda 
alg oluşumu hızlanmakta ve ötrofikasyon olasılığı artmaktadır.  

 
Termik santrallerin baca gazlarındaki kirleticilerin toprağa çökmesi ve santralden çıkan 

küllerin arazide depolanması toprağa ve toprakta bulunan canlılara zarar vermektedir. 
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Kullanım kolaylığı ve çevre dostu olması nedeniyle ithal edilen doğal gaza talep artmakla 
beraber acil ihtiyaç durumunda devreye sokulabilecek depolama tesisleri bulunmamaktadır. 

 
Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi kapsamında, işletme masraflarının yüksek olması ve 

denetimsizlik nedeniyle jeotermal suların kullanıldıktan sonra alındıkları derinlik ve formasyona 
re-enjekte edilmesi sağlanamamakta; bu da kaynağın geri dönüşümsüz, dolayısıyla kısa süreli 
kullanımına neden olmaktadır.  

 
Hidroelektrik enerji üretiminin doğal, tarihi ve kültürel varlıklar ve sosyoekonomik çevre 

üzerinde boyutları projeden projeye değişen etkileri mevcuttur. Barajlı projelerde etki çoğunlukla 
su altında kalan taşınmazlar ve yöre halkının yeniden iskânı, orman varlığının azalması, nadir ve 
nesli tehlikedeki bitki ve hayvan türleri konularında ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, tesislerin 
yer seçiminde titiz davranılmaması çevresel açıdan hassas yörelerde birçok projenin iptalini 
gündeme getirebilmektedir. Karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de uzun tünel alternatifleri ve 
baraj yapısından santrale kadar olan nehir kesitine yeterli miktarda su bırakılmamasıdır. Bu güne 
kadar, özel sektör tarafından başvurulan kurulu gücü düşük çok sayıda ardışık HES olması ve 
bunların kümülatif etkilerinin değerlendirilememesi nedeniyle uygulamada ciddi sorunlar 
yaşanabilecektir.  

 
HES fizibilite raporlarının tamamı ÇED prosedürüne tabi olmaksızın EPDK’dan lisans 

almakta, kurulu gücü 25 MW’tan yüksek olan ve ÇED’e tabi olan tesisler için ÇED prosedürü 
lisans alınmasından sonra başlamaktadır. ÇED aşamasında fizibilite raporlarında öngörülemeyen 
etkilerin ortaya çıkması ise ciddi zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. 

 
Türkiye’de Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşli gün sayısı oldukça yüksektir. Ancak kaynak 

varlığından çok teknolojik olarak henüz yeterli düzeyde olmayan ülkemiz, güneş enerjisinden 
gereği kadar faydalanamamakta, ülkemizde güneş enerjisinden yararlanma imkanları Akdeniz ve 
Ege bölgelerindeki sıcak su üretme sistemleri ile sınırlı kalmaktadır. En fazla güneş alan Akdeniz 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çevreye zararı yok denecek kadar az bu kaynaktan daha fazla 
faydalanma yoluna gidilmelidir. 

 
Çanakkale, İzmir, Hatay ve Mersin civarında rüzgar enerjisi üretimine uygun potansiyel 

olduğu bilinmekle beraber bu konuda ayrıntılı çalışmalar ve uygulamalar bulunmamaktadır.  
 
Tarımsal atık ve artıklardan enerji üretilmesine yönelik biyokütle enerjisine ilişkin 

uygulamalar yetersiz kalmaktadır.  
 
Mevcut koşullarda hidrojen üretiminde maliyet düşürücü teknolojik gelişmeler 

sağlanamadığından, hidrojen diğer yakıtlardan yaklaşık üç kat daha pahalıdır. Bu nedenle, 
dünyada ve ülkemizde yaygın bir enerji kaynağı olarak kullanılamamaktadır.  

 
Türkiye’de bugüne kadar nükleer enerji üretimi bulunmayıp, içerdiği risk faktörleri, atık 

sorunu ve halkın endişeleri nedeniyle nükleer enerji santrali kurulamamıştır.  
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Türkiye’de enerjide yaklaşık %15’lik bir kayıp-kaçak miktarı mevcuttur. Karşılığı olmayan 
enerji tüketimi, kontrolsüz tüketimi getirmektedir, bu durum da çevre kaynaklarının tahrip 
edilmesi anlamına gelmektedir. 

 
Elektrik üretim tesislerinin daha verimli çalışması için tesislerin ko-jenerasyon ya da tri-

jenerasyon olarak anılan sistemlere dayalı olarak kurulması sağlanmalıdır. Bu sayede elektrik 
enerjisinin yanı sıra ko-jenerasyonda ısıtma da üretilebilmekte, tri-jenerasyonda ise bunlara 
soğutma da eklenmektedir.  

 
4.4.4 Ulaşım 
 
Karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayolları olmak üzere 4 tür (mod-çeşit) olan 

ulaşım modları, hızlı nüfus artışı, çevreye olan etkileri, teknolojideki hızlı gelişim, sanayileşme ve 
ticaret gibi faktörlerin de etkisinde kalarak, zaman içinde kullanım öncelikleri değişmiştir. Ulaşım 
aynı zamanda bir arazi kullanım biçimi olduğundan ve kentlerde ulaşım mekânları için ayrılan 
kullanım yüzeyi, yerleşme toplam yüzeyinin %20 ile %40'ı arasında değiştiğinden, ulaşıma 
yönelik alınan kararlar ve uygulamalar, doğrudan çevreyle etkileşim içinde olmaktadır [35]. 

 
Türkiye’de ulaşımın çevreye olan etkilerinin ve çevre üzerinde oluşturduğu sorunların 

irdelenebilmesi için, öncelikle ulaşım ve çevre ilişkisinin irdelenmesi gerekmekte olup, ulaşımın 
çevre üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin en aza indirilmesine ve çevre içinde ulaşım 
faktörüne ve sürdürülebilirliğine yönelik bu güne kadar alınmış ulusal ve uluslararası kararlarının 
incelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ulaşıma yönelik çevre sorunlarının tespiti ve anılan 
sorunlara ilişkin çözüm önerileri sağlıklı bir biçimde geliştirilemeyecektir. Bu güne kadar ulaşıma 
yönelik alınan kararlarda bu yöntem izlenmediği için, halen ülkemizde ulaşım kaynaklı çevre 
sorunları, çevre sorunları bütünü içinde önemli bir sorun alanı oluşturmaktadır. 

 
Bu doğrultuda öncelikle ulaşımın tanımının yapılması gerekmektedir. Ulaşım, merkezinde 

insan hareketliliği ve yük taşımacılığı olan, altyapı ve üstyapısı ile bütün olan bir hizmettir [102]. 
Ulaştırma ise ulaşımın niteliksel ve niceliksel durumudur [103]. Ulaşım ve ulaştırmada öncelik 
erişilebilirlik olup; erişilebilirliğin ise ulaşım mekanizmalarının her türlü aktiviteye doğru zaman, 
yer, miktar, nitelik ve nicelikte kullanılması ile mümkündür. Amaç değil, bir araç olan ulaşımın bu 
aracılığı, aktivitelere ve kentsel kullanımlara erişim ve dolayısıyla kentlinin yaşam kalitesine ve 
kentsel çevre kalitesine hizmet edilmesidir. 

 
Türkiye kentleri fiziksel ve sosyo-ekonomik yapılarındaki farklılıklara karşın, dünyada 

ulaşım alanında yaşanan değişimleri belli bir ölçüde yaşamakta ve benzer ulaşım sorunları 
barındırmaktadır. Ulaşımın çevreye olan etkileri irdelenirken özellikle kentsel alanlardaki ulaşım-
çevre ilişkisi ele alınacaktır. Bunun nedenlerinden birisi, komisyonun yerinde yaptığı inceleme 
gezilerinde çevre sorunlarının kentsel ulaşım ile kurgulanmış olmasıdır. Diğer neden ise, ulaşımın 
neden olduğu sorunlara yönelik geliştirilecek çözüm önerilerinin öncelikle yerel ölçekte ele 
alınması ile mümkün olmasıdır. 

 
Karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu olarak adlandırılan ulaşım türleri (modları) 

çevresel açıdan irdelenirken, bu türlerin iklim değişikliği ile de doğrudan ilgisi olan CO2
 salımları 

açısından havaya ve arazi kullanım biçimi olarak toprağa ve yerleşmelere olan etkileri çevresel 
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etkiler olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca; ağaç kesimi, tarım alanlarının kaybı, kıyı 
alanlarının tahribatı, denizlerin kirlenmesi, hafriyat sonucunda ve inşaat sırasında oluşacak katı 
atıklar ve atık suların bertaraf edilmesinde karşılaşılan güçlükler de bulunmaktadır. 

 
Bu doğrultuda ulaşımın neden olduğu çevre sorunlarının 4 başlık altında irdelenmesi uygun 

görülmüştür. Bunlar; 
 

• Arazi kullanım politikalarından kaynaklanan sorunlar 
• Ulaşım türü seçiminden kaynaklanan sorunlar 
• Karayolu ulaşımından kaynaklanan sorunlar 
• Denizyolu ulaşımından kaynaklanan sorunlardır. 
 
Arazi kullanım politikalarından kaynaklanan sorunlar 
Taşıt sahipliliğinin giderek yaygınlaşmasıyla, Türkiye metropollerinde merkezden uzaklaşma 

(desantralizasyon) süreçleri de gözlemlenmektedir. Bu artış, yüksek gelir gruplarının konut 
alanlarının sıçramalı biçimde kent dışında oluşmasını ve büyük ölçekli alışveriş merkezlerinin de 
kent merkezinin dışında, karayollarıyla erişilebilen noktalarda yer seçimini hızlandırmıştır. 
Merkezden uzaklaşma eğilimlerinin gelecekte kentin çeperlerinde ekolojik hayatı ve doğal 
dengeleri tehdit edecek boyutlara gelmesi olasıdır. Öte yandan bu eğilimler araca ve petrole 
bağımlı kent formlarını desteklemektedir.  

 
Ülkemizde konut-işyeri ilişkisi hala genel olarak kent merkezleri üzerinde kurulmakta, bu 

durum da kent merkezi ve çevreleyen alanlardaki trafik sorununu artırmaktadır. Bu sorunu aşmak 
için hem yeni yollar yapılmakta hem de kapasite artırımı yöntemlerine başvurulmakta ve kent 
merkezi üzerinden yüksek kapasiteli trafik akımları planlanmaktadır. Yapılan yeni yollar ve 
alışveriş alanlarının kent merkezinin dışına çıkması, Türkiye’de metropoliten kentlerin 
merkezlerinin bir bölümünde ciddi çöküntü sorunlarını da beraberinde getirmektedir.  

 
Ulaşım sorunlarının çözümü için geçmişte benimsenen yaklaşım, genelde trafik sıkışıklığına 

çözüm aramak şeklinde olmuştur: Arzın yani yol kapasitesinin artırılmasına yönelik önlemler ile 
trafik sıkışıklığı sorunu aşılmaya çalışılmıştır (ulaşım ağını geliştirmek, yeni yol yapımı, mevcut 
yolların genişletilmesi, kavşaklarda mühendislik çözümleri). Yol yapısının yetersiz olduğu 
yeni/küçük kentlerde ve yol altyapısının sınırlı olduğu az gelişmiş ülke kentlerinde bu çözüm 
geçerliliğini korurken; gelişmiş yol ağlarına sahip, altyapısı mevcut metropoliten kentlerde bu 
yaklaşım artık sorgulanmaktadır. Çünkü trafikteki artış hızına yetişebilecek kapasitede yol yapımı 
olanaklı değildir. Ayrıca metropoliten kentlerde artan talebi karşılayabilecek kapasitede yeni yol 
sunumu için fiziksel mekân kısıtlıdır. Mevcut yapılaşmış alanı özellikle kent merkezini tahrip 
etmeden yol yapmak olanağı bulunmamaktadır. Her yeni yol kapasitesi artırma uygulaması daha 
önce hesaplanmamış yeni talep doğurmaktadır; bu nedenle yol yaparak arz-talep dengesi 
korunamamaktadır.  Üstelik, yeni yolların yapılması beraberinde trafik hacminde artışı da getirdiği 
için, yukarıda sayılan (emisyon, doğal çevre, petrolde dışa bağımlılık, toplu taşıt kullanımının daha 
sonra sunumunun azalması vb.) diğer ulaşım sorunlarını da çözmediği gibi, katlanarak artmasına 
neden olmaktadır [104]. 

 
Kentsel raylı sistemlerin daha etkin kullanılabilmesi, çevrelerindeki kentsel gelişmeyle 

bütünleşmeleri ve çevrelerindeki gelişmenin raylı sistemlere odaklanan biçimde tasarlanmasıyla 
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söz konusu olabilir. Oysa kentsel gelişmenin planlamasında ve tasarımda genellikle karayolu ve 
özel araçla erişim temel ölçüt olarak alınmakta, kentsel raylı sistemlerden kentsel kullanımlara 
erişim tasarımda geri planda kalmaktadır. 

 
Özel araba kullanımının görece düşük olmasına rağmen, kentsel ulaşımın tümüyle karayolu 

üzerinde gerçekleşmesi trafik yoğunluğunu arttırmakta; trafik sorununun çözümünde ise çağdaş 
ulaşım planlama yaklaşımları ve sürdürülebilir ulaşım stratejilerini içeren bir vizyon henüz yerel 
yönetimlerimizce hayata geçirilememektedir. 

 
Kentsel ulaşım, sürdürülebilirlik bakış açısı ile bakıldığında kentlerin en önemli 

özelliklerinden biridir. Bir yandan çevresel etkileri azaltma isteğinin, diğer yandan yüksek düzeyde 
erişebilirlik isteğinin sağlanması, kentsel ulaşım konusunda eşgüdümlü şekilde harekete geçmenin 
önemini vurgulamaktadır.  

 
Ulaşım sistemleri kentlerin formlarını ve niteliklerini belirlemede çok etkilidir. Ulaşım 

altyapısı belli bir düzeye kadar gereklidir. Ancak günümüzde kentsel alanlar motorlu araçların 
baskısı altındadır. 

 
Çok amaçlı kamu mekânlarının otomobil trafiğine açılması ile de gürültü kirliliği 

oluşmaktadır. Yürüme ve bisiklet kullanımı için uygun mekânların kısıtlı olması da çevrenin genel 
niteliğini olumsuz etkilemektedir.  

 
Şekil 57’de yer alan gösterimden; şehir merkezi yüzeyi %20 olduğu halde, taşıma kapasitesi 

4-6 kişi arasında olan ancak gerçekte 1-2 kişi arasında doluluk gösteren binek taşıtı 
kullanıldığında, %15 olan yol yüzeyi kullanımı için %55 park etme yüzeyi ihtiyacı ortaya 
çıkmakta, bu oran %70’e kadar varabilmektedir [103]. 

 
           c: % 0.8   c:%2.5           c:%3.5-4              c:%15, d: %55 

1    2    3  4  
           1:(ağır ve hafif raylı )         2: (otobüs özel yolu           3: (troleybüs, otobüs )        4: (binek taşıtı) 
                                                           ve tramvay )          

a: %100 şehir yüzeyi 
b: %20 şehir merkezi yüzey 
c: İlgili ulaşım türü için ihtiyaç yüzeyi yüzdesi 
d: taralı alan,  park etme  yüzeyi (şematik gösterim) 
 (Kentsel Raylı Sistemler (KRS), tramvay, hafif raylı sistem (HRS), ve Kentsel Ağır Raylı Sistemi            
(ARS=Metro) kapsamaktadır.) 

Kaynak: Trafik Kompozisyonu, Kaplan, H, 1996. 
 

Şekil 57 Değişik Kullanım Türlerinin Alan Gereksiniminin Şematik Gösterimi
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250 kişiyi taşımak için tramvaylı bir vagon veya üç otobüs yeterli iken aynı sayıdaki kişiyi 
taşımak için 125 otomobil gerekmektedir. Diğer yandan kentsel alanlara giren otomobiller tüm gün 
alan işgal ederken, toplu taşımda hizmet devam etmektedir [105]. Şekil 57’de verilen gösterim, 
ulaşımın arazi kullanım kararları ile ilişkisinin anlaşılmasında önemli bir veri teşkil etmektedir. 

 
Yukarıda verilen tespitler ve irdelemeler bazında ülkemizde ulaşımdan kaynaklanan çevre 

sorunlarına bakıldığında; ülkemizde ulaşım hizmeti sunulurken, hizmetin götürüleceği alanın 
yakın ve uzak gelecekteki ihtiyaçlarına ilişkin araştırmaların yeteri kadar yapılmadığı ve 
dolayısıyla da bu doğrultuda verilen kararların çevre sorunlarının oluşmasına neden olduğu 
görülmektedir. 

 
Türkiye’de ulaşım planlaması ile arazi kullanım planlaması birlikte yapılmamakta,  ulaşım 

türleri ve sistemlerine ilişkin kararlar verilirken seçilen arazinin hazırlanmasından, hizmetin tesis 
aşamasına kadar farklı çevre sorunları ile karşı karşıya kalınmaktadır. Nitekim; karayolu, 
havayolu, denizyolu ve demiryolu ulaşım türlerinin ve raylı sistemler, toplu taşım gibi ulaşım 
sistemlerinin; gerek yer seçiminde ve kullanım önceliğinde hatalar yapılması, gerekse arazi 
kullanım biçimi dikkate alınmadan yapılanması ve arazi kullanım planları ile birlikte 
değerlendirilmemesi, ülkemizde karayolu ulaşımının bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmasına 
neden olmaktadır. 

 
Ulaşım planlaması ile bütünleşik arazi kullanımı ve mekânsal planlamasının yerel idareler ile 

merkezi idareler arasındaki kapsamlı bir işbirliği dâhilinde birlikte yürütülmediği, bunun için 
gerekli olan idari, hukuki ve teknik altyapının tam olarak oluşturulmadığı görülmektedir. 

 
Büyükşehir belediyesi dışındaki belediyelerde ulaşım komisyonunun kurulması ve ulaşım ana 

planı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu da ulaşımın çevre sorunu olarak gelecekte devam 
etmesine neden olabilecek bir diğer önemli faktördür. 

 
Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile tutarlı, yurtiçi kaynakların 

kullanımına özen gösteren, çevreye duyarlı, çevresel etkiler göz önüne alınarak sürdürülebilir, 
kamu kesimini bağlayıcı, özel sektörü yönlendirici geniş kapsamlı bir ulusal kentiçi ulaşım 
stratejisinin ve ulaşım planlamasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların eksik kaldığı tespit 
edilmiştir. 

 
Özellikle havaalanlarından ve demiryollarından kaynaklanan gürültü de ciddi bir sorun olarak 

karşımıza çıkmakta, ulaşım kaynaklı gürültü kirliliğinin önlenebilmesi için gerekli olan önlemlerin 
ulaşım ve arazi kullanım planı arasındaki ilişki gözetilmeden ele alındığı görülmektedir. 
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Ulaşım türü seçiminden kaynaklanan sorunlar 
Karayollarının dışında demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım türleri de mevcut olmasına 

ve karayoluna dayanan ulaştırma sektörünün kirlenme, kazalar ve trafik tıkanıklığı ile ekonominin 
gelişmesindeki hareketliliği sınırlamasına rağmen son yıllarda sadece tek bir ulaşım türü olan 
karayolu ulaşımına dayalı ulaşım kararlarının verilmesi ciddi bir sorun alanı oluşturmaktadır. 

 
Dünyada kent alanları en etkili taşımacılık türlerine ayrılmaya başlanmış, toplu taşımacılığın 

önemi artmıştır. Daha az yer kaplayan otobüsler, atmosferi 25 kat daha az kirletmekte, yolcu 
başına 3 kat daha az enerji harcamaktadır. Oysaki ülkemizde gerek kent içinde gerekse kentler 
arasında, çevreye olan olumsuz etkileri en az olan, arazi kullanımı açısından da en verimli ulaşım 
türü olan demiryolu ulaşım türünün ülkemiz ulaşım politikalarında ve uygulamalarında öncelikli 
olarak tercih edilmediği görülmektedir. 

 
Ulaşımın çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilmesinde önemli bir faktör olan kamu 

ulaşımını teşvik edici mekânsal, finansal ve örgütsel yapının tam olarak oluşmadığı, toplu taşımı 
güçlendirici, raylı sistemleri teşvik edici, yaya ve bisiklet yolu gibi düzenlemelerin yaygın 
olmadığı, bütün bunlar yerine özellikle kent merkezlerinde otoyol, hız yolu ve zincirleme katlı 
kavşak düzenlemelerine devam edildiği görülmektedir. 

 
Karadeniz Bölgesi gibi dağlık bölgeler için uygun ulaşım aracı olan teleferik kullanımının 

tercih edilmediği görülmektedir. Fosil yakıt tüketimi gerektirmeyen, sera gazı emisyonlarının 
artışına neden olmayan çevre dostu alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanımının da düz araziye 
sahip bölgelerde teşvik edilmediği tespit edilmiştir. 

 
Komisyon tarafından Isparta ili Eğirdir Gölü ve civarında yapılan teknik gezi ve toplantılar 

neticesinde, Göl içinde yer alan adanın hatalı ulaşım kararları neticesinde yarımada haline 
getirildiği belirtilmiştir. Karayolu odaklı yaklaşımlar ve alternatif diğer ulaşım türlerinin 
önemsenmemesi neticesinde, göl ekosisteminin zarar gördüğü hakkında bilgi alınmıştır. 

 
Kent içi ulaşım neredeyse bütünüyle karayolu üzerinde gerçekleşmektedir; deniz ulaşımı 

olanağı olan kentlerde bu olanaklar sınırlı değerlendirilmekte; kentsel raylı sistem yapılmış 
kentlerde de bu sistemlerin kapasitelerinin oldukça altında çalıştığı görülmektedir.  

 
Çağdaş yaklaşımlar ve sürdürülebilir ulaşım ilkeleri çerçevesinde özellikle kent 

merkezlerinde araca değil insana öncelik veren, yaya ve toplu taşımı öncelikli kılan çözümlerin 
benimsenmesi gerekirken, mevcut uygulamalarda kent merkezlerinde taşıt trafiği akımını 
hızlandırmaya yönelik olarak yol genişletme ve katlı kavşaklar gibi yatırımlara başvurulmaktadır. 
Bu tür yatırımların trafik sorununa çözüm olmadığı, tam tersine otomobil talebini daha da 
özendirici etki yaptığı bilinmektedir. 
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Gerek taşıt trafiğine verilen öncelik, gerekse araç park yeri yetersizliği sonucunda, kent 
merkezleri yaya yolculukları için elverişsiz ve itici alanlara dönüşmekte; yaya olarak yapılan 
yolculukların niteliği önemli ölçüde düşmektedir. Bu durum insan sağlığı açısından olumsuz 
etkilere neden olmaktadır. 

 
Şehirlerarası ve deniz aşırı taşımacılıkta en ekonomik, şehir içi ulaşımda da raylı ulaşımdan 

sonra en ekonomik taşıma sistemi olan suyolu ulaşımına gereken önem verilmemektedir. 
 
Türkiye’de ulaşımın en seri ve en kısa yoldan yapılması amaçlanmakta, bu durum birim 

başına düşen ulaşım maliyetini yükseltmekte, en ucuz olan denizyolu ve raylı sistemlere olan 
projelere yatırımlar gecikmektedir. 
 

Karayolu ulaşımından kaynaklanan sorunlar 
Teknoloji, sanayileşme ve endüstrileşmedeki hızlı ve plansız gelişme nedeni ile kentlerde 

kullanılan ulaşım araçlarının çevreye yaydığı ve rahatsız edici boyutlara ulaşan ses düzeyinden ve 
sera gazı emisyonlarının salımı açısından konu ele alındığında karayolu ulaşım sistemlerinin rolü 
yadsınamaz. 

 
Türkiye’deki ulaşımın büyük bölümü petrol ürünlerine dayalı olan karayolu ulaşımı ile 

yapılmaktadır. Türkiye, otomobil sayısı artış hızı en yüksek olan ülkeler arasındadır. Bu durumun 
ekonomik açıdan sürdürülebilirlik sorunları taşımasının yanı sıra, çevresel açıdan da 
sürdürülebilirlik sorunları barındırdığı ortadadır. Karbonmonoksitten, hidrokarbonlardan ve 
kurşundan kaynaklanan hava kirliliği söz konusudur. Diğer bir sorun, insanlar üzerinde psikolojik 
ve fizyolojik etkileri olan özellikle karayolu ulaşımı kaynaklı gürültü kirliliğidir. Üçüncü sorun ise 
yakıtların havaalanlarında ve dolum istasyonlarında sızmasından kaynaklanan su kirliliğidir [58]. 

 
Ayrıca; karbon içerikli sera gazı emisyonlarının oluşumunu arttıran karayolu ulaşımı; iklim 

değişikliğini etkileyen bir çevre sorunu olarak değerlendirilmesine rağmen, karayolu ulaşımının 
ulaşım türleri içinde sıkça tercih edilir olduğu görülmektedir.  

 
Özellikle otobüs, minibüs ve taksi dolmuş gibi toplu taşım araçları ile yapılan taşımacılık 

esnasında araçlar tarafından yapılan dur-kalk’lar ve sürücülerin gitmek istedikleri yere ilişkin 
bilgilerindeki yetersizlikler, trafikte akışkanlık kesintisinin ve tıkanıklığın yaşanmasına neden 
olmaktadır. 

 
Karayolu ulaşımı nedeniyle ortaya çıkan sorunlar arasında trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, 

enerji tüketimi ve gürültü sayılabilir. Karayolu ulaşım kaynaklı partiküllerin sağlık üzerindeki 
etkileri konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu arada ulaşımın neden olduğu gürültü de 
pek çok kentte önemli bir sorundur. Karayolu ulaşım altyapısı ve motorlu trafik akışı, önemli 
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oranda arazinin ulaşıma ayrılmasını gerektirmektedir. Ayrıca, yerel değerler (biyolojik, tarihi, 
kültürel, manzara özellikleri) ulaşım altyapı yatırımları tarafından tehdit edilebilmekte, peyzaj 
bozulabilmektedir. 

 
Kent içindeki tercihli yolların kullanımını teşvik edici uygulamaların olmaması, tahsisli yol 

uygulamasına geçilmemesi, yerleşik kent dokusu içinde artan karayolu ihtiyacını karşılayacak 
yeterli miktarda alanın olmamasından kaynaklanan altyapı sorunu, kent içi karayolu şebekesinde 
noktasal kapasite artışı sağlamak amaçlı inşa edilen ve sadece noktasal çözümler getiren, bir 
sonraki kavşakta aşırı trafik yoğunluğuna ve tıkanıklığına neden olan kavşaklarda sinyalizasyon 
tekniğinin yetersizliği, yetersiz ve bilimsel araştırmalara dayandırılmayan kavşakların yapımı, 
kavşaklarda iletişim sistemlerinin devreye sokulduğu teknik yerine hala yığınsal ve kesintili 
sinyalizasyon sisteminin kullanımının devam edilmesi, kent içi ulaşım sistemlerinde merkezi ve 
yerel idareler arasında koordinasyon sorununun yaşanması, ülkemizde karayolu ulaşım 
sisteminden kaynaklanan çevre sorunları olarak sıralanabilir. 

 
Denizyolu ulaşımından kaynaklanan sorunlar 
Ülkemizin yerleşimler arası su yolları kullanım potansiyeli yüksek olmasına rağmen bu 

potansiyelin etkin ve verimli kullanılmadığı, yerleşimler arası yolcu ve yük taşımacılığı açısından 
denizyolu ulaşımından kaynaklanan deniz suyu kirliliğinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin 
alınabilmesi için gerekli olan idari, hukuki ve finansal yapıda sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir. 

 
Deniz kazaları ve gemilerin sintine ve balast sularından kaynaklanan kirlilik de, deniz 

ulaşımının çevreye olan olumsuz etkileri arasında yer almaktadır. Ülkemiz denizleri, yüksek 
verimliliği, ekonomik değeri, ekolojik ve biyolojik yapısı ile MARPOL anlaşması kapsamında 
hassas alanlar olarak nitelendirilmektedir. 

 
Deniz ulaştırmasına hizmet eden tersanelerde acil müdahale merkezinin bulunmayışı, deniz 

ulaştırması nedeniyle meydana gelebilecek olan su kirliliğinin önlenmesinde sorun 
oluşturmaktadır. 

 
Ülke genelinde etkin ve verimli bir ulaştırma ağı oluşturulmasına yönelik çalışmaların 

istenilen hızda ilerlemediği, ulaşımın çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesinde 
önemli bir diğer faktör olan eğitim, bilinçlendirme ve katılıma yönelik çalışmaların gerek yerel 
gerekse merkezi alanda hızlı bir şekilde yürütülmediği, ulusal ve kentsel ulaşım stratejisinin 
olmadığı, politika ve önlemlerin çevresel sürdürülebilirlik ile ilişkilendirilmediği görülmektedir.  
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4.4.5 Madencilik  
 
Madenler, ülke ekonomileri bakımından önemli ve stratejik doğal kaynaklardır. Ancak diğer 

sektörler gibi maden işletmeciliğinde yer seçme veya organize sanayi bölgelerinde çalışma imkânı 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla çalışmanın yapıldığı yere direkt olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu 
etkileri gidermek veya mümkün olduğunca azaltmak gerekmektedir.  

 
Endüstride kullanılan ham maddelerin büyük bir kısmı yer altı kaynaklarından 

sağlanmaktadır ve giderek artan talepler, madencilik teknolojisindeki ilerlemeler madencilik 
alanlarının genişlemesini ve düşük tenörlü maden yataklarının da işletilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Bu durum ise arazi ve çevre bozulmalarını daha da yaygınlaştırmaktadır.  

 
Türkiye’de ihraç edilen madenlerin yanı sıra ithal edilen madenler de bulunmaktadır. Bunun 

nedeni sadece bu madenlerin ülkemizde bulunmaması değil, kimilerinin de bulunmasına rağmen 
düşük kalitede olmasıdır. Örneğin kömür bu madenlerden bir tanesidir. Ayrıca kömür gibi 
özellikle enerji ham maddeleri bu şekilde ithal edilmektedir.  

 
Bazılarının kalitesi düşük olsa da Türkiye maden açısından zengin kaynak çeşitlerine sahiptir. 

Dünyada ticareti yapılan toplam maden türünden sadece 13’ünün ülkemizde varlığı 
saptanamamıştır. Ancak çeşitli nedenlerle madenlerimizden yeteri kadar faydalanılamamaktadır.  

 
Bor ve toryum gibi değerli ve stratejik madenler açısından zengin olan ülkemizde bu 

kaynakların etkin olarak işlenip değerlendirilmesi sağlanamamaktadır.  
 
Madencilikte kirletici nitelik taşıyan atıklar alıcı ortamlara katı, sıvı ya da gaz atıklar halinde 

verilmektedir. Gaz atıklar nedeniyle hava kirliliği, posa ve artıkların gelişigüzel depolanması 
nedeniyle toprak kirliliği, sıvı atıklar, ayrıca sürüklenen katı atıklar nedeniyle dere yataklarının 
bozulması ve su kirliliği probleleri yaşanmaktadır.   

Açık saha ve yer altı madenciliği sırasında arazinin yapısında, üzerindeki bitki örtüsünde, 
yaban hayatında ve arazinin görünümünde yapısal değişiklikler ve tahribatlar olabilmektedir. 
Ayrıca açık maden işletmeleri gürültü kirliliğine de yol açarak fiziksel anlamda kirlilik 
oluşturabilmektedir. 

 
Yer altı ve açık maden işletmeciliğinde dinamit ile patlatma nedeniyle titreşim ve gürültü 

oluşmaktadır.  
 
3213 sayılı Maden Kanununa dayanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin 7. 

maddesindeki “maden arama faaliyetleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilmiş izinlerin dışında 
başka bir mevzuat kapsamında izne tabi değildir” şeklinde yer alan ifade bu Kanunu çok güçlü 
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kılmaktadır. Hatta söz konusu kanunun 2. maddesinde kum, çakıl, çimento gibi çok stratejik 
sayılmayan maddeler bile maden olarak değerlendirilmekte bu durum bu maddeler için de geçerli 
sayılmaktadır. Oysaki madencilik faaliyetinin koruma alanları gibi bir alanda yapılmak istenmesi 
durumunda Yönetmeliğin 7. Maddesi dolayısıyla kanunen herhangi bir engelleme mümkün 
olamamaktadır. Bu da Maden Kanunu’nun Çevre Kanunu’ndan daha güçlü ve yaptırımı olan bir 
kanun olduğunu göstermektedir. 

 
Başka alanlarda olduğu gibi madencilik sektöründe de uygulamada sıkıntılar yaşanabilmekte 

ve gerekli kurallar yerine getirilemeyebilmektedir. Örneğin, rehabilitasyon yapılması gereken 
alanların rehabilite edilmeden terk edilmesi söz konusu olabilmektedir.  
 

4.4.6 Kültür ve Turizm      
 
Turizm faaliyetleri, fiziksel, biyolojik ve sosyal çevreyi etkileyen önemli bir etmen olduğu 

kadar, çevre ve çevre sağlığının ortaya çıkardığı sorunlardan da etkilenen bir faaliyettir.  
 
Turizm faaliyetleri nüfusun belirli yerlerde yoğunlaşmasına neden olur. Özellikle turizm 

mevsiminde, yerel halk dışında iç ve dış turizm ile nüfus artışları turistik bölgenin altyapısının 
zorlanmasına ve önemli çevre sorunlarına neden olabilmektedir. 

 
Turizmin yayılması ile yaratılan istihdam olanağından yararlanmak üzere turizm bölgelerine 

göç olmaktadır. 
 
Özellikle turizm potansiyeli taşıyan sahil kentlerinin “plansız gelişimi” ile ekolojik ve fiziki 

değerler, tarihi ve doğal zenginlikler yok olabilmektedir. 
 
Turizm amaçlı yapılan plansız yatırımlar doğadaki dengeleri bozmaktadır.  
 
Geniş alan kaplayan golf sahalarının aşırı su ihtiyacı arazinin tuzlanma ve çoraklaşmasına 

neden olmaktadır. Golf sahalarında su, gübre ve pestisit kullanımı arttığından çevre üzerinde 
olumsuz baskılar oluşmaktadır. 

 
Kıyı kesimlerdeki verimli tarım arazilerinin ikinci konut amaçlı kullanımı ile tarım arazileri 

azalmakta, kıyı eko sistemi bozulmakta ve çevre baskısı artmaktadır. 
 
Turizm bölgelerinde arazi talebi sonucu, yerleşime açılmaması gereken alanların yerleşime 

açılması, aşırı talep nedeni ile kıyı yağmalanması, kıyıların doldurulması, körfezlerin kirlenmesi 
gibi birçok çevre sorunu da karşımıza çıkmaktadır. Turizmin plansız gelişimi peyzajı bozarak 
çevre sorunu oluşturmaktadır. 
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İkinci konutlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve dinlenme tesislerinin özellikle 
sahil bandında yoğunlaşması bu yörelerdeki çevre sorunlarını arttırmaktadır. Kıyılarda dar bir 
şeritte yoğunlaşan bu yapılar son yıllarda oldukça fazla gelişme göstermiştir. Söz konusu tesislerde 
arıtma tesislerinin bulunmayışı veya olanların da ekonomik nedenlerle çalıştırılamaması, katı 
atıkların bertarafında yaşanan sorunlar, görüntü kirliliği deniz ve çevre kirliliğine neden 
olmaktadır.  

 
Turistik tesisler ve ikinci konutlara sağlanan şebeke suları yetersiz kaldığından yer altı suları 

kullanılmaktadır. Yer altı sularının aşırı kullanımı ile yer altı suyu seviyesi düşmekte ve bu 
durumda da yüzey sularına talebi arttırmaktadır. Nüfusun belirli yerlerde toplanması nedeni ile 
mevcut sular yetersiz kalmakta ve uzak mesafelerden su temini yoluna gidilmektedir. Bu durum 
kullanım maliyetlerini arttırdığı gibi kaynak israfına ve kaynakların adil paylaşılamamasına neden 
olmaktadır. 

 
Turizm bölgelerinde kara, deniz ve hava ulaşımının neden olduğu gürültü yanında, bu 

bölgelerdeki eğlence merkezlerinden kaynaklanan gürültü kirliliği de meydana gelmektedir. 
 
Turizm yerleşmelerinde vahşi depolama alanlarının yer seçiminde, genellikle hidrolojik, 

hidrojeolojik ve jeolojik etütlere yer verilmemesi nedeni ile sorunlar yaşanmaktadır. Dökülen 
çöplerdeki kirleticiler yağmurlu günlerde toprağa sızarak yer altı ve yer üstü sularımızı 
kirletmektedir.  

 
Turizm sektörünün karasal alan paylaşımı ile kültür balıkçılığı sektörünün denizalanı 

paylaşımları ve karşılıklı etkileşimleri, görsel ve çevresel kirlilik faktörlerinin getirdiği olumsuz 
etkiler nedeniyle birbirleri ile uyum sağlamamaktadır. 

 
Su ürünleri üretim alanlarının büyük bir bölümünün kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon 

olmaksızın kıyıya yakın konuşlandırılması nedeni ile turizm yatırımları balık çiftliklerinden 
olumsuz etkilenebilmektedir.  

 
4.4.7 Yerleşme ve Yapılaşma 
 
Çevre sorunlarının en yoğun biçimde yaşadığı yerler, nüfusun ve sanayi kuruluşlarının yoğun 

olduğu bölgelerdir. 1950’lerde hızlanmaya başlayan kentleşme olgusu, büyük kentlerde 
yığılmalara neden olmuş, bölgelerarası dengeli bir kentsel dağılım oluşamamıştır. Yerleşim 
yerlerindeki planlı ve/veya plansız gelişmelere bağlı olarak doğal ortamlar üzerindeki baskı 
artmaktadır. Doğal ortamlar üzerindeki baskı, gerek doğal alanlar ve tarım arazilerinin yapılarla 
örtülmesi ve gerekse ortam kirlenmesinin zararlı etkilerine bağlı olarak ortaya çıkmakta, iklim ve 
toprak koşulları değişmekte ve bunun yanı sıra konut, sanayi ve taşıtlardan kaynaklanan zararlı 
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maddeler nedeniyle (toz, kükürt dioksit, azot oksitleri, klor asidi, hidrokarbonlar vb.) yapay bir 
yaşama ortamı oluşmaktadır.  

 
Komisyona denizler, göller, barajlar ve akarsular ile bağlantısı olan illerde yapılan sunumların 

tamamında, yerleşim, yapılaşma, plansız kentleşme, sanayileşme, ulaştırma gibi faaliyetler 
nedeniyle yüzey sularının kirletildiği belirtilmiştir. 

 
Planlama; ihtiyaçların sürdürülebilir, etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı uygulama 

yöntemlerinin tarif edildiği, pek çok mesleki disiplinden destek alan, yol gösterici bir kılavuzdur. 
İçeriği ve yapısı gereği, çevre odaklıdır ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, koruma 
kullanma dengesinin gözetilmesine, çevreye olumsuz etkilerde bulunacak faaliyetlerin kontrol ve 
denetiminin, kısaca yaşanabilirliğin sağlanmasına yönelik bir uygulama aracıdır. Ayrıca, sosyal 
adaleti, ekonomik kalkınmayı, arazi kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını, fiziksel ve görsel 
uyumu sağlayan kararların mekansal kararlar ile beslenmesini ve desteklenmesini 
sağlamaktadır [106].  

 
Oysa ki ülkemizde, mekansal planlama kapsamında bir karmaşa yaşanmakta ve yaşanan bu 

karmaşa nedeni ile, ülkemizi ilgilendiren çevre sorunlarına yönelik tek, bütüncül ve etkin çözüm 
önerileri ve politikaların üretilmesi güçleşmekte, kısa uzun ve orta vadeli alternatifler 
oluşturulamamaktadır. 

 
Hızlı ve plansız kentleşmenin yanı sıra motorlu taşıt sayısındaki artışı, yerleşimlerin yoğun 

olduğu büyük kentlerde altyapı maliyetlerinin yüksek olması, üretim ve tüketim alışkanlıkları, 
bilinç, farkındalık, farklılıkların birlikteliği, katılım, mühendislik, mimarlık ve tıp bileşenlerini 
ihtiva ederek pek çok alt bilimden destek alan ve asıl amacı çevreye duyarlılık olan planlamanın 
etkin olarak hayata geçirilmemiş olması, yerleşme ve yapılaşmanın çevre sorunu olarak karşımıza 
çıkmasına neden olmaktadır. 

 

OECD’ye göre sürdürülebilir kent planlaması yaklaşımına rehberlik eden temel ilkeler; 
• Kent planlamanın, kentin bulunduğu çevreyi ve içinde yaşayan insanları esas almasını 

öngören yerellik ilkesi, 
• Planlama ve tasarımın, çeşitli ölçeklerde ve çevresel boyutları da kapsayacak biçimde 

entegre edilmesini öngören bütüncüllük ilkesi, 
• Kent formunun değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek biçimde yapılandırılmasını 

öngören esneklik ilkesi, 
• Kent formunun minimum enerji ve kaynak girdisine ihtiyaç duyacak şekilde 

yapılandırılmasını öngören minimum kaynak kullanımı ilkesidir [107]. 
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Bunlara ilave olarak; problem ortaya çıkmadan önce önleyicilik ilkesi, kente ilişkin çevresel 
politikaların yerel bölgesel ve küresel etkilerini hesaba katan ekosistem ilkesi, atıkların minimize 
edilmesi ilkesi, doğal, kültürel hatta ekonomik çevrelerde çeşitlilik ilkesi, 1996’da İstanbul’da 
gerçekleştirilen BM İnsan Yerleşmeleri Konferansı Habitat II’de konu edilmiştir [107]. 

 
Ancak Türkiye’de, söz konusu konferansın yapılmasından bu güne 12 yıl geçmesine ve anılan 

konferansın ülkemizde yapılmasına rağmen, yukarıda konu edilen önceliklere yer verilmesi 
sağlanamamıştır. Ekolojistler tarafından 1990’ların başlarına kadar “kendi başına bir ekosistem” 
olarak tanımlanan kent, artık çevresiyle birlikte ele alınmaktadır [107]. Ekolojik kentler olarak 
dünya literatürüne giren bu bakış açısı, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımından da etkilenerek Çin 
başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde uygulamaya geçmeye başlamış ancak henüz ülkemizde 
yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır. 

 
Türkiye’de yerleşmelere bakıldığında, yerleşme dokusunun, yerleşmelerin nüfus miktarının 

ve sahip oldukları ekonomik olanakların, coğrafyanın sunduğu fiziksel ortam koşullarına bağlı 
olduğu görülmektedir. Ülkemizde genel olarak artan nüfusun yanında kırsal alanlardan kentlere 
doğru olan nüfus göçü, belirgin bir biçimde sürmektedir. Öte yandan son yıllarda hızlanan toplu 
konut inşaatları yeni yerleşim yerlerinin açılmasına yol açmıştır. Böylelikle kentler hızla 
genişlemiş, bir yandan gecekondu mahalleleri, diğer yandan büyük ve çok katlı yapılar, geniş 
yollar ve sanayi kuruluşlarıyla kentler belirgin bir değişime uğramıştır. Ülkemizde şehirlerde 
bulunan nüfusun, köylerde bulunan nüfusa göre çok büyük bir hızla artmasında, nüfus artış hızı ve 
göçler; ekonomik gelişme temposu içinde işgücü artışını, sermaye birikimini, teknolojik gelişmeyi 
ve doğal kaynakların kullanılmasını etkileyen önemli bir unsur olmuştur [7]. 

 
9. Kalkınma Planında hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sürecinin, doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı üzerinde önemli bir baskı unsuru olmaya devam edeceği belirtilmektedir. 
Ayrıca; hızlı ve plansız kentleşmenin, büyük kentlerde yaşanan yüksek nüfus artışının ve motorlu 
taşıt sayısındaki artışın; çevre kirlenmesi, kent içi ulaşımda yaşanan fazla yakıt tüketimi, kazalar 
ve trafik tıkanıklığı problemlerinin artarak devam etmesine neden olduğu vurgulanarak, 
yerleşimlerin yoğun olduğu büyük kentlerde altyapı maliyetlerinin yüksek olması dezavantaj 
olarak gösterilmiştir [2]. 

 
Yerleşme ve yapılaşmanın ülkemizde bir çevre sorunu olmasının nedenlerinden ilki, nüfusun 

büyük çoğunluğunun belediye sınırları içinde olmasıdır. Ülkemizde, kentlerin bölgelere dengesiz 
dağılımı, yerleşmelerin farklı gelişme hızları, kentsel ve kırsal alanlarda yerleşme ve yapılaşmaya 
dair yaşanan sorunların tetiklenmesine, hızlı ve plansız kentleşmenin oluşmasına da neden 
olmaktadır. Şehirlerde bulunan nüfusun gerek nüfus artışı gerekse göçler nedeni ile köylerde 
bulunan nüfusa oranla arttığına dair bilgiler 3.3.2.7. alt başlıkta verilmektedir. 
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Türkiye’de yerleşme ve yapılaşmanın 1950’li yıllardan itibaren doğal çevreye çok da duyarlı 
olarak gerçekleşmediği söylenebilir. Çarpık yapılaşma ve gecekondulaşma çevrenin bozulmasında 
sorun yaratan diğer alanlardır. 

 
Kentlerimizde kalitesiz, sağlıksız ve güvenliksiz mekânların giderek artması, fiziksel, sosyal 

ve kültürel olarak sağlıksız gelişen ve güvenli olmayan kentlerin ve bozulan kentsel alanların 
oluşması, nüfusun çoğunun kötü barınma koşullarında yaşaması, konutların niteliksiz olmaları, 
bulundukları alanda altyapının yetersiz olması, pahalı olması, konut alanının konumu nedeniyle 
araca bağımlılığın yüksek olması gibi çeşitlenen sorunlar, bölgesel eşitsiz gelişme, kentsel 
büyümenin denetlenmemesi, arazi kullanım planlamasındaki ve mevzuattaki aksaklıkları 
neticesinde ortaya çıkmakta ve ülkemizde çarpık kentleşme ve plansız yapılaşmanın bir çevre 
sorunu olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
olan Çevre Değerlendirme Raporunda, plansız kentleşmenin sorun olduğu iller Ek 5-A’da plansız 
kentleşmenin öncelikli sorun olduğu illerin sayısı ve oranı ise Ek 5-B’de verilmektedir. 

 
3194 sayılı İmar Kanunu; öngördüğü temel amaç ve hedefe bağlı olarak, gerek ulusal, gerek 

bölgesel gerekse yerel ölçekte, çevrenin korunması, koruma kullanma dengesinin gözetilmesi, 
enerjinin etkin ve verimli kullanılması, planlanan alanlarda sosyal adaletin sağlanması, 
planlamadan yapılaşmaya mühendisliğin tüm aşamalarında etkinliğin ve verimliliğin gözetilmesini 
sağlayan temel kanun olmasına rağmen tam olarak ve yeterli düzeyde uygulanamamaktadır. 

 
Diğer yandan yerleşme ve yapılaşmanın çevre sorunu olmasının asıl nedeni plansızlık değil, 

planların uygulanamamasıdır.  
 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Komisyona yapılan sunumda, yerleşme ve 

yapılaşmanın çevre sorunu olarak ele alınmasının nedenleri;  
 

• Kentleşme alanında bütünleşik ve etkin bir planlama sisteminin ve örgütlenmesinin 
olmayışı, 

• Kentleşme alanında bütünleşik ve etkin planlama, uygulama, izleme ve denetleme 
yapılmasına uygun idari yapıların olmayışı, 

• Planlamada yetki karmaşası ve sektörel planlama anlayışının yaygın olması, 
• Teknik altyapının yetersizliği, 
• Kent içi ulaşılabilirliğin yetersiz olması, 
• Çevre odaklı olunmaması, 
• Ulaşım politikalarının yapılmaması, 
• Kentlerimizde kalitesiz, sağlıksız ve güvenliksiz mekânların ve yapıların giderek 

artması, 
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• Fiziksel, sosyal ve kültürel olarak sağlıksız gelişen ve güvenli olmayan kentlerin ve 
bozulan kentsel alanların oluşması, 

• Yanlış arazi kullanım kararları ve kentsel yayılma nedeniyle doğal değerlerin yitirilmesi, 
ekolojik dengenin bozulması ve biyoçeşitliliğin yok olması, 

• Kentlerde risk yönetiminin yapılmaması, 
• Halkın kentin sorunlarının çözümüne yönelik karar alma sürecine katılımının ve 

sorumluluk bilincinin eksikliği olarak ifade edilmiştir. 
 

Ayrıca anılan sunumda; kentleşme olgusunun, fiziksel, çevresel, sosyal, ekonomik, politik 
bileşenleri olduğu, kentleşmenin, fiziksel yapılanma ile doğal alanları etkilediği, kentlerdeki 
ekonomik faaliyetlerin çekiciliğinin nüfus artışına neden olduğu, artan nüfusun gereksinim 
duyduğu teknik ve sosyal altyapının zamanında karşılanamaması halinde birçok çevresel 
sorunların ortaya çıktığı da vurgulanmıştır. 

 
Türkiye’de Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü; kentsel ve kırsal alanlarda, plan yapımına ilişkin usul ve esaslardan, planın 
uygulanmasına ve plansız alanlardaki uygulamalara ilişkin usul ve esaslara kadar her aşamada, 
ilgili ve ilintili olabilen bütün mevzuat kapsamında uygulama esas görüş alma ve danışma merci 
olarak yetkilendirilmiş ancak uygulama ve denetleme alanında yetkilendirilmemiştir. Uygulama ve 
denetleme yetkisi, belediye sınırları içinde belediyelere, dışında ise il özel idarelerine aittir. 
İdarelerin, gerek uygulamada kapsamlı mevzuat bilgisine hâkim olmamaları gerekse teknik 
personel yetersizliği çevreyi doğrudan etkileyen ve çevre sorunu olarak ilk sıralarda yer verilen 
çarpık kentleşme, yerleşme ve yapılaşma ile gecekondulaşma sorunlarıyla karşı karşıya 
kalınmasına neden olmaktadır. 

 
Türkiye’de bütüncül ve uzun vadeli politikaların belirlendiği “deniz”, “kıyı” ve “kara alanı” 

kullanımlarını bütünlüklü bir politika ya da strateji içinde kaynaştıran “Kıyı Yönetimi Planlaması” 
bulunmamaktadır. Bunun yerine, talebe göre parçacı, kısa vadeli ve birbirinden kopuk, etkisiz, 
önceliği olmayan arazi kullanım kararları geliştirilmekte bu da kıyıların, denizlerin ve karar 
alanlarının tahribatını artırmaktadır. Yürürlükteki mevzuat uyarınca kıyı kenar çizgisi çalışmaları 
tamamlanmadan kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılamamasına rağmen, bu 
husus dikkate alınmadan söz konusu alanlar yapılaşmaya açılabilmekte, anılan alanların etkin 
denetimi yapılamamakta, yapılan denetim neticesinde cezai işlemler de yerine 
getirilemeyebilmektedir. 

 
Sektörlerin planlanmasında, konut amaçlı yerleşim yerleri ve turizm alanların, sanayi ve 

maden tesislerinin yan yana ya da birbirine yakın mesafelerde olması, aralarında tampon bölgeler 
olmayışı, planların arazi kullanım planları ile eşgüdümlü olarak yapılmamış olması, sektörel 
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kullanımların oluşturduğu kirliliklerin doğal yollarla özellikle yeşil alanlar vasıtası ile emiliminin 
sağlanmasının göz ardı edilmesi, çevre sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır. 

 
Yanlış arazi kullanım kararları ve kentsel yayılma nedeni ile doğal değerler hızla yitirilmekte, 

çevre dengesi ve biyoçeşitlilik bozulmaktadır. Kentsel gelişmenin yönü ve büyüklüğü, kentlilerin 
yaşam kalitesini etkileyen, kenti kullanan kullanıcıların eğlenmek amacı ile kullandıkları 
mekânların, dinlenmek amacı ile kullandıkları mekânların ve iş amaçlı kullandıkları mekânların 
dengeli ve planlı bir biçimde dağılımının yapılmaması, her mekânın kendi içinde ürettiği gürültü 
ve hava kirlilik düzeylerinin doğal yollarla emisyonunun sağlanamaması da yerleşmelerde çevre 
kirliliğine neden olmakta, kentler ve diğer yerleşmeler yaşanamaz mekânlar haline gelmektedirler. 

 
Kentsel alanlarda; bilimsel esaslara dayalı planlara göre ve arsa sunumu ve düzenli 

yapılaşmayı sağlayacak yöntemler ile etkin denetim ve yönetim biçim ve araçları 
geliştirilmediğinden, gerek büyükşehir gerek diğer belediyeler gerekse köylerde, barınma sorununa 
çevre odaklı sağlıklı bir çözüm üretilemediği, kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmanın önüne 
geçilemediği görülmektedir. 

 
Plansızlık; çevre kirliliği, maliyet artışı, verimsizlik ve yeni yükler yaratmasına rağmen, 

Türkiye’de hala planların yapılmasında, planlar arası bütünlüğün sağlanmasında ve var olan 
planların uygulanmasında sorular yaşanmaktadır. 

 
Gerek merkezi gerek yerel idareler, gerek yatırımcılar gerekse kullanıcılar tarafından planın 

ve yapının denetim aracı olan ve çevrenin korunmasına ilişkin temel ilkeleri içine alan yapı 
ruhsatı, yapı kullanma izni ve işletme belgesinin önemi tam olarak benimsenememiştir. 

 
Ekosistemin korunması ve yeşil alanların insan sağlığı açısından önem taşıyan ekolojik 

işlevlerini yerine getirebilmeleri öncelikle, kendi yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan temiz 
bir çevrenin varlığına bağlı bulunmaktadır. Oysaki makro ya da mikro düzeyde gerçekleştirilecek 
kentsel ve kırsal planlama ve uygulama çalışmalarında, bu hususun göz ardı edildiği görülmektedir 
[7]. 

 
Ülkemizde, mekânsal planlama kapsamında ciddi bir karmaşa yaşanmakta ve çevre 

sorunlarına yönelik tek, bütüncül ve etkin çözüm önerileri ve politikaların üretilmesi güçleşmekte 
kısa uzun ve orta vadeli alternatifler oluşturulamamaktadır. Tüm bunlara ilave olarak ülkemizde 
kurumsal yapı da gelişmiş değildir. Çevrenin korunması ve üretim süreçlerinin olumsuz 
etkilenmemesi açısından doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda kurum ve 
kuruluşlar arasında görev ve yetki dağılımında belirsizlikler bulunmaktadır. 
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Üst kademe planları yapma yetkisi farklı kurumlara ait iken, Nazım İmar Planını   (1/25 000 
ve 1/5 000) ve Uygulama İmar Planını (1/1 000) onama ve bu planlara uygulama yapma yetkisi 
belediyelerde ve il özel idarelerindedir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında imara ilişkin 
tüm yetkiler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine geçmiştir. 1985 yılı itibari ile 
belediyelere belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planlarını yapma ve uygulama yetkisi 
verilmiştir. Bu değişikliklerden sonra imar uygulamalarının yeterince denetlenemediği 
gözlenmektedir. 

 
Üst kademe planlarının yapılmasına ilişkin yetki birbirinden farklı kurumlara verilmiştir. 

Planın uygulama aracı olan, yapıların inşasından yer seçimine ve kullanım özelliklerine kadar her 
tür karara yer verilen bir belge olan yapı ruhsatı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile 1/25 
000’den 1/100 000 ölçeğe kadar değişen üst kademe planlar arasındaki ilişki göz ardı edilmektedir. 

 
Yapı malzemesi seçiminden yapı içi elemanlara, yapıların konumlandırılmasından yapılar 

arası ilişkilere ve yapıların kullanım amaçlarına, tamamı bir yap-boz tablosu içinde yer alan konut 
amaçlı yapılar ile yeşil alanlar, özel koruma alanları, tarım, sanayi, turizm vb. diğer sektörel 
kullanımlar arasındaki dengeye, ulaşım altyapısının oluşturulmasından ulaşım türünün ve 
kararlarının belirlenmesine ve yapı ruhsatı aşamasından plan onayına kadar geniş bir yelpazeyi 
içine alan çevre koruma olgusu, “Çevre Düzeni Planı” ile özdeşleştirilmekte ve söz konusu plan 
çevreyi gözeten ve koruyan tek plan olarak algılanmaktadır. Bu durum, 1/5 000 ve diğer alt 
kademe planların ve bu planlara göre düzenlenen ruhsat belgelerinin çevrenin korunması için ne 
kadar önemli unsurlar oldukları gözden kaçırılmaktadır. Bu durum, hem merkezi idareler arasında 
yetki karmaşasına neden olmakta, hem de yerel idarenin üst kademe planlara uygun olarak 
yapması zorunlu olan uygulama imar planlarında aksaklıklara dolayısıyla da çarpık yerleşmelerin 
çoğalmasına ve çevre sorunlarının büyümesine neden olmaktadır. 

 
Nüfus artışı ve göç ile ilişkili olarak gelişen yerleşmelerin mekânsal dağılımındaki 

dengesizlikler, düzensiz yayılmalar ve kaçak yapılaşma, kaçak yapılaşmaya rağmen verilen 
elektrik ve su kullanımına ilişkin izinler, yaşamsal varlığın temeli olan çevrenin korunmasını 
engellemekte, yasa dışı uygulamalara yönelik yapılan cezaların öneminin azalmasına neden 
olmaktadır. 

 
Yaklaşık 2 milyon civarında olduğu tahmin edilen üç büyük kentteki kaçak yapı stoku, diğer 

iller için olumsuz örnek oluşturmaktadır. 
 
Kentsel yapı stoku, kullananları tarafından zamanla değiştirildiği gibi, kaçak yapı üretimi 

uzun yıllar boyunca sürdürülmüş ve bu yapı stoku dönem dönem yasal "af"lara konu olmuştur. 
Türkiye’de bazı yapılara 2981 sayılı Kanun ile imar affı getirilmiş, kazanmışlar ve ruhsatlı 
konuma gelmişlerdir. Söz konusu yapılar, kâğıt üzerinde hukuki nitelik kazanmalarına rağmen, 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 272 -

çevreye uyumlu olmaları söz konusu değildir. Diğer yandan imar affından yararlanan yapıların 
çoğunluğu büyük kentlerde yer almaktadır. 

 
Mevzuata aykırı yapı stoku Türkiye ortalaması %50 civarındadır. Bu durum, mevzuatta 

eksikliklerin olduğu kadar, mevzuatın uygulanmasında da eksikliklerin olduğunun bir diğer kanıtı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu gün için, imardan sorumlu ve mevzuatı düzenleyici 
merkezi yönetim ile uygulayıcı olan yerel yönetimler arasında doğrudan vesayet yetkisinin 
bulunmayışı, yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin, birçok önemli sorun ve yetersizlik 
nedenleriyle kaçak yapılaşma ile mücadele etmekte yetersiz kalmalarına neden olmaktadır. 

 
Denetim sorunu sadece kaçak yapılara ilişkin değildir. Yapı denetim kuruluşları ve yap-işlet 

ile yap-işlet-devret modeli ile yapılan yapılar yeterince denetlenememektedir.  
 
İçinde dönüşümün yenileme, yenilenme, iyileştirme gibi farklı boyutlarını içeren kapsamlı bir 

kavram olan kentsel dönüşüm, kentlerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinde önemli bir 
araçtır [108]. Türkiye’de kentsel dönüşümde en çok ön plana çıkarılan konu gecekondu alanlarının 
dönüşümüdür. Türk kentlerinde dönüşüm olgusunu gündeme getiren konular; depreme dayanıklı 
kentlerin geliştirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması, yasa dışı olarak gelişen yaşam 
kalitesi düşük kentsel alanların yasallaştırılması ve sağlıklılaştırılması, prestijli yeni merkezi iş 
alanları, fuar, alışveriş, eğlence merkezleri, konut alanlarının geliştirilmesi yönünde ulusal ve 
uluslararası büyük sermaye baskısı, kıyılarda doğal çevrenin bozulmasına neden olan uluslararası 
tatil köylerinin geliştirilmesi, altyapı yatırımlarından yoksun olarak var olan kentsel ve doğal 
dokuyu dikkate almadan gelişen ikinci konut alanları gibi konulardır. 

 
Mevzuattaki ve ruhsatlardaki diğer benzer eksiklik, yağmur sularının ve gri su olarak 

tanımlanan evsel atık suların geri dönüşümüne yönelik uygulamayı zorlayıcı kılan herhangi bir 
düzenlemenin bulunmayışıdır. Yerel olarak söz konusu düzenlemeler, illerin kendi imar 
yönetmeliklerine, idarenin kendi inisiyatifi doğrultusunda ilave edilebilse de, uygulamanın 
yaygınlaştırılmasına yönelik henüz herhangi bir çalışma mevcut değildir. 

 
Gri su, banyolar, duşlar, çamaşır makineleri ve lavabolarca oluşturulan atık su olarak 

tanımlanabilir. Tuvaletler, mutfak lavabosu, bulaşık makineleri tarafından üretilen atık suya ise 
siyah su adı verilmektedir. Sulama için gri su kullanımı, yapıda ayrı siyah ve gri su tesisatlarının 
bulunmasını gerektirmektedir. Bu sistem yeni bir yapı için sorun çıkartmamakta fakat eski yapılar 
için problem olmaktadır. Gri su olarak tabir edilen evsel atık suların yapı içinde ve yerleşme 
düzeyinde yönetiminin, planlamasının ve tasarımının yapılmaması, kaynakların etkin ve verimli 
kullanımına engel olduğu kadar, doğal varlıklarımızın da tahribine neden olmaktadır. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Komisyona yapılan sunumda, duş teknesinden ve 
çamaşır makinesinden gelen suların yenilenme ihtiyacı ile tuvalet rezervuarlarına 
yönlendirilmesiyle yeniden kullanmanın getirdiği psikolojik çekingenlik, yeniden kullanımın 
önündeki başlıca engeller olarak sıralanmıştır. 

 
Komisyon tarafından 20 ilde gerçekleştirilen geziler neticesinde, özellikle evsel atık suların 

bertarafı konusunda yerel idareler tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon altyapı yatırımlarının, 
yörenin yerleşme ve yapılaşma özellikleri ile sosyal yapısı dikkate alınmadan, sağlıklı olarak ve 
uzun vadede fayda-maliyet analizleri yapılmadan tek bir model üzerinden gerçekleştirilmeye 
çalışıldığı görülmüştür. 

 
Bu gün için gerek küresel gerekse bölgesel bazda yüz yüze olduğumuz küresel ısınma, ozon 

tabakasında incelme, yeşil alanların ve biyoçeşitliliğin azalması, asit yağmurları, kuraklık ve 
çölleşme, mikro organizmaların yapısındaki genetik değişmeler, hava, su ve toprak kirliliğine 
neden olan faaliyetler sonucu ortaya çıkan, gürültü ve görüntü kirliliği, dolayısıyla hayvansal ve 
doğal besinlerin yapısının bozulması ve kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığının zarar görmesi, direk 
olarak plansız yerleşme ve yapılaşma ile çarpık kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

 
Yeşil alanların büyüklüklerine ilişkin standartlar her ne kadar 3194 sayılı İmar Kanununun 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği ile düzenlenmiş ise de, idareler tarafından özellikle 
imar planları üzerinde yapılan değişiklikler nedeni ile yeşil alanlar giderek küçülmekte veya 
işlevini yerine getiremez hale gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 
kentsel alanlarda 14 m2 iken, ülkemizde bu oran, planlı alanlarda 10 m2 olmakta, plansız alanlarda 
yeşil alanlar dikkate alınmamaktadır.  

 
Doğal, tarihi ve kültür güzelliği ve özelliği olan mekânların, koruma-kullanma dengesi 

gözetilmeksizin yapılaşmaya açılması, gerek çevrenin, gerek ekonominin, gerekse toplumun 
sürdürülebilirliği ilkesi ile zıt bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Yerleşme ve yapılaşma olgusunun, içinde yer aldığı çevrenin mikro klimasına olan olumsuz 

etkileri ve küresel iklim değişikliğinin kentlere etkisi göz ardı edilmekte, kent içinde yer alan 
topoğrafya, kıyı, akarsu, bitki örtüsü, toprak, kumul, kıyı çizgisi vb. doğal/ekolojik verilere 
planlamada yeteri kadar yer verilmemekte, içme suyu kaynakları, orman statüsündeki alanlar, doğa 
koruma alanları, sulak alanlar, sit alanları ve verimli tarım toprakları yerleşme ve yapılaşma 
baskısı altında tahrip edilmektedir. Komisyon tarafından Van Gölü, Eğirdir Gölü ve Atatürk Barajı 
ve civarlarında yapılan inceleme gezilerinde bu husus dikkatleri çekmiş ve toplantılar sırasında da 
vurgulanmıştır. Diğer taraftan yenilenebilir, sağlıklı enerji kaynaklarının yerleşme ve 
yapılaşmalarda geliştirilmesi ve kullanılmasına yeteri kadar önem verilmemektedir. 
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Enerjinin ve yenilenemeyen malzemelerin küresel ölçekte hızla tüketimi karşısında, kaynak 
kullanımında yeni bir yaklaşım oluşturulması sürdürülebilirliğin diğer bir temel bileşenidir. 
Sürdürülebilir kaynak kullanımının temel stratejileri; azaltım, yeniden kullanım ve geri 
dönüşümdür. Azaltma stratejisi ile, malzeme kullanımını azaltmak, daha az paketleme yapmak, var 
olan ürünleri korumak ve ömürlerini uzatmak, ürün yapımıyla ilgili sanayilerin atıklarını 
azaltmaktan söz edilmektedir. Yeniden kullanım stratejisi; ürünün aynı döngü içinde tekrar 
kullanımını öngörmektedir (örneğin, cam şişelerin toplanması, içecek dağıtıcısında yıkanması ve 
içecek için tekrar kullanılması). Geri dönüşüm stratejisi ise, ürünlerin atık malzemelerden tekrar 
üretimini öngörmektedir (örneğin, kâğıtların toplanıp yeni kağıt ürünlerine dönüştürülmesi).  Bu 
stratejilere ek olarak, geri elde etme (atık depolama süreçlerinden enerji veya ham madde çıkarımı 
gibi), yeniden düşünme (yaşam tarzlarını ve tüketim kalıplarını) stratejileri de önemlidir. 
Sürdürülebilir bir kentsel atık sistemi örneği aşağıdaki şemada gösterilmektedir: 

                       Azaltma 
             Yeniden düşünme 
 
 
 
 
 
Hammadde           Üretim           Kullanım               Atık 
     
 
         

  
 

Yeniden kullanım 
 
 
       Geri Dönüşüm 
 
 
 
      Geri Elde Etme 

         Kaynak: Wheeler, 2004. 
Şekil 58   Örnek Bir Sürdürülebilir Kentsel Atık Sistemi 

 
Çevrenin korunmasında ana etkenler olarak değerlendirilen güneş, jeotermal, biyogaz ve 

diğer yenilebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması hususu, hem stratejik hem de mekânsal plan 
kararlarına konu olması gerektiği kadar, plan kararlarına uygun olarak yapılma zorunluluğu olan 
tüm yapılarda bu hususun dikkate alındığını belgeleyen yapı ruhsatı belgesine de konu olabilecek 
bir durum olduğu halde mevcutta bu şekilde bir uygulama bulunmamaktadır. 

 
Ancak; ülkemizde enerji yapılarına ilişkin yatırımların çevre değerleri de gözetilerek 

planlanması, yer seçiminin yapılması ve ruhsatlandırılmasına ilişkin birçok sorun yaşanmaktadır. 
Sorunlar oluştuktan sonra geliştirilmeye çalışılan çözümler ise yetersiz kalmaktadır. 
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Türkiye’de, gerek ısınmadan, gerek sanayileşmeden, gerekse karayolu ulaşımından 
kaynaklanan hava kirletici kaynakların yönetilemediği, hava kirliliğine neden olan ısınma türünün, 
yapılaşmanın ve ulaşım türünün seçiminde, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımının ve 
topoğrafik yapı, iklim, rüzgâr yönü gibi doğal ve çevresel özelliklerin dikkate alınmadığı 
görülmektedir.  

 
Diğer yandan ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını zorlayıcı veya teşvik 

edici veya yerel kaynakların tercih edilmesi gerekliliğine yönelik hiçbir yasal düzenleme 
bulunmamaktadır. 

 
Ülkemizde kent içi ulaşım kararları çevre odaklı değildir, ulaşım planı kapsamında 

değerlendirilmesi yapılmamaktadır ve arazi kullanım kararları ile bütünleşik olarak 
planlanmamaktadır. Sürdürülebilir kentsel gelişme ve ulaşım bakış açısı ile ideal kent formlarının 
oluşturulması yeterince önemsenmemektedir. 

 
Ulaşım altyapısına ilişkin kararlar, çevresel değerler dikkate alınmadan, maliyet analizleri 

odaklı olarak alınmakta, bu durum da doğal değerleri olan alanların, kıyıların, mutlak korunması 
gereken alanların tahribine neden olmaktadır. Çevre duyarlı bir ulaşım türü olan demiryolu yerine, 
çevreye en fazla zararı veren karayolu ulaşım kararları alınmakta ısrarcı bir tutum sergilenmekte, 
alternatif diğer ulaşım türleri göz ardı edilerek, çevrenin tahribatı hızlandırılmaktadır.  

 
Büyük şehirlerde daha fazla enerjiye gereksinim duyulması nedeniyle, ulaşım altyapısında da 

ihtiyaç artmaktadır. Bu durum doğal çevreye zarar vererek sera gazı emisyonlarının artmasına, 
iklim değişikliğine, hava ve gürültü kirliliğine neden olmaktadır.  

 
Kaçak yapılaşma, yerleşme alanlarının yer seçimi, planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve 

kullanımı aşamalarında, bilimsel ve teknik ölçütlere uygun olmayan, şehircilik, mimarlık ve 
mühendislik hizmetleri almayan yapılar, hem afet riskini artırıcı bir olgu olarak hem de çevre 
açısından afetlerin sorun olmasına neden olan faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 
Alanların kendi içindeki morfolojik, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik, sismoteknik olarak 

derecelendirilmesi ve olası afet sırasında ve sonrasında, söz konusu alanın afetten ne kadar ve nasıl 
etkileneceğine ilişkin veriler planlama aşamasında yeteri kadar dikkate alınmamaktadır. Bunun 
yerine, yüksek maliyet gerektiren ileri teknoloji imkânlarından faydalanma olasılığı ön planda 
tutulmaktadır. Bu durum da dolayısıyla, daha az maliyetle sakınılması mümkün olan afet 
sorununun, mali olarak ülke ekonomisine zarar verdiği kadar, teknolojik gereklerin yerine 
getirilmemesi halinde daha büyük çevre sorunlarının oluşmasına neden olabilmektedir. 

Büyük ölçüde denetimsiz üretilen kentsel yapı stoğu, doğal afetler karşısında büyük bir risk 
havuzu oluşturarak, çevresel kirlilik, yangın gibi tehditleri de beraberinde getirmektedir. 
Yerleşmelerde risk yönetimi anlayışı da gelişmediğinden ve uygulanmadığından, afetler nedeni ile 
meydana gelen zararın yerleşmeler üzerindeki etki alanı ve boyutu da genişlemektedir. 

 
Halkın kendi sorunlarının çözümüne yönelik karar alma sürecinde halkın kendisinin 

katılımının olmayışı ve sorumluluk bilincinin oturmayışı, çevre sorunlarının giderek büyümesine 
neden olmaktadır. Halkın kentin sorunlarının çözümüne yönelik karar alma sürecine katılımının ve 
sorumluluk bilincinin eksikliği, çevre sorunlarına yaklaşımını da doğrudan etkilemektedir. 
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Ülkemizde 1980 sonrası planlama ve denetleme uygulamalarında “yukarıdan aşağıya” ve 
merkeziyetçi özellikler sorgulanmaya başlanmış; katılımlı planlamayı hayata geçirmeye yönelik 
tartışmalar, uygulamalar ve kurumsal düzenlemeler gündeme gelmişse de, katılım konusundaki 
girişimler henüz kurumsallaşmış olmaktan uzaktır [109]. 

 
4.4.8 Atık Yönetimi     
 
Katı Atıklar 
Farklı özelliklere sahip çok sayıda belediye olmasından dolayı, belirli bir atık yönetim 

modelinin geliştirilmesi ve uygulanması daha da zor hale gelmektedir. 
 
Katı atık düzenleme depolama alanı yer seçiminde belediyelerin ortak bir alan üzerinde 

uzlaşamamaları ve Belediye Birliklerinin kurulamaması nedeni ile ortak depolama sahası 
bulunması hususunda sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. 

 
Türkiye genelinde kaynağında ayrı toplama çalışmaları 21 ilde yürütülmektedir. Ancak, 

yürütülen bu çalışmalar bazı nedenlerden dolayı il genelinde yaygınlaştırılamamıştır. Ülke ve il 
genelinde yaygınlaştırılamamanın başlıca nedenleri arasında; belediyelerin kaynakta ayrı 
toplamaya gösterdikleri direnç, piyasaya sürenlerin tamamının kayıt altına alınamamaları, ambalaj 
atığını toplayan işletmeler ile ayırma tesisi işletmecilerinin ayrı toplamaya taraf olmamaları 
gelmektedir. Diğer bir neden ise lisanslı toplama, ayırma tesislerinin kapasitelerinin düşük 
olmasıdır. Mevcut işletmelerin hiç biri tek başına, bir ilde oluşan ambalaj atığını toplayacak ve 
ayıracak kapasiteye sahip değildir.  

 
Bir kısım katı atıklar denetimsizlik nedeniyle gelişigüzel yerlere dökülmektedir. Bu atıklar 

görüntü kirliliği oluşturmakla birlikte halk sağlığını da tehdit etmektedir. Kırsal alanlarda katı 
atıkların dere yataklarına dökülmesi nedeniyle dere yatakları tıkanmakta, nehirler üzerindeki su 
yapıları zarar görmekte, atıkların sürüklendiği nehir, göl ve deniz ekosistemleri tahrip olmaktadır.   

 
Türkiye’de tehlikeli maddelerin nakliyesi lisanslandırılmış araçlarla yapılmak zorundadır. 

Hâlihazırda, ülkemizde tehlikeli atıkların nakliyesi (sıvı ve katı) için özel olarak yapılanmış 
nakliye şirketlerinin sayısı da sanayi ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli değildir. Bu tür ihtiyaçlara 
cevap verebilecek özel kuruluşlara da büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konudaki denetlemeler 
yetersizdir. 

 
Son yıllarda tıbbi atıkların kaynağında, diğer atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve geçici 

depolanmaları konularında sağlık kuruluşlarında önemli gelişmeler kaydedilmekte, buna paralel 
olarak tıbbi atıkların uygun şekilde bertarafından sorumlu olan belediyelerde de aynı gelişmeler 
yaşanmaktadır. Bütün bu gelişmelere rağmen pek çok ilçe belediyelerinde bugüne kadar yeterli 
sayıda ve teknik kapasitede bertaraf tesisi kurulamamıştır. 

 
Türkiye’de güvenilir bir tehlikeli atık envanteri bulunmamaktadır. 
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Evsel Atık Sular 
Ülkemizde özellikle çevre projeleri ve çevre yatırımları için finansman kaynağı bulunmalı ve 

özellikle yerel yönetimler atık su arıtma tesislerini inşa etmede ve inşa edilmiş mevcut atık su 
arıtma tesislerinin işletilmesi için işletme giderlerinin karşılanmasında çevre fonları ile 
desteklenmelidir. 

 
Toplumda çevreyi koruma bilinci tam anlamıyla bulunmamakta olup çevre eğitiminin 

yaygınlaştırılması hususunda gerekli yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Atık su arıtma ve 
katı atık bertaraf tesisi yönünden ciddi düzeyde yatırım boşluğu bulunmaktadır. Çevre korumaya 
yönelik projeler büyük ölçekli yatırımları gerektirdiği için özellikle küçük belediyelerin mali ve 
teknik yönlerden desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır. Atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde 
personel eksikliği ve kalifiye personel istihdamı sağlanamaması nedeniyle mevcut tesislerin 
işletilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. 

 
İşletmenin sürekliliği için kullanan öder, kirleten öder prensibi gereği bazı belediyeler 

sundukları hizmetin bedelini alamamaktadır. Atık su bedeli alınması durumunda bu gelirlerin evsel 
atık su arıtma tesisinin daha verimli bir şekilde işletilmesinde kullanılması gerekmektedir. 

 
Belediyelerin AB hibeleri gibi yardım fonlarından haberdar olmamaları ve kaliteli proje 

üretilememesi nedeniyle söz konusu hibelerden etkin olarak yararlanılamamaktadır.  
 
Arıtma tesisi olmaksızın kanalizasyon şebekesi yapmak çevre kirliliğini arttırmaktadır. 

Birçok belediyemizin önceliklerin tam olarak belirlenmemesinden dolayı kanalizasyon 
şebekesinden deşarj edilen evsel nitelikli atık sular direkt olarak arıtılmadan alıcı ortama 
verilmektedir. 

 
Bölgenin topografik yapısına uygun olarak, havza bazında yaklaşım ile bazen toplu arıtma 

yerine lokal arıtmalara yönelmek ilk yatırım ve işletme maliyetlerini arttırmaktadır. Çok uzun 
proje hedef yılları ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasına ve yatırım süresinin uzamasına neden 
olmaktadır. Ayrıca hızlı gelişen teknolojinin uygulanma imkânlarını azaltmaktadır.  

 
Yüksek proje nüfus hedefleri ve kişi başına tüketim değerleri gereksiz proje büyüklüğüne, 

dolayısıyla yatırım ve işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Kirliliği soruna 
dönüşmeden çözmek, sorun haline geldikten sonra çözmekten daha ekonomik ve kolaydır. Bundan 
dolayı halkımızın su tüketiminde bilinçlendirilmesi için gerek yerel yönetimlerin ve gerekse diğer 
kurum ve sivil toplum örgütlerinin finansman açısından desteklenmesi için yeterli kaynak ve bütçe 
ayrılmamaktadır. 

 
Endüstriyel Atık Sular 
Sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin güçlü bir 

yasal ve idari yapı bulunmamaktadır. Sanayi kuruluşlarının atık suları arıtılmadan alıcı ortama 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 278 -

boşaltılması su kirliliğine ve su kirliliğine bağlı olarak toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirliliğe 
neden olmaktadır.  

 
Sağlıklı bir endüstriyel atık su envanterinin bulunmaması, kirlilik izleme ağının yetersizliği, 

standartların sağlanamaması, verilerin çevresel göstergeleri elde edilecek şekilde derlenememesi 
ve çevresel bilgi sisteminin yetersiz olması nedeniyle, hem çözüm önerilerinin oluşturulmasında 
hem de uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. 

 
Sanayi tesislerinin sınırlı arıtım kapasitesi iç sularda ve kıyı sularında önemli ölçüde kirlilik 

yaratmaktadır. OSB arıtma tesislerinin gösterdiği iyi performansa rağmen, OSB’lerde yer alan bazı 
tesisler deşarj izni olmaksızın faaliyet göstermektedir [7]. Sanayi bölgelerinde yer alan bazı tesisler 
ön arıtma ile atık sularını ortak arıtmanın talep ettiği kriterlere kadar arıtamamaktadır. Diğer bir 
grup tesis de yılın belli dönemlerinde arıtmaya atık su vermedikleri halde yıl boyunca kirlilik 
önleme payı ödemeyi tercih etmediklerinden biyolojik arıtma yapan ortak atık su arıtma sistemine 
bağlanmamaktadır [14].  

 
ÇOB tarafından 2007 yılı içerisinde toplanan bilgiler çerçevesinde ülkemizde münferit 3 196 

atık su arıtma tesisinin kullanıldığı belirlenmiştir [4]. Mevcut durumda sanayi tesislerinden 
kaynaklanan atık suların izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin güçlü bir yasal ve idari yapı 
bulunmamaktadır. Çevre konusunda yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde yasalara aykırı 
durumda uygulanacak cezai işlemler tanımlanmıştır. Ancak, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 
teşvik gibi ekonomik araçlara gereği gibi yer verilmemiştir.  

 
Çevresel izinlerde sadece tesis çıkışına ait çözümlerin istenmesi temiz üretim yaklaşımıyla 

örtüşmemektedir.  Ancak, son yıllarda özellikle Çevre ve Orman Bakanlığınca denetleme ve 
yaptırımın yanı sıra uygun teknolojilerin belirlenmesi ve kullanılması yönünde uygulamalar hız 
kazanmıştır. Gerek atık su ve gerek atık su arıtımı konusunda, kirliliği kaynağında azaltma, geri 
kazanım, temiz üretim ve ölçek ekonomisinin kullanılarak sistem çözümü yaklaşımları 
uygulanarak önemli neticeler alınmaya başlanmıştır. 

 
4.4.9 Sağlık 
 
“Çevre” dışımızdaki her şeydir. “Ekoloji”, bir yerde canlıların varlığı ve çokluğunu belirleyen 

etkileşimler bilimidir. Temel olarak biyoloji biliminin konusudur. “Çevrebilim” canlıların özellikle 
insanın fizik çevredeki olumsuz etkilerine ağırlık verir. Ekoloji bu disiplinin işlediği alt 
başlıklardan sadece birisidir. “Çevre Sağlığı” insan sağlığı merkezlidir ve çevrede insan sağlığını 
olumsuz etkileyecek etmenlerin ortadan kaldırılmasını hedefler. Bazı çevre sağlığı sorunlarının 
insan sağlığı ve ekoloji üzerinde olumsuz etkileri vardır. Ancak insan sağlığını korumak amacıyla 
yapılan bazı uygulamalar ekolojiyi olumsuz etkileyebilir (Şekil 59).  
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ÇEVRE SAĞLIĞI

ÇEVRE

HEKİM VE SAĞLIK 
PERSONELİ

ÇEVRE HEKİMLİĞİ

İŞ ÖYKÜSÜ (ANAMNEZİ) ÇEVRE ÖYKÜSÜ (ANAMNEZİ)

Konut Genel Çevre

Okul

Kimyasallar

Çözücü(solvent)

Asbest
Park ve oyun alanları

Su kirliliği

Hava Kirliliği
Toprak Kirliliği

Evcil Hayvanlar

İnşaat
Mobilya - mefruşat Isınma 

Ev ve bahçe kimyasalları

Gürültü

Vektör Kontrolü
Besin Sağlığı 

Üretim

Hazırlama Tüketiciye 
Ulaştırma

Mezarlıklar

Çalışma Koşulları

Kazaların Önlenmesi

İçme ve Kullanma suyu
Atıklar

Konut
Hava Kirliliği

Dış ortam

Radyasyon

Aydınlatma

Kapalı Ortam

Nüfus hareketleri Göçler

Turizm

Gayri sıhhi Müesseseler

Afetler

Hobiler

Biyolojik Çevre
Sosyo-kültürel Çevre

Fizikojeokimyasal Çevre 

İnsan Etkilenimli Çevre

Hastalıklar için zemin hazırlayabilir
Doğrudan Hastalık nedeni olabilir
Bazı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırır.

DOĞAL ÇEVRE

Bazı hastalıkların gidişini ve sonucunu etkiler.

YAPAY ÇEVRE

EKOLOJİ

Ergonomi

Tebeşir

 
                                                                                              Kaynak: Prf. Dr. Ç.Güler 

 

Şekil 59 Ekoloji Çevre ve Çevre Sağlığı İlişkisi 
 
Çevre, hastalıklar için zemin hazırlayan, doğrudan hastalık nedeni olabilen, bazı hastalıkların 

gidişini ve sonucunu etkileyen, bazı hastalıkların da yayılmasını kolaylaştıran bir faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Şekil 60). 

 
Sağlık ve Hava Kirliliği İlişkisi  
Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri şunlardır: 
 

• Akciğer kanseri 
• Bronşit, kronik bronşit 
• Kalp hastalıkları 
• Göz yanmaları 
• Nefes darlığı 
• Erken yaşlanma, bağışıklık sisteminin zayıflaması 
• Sinirlilik 
• Hematolojik problemler 
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Sağlık
Biyolojik çevre

Fizikojeokimyasal 
çevre

Sosyal çevre

Hava
Su

Toprak

Radyasyon

Sıcaklık, nem, yağmur, mevsimsel değişiklikler ve 
diğer iklim etmenleri

Besinler

Hastalık yapıcı 
etkenler

Hastalık taşıyıcı 
etkenler

Tarım

Endüstri

Enerji üretimi

Su kullanımı

Sıvı atıklar

Kentleşme

Sağlık hizmetlerinin kalitesi

Çevrenin korunma boyutu

İş çevresi

Kapalı ortam

 
                                                                                                              Kaynak: Prf. Dr. Ç.Güler 

Şekil 60 Sağlık ve Çevre İlişkisi 
 
Sağlık ve Su Kirliliği İlişkisi  
Su kirliliği nedenleri yerleşim yerleri, tarımsal aktiviteler ve sanayileşme olarak 

gruplandırılabilir. Günümüzde “sağlıklı su” ve “güvenli su” dengesi korunmaya çalışılmaktadır. 
Güvenli su sağlığa zarar verebilecek kirleticilerden arındırılmış sudur. Sağlıklı su ise sağlığa zarar 
verebilecek kirleticilerden arındırılmış aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri uygun 
miktarda içeren sulardır. İçme suyunda bazı kirletici öğelerin mümkün olan en düşük düzeyde 
olması istenir. Bunların içinde mikroplar, organik maddeler, inorganik maddeler, radyoaktif 
maddeler, dezenfeksiyon maddeleri ve dezenfeksiyon yan ürünleri sayılabilir. Bütün bu 
maddelerden tamamen arınmış suyun olamayacağı açıktır. Temel amaç güvenli su sağlanmasıdır. 

 
Şebeke suyunda, artan gereksinim ve su kıtlığı nedeniyle yüzeysel suların özellikle 

akarsuların kullanılmaya başlaması ham suyun kirlilik görüntüsünü değiştirmiş, kimyasal kirliliğin 
ön plana çıkmasına neden olmuştur. Yer altı sularında da önemli miktarda ağır metal kirliliği 
görülebilmektedir. Bangladeş ve Batı Hindistan’da 35 milyon kişinin yararlandığı yer altı su 
kaynaklarında çok yüksek oranda arsenik belirlenmesi örnek olarak verilebilir.  

 
Yüzeysel sulardan sağlanan su asit yağmurları, yağmur suları, seller, pestisitler ve endüstriyel 

atık sularla kirlenebilmektedir. Yer altı su kaynakları da aynı nedenlerden kirlenmektedir. 
 
Bu kirliliklerin akut sağlık etkileri bulantı, kusma, akciğer tahrişi, deri döküntüleri, baş 

dönmesi, kronik etkileri ise kanser, karaciğer ve böbrek problemleri, sinir sistemi hastalıkları, 
doğumsal bozukluklar olarak sıralanabilir. 
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Sudaki hastalık yapıcı etkenler önemli riskler yaratır. Bakteriler (heterotrofik, koliform, 
bakteriler, E.Coli, Kriptosporodium, G.Lamblia, Aeromonaslar, Mikrobakteriler) Lejyonella, 
mantarlar, virusler ve asalaklar önemli kişi ve toplum sağlığı sorununa yol açabilmektedir. Suların 
biyolojik etkenlerle kirlenmesi sonucunda, kolera, tifo, paratifo, basilli dizanteri, ishaller ve diğer 
enfeksiyonlar şeklinde karşımıza çıkar. 

 
İnorganik kirleticiler arasında arsenik, baryum, krom, kurşun, civa, gümüş gibi toksik 

metaller bulunurken organik kirleticiler arasında trihalometanlar, pestisitler, buharlaşabilir organik 
kirleticiler, yağ gidericiler sayılabilir. 

 
Sağlık Bakanlığı tararafından suların korunması ve güvenli su tüketiminin sağlanması amacı 

ile; suların ve tesislerinin kalite ve fiziki kontrollerinin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlarca 
yapılan çalışmaların denetim ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Tüketime verilen içme ve 
kullanma sularının gerekli ve yeterli düzeyde dezenfeksiyonu, diğer kurum ve kuruluşlarca bu 
konuda yapılan çalışmalar Sağlık Bakanlığı tararafından denetlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

 

Su kirliliği

Hava kirliliği

Toprak kirliliği

Uçartozlar, çökelme

Asit yağmuru

Sıvı atıklar

Katı atıklar

Atıklar

Kirli içme ve 
kullanma suyu

Sucul canlılarda besin 
zincirinde biyolojik 
büyüme

Besinlerin kirlenmesi Sudaki kirleticilerin insanı 
etkilemesi

Kirli sularla sulanan ve 
topraktan kirleticileri 
alan bitkiler

Anneanne

Anne

Baba

Çocuk

Kirli suda yüzme vb.

 
                                                                                                                           Kaynak: Prf. Dr. Ç.Güler 

 
Şekil 61 Hava, Toprak ve Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı ile Olan İlişkisi 
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Sağlık ve Küresel Değişimler 
Küresel değişimler endüstriyel süreçlere ve insanların kırılgan ekosistem üzerindeki artan 

baskısına bağlı olarak meydana gelmektedir. Bunlar: 
 

• Küresel ısınma ve iklim değişikliği 
• Ozon tabakasının incelmesi 
• Kaynakların tükenmesi 
• Biyolojik çeşitliliğin azalması 
• Yaygın çevresel kirliliğin artması 
• Erken yaşlanma, bağışıklık sisteminin zayıflaması 
• Çölleşme 
• Eko sistemdeki makro ve mikro değişiklikler 
• Demografik faktörler (Nüfus artışı, göç, ekonomik, politik faktörler, teknoloji) olarak 

sayılabilir. (Şekil 62). 

Toplum sağlığı 
düzeyi

Su kirliliği

Toprak 
kirliliği

Hava 
kirliliği

Ekonomik krizler

Çevre sağlığı alt yapısının 
bozulması

Eğitim düzeyi

Kaynak azalması

Üretimde 
azalma

Bitki ve hayvan sağlığında gerileme

Biyolojik çeşitliliğin azalması

Stratosferdeki ozon tabakasında 
incelme

Sivil çatışmalar

Bölgesel çatışmalar

Savaşlar

Çölleşme

Çoraklaşma

Nüfus artışı

Toplum yaşlanması

Göçler

Hava olaylarının sıklık ve 
şiddetindeki artmalar

Deniz 
seviyesinde 
yükselme

Ekosistem değişiklikleri

Sıcaklık uç 
değerlerinde 
artma

Sıcak dalgaları

Sosyal kaymalar

Değerlerde 
değişme

Ekonomik 
krizler

Tedavinin öncelik alması

Tedavi 
maliyetlerinin 
artması

Yoksulluk

 

                                                                                                                 Kaynak: Prf. Dr. Ç.Güler 
Şekil 62 Çevre ve Toplumun Sağlık Düzeyi 

  
Küresel değişimlerin etkilerini; nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik düzeyi, mevcut gıda 

kaynakları, gelir düzeyi ve dağılımı, yerel çevre koşulları, sağlık düzeyi (mevcut hastalıklar), 
sağlık hizmetlerine ulaşım, sağlık hizmetlerinin kalitesi belirlemektedir. Çocuklar, yaşlılar, 
özürlüler ile,  astım, kalp hastalığı gibi sağlık sorunu olan kişiler, yetersiz altyapısı olan fakir 
ülkeler, nüfus yoğunluğu fazla olan ülkeler, sosyoekonomik düzeyi düşük olan ülkeler, gelir 
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kaynakları kısıtlı olan ülkeler, birinci basamak sağlık hizmeti olmayan ya da kalitesi düşük ülkeler 
daha fazla risk altındadır. 

 
Türkiye’de sıcak hava dalgaları konusunda henüz hayata geçirilmiş bir acil durum eylem 

planı olmamakla birlikte, ülkemiz kriz yönetiminde tecrübeli ve etkin bir organizasyona sahiptir. 
Vatandaşların uygun mekanizmalarla uyarılması ve bilgilendirilmesi konusunda kurumlar arası 
işbirliği mevcuttur. 

 
Çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sorunların Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre toplam hastalık yükü içindeki payı %24’tür. 
Dış ve iç ortam hava kirliliği, tehlikeli kimyasallar, gürültü, gıda ve su kirliliği, iyonize olan ve 
olmayan radyasyon, iklim değişikliği etkileri, çevre kökenli temel hastalık yüklerinin 
belirleyicileridir. Bu çevresel risk faktörlerinin neden olduğu belli başlı hastalıklar kanser, 
solunum hastalıkları, alerjiler, astım, kalp ve damar hastalıkları, nörolojik etkiler, çeşitli üreme ve 
gelişme bozukluklarıdır. Havadaki kirleticilerin belli bir limit içinde olması gerekmektedir. Bu 
konuda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Avrupa Birliği ortak çalışma yapmaktadır. 

 
Çevrenin sağlık üzerine olan olumsuz etkilerine karşın, sağlık hizmetlerinden kaynaklanan 

tıbbi atık, tehlikeli atık, katı atık, atık su, gürültü vb. ile de çevreye olumsuz etki yapılmaktadır.   
 
 
4.5 DİĞER ÇEVRE SORUNLARI       
   
4.5.1 İklim Değişikliği 
 
İklim, en genel yaklaşımla ortalama hava durumu olarak ifade edilir. Bu yüzden, iklim ve 

hava, birbiriyle çok iç içe kavramlardır. Hava, yeryüzünün herhangi bir yerinde, herhangi bir 
zamanda, gözlenen ve yaşanan atmosferik koşulların bütünüdür. İklim ise, bu hava koşullarında 
uzun süreli (Dünya Meteoroloji Örgütü - WMO tarafından bu süre ortalama otuz yıl olarak kabul 
edilmektedir) gözlenen değişimlerin ortalamasıdır. İklim, uç değerleri, şiddetli olayları, sıklık 
dağılımlarını ve değişkenliği de kapsamaktadır. 

 
İklim değişikliği, “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da 

değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler” biçiminde 
tanımlanmaktadır. Dünyamızın bugüne kadarki tarihi boyunca, yaklaşık 4,5 milyarlık bir periyotta 
iklim sisteminde, milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve 
süreçlerle birçok değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul 
hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle 
kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler meydana getirmiştir. 

 
Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi 

kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere 
salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini (Yeryüzünde ve atmosferde 
tutulan ısı enerjisi, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla yeryüzünde dağılır ve uzun dalgalı yer 
radyasyonu olarak atmosfere geri verilir. Bunun bir bölümü, bulutlarca ve atmosferdeki sera 
etkisini düzenleyen sera gazlarınca - su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), metan (CH4), 
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diazotmonoksit (N2O), ozon (O3), vb. - soğurularak atmosferden tekrar geri salınır. Bu sayede 
Yerküre yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerküre’nin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve 
ısı dengesini düzenleyen bu sürece doğal sera etkisi denmektedir.) kuvvetlendirmesi sonucunda 
Yerküre’nin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade 
etmektedir. Sera gazı emisyonlarındaki bu artış, özellikle 1750’li yıllardan itibaren, yani sanayi 
devriminden bu yana net olarak gözlemlenmektedir (Şekil - 63). En önemli sera gazı olan CO2'nin 
atmosferdeki birikimi sanayi öncesi dönemde yaklaşık 280 ppm'den 2005 yılında 379 ppm'e 
yükselmiştir. Sanayi öncesi dönemde yaklaşık 715 ppb olan CH4 birikimi, 2005 yılında ise 1774 
ppb'e çıkmıştır. Küresel atmosferik diazot monoksit birikimi %18 oranında artış göstermiş ve 
sanayi öncesi yaklaşık 270 ppb'den 2005 yılında 319 ppb'ye çıkmıştır.  

 
 

Şekil 63   Sera Gazlarının Atmosferdeki Birikimlerinin Tarihsel Gelişimi 
 

İklim değişikliğiyle ilgili en güncel bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgileri, çok sayıda 
bilim insanının katılımıyla, düzenli aralıklarla değerlendirerek raporlar halinde yayımlayan 
IPCC’nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 2007 yılında açıkladığı Dördüncü 
Değerlendirme Raporu'nun 1. Çalışma Grubu Bölümünde, iklim sisteminin şüphe götürmeyecek 
şekilde ısındığı; 20. yüzyılın ortalarından bu yana ortalama yüzey sıcaklıklarında gözlenen artışın 
büyük bölümünün kuvvetli olasılıkla (%90) insan kaynaklı sera gazı salımlarındaki artıştan 
kaynaklandığı ve bu bulgunun, bir önceki IPCC Değerlendirme Raporuna göre daha güçlü ve 
somut kanıtlara dayandığı belirtilmektedir.  

 
Türkiye İçin İklim Değişikliği Öngörüleri 
Dördüncü IPCC Değerlendirme Raporu'nda çok sayıda küresel iklim modelinin sonuçlarına 

dayanan öngörüler, çözünürlüklerinin düşük olmasından (ortalama 200 km*200 km) dolayı, iklim 
değişikliğinin gelecekte sektörler, ekolojik sistemler ve insan sağlığına etkilerini değerlendirmek 
için gereken bölgesel ayrıntıları içermemektedir. Bu nedenle, özellikle Türkiye ve bölgesini içeren 
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yüksek çözünürlüklü iklim öngörülerine gereksinim vardır. Bu kapsamda ilk sayılabilecek 
çalışmalar, 2006 yılı Mart ayında başlayan ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile 
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen "Türkiye İçin İklim Değişikliği 
Senaryoları" isimli TÜBİTAK projesi altında devam etmektedir. Projede, istatistiksel ve dinamik 
ölçek küçültme yoluyla Türkiye için çeşitli iklim öngörülerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. 

 

• Gelecekteki dünyayı yansıtması bakımından en yaygın kullanılan kötümser (A2) 
senaryonun kullanıldığı model sonuçlarına göre, 2070-2100 dönemi için Türkiye'de sıcaklıklar 
1961-1990 ortalamasına göre 2-6 °C olayında yükselecektir. Kış mevsiminde sıcaklıklar ülkenin 
doğusunda daha fazla artış gösterecek, yaz mevsiminde ise bunun tersi olacak ve sıcaklıklar 
ülkenin batı bölgesinde doğuya nazaran 3-4 °C daha yüksek olacaktır (Şekil 64).  

• Küresel model sonuçlarında Türkiye'yi içine alan bölgeler için % 20'lik bir azalma 
öngörülen yağışlarda ise, belirgin değişikliklerin kış mevsiminde olacağı öngörülmektedir. Ege ve 
Akdeniz kıyıları boyunca yağışlar azalacak ve Karadeniz kıyısı boyunca artacaktır. İç Anadolu 
Bölgesi yağışlarında ise az ya da hiç değişiklik olmayacaktır. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

                                                                                     Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi, 2007 
 

Şekil 64 2070-2100 Dönemi İçin 1961-1990 Ortalamasına Göre Türkiye'deki Sıcaklık 
Değişimi Öngörüleri. (a) Kış Mevsimi, (b) İlkbahar Mevsimi, (c) Yaz Mevsimi ve (d) 

Sonbahar Mevsimi. 
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• Kış yağışları Türkiye'nin bölgedeki su kaynakları bakımından son derece önemli olan 
Fırat ve Dicle havzasının üst bölümlerini de kapsayacak şekilde ülkenin güney bölümlerinde 
azalacaktır. Buna karşılık, sonbaharda GAP’ı içeren bölgelerde daha doğrusu deniz açığı olan 
bölgelerin havzalarında yağışlarda bir artış söz konusudur.  

• Doğu Karadeniz’de kıyı bölgeleri, önemli ölçüde daha fazla yağış alacaktır. Yaz 
yağışlarında büyük değişiklik bulunmamasına karşın, sonbaharda hafif artışlar görülmektedir 
(Şekil 65). 

• Su potansiyeli açısından kar çok önemlidir. Kar derinliğinde yani kar-su eşdeğerinde, 
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek bölümlerinde ve Karadeniz dağlarının doğusunda kalan 
bölümde 200 mm'ye ulaşan azalmalar olacaktır. Bu da Fırat ve Dicle nehir havzası akışlarında 
azalma anlamına gelmektedir.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
                                                                            

Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi, 2007 
 

Şekil 65 2070-2100 Dönemi İçin 1961-1990 Ortalamasına Göre Türkiye'deki Yağış 
Değişikliği Öngörüleri. (a) Kış Mevsimi, (b) İlkbahar Mevsimi, (c) Yaz Mevsimi ve (d) 

Sonbahar Mevsimi 
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• Fırat ve Dicle nehirleri, evsel ve endüstriyel kullanım için olduğu kadar enerji için de 
bölgenin ana su kaynaklarıdır. Son 30 yılda buraya kurulan barajlar ve sulama sistemleri büyük 
arazi kullanımı değişikliklerine yol açmıştır. Bu nedenle, iklim öngörü sonuçlarının, bölgedeki su 
kaynaklarına ve dolayısıyla enerji üretimi ve tarımsal üretkenliğe önemli yansımaları olabilecektir. 
  

• Yağışla buharlaşma arasındaki farkın yüzde değişimine bakıldığında, Türkiye'nin 
kuzeyinde artışlar öngörülmektedir yani yağış buharlaşmadan çok daha fazla olacaktır. Buna 
karşılık, güneyde yüksek oranlara ulaşabilecek azalışlar görülmektedir. Bu da yağışlarda 
öngörülen düşüşlerin diğer bir göstergesidir. 
 

• Uç olaylarla ilgili model simülasyon sonuçlarından da söz etmek gerekirse, günlük 
sıcaklık aralığında (maksimum ile minimum sıcaklık arasındaki fark) 1961-1990’a göre 2070-
2100’de güney bölgelerde aradaki açılım karasallığa doğru daha çok gidecektir. Bir ılıman bölge 
olmasına rağmen Akdeniz Havzası’nda, karasal bir yapı söz konusu olacaktır. 2070-2100 
döneminde 1961-1990 dönemine göre, hava sıcaklığının 35 dereceden büyük olduğu gün sayısı, 
yaz mevsiminde batı bölgelerinde 40 güne ulaşan sayılarda artacaktır. Doğu bölgelerinde ise 4 ila 
7 gün sayıları vardır. Karadeniz Bölgesi’nde 35 dereceden daha fazla gün sayısında bir artım 
olacağı öngörülüyor. Eşik değeri 10 milimetre/gün olmak üzere yağışlı günler sayısında kuzeyde 
bir artım öngörülmektedir yani daha fazla sel olma riski bulunmaktadır.  Güneyde de kuraklık 
sinyalinin olma riski çok daha fazla çıkmaktadır. Ancak, gün sayıları (en fazla 11 gün) çok büyük 
değildir. 
 

• Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri için deniz seviyeleri yükselmeleri son yüzyıl içinde 12 
cm civarında olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin toplam yüzey alanının 
% 5'inden azının sahil şehirleri olmasına karşın, 30 milyondan fazla insan bu alanlarda 
yaşamaktadır. IPCC CZMS (1992) Ortak Yöntemi 1-m ASLR senaryosu kabul edilerek hem 
Türkiye hem de İstanbul için uygulanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye düşük riskli 
ülkeler sınıfında yer almaktadır, ancak İstanbul yüksek risk değerlerine sahiptir. 
 

• IPCC SRES senaryolarından iyimser senaryonun (B2) kullanıldığı model sonuçlarında 
ise, 2071-2100 döneminde 1961-1990 dönemine göre, A2 senaryosuna benzer değişimler 
öngörülmektedir, ancak bu değişimler daha küçük oranlarda olacaktır. 
 

Yukarıda sözü edilen TÜBİTAK projesi kapsamında, diğer bir küresel iklim modelinin 
simülasyon sonuçlarına göre: 

 

 Günümüze daha yakın olan 2001-2030 dönemi için, kış yağışlarında özellikle 
kuzeyde olmak üzere, Türkiye’nin genelinde bir artım söz konusudur. İlkbahar 
yağışlarında artış, genelde batı bölgelerindedir. Sonbahar yağışlarında hem 2030’kadar 
olan dönemde hem de 2030-2060 ve 2070-2099 dönemlerinde, bu bölgelerde bir artış 
görülmektedir.  
 

 Sıcaklıklarda ise, Türkiye'de gözlenen değişikliklere benzer şekilde, yaz 
mevsiminde güney ve batı bölgelerinde artışların daha fazla olacağı öngörülmektedir.  
En fazla ısınma ise, 2070-2099 döneminde, Türkiye'nin güney batısı ve güneydoğu ile 
doğu anadolu bölgelerindedir. 
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 2001’den 2100’e kadar olan dönemde, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz 
bölgelerinde yağış ve sıcaklığın değişimiyle ilgili simülasyon sonuçlarına bakıldığında, 
2040’lara kadar sıcaklıkta çok fazla bir değişkenlik görülmemektedir. 2050’den sonra bir 
artma eğilimi ve mevsimsel farklılıklar bulunmaktadır. Yağışlarda ise mevsimsel 
değişkenlikler daha fazla öne çıkmaktadır. Örneğin, Akdeniz’de özellikle 2050’den 
sonra kış yağışlarında azalmalar beklenmektedir. İç Anadolu’da ise fazla bir değişkenlik 
olmayacaktır. Karadeniz’de ise tam tersine artma olacaktır. Kış yağışlarında dönem 
dönem değişkenlikler söz konusudur. 

 
Geleceğe yönelik öngörülerin elde edildiği iklim modelleri, çok karmaşık bir sistem olan 

iklimi benzeştirmede belli bir performansa sahip olmaları nedeniyle, Türkiye için daha gerçekçi 
iklim öngörüleri elde etmek için,  farklı salım senaryolarına ilişkin daha fazla sayıda küresel iklim 
modeli sonuçları kullanılarak değişik bölgesel iklim modelleriyle simülasyonlar yapılması yararlı 
olacaktır.  

 
 İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Etkileri 
Türkiye, subtropikal kuşakta kıtaların batı bölümünde oluşan ve Akdeniz iklimi olarak 

adlandırılan bir büyük iklim bölgesinde yer almaktadır. Üç yanı denizlerle çevrili ve ortalama 
yüksekliği yaklaşık 1100 m olan Türkiye’de, birçok alt iklim tipi belirmiştir. İklim tiplerindeki bu 
çeşitlilik, Türkiye’nin yıl boyunca, orta enlem/polar ve tropikal kuşaklardan kaynaklanan çeşitli 
basınç sistemleri ve hava tiplerinin etki alanına giren bir geçiş bölgesi üzerinde yer almasıyla 
bağlantılıdır. Buna, topografik özelliklerinin karmaşıklığı ve kısa mesafelerde değişme eğiliminde 
olması vb. fiziki coğrafya etmenleri de eklenebilir. IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu’nda 
Akdeniz, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösterilmektedir. Bir Akdeniz 
ülkesi olan Türkiye'nin, ikliminde gözlenen ve öngörülen değişiklikler dikkate alınarak, küresel 
ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, erozyon, tarımsal üretkenlikte 
değişiklikler, kuraklık ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar, sıcak dalgalarına bağlı ölümler ve 
vektör kaynaklı hastalıklarda artışlar gibi öngörülen olumsuz yönlerinden etkilenecektir ve küresel 
iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. Aşağıdaki 
bölümlerde, en çok etkilenecek üç sektör su kaynakları, tarım ve insan sağlığıyla ilgili 
değerlendirmeler bulunmaktadır. 

 
 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkileri 
İklim değişikliğinin hidrolojik çevrim, su kaynakları, kaynakların yerel-bölgesel-küresel 

yönetimi ve dağıtımı üzerine önemli etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin zararlı sinyallerini 
insanlık bugünden hisseder hale gelmiştir. Dünyanın değişik yerlerinde su kaynaklarının alansal ve 
zamansal davranışlarında önceden yaşanmamış değişimler gözlenmektedir. Bu nedenle, su 
kaynaklarıyla ilgili geliştirme çalışmalarında iklim değişikliğinin etkileri mutlaka irdelenmelidir. 
Küresel ısınmanın sonuçlarına karşı duyulan kaygının başlangıcından bu yana, suyun kara, deniz 
ve hava arasındaki çevrim hareketinde meydana gelen değişmelerin, ekonominin pek çok 
sektöründe, toplumda ve çevrede önemli ve geniş çaplı etkilerinin sürmesi, geniş çevrelerce kabul 
edilen bir gerçektir. Örneğin, pek çok kara ve su ekosisteminin özellikleri, belirgin bir biçimde 
suyun mevcudiyetinden etkilenmektedir. Sulak alanların ekosistemleri, ırmaklar ve akiferlerdeki 
suyun kalitesinden de etkilenmektedir. Su, insan hayatının ve pek çok faaliyetin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Bunun en çarpıcı örneği tarımdır. Ancak sanayi, elektrik üretimi, ulaşım ve atık su 
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yönetimi için de hayati önem taşımaktadır. Bununla beraber, temiz suyun mevcudiyeti ekonomik 
kalkınmayı da etkilemektedir. 

 
İklim değişikliğinin, hidrolojik sistem ve çevrim ile su kaynakları üzerine baskı yapan pek 

çok unsurdan biri olduğunun vurgulanması gerekmektedir. Değişen toprak kullanımı ve toprak 
yönetim uygulamaları (tarım kimyasallarının kullanımı gibi) hidrolojik düzeni değiştirmektedir. 
Sonuç olarak, su kaynakları miktar ve kalitesinde gün geçtikçe bir kötüye gidiş gözlenmektedir. 
Genel olarak değişen talepler, bazı ülkelerde kişi başına talebin düşmesine rağmen, mevcut 
kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Su yönetiminin hedefleri ve süreçleri de 
değişmektedir.  

 
Avrupa Çevre Ajansı'nın yeni bir çalışmasına göre, hâlihazırda dünya nüfusunun üçte biri 

önemli ölçüde su stresi (su miktarındaki azalmanın su varlığına oranı) yaşamaktadır ve artan talep 
ve/ya da Avrupa'nın büyük bölümünde azalan su varlığı nedeniyle de bu oran yüksek oranlarda 
artacaktır. Şekil 66’da 2030 yılında Avrupa nehir havzalarındaki su stresinin yüzde değişim 
öngörüleri gösterilmektedir. Şekilden de görüleceği üzere, Akdeniz'deki pek çok nehir su stresiyle 
karşı karşıya kalacaktır. Türkiye'de ise 2030 itibarıyla, iç ve batı bölgelerinde %40'ı aşan oranda su 
stresi yaşanacağı öngörülmektedir. Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde ise bu oran %20-40 
arasındadır [35]. 

 

 
 

Şekil 66 2030 Yılında Avrupa'da Nehir Havzalarında Su Stresi 
 
Elde edilen sonuçlara göre, içme ve kullanma suyunda, bitkilerin doğal su ihtiyacı ve tarımsal 

su ihtiyacında yaşanacak artışa karşılık su kaynaklarındaki azalma, gelecekte su kaynaklarının 
daha etkin yönetiminin zorunlu olacağını göstermektedir. Bu kapsamda, sektörler arası su 
dağılımı, su tasarrufu, su yönetimi, su kullanımının kontrolü, gözlem ağının genişletilmesi, büyük 
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hacimli yapay depolama yapılarının arttırılması ve koordine edilmeleri gibi konular öncelikli 
olarak bugünden başlayarak planlanmalıdır. 

 
Türkiye’de iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin belirlenmesi kapsamında, havza 

ölçekli çalışmalar olmakla beraber, Ülke genelinde bir çalışma yapılmamıştır. Havza ölçeğinde 
yapılan çalışmalara göre Büyük Menderes, Gediz ve Seyhan havzalarında iklim değişikliğinin 
bölgesel ölçekte beklenen etkilerinin, havzalarda zaten mevcut olan su kıtlığı ve su tahsisi 
problemlerini kapsam ve boyut açısından daha da arttıracağı söylenebilir [35]. 

 
İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri 
İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerin başında tarım sektörü gelmektedir. 

Tarım, küresel ısınmadan etkilenen ve aynı zamanda iklimi değiştiren bir özelliğe de sahiptir. 
Dünyada tarım alanında pek çok teknolojik gelişme olmasına rağmen, tarımsal üretimde iklim 
halen en önemli rolü oynamaktadır. 

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre, atmosferdeki sera gazı birikimlerine bağlı 

olarak, önümüzdeki yıllarda gerçekleşebilecek bir küresel ısınmanın, Türkiye’de neden olabileceği 
tarımsal etkiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 

• Tarımsal üretim potansiyeli değişebilecektir. Bu değişiklik bölgesel ve mevsimsel 
farklılıklarla birlikte, türlere göre bir artış ya da azalış biçiminde olabilecektir. 

• İklim kuşakları, ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce kilometre kayabilecek ve bunun 
sonucunda da ülkemiz, Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da egemen olan, daha sıcak ve kurak iklim 
kuşağının etkisinde kalabilecektir. İklim kuşaklarındaki bu kaymaya uyum gösteremeyen fauna ve 
flora ise yok olacaktır. 

• Türkiye’nin kurak ve yarı-kurak alanlardaki, özellikle kentlerdeki su kaynakları 
sorunlarına yenileri eklenecektir. 

• Doğal karasal eko-sistemler ve tarımsal ürünler zararlılardaki ve hastalıklardaki 
artışlardan olumsuz etkilenecektir. 

• Türkiye’de su kaynakları üzerindeki en büyük baskıyı, Akdeniz ikliminin olağan özelliği 
olan yaz kuraklığı ile diğer mevsimlerdeki yağışlarda oluşan değişkenlik ve kurak devreler 
oluşturmaktadır. Böylece kuraklık riskindeki artışlar, küresel ısınmanın tarım üzerindeki etkisini 
şiddetlendirecektir. 

• Kurak ve yarı-kurak alanlarının genişlemesine ek olarak yaz kuraklığının süresinde ve 
şiddetinde ortaya çıkacak artışlar, çölleşme süreci ile birlikte tuzlanma ve erozyonu da artıracaktır. 

• Kar erimesinden kaynaklanan akışının zamanlamasında ve hacminde meydana 
gelebilecek değişiklikler, su kaynaklarını, tarım, ulaştırma ve enerji sektörlerini etkileyecektir. 

• Türkiye’nin özellikle çölleşme tehdidi altındaki yarı kurak ve yarı nemli bölgelerinde (İç 
Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz) ormancılık ve su kaynakları açısından olumsuz 
etkiler ortaya çıkabilecektir. Nitekim son yıllarda, Türkiye ormanlarında görülen toplu ağaç 
kurumaları ile zararlı böceklerdeki artışlara, hava kirliliği ve asit yağmurlarının sebep olduğu 
değişik bulgularla ortaya konulmuştur.  

 
 
 
 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 291 -

İkllim Değişikliğinin Sağlığa Etkileri 
Toplumun iklim değişikliğinden etkilenmesini belirleyen etmenler arasında nüfus yoğunluğu, 

ekonomik gelişmişlik düzeyi, mevcut gıda kaynakları, gelir düzeyi ve dağılımı, yerel çevre 
koşulları, sağlık düzeyi (mevcut hastalıklar), sağlık hizmetlerine ulaşım, sağlık hizmetlerinin 
kalitesi ve halk sağlığı altyapısı bulunmaktadır.  

 
Özellikle çocuk, yaşlı, özürlü ve yoksullar; astım, kalp hastalığı gibi sağlık sorunu olan 

kişiler; yetersiz altyapısı olan yoksul ülkeler, nüfus yoğunluğu fazla olan ülkeler, sosyoekonomik 
düzeyi düşük olanlar, gelir kaynakları kısıtlı olan ülkeler, birinci basamak sağlık hizmeti olmayan 
ya da sağlık hizmeti kalitesi düşük olan ülkeler, iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi 
beklenen risk gruplarını oluşturmaktadır. Şekil 67’de iklim değişikliğinin insan sağlığı ve 
faaliyetleri üzerine etkisi gösterilmektedir. 
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Virulansında ve 
Çoğalma Hızında Artış

Su ve Gıda 
Kaynaklı
Bulaşıcı
Hastalıklarda 
Artış

Kıyı
Ekosisteminin 
Bozulması

Deniz 
Seviyesinde 
Yükselme

Sularda 
Tuzlanma

Su ve Besin 
Kaynaklarının Yerel 
Ekolojilerinde Değişme

İshal ve Diğer 
Bulaşıcı Hast. 
İnsidansında
Artış

Su 
Kaynaklarının 
Azalması

Çölleşme

Buzulların Erimesi 
İle Deniz Suyunun 
Termal Genişlemesi

Otlak Alanlarının 
Azalması

Tahıl Üretim 
Alanlarında Azalma

GÖÇLER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doğrudan Oluşan Etkiler

Dolaylı Etkiler

Sıcak Dalgalarına 
Bağlı Ani Hastalık 
ve Ölümler

Sıcaklık Uç
Değerlerine Bağlı
Hastalık ve 
Ölümler

Diğer Aşırı Hava 
Olaylarının Sıklık ve 
Şiddetindeki 
Değişiklikler

Ekosistem 
Değişiklikleri

Vektörlerin Yaşam 
Alanlarında Artış ve 
Değişim

Vektör Kaynaklı
Hastalıklarda Artış

Sıtma
Arbovirus
Enfeksiyonları

Viral
Ensefalit

Dang Ateşi

Yeniden 
Başkaldıran 
Hastalıklar

Tbc Sifiliz HIV

Hastalık Etkenlerinin 
Virulansında ve 
Çoğalma Hızında Artış

Su ve Gıda 
Kaynaklı
Bulaşıcı
Hastalıklarda 
Artış

Kıyı
Ekosisteminin 
Bozulması

Deniz 
Seviyesinde 
Yükselme

Sularda 
Tuzlanma

Su ve Besin 
Kaynaklarının Yerel 
Ekolojilerinde Değişme

İshal ve Diğer 
Bulaşıcı Hast. 
İnsidansında
Artış

Su 
Kaynaklarının 
Azalması

Çölleşme

Buzulların Erimesi 
İle Deniz Suyunun 
Termal Genişlemesi

Otlak Alanlarının 
Azalması

Tahıl Üretim 
Alanlarında Azalma

GÖÇLER

 
 

Şekil 67 İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Faaliyetleri Üzerine Etkisi 
 
İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde etkisinin büyüklüğünü önceden kestirmek ve 

değerlendirme yapmak oldukça güçtür. Sağlık risklerinin geleceğe ait iklim çevre senaryoları ile 
paralel değerlendirilmesi gerekmektedir. İklim ile ilişkili sağlık sorunları, geniş coğrafi alanlarda 
ortaya çıkmakta ve geniş zaman dilimlerini (yıllar-on yıllar) içermektedir. İklim kaynaklı sağlık 
etkileri doğrudan etkilerle ortaya çıkabileceği gibi, daha çok dolaylı yollarla ve karmaşık ilişkilerle 
de ortaya çıkabilmektedir. İklim değişikliğinin insan sağlığını etkileme yolları Şekil 68’de 
gösterilmektedir. 
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İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ

Çevresel 
Etkilenme

Bölgesel İklim 
Değişiklikleri

Sıcak Dalgaları

Aşırı İklim 
Olayları

•Sıcaklık

•Yağışlar

Bulaşma Yolları

Hastalığın Geçiş
Dinamikleri

Ekosistem Değişiklikleri 
ve Su Kaynaklı
Değişiklikler

Sosyoekonomik ve 
Demografik Sorunlar

Düzenleyici 
Etkiler

Sağlık Etkileri

Sıcaklıkla İlgili 
Hastalık ve Ölümler

Aşırı Hava Olaylarına 
Bağlı Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ile 
İlişkili Sağlık Etkileri

Su ve Gıda Kaynaklı
Hastalıklar

Vektör ve Kemirici 
Kaynaklı Hastalıklar

Yetersiz Gıda ve 
Suya Bağlı Sorunlar

Ruhsal Sorunlar, 
Beslenme Sorunları
vb.

İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ

Çevresel 
Etkilenme

Bölgesel İklim 
Değişiklikleri

Sıcak Dalgaları

Aşırı İklim 
Olayları

•Sıcaklık

•Yağışlar

Bulaşma Yolları

Hastalığın Geçiş
Dinamikleri

Ekosistem Değişiklikleri 
ve Su Kaynaklı
Değişiklikler

Sosyoekonomik ve 
Demografik Sorunlar

Düzenleyici 
Etkiler

Sağlık Etkileri

Sıcaklıkla İlgili 
Hastalık ve Ölümler

Aşırı Hava Olaylarına 
Bağlı Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ile 
İlişkili Sağlık Etkileri

Su ve Gıda Kaynaklı
Hastalıklar

Vektör ve Kemirici 
Kaynaklı Hastalıklar

Yetersiz Gıda ve 
Suya Bağlı Sorunlar

Ruhsal Sorunlar, 
Beslenme Sorunları
vb.  

 
Şekil 68 İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığını Etkileme Yolları 

 
Normal olarak pek çok ülkede kış aylarında ölümler yaz aylarından %10-25 daha fazladır. 

Sıcak dalgalarının sıklığında artış ile görülen sıcak yazlarda, ölümlerin ve acil servis 
başvurularının arttığı belirlenmiştir. En çok etkilenen gruplar yaşlılar, kardiyovasküler, 
serebrovaskuler ve solunum sistemi hastalığı olanlar ve bebeklerdir.  

 
Türkiye’de sıcak hava dalgaları konusunda henüz hayata geçirilmiş bir acil durum planı 

olmamakla birlikte, ülkemiz acil durum yönetiminde tecrübeli ve etkin bir organizasyona sahiptir. 
Vatandaşların uygun mekanizmalarla uyarılması ve bilgilendirilmesi konusunda kurumlararası 
işbirliği mevcut ve inandırıcılık düzeyleri yüksektir. Çocuk ve yaşlıların korunma ve bakımına 
yönelik aile, yakın çevre ve organizasyonlar gibi geleneksel avantajlar vardır. Sağlık altyapısı 
belirgin şekilde iyileşmiş durumdadır. Ülkemizin sağlık göstergeleri AB düzeylerine ulaşmaya 
başlamıştır.  

 
Günümüzde sıtma, kırım kongo kanamalı ateşi vb. enfeksiyon hastalıklarının geçiş 

özelliklerindeki değişikliklerin temel nedeninin iklim değişikliği olduğu bilinmektedir. Salgın 
hastalıklarla iklim değişikliğinden kaynaklanan hastalık vektörleri olarak etkileri; sıcaklık, vektör 
metabolizma hızı, yumurta üretimi, kan emme sıklığında artma; yağmur, üreme alanlarında artma; 
nem; indirekt etki, vektör yerleşimi için uygun ortam ve bu koşulların oluştuğu alanlarının 
artmasına paralel olarak hastalığın yayılma alanlarında da artış olmaktadır. 

 
Türkiye’de İklim Değişikliği Politikaları ve Yürütülen Faaliyetler 
İklim değişikliği, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik, sosyal ve 

çevresel şartları, dolayısıyla kalkınmayı etkilemektedir. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
çerçevesinde, ülkemizin özgün şartlarını dikkate alarak iklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma 
yönelik önlemlerin ulusal kalkınma planlarına ve sektörel politikalara entegre edilmesi önem arz 
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etmektedir. Salınan her birim sera gazının dünyamıza bir maliyeti olduğu göz önünde 
bulundurularak üretim, tüketim ve yatırım kararlarında çevreye verilen zararlar da göz önüne 
alınmalıdır. 

  
Sera gazı azaltımı ve iklim değişikliğine uyuma yönelik politikalar, ilgili tüm kurumların 

katılımıyla hazırlanmalı ve bir eylem planı ile hayata geçirilmelidir. Bu amaçla, iklim değişikliği 
ile ilgili politika seçeneklerinin ülke kalkınmasına etkisini araştırmak üzere, kalkınma modelleriyle 
entegre senaryo ve modelleme çalışmalarının, ülkemiz bilim adamlarının öncülüğünde yapılması 
gerekli görünmektedir. İklim değişikliğiyle ilgili bilimsel çalışmaların arttırılması; bunun için de 
üniversitelerde bu konuda uzmanlaşmaya imkân sağlayacak programlar oluşturulması önemlidir. 

 
İklim değişikliği konularında ülkemizin politikalarını belirlemede İklim Değişikliği 

Koordinasyon Kurulunun daha etkin olabilmesi için, kamu kurumlarının konu hakkında 
duyarlılıkları ve kapasitelerinin arttırılması önemlidir. Bunun için kurumlar arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi, süreçteki rollerinin tanımlanması önem arz etmektedir.  

 
İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyon azaltımı konusunda alınacak önlemlerin 

başında, tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik olarak, özellikle enerji ve su tasarrufu 
konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi gelmektedir.  

 
Temiz ve verimli teknolojilerin kullanılmasını özendirici ve destekleyici yapının 

oluşturulması uzun vadede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda önemli destek 
sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaşımda, sanayide ve ısınmada kullanımı 
özendirilmesi önem arz etmektedir. 

 
 Sera Gazı Emisyon Azaltımı 
Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında ve 

sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, bir yandan kalkınmasını sürdürürken diğer yandan 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini 
almayı amaçlamıştır.  

 
BMİDÇS Haziran 1992’de yapılan BM Çevre ve Kalkınma Rio Konferansında imzaya 

açılmıştır. Türkiye 1992 yılında OECD üyesi ülke olması nedeniyle BMİDÇS’nin hem EK-I hem 
de EK-II listelerinde gelişmiş ülkelerle beraber yer almıştır. Türkiye Sözleşmenin amacını ve genel 
prensiplerini desteklemekle birlikte Sözleşmedeki konumundan dolayı taraf olmamıştır. 

 
Türkiye her iki ekten çıkma talebini 2001 yılına kadar sürdürmüş ancak gelişmiş ülkeler bu 

talebi reddetmiştir. 2001 yılında Marakeş’te yapılan 7. Taraflar Konferansında “Türkiye’nin 
isminin EK-II’den silineceği ve özgün koşulları tanınarak diğer EK-I ülkelerinden farklı bir 
konumda EK-I’de yer alacağı” kararı alınmıştır. Bu karar Türkiye’nin Kyoto Protokolü ve 2012 
sonrası dönemdeki pozisyonunun belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye’nin 
BMİDÇS’ye katılımını öngören 4990 sayılı Kanun, 20 Ekim 2003 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. Türkiye, BMİDÇS’ye 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olmuş ve ardından birinci 
ulusal bildirimini hazırlayarak iklim değişikliğine yönelik politikalarını bu rapora yansıtmıştır. 
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Türkiye Sözleşmeye taraf olarak, iklim değişikliği ile küresel mücadeleye katkı sağlamak ve 
üzerine düşen görevleri yerine getirmek istediğini belirtmiştir. Bu kapsamda, enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerjinin uygulanması için hukuki düzenlemeler ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi 
gibi alanlarda üzerine düşeni, hiçbir mali destek almadan yapmaktadır.  

 
Sera Gazı Emisyon Envanteri 
BMİDÇS kapsamında, ülkemizin İklim Değişikliği Ulusal Bildirim olarak adlandırılan 

Raporu hazırlaması ve Sekreterya’ya yaklaşık iki yılda bir sunma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 
çerçevede, Çevre ve Orman Bakanlığı girişimleri sonucunda I.Ulusal Bildirimin hazırlanması 
amacıyla GEF (Küresel Çevre Fonu) tarafından finansal destek sağlanmıştır. Çevre ve Orman 
Bakanlığı koordinasyonunda, İDKK kapsamındaki Bakanlıklar ve kuruluşların altında sekiz adet 
çalışma grubu oluşturulmuş ve ülkemizin yol haritasını belirleyecek olan İklim Değişikliği I. 
Ulusal Bildirim hazırlanmıştır. Söz konusu Bildirim İklim Değişikliliği Koordinasyon Kurulu 
(İDKK) tarafından onaylanarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
Sekretaryasına gönderilmesi uygun görülmüştür. Bildirim kapsamında yapılan çalışmalardan biri 
de ülkemizin sera gazı emisyon miktarları ve yutak alan kapasitesi yer almaktadır. Ülkemizin 2004 
yılı sera gazı emisyon ve yutak alan payları aşağıda Şekil 69’da verilmektedir. 

 

 
 
Şekil 69 Sektörlere ve sera gazlarına göre emisyonlar (2004) 

 
Sera Gazı Azaltım Politikaları 
IPCC 4. Değerlendirme Raporunun Mayıs 2007’de yayımlanan “İklim Değişikliğinin 

Azaltılması” başlıklı bölümünün nihai değerlendirmesi, Dünyada mevcut politika ve önlemlerle 
devam edildiği takdirde, 2030’dan önce toplam emisyonların 2000 yılı değerinin %25-90 üzerinde 
olacağını ortaya koymaktadır. Rapor, sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji arzında 
değişim, enerji verimliliğinde artış, temiz yakıtlara geçiş, kojenerasyon, yenilenebilir ve nükleer 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 295 -

teknolojilerin daha fazla kullanılması ile karbon yakalama ve depolama yöntemlerine 
başvurulmasını tavsiye etmektedir. 

 
Ülkemizde sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınması konusunda, ilgili sektörlerde 

yapılan çalışmalara paralel olarak mevzuat oluşturulması da başlatılmıştır. Bu çerçevede, Çevre 
Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kanunu ve bunlara bağlı diğer alt 
mevzuatlar yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte söz konusu kanunlar kapsamında aşağıda 
belirtilen hususların takip edilerek izlenmesi önem arz etmektedir. 

 

• Enerji verimliliğinin arttırılması, 
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, 
• Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, 
• Metan emisyonlarının atık yönetimi aracılığıyla geri kazanılması, 
• İlgili sektörlerde sera gazı emisyonlarının azaltılması, 
• Sera gazı yutaklarının korunması ve yaygınlaştırılması, 
• Ulaştırma sektörünün emisyonlarının azaltılması. 
 

Türkiye, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesine dayanarak, BMİDÇS kapsamında 
sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, bir yandan kalkınmasını sürdürürken diğer yandan 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini 
almaya hazırdır. Sonuç olarak, gerekli azaltım önlemleri alındığı ve politikaları uygulandığı 
takdirde, ülkemizde iklim değişikliğinin muhtemel olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi 
sağlanacaktır.  

 
4.5.2 Orman  
 
Orman kadastrosunun bitirilip tapuya tescil edilememiş olması nedeniyle orman sınırlarındaki 

belirsizlik ve mülkiyet ihtilafları orman-halk ilişkilerini bozmaktadır. 
 
Orman vasfını kaybettiği için orman rejimi dışına çıkarılan ve kamuoyunda kısaca 2/B olarak 

adlandırılan alanların durumundaki belirsizlik orman sahalarının tahribine ve daralmasına neden 
olmaktadır.  

 
Ormanların yarısı bozuk, yarısı verimli niteliktedir. Karbon yutak alanları da olan ormanların 

tamamı verimli olmadığından bu konuda yeterince verimli olamamaktadır.  
 
Ortalama yüksekliği 1 132 m ve dağlık bir ülke olan Türkiye’de orman ve mera örtüsünün 

tahrip edilmesi sonucu su havzalarındaki doğal denge bozulmakta, yılda ortalama 500 milyon ton 
toprak taşınarak deniz, göl ve barajları doldurmaktadır. 

 
Orman yangınları sonucu orman ekosistemi içerisindeki bitki ve hayvan toplulukları ile 

mikroorganizmalar zarar görmekte, bozulan doğal denge çevre bozulmasına neden olmaktadır.  
 
Açma, yerleşme ve usulsüz kesimler ile orman yangınları orman alanlarını daraltmakta, doğal 

dengeyi bozmaktadır.  
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4.5.3 Biyolojik Çeşitlilik  
 
Bazı tıbbi, aromatik ve şifalı bitkiler bilinçsizce toplatılıp yurtdışına ihraç edilerek nesli 

tüketilmektedir. Bu türlerin doğaya yeniden dönüşü, kazanımı mümkün olamamaktadır.  
 
Baraj gölleri, aşırı yerleşme, aşırı ve bilinçsiz otlatma, endemik türlerin yok olmasına neden 

olmaktadır. 
 
Arazi sınıflamasına, doğal kaynakların potansiyellerine ve ekolojik değerlerine bakılmaksızın 

yapılan plansız turizm ve yapılaşma nedeniyle nesli tehdit altındaki türlerin yaşam ortamları yok 
olmaktadır.  

 
Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan step alanlarının büyük bölümünün geri dönüşümsüz 

olarak tahrip olması nedeniyle biyolojik çeşitlilik zarar görmektedir. 
 
Ekosistemlere ilişkin flora ve fauna envanter çalışmaları yeterli değildir. 
 
4.5.4 Sulak Alanlar  
 
Sulak alanlar; tarımsal amaçlı kurutma, çevre kirliliği, içme suyu amaçlı kullanım, baraj 

inşaatı ve yapılaşma, sazlıkların kesilmesine bağlı olarak tahrip edilmektedir. 
 
5516 Sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında 

Kanunun bataklıkların kurutulmasına ilişkin hükümleri uygulamadan kaldırıldığı halde kanun 
metninden çıkarılmamıştır. 

 
4.5.5 Milli Parklar ve Özel Çevre Koruma Alanları 
 
Milli parklar ulusal ve uluslar arası doğal ve kültürel kaynak değerleri bakımından cazibe 

merkezleridir. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nda milli parkın turizm potansiyeline sahip alanlar 
olduğunun ifade edilmesi ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 8. maddesinde bu tür sahaların 
Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine turizm bölgesi olarak tahsisine imkân verilmesi milli 
parklar için tehdit oluşturmaktadır.  

 
Milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı gibi korunan alanlar uzun devre gelişim planları 

ile yönetilmektedir. Bu planların yapımında koruma-kullanma dengesi gözetilmektedir. Ancak, 
politik baskı ve çıkar gruplarının baskısı plan yapımında ve uygulamada bu dengenin kullanma 
lehine bozulma tehlikesi taşıması, korunan alanlar için tehdit oluşturmaktadır.  

 
Alanların korunma statüsüne alınmasıyla bu alanlar içerisinde yaşayan insanların 

faaliyetlerine sınırlama ve yasaklar getirilmektedir. Bu tür uygulamalar sonucu gelir kaybına 
uğrayan ve yaşamı güçleşen insanlar bu alanların koruma statüsüne alınmasına karşı çıkmakta 
halkla ilişkiler olumsuz yönde etkilenmektedir. 
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Türkiye’de koruma statüleri belirlenirken zayıf koruma statüsünde olması gereken bir alan 
daha kuvvetli koruma statüsüne alınmıştır. Kuvvetli koruma statüsü daha az kullanım, daha çok 
koruma demektir ve yasakları daha fazladır.  

 
Özel çevre koruma alanları ile milli parklar büyük ölçüde benzer statülerdir. Farklı iki isimle 

anılan benzer statü uygulamada kavram kargaşasına neden olmaktadır.  
 
Sulak alanlar, peyzaj koruma alanları ve biyosfer rezerv alanları, milli park, tabiat parkı, 

tabiatı koruma alanları ve doğal sitler gibi korunması gereken alanlarda statü ve koruma kargaşası, 
söz konusu alanların yanlış değerlendirilmesine ve kullanımına yol açmaktadır. 

  
4.5.6 Yaban Hayatı   
 
Yaban hayvanlarının yaşadığı alanlar ve popülâsyonları tam olarak bilinmediğinden bu 

konuda alınan kararlar sağlıklı olamamaktadır. Her yıl merkez av komisyonu kararlarıyla 
belirlenen av ve bagaj limitleri gerçekçi olmadığından yaban hayatı ile ilgili olarak alınan 
komisyon kararları sorunlara neden olmaktadır. 

 
Av yasağına, av ve bagaj limitlerine uyulmadığından av ve yaban hayvanlarının 

popülâsyonları tehdit altındadır. Av denetimlerinin çok yetersiz kalması, popülâsyonların azalıp 
bazı türlerin yok olmasına neden olmaktadır.  

 
Av ve yaban hayatını düzenleyen kamu idaresi ile avcı dernekleri arasında yeterli bir 

işbirliğini sağlayacak bir mekanizmanın bulunmayışı uygulamada düzensizlik ve kopukluk 
yaratmaktadır. 

           
4.5.7 Gürültü Kirliliği 
 
Sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de 

gürültü (ses) kirliliğidir. Gürültü kirliliği, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen ya da 
insanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek seslerdir. Gürültü, insanlarda geçici bir zaman için veya 
sürekli olarak sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. 

 
Gürültü kirliliğinin saptanmasında ses şiddetini ölçmek için birim olarak desibel (dB) 

kullanılır. İnsan için 35-65 dB sesler normaldir. 65-90 dB sesler, sürekli işitildiğinde zarar 
verebilecek kadar risklidir. 90 dB’in üzerindeki sesler tehlikeli miktarlar olarak ele 
değerlendirilmektedir. 

 
Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler beraberinde çeşitli sorunları da gündeme getirmektedir. 

Bu sorunların içinde giderek daha fazla önem kazanan gürültü, günümüzde uluslararası alanda 
mücadele edilmesi gereken bir sorun halini almıştır. Çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek 
niteliğini değiştiren gürültü ile istenmeyen, arzu edilmeyen sesler atmosfere yayılmakta ve insan 
yaşamını fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
günümüzde gürültü kirliliği, dünya ülkelerinin ve AB’nin mücadele alanına girmiş ve uluslararası 
boyutta gürültüyü önlemeye yönelik çalışmalar hız kazanmaktadır. 
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1996’da bu hedeflere uygun olarak, gürültü azaltım politikasının geliştirilmesi amacıyla 
“Yeşil Bildiri” yayınlanmış ve izlenen bu politika sonucu gürültü konusunda Avrupa Topluluğunda 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından 1993’te hazırlanan 5. Çevre ve 
Eylem Programında da, 2000 yılına kadar gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda temel hedefler 
ortaya konulmuş ve Avrupa’nın gelecekteki gürültü politikası saptanmıştır. Bu politikanın 
öncelikli hedefleri; 65 dBA üzerindeki gürültüyü yok etmek, hiçbir yerde ve zamanda L max =85 
dBA üzerindeki gürültü düzeyinin aşılmamasını ve sakin olması gereken alanlarda kesinlikle 55 
dBA'nın altında kalmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. 

 
Gürültü, diğer çevre kirliliği faktörlerine benzemediği gibi herhangi bir kalıntı da 

bırakmamaktadır. Ses havada yayılmasına rağmen diğer birçok hava kirletici gibi görünmez ve 
kokmaz. Gürültünün etkileri küçük adımlarla olur ancak kalıcı ve kurtulması zor hasarlara neden 
olabilir. Ses kirliliği, insan üzerinde çok önemli olumsuz etkiler yaratır. Gürültünün sürekliliği, 
yüksek seviyede olması ve uzun süre gürültüye maruz kalınması; sağırlık, dinleme, anlama ve 
öğrenme zorluğu, uykusuzluk, ruhsal-duygusal olarak da dikkatin dağılması ve baş dönmelerinin 
yanı sıra, sinirlilik ve gün boyu süren ruhsal sıkıntı ve bunalımlara da neden olabilmektedir.  

 
Gürültü; okuma, anlama, öğrenme düzeyini azalttığından okul sağlığı açısından da önemli 

olmaktadır. Ayrıca karakter değişikliklerine de neden olarak, çabuk sinirlenmeye ve kızgınlığa yol 
açabilmektedir. Aralıklı ve ani gürültü kişide ani adrenalin deşarjı yaratarak kalp atış ve solunum 
sayısını, kan basıncını arttırmakta, gözbebeklerinde dilatasyon olmaktadır [7].  

 
Bazı illerde düğün, sünnet, maç vb. kutlama törenlerinin sokak ve caddelerde yapılması 

gürültü kirliliğine neden olmaktadır. 
 
Gürültünün insan sağlığını pek çok yönüyle olumsuz etkilediği görülmesine karşın, 

toplumumuzda halen bir risk olarak algılanmamaktadır. Oysa yine bilinmektedir ki gürültünün bu 
olumsuz etkilerinden korunmanın en etkin yolu, gürültü kaynağının denetimidir.  

 
Giderek artan nüfus artışı, teknolojideki, sanayileşmedeki ve endüstrileşmedeki hızlı ve 

plansız gelişme ile kentleşme sonucunda gürültü önemli bir çevresel kirlilik etkeni haline 
gelmiştir. Artan inşaat faaliyetleri, giderek daha yaygın olarak kullanılan mekanik ekipmanlar, 
karayolu trafik yoğunluğunun artışı, demiryolu ulaşım aksları, havayolu trafiğinden dolayı 
gürültünün insan üzerindeki etki alanı giderek artmaktadır. 

  
Ulaşımın yapılanmasında özellikle yolların tasarımı önemli bir rol oynarken,  trafikten 

kaynaklanan gürültünün azaltılmasında taşıt tasarımından, hız, yoğunluk, güzergâh seçimi gibi 
trafik düzenlemelerine, yol tasarımından arazi kullanım planlamasına kadar uzanan kriterlerin 
doğru seçimi önemli rol oynamaktadır. 

 
Ek 6-A ve Ek 6-B’de Türkiye genelinde gürültü kirliliğine ilişkin öncelik haritası ve gürültü 

kirliliğinin öncelikli sorun olduğu illerin sayısı ve oranı verilmiştir. 
 
Türkiye'de gürültü konusunda atılan en önemli adım, 1986 yılında yürürlüğe giren “Gürültü 

Kontrol Yönetmeliği”dir. Yönetmelik, bu konuda düzenlemeler getirmiş, Türk Çevre 
Mevzuatı’nın Avrupa Birliği müktesebatına uyarlanması, çevre yönetiminin ve ilgili standartların 
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geliştirilmesi için yapılması gereken değişikliklerin ve programların tanımlandığı bir uyum 
stratejisi oluşturulmuştur. Bu uyum stratejisinin uygulama ve yaptırım alanında etkisinin 
hissedilebilir olması açısından daha fazla yapılanmaya ihtiyaç bulunmaktadır.  

 
AB uyum çalışmaları kapsamında; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Direktifi (2002/49/EC)’nin ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılması Çevre ve Orman Bakanlığının 
sorumluluğunda bulunmakta olup, bu kapsamda Bakanlık tarafından “Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” AB Gürültü Direktifine uyumlu olarak hazırlanmış 
ve 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve 

sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.  
Bu amaca yönelik olarak;  

 

• Çevresel gürültüye maruz kalma seviyesinin hazırlanacak gürültü haritaları, akustik 
rapor vb. unsurlarla belirlenmesi, 

• Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, 
• Gürültüyü önlemeye ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu 

planların uygulanmasının sağlanması gerekmektedir.  
 
Bu kapsamda; 
• 250 000’den fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları, yılda 60 milyondan fazla aracın 

geçtiği ana kara yolları, yılda 60 binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları, yılda 50 binden fazla 
hareketin gerçekleştiği ana hava alanları için en geç 30/6/2013 tarihine kadar stratejik gürültü 
haritalarının hazırlanması, 

• 100 000 fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları, yılda 3 milyondan fazla aracın 
geçtiği ana kara yolları, yılda 30 binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları içinse 30/06/2018 
tarihine kadar stratejik gürültü haritalarının hazırlanması gerekmektedir. 

 
Diğer taraftan, gerek AB Gürültü Direktifi ile Türk Mevzuatı’nın uyumlaştırılması gerekse 

kurumsal ve idari kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “Çevresel Gürültü İle İlgili AB 
Direktifinin Uyumlaştırılması ve Uygulanması Projesi” kapsamında 5 pilot ilde Adana ve İzmir’de 
karayolu, Ankara’da demiryolu, İstanbul’da Atatürk Havalimanı, Bursa’da küçük ölçekli sanayi 
bölgesi olmak üzere gürültü kaynakları seçilmiştir. Bu uygulama ile bir yerleşim alanının gürültü 
haritasının hazırlanmasından ziyade, gürültü haritasında gerekli kaynak verisi temini, harita 
hazırlanması vb. konularda teknik bir altyapı oluşturmak amaçlanmış, gürültü sorunları 
değerlendirilmiş ve sınır değerlerin aşıldığı yerlerde gürültü azaltımına yönelik olarak eylem 
planlarının hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. Hazırlanan gürültü haritalarına bağlı olarak; 
gürültüyü önlemeye ve azaltmaya yönelik eylem planlarında alınacak ve/veya alınması gerekli 
önlemler, kaynakta, kaynak ile alıcı (binalarda yalıtım, oda tasarımları vb.) arasında ve 
alıcılarda/binalarda alınabilecek önlemler 5 başlık altında sınıflandırılmıştır. 

 
Banliyö ve şehirlerarası trenler ile ağır ve hafif metroların dış gürültü düzeyleri ile yolcu ve 

tren çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından iç gürültü ve vagon içi titreşim düzeylerine 
ilişkin düzenlemeler, ayrıca yerli ve yabancı ülke sicilindeki hava yolu araçlarının iç ve dış trafiğe 
açık hava alanlarımıza iniş ve kalkış yapabilmeleri için hava alanı araçlarının dış gürültü düzeyleri 
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ile yolcu ve hava aracı çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından iç gürültü ile araç içi 
titreşim düzeylerine ilişkin düzenlemeler Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkisindedir. 

 
Deniz, göl veya başka su yollarında kullanılan araçların dış gürültü düzeyleri ile yolcu ve su 

yolu aracı çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından iç gürültü ile araç içi titreşim 
düzeylerine ilişkin düzenlemeler Denizcilik Müsteşarlığı’nın yetkisindedir. 

 
Açık alanda kullanılan ekipmanların ve ev ekipmanlarının gürültü düzeyi de Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığının yetkisindedir. 
 
4.5.8 Görüntü Kirliliği 

 
İnsanın görme alanına girdiğinde insan tabiatına hoş gelen, onu rahatsız etmeyen görüntülere 

güzel; insanı rahatsız eden, bir şekilde olumsuz etkileyen görüntülere de çirkin denilebilir. Bu 
tanıma uygun olarak  insanların doğal çevrede yapmış olduğu olumsuz değişikliklerle sağlıklı 
insanların görüntü alanlarının kişileri  rahatsız edici hale getirilmesine "görüntü kirliliği" 
denilmektedir. 

 
Nüfusun hızla artması ile birlikte plansız kentleşme sıklığı da artmaktadır. 1950’den sonra 

hızlanmaya başlayan kentleşme olgusu, büyük kentlerde yığılmalara neden olmuş, dengeli bir 
kentsel dağılım oluşamamıştır. Düzensiz imar alanları,  göze ve görüntüye hitab etmeyen binalar, 
çevre düzenlenmesi yeterli olmayan kentler olumsuz görüntülerin oluşmasına neden olmaktadır. 

 
Kentlerde altyapı tamamlanmadan alınan yoğun göç ve hızlı nüfus artışı, kaynak 

yetersizliğiyle de birleşince, sorunlar ardı ardına çoğalmaktadır. Teknoloji ve bilim alanında her 
geçen gün yeni ufuklar açan insanoğlunun, bizzat kendisinin neden olduğu çevre kirlilikleri 
yüzünden kendi sağlığı da olumsuz olarak etkilenmektedir. Ruh sağlığı açısından etkisi büyük olan 
görüntü kirliliği, günümüz kent insanının karşı karşıya bulunduğu çok önemli çevre sorunlarından 
biridir. 

 
Günümüzde sanayileşmenin, nüfusun ve çarpık kentleşmenin hızla artması ile düzensiz imar 

alanları,  estetik olmayan binalar, çevre düzenlenmesi yeterli olmayan kentler o çevrede yaşayan 
veya çalışan insanlar için kötü görüntüler oluşturmaktadır. Gelişigüzel kurulmuş ve çevresel olarak 
hiç bir önlem almamış sanayiler ve atıklar, çevrede yaşayan insanların yaşamlarında kötü 
görüntülerin oluşmasına neden olmaktadır. Görüntü kirliliğini oluşturan başlıca etmenler: 

 

• Plansız, imarsız ve doğaya uyumsuz yerleşme ve yapılaşma, 
• Monoton ve iç içe yapılaşma, 
• Dış cephe görüntüsündeki karmaşa, 
• Görüş alanı darlığı, 
• Gelişigüzel atıklar, 
• Levha ve tabelalardaki oransızlık ve gelişigüzellik, 
• Düzensiz trafik, sıkışıklık ve tıkanıklık ile karayolu ulaşımı kaynaklı hava kirliliği, 
• Hava kirliliği, 
• Yeşil alan yetersizliği ve ağaç dikme alışkanlığımızın olmaması, 
• Elektrik, telefon direk ve kabloları, pano ve levhaların rasgele dikilmesi ve asılması, 
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• Binaların çatılarında yer alan güneş enerjisi kollektör sistemleri, 
• Enkazlar, afet, savaş vb. nedenlerden kaynaklanan olumsuzluklar olarak sıralanabilir. 
 
Özellikle telefon ve elektrik hatları, gelişmiş ülkelerde yer altından geçirilirken, ülkemizdeki 

durumun farklı olduğu görülmektedir. Bu durum, hava koşullarının olumsuz şartlarda olduğu 
yerlerde yıkılma ve kopma gibi nedenlerden dolayı, kişi sağlığının tehdidi, hizmet sunumunda 
aksaklık gibi sorunlara neden olmakta, tamir ve tadilatlar sırasında da ayrı bir görüntü kirliliği 
oluşturmaktadır. 

 
Kamu hizmetlerin kusurlu ve yetersiz olması, cezai müeyyidelerin uygulanamayışı ya da 

caydırıcılığının olmayışı, maddi imkân ve nitelikli personel yetersizliği, bilgisizlik, bilinçsizlik ve 
vatandaşın mevcut yasal mevzuata yeterince hassasiyet göstermeyişi, bu gün için ülkemizde 
yaşanan görüntü kirliliğinin diğer nedenleri arasında sayılabilir. 

 
Görüntü kirliliğinin giderilmesinde yetkili idare; belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

belediyeler, dışında ise valiliklerdir. Ek 7-A ve  Ek 7-B’de Türkiye genelinde görüntü kirliliğine 
ilişkin öncelik haritası ve görüntü kirliliğinin öncelikli sorun olduğu illerin sayısı ve oranı 
verilmiştir. 

 
4.6. ÇEVRE MEVZUATINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
• Çeşitli düzeylerdeki kararların alınması ve uygulanmasında politik etkinin ön plana 

çıkarılması nedeniyle objektif ve işlevsel adımlar atılamamaktadır. Yapısal sorunlara köklü çözüm 
getirmek yerine, sorunlara kalıcı olmayan günlük çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. 

• Sürdürülebilir kalkınma anlayışının özü kamu yönetiminde algılanamamıştır. 
• Çevre koruma politikası ve mevzuatındaki çalışmalar büyük ölçüde AB’ye uyum 

çalışmaları çerçevesinde ele alınmakta, ancak halen çevre koruma anlayışındaki evrensel esasları 
yansıtmamaktadır. 

• Mevzuat bütünsellikten uzak, sektörel, birbirinden kopuk, çelişkilere ve yetki 
karmaşasına sebep olan bir yapıdadır. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarının çakışan ve örtüşen görevleri nedeniyle uygulamada 
aksaklıklar yaşanmaktadır. Örneğin, su ile ilgili 8 kurum bulunmakta, suyun planlanmasından 
korunmasına kadar olan aşamalarda yetki karmaşası, ayrıca kaynak israfı oluşmaktadır. Kapsamlı 
bir su yasası ve bunun uygulanmasından sorumlu tek bir otorite bulunmamaktadır.  

• 167 sayılı yasa ile yer altı sularının miktar ve kalite olarak korunmasından DSİ sorumlu 
olmakla birlikte, 3202 sayılı yasanın 40. maddesi kapsamında İl Özel İdarelerinin, 5216 sayılı 
Büyükşehir Yasasına göre de büyükşehir belediyelerinin DSİ’ye sormadan yer altı suyu tahsisi 
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yapması nedeniyle yer altı sularının sağlıklı yönetilmesine  ve korunmasına ilişkin ciddi 
aksaklıklar yaşanmaktadır. 

• İçme suyu temini ve kalitesinin korunması hizmetlerinin DSİ, İller Bankası, İl Özel 
İdareleri, Belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ÇOB’nı içeren çok sayıda kuruluş tarafından 
yürütülmesi nedeniyle kaynak tahsisi ve korunmasına ilişkin sorunlar yaşanmaktadır.  

• Yasaların birbiriyle çelişen ve çatışan bölümlerinde yeni düzenlemeler yapılırken, 
kurumsal yapılarda buna paralel düzenlemeler yapılmamaktadır.  

• Kurum ve kuruluşların çevre konusundaki görev ve sorumluluklarının, ayrıca bakış 
açılarının farklı olması nedeniyle korunan alanların yönetiminde ciddi sorunlar yaşanmaktadır.  

• Envanter ve veri eksikliği nedeniyle mevzuat gereği gibi uygulanamamaktadır.    
• Çevre Mevzuatındaki yaptırımların uygulamasında yetersizlik bulunmaktadır. Çevre 

Mevzuatına uyulup uyulmadığı etkin biçimde denetlenememektedir. Kamu adına görev yapan 
etkin bir çevre denetçiliği sistemi bulunmamaktadır.  

• Mevzuatta ve uygulamada faaliyetleri sonucu çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve 
işletmelerin çevre yönetim birimi kurmalarına ya da ÇOB tarafından yetkilendirilmiş kurum ve 
kuruluşlardan hizmet satın almalarına ilişkin düzenlemeler bulunmamaktadır. 

• Yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması, bunların politik etkilere açık olması 
sorunlara neden olmaktadır. Birden fazla il ya da ilçeyi kapsayan, korunan alanlar ve ekosistem 
dengesi temeline dayanan havza bazında yönetim uygulamasına ilişkin yasal ve yönetsel 
düzenlemeler bulunmamaktadır.  

• Doğa korumaya ilişkin ilkeleri ve korunması gereken alanları belirleyecek bir birim 
bulunmamaktadır.  

• 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında 
Kanunun bataklıkların kurutulmasına ilişkin hükümlerinin günümüzde hiçbir uygulaması 
olmamasına rağmen söz konusu hükümler halen yürürlükte bulunmaktadır.  

• 31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toprak Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliğinin kapsamı toprak kirliliğine neden olan faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve 
atıkların toprağa deşarjına, atılmasına ve sızmasına yönelik teknik, cezai ve idari yaptırımlar 
açısından yetersiz kalmaktadır.  

• Su tasarrufu bakımından büyük önem taşıyan arazi toplulaştırmasının sağlıklı olarak 
yürütülebilmesi için bir birim kurulmasına ilişkin yasal düzenlemeler henüz yapılmamıştır.  

• 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen yakıt kalitesini sağlayamayan üretici ve imlatçılara 
parasal cezai işlemler uygulanamamaktadır.  

• 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliğinin 16, maddesi (f) fıkrasında belirtilen Tip Emisyon Belgesi ile ilgili tebliğ henüz 
çıkarılmamıştır.  
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• Çevresel unsurların üst ölçekli plan ve programlara entegre edilmesine olanak veren 
Stratejik ÇED Yönetmeliği henüz çıkarılmamıştır. 

• Anayasanın 169. maddesi ve 6831 saylı Orman Kanununun buna paralel 17. 
maddesindeki açıklıklar nedeniyle orman içine izinsiz yapılan bina veya tesislere doğrudan el 
konularak yıkılamamakta, bu yerlere altyapı hizmetleri götürülmektedir.  

• Anayasaya paralel olarak ormanlarda kamu yararı ölçütünün somutlaştırılmasına yönelik 
değişikliklerin 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesine de konulması sağlanamamıştır. 

• 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunundan kaynaklanan adli ve idari davaların takibinde ve 
para cezalarının tahsilinde sorunlar yaşanmaktadır. 

• 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda milli parklarda yasaklanan eylemlerin yaptırımı 
bulunmamaktadır.  

• Su potansiyeli açısından kar çok önemlidir. Kar derinliğinde yani kar-su eşdeğerinde, 
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek bölümlerinde ve Karadeniz Dağları’nın doğusunda kalan 
bölümde 200 mm'ye ulaşan azalmalar olacaktır. Bu da Fırat ve Dicle nehir havzası akışlarında 
azalma anlamına gelmektedir.  

• 4234 sayılı Mera Kanununun meraların hayvancılık dışı amaçlar için kullanılmasına izin 
veren hükümleri nedeniyle meralar kaybedilmekte, hayvancılık zarar görmekte, hayvanların 
ormanlarda otlatılması ile de ciddi ekosistem kayıpları oluşmaktadır. 

• Orman kadastrosu ve genel kadastro ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. 
• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu orman alanlarında yapılaşma baskısını 

arttırmaktadır. 
• 3213 sayılı Maden Kanununa dayanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 7. 

maddesi koruma alanlarında bile madencilik yapılmasına izin vermektedir. 
• 3213 sayılı Maden Kanununun ormanlar ve milli parklarda kum ve çakıl aranmasına izin 

vermesi nedeniyle ormanlarda ve milli parklarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.   
• 02/11/1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Plan Yapımına Ait Esaslara 

Dair Yönetmelikte planlarda gürültü önlemeye ilişkin tedbirlerin alınmasına ilişkin hükümler 
bulunmamaktadır.  

• 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 
Durumlarda Müdahale ve Tazminine İlişkin Kanunda acil önlem planlarının ve acil durumlarda 
müdahalenin hangi kurumlar tarafından yapılacağı hususunda netlik bulunmamaktadır.   
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5. AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRESEL UYUM SÜRECİ 
 
1993 yılında yürürlüğe giren ve Avrupa bütünleşmesi açısından önemli bir dönüm noktasını 

ifade eden Maastricht Antlaşması ile mevcut bazı politika alanları da güçlendirilmiştir. Çevre 
politikası da Maastricht Antlaşması ile güçlendirilen bu politika alanlarından biridir. Bu çerçevede, 
Maastricht Antlaşması ile çevrenin korunması ilkesi ilk kez açık olarak Birlik hedefleri kapsamına 
alınmıştır. Ekonomik büyümenin çevreyle uyum içinde gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiş, bu 
amaçla Birliğe bir çevre politikası geliştirilmesi görevi verilmiştir. 

 
Avrupa Birliği’nin 5. Çevre Eylem Programı, 1 Ocak 1993’te yürürlüğe girmiştir. Bu 

program ile Avrupa Birliği’nin gelecek 10 yıllık dönemdeki gündemi ve programı ortaya 
konulmuştur. Bu eylem programının temelinde sürdürülebilir kalkınma ve sorumluluğun 
paylaşılması genel kavramları yer almaktadır. Avrupa bütünleşmesini 21. yüzyıla ve büyük bir 
genişleme dalgasına hazırlama amacını güden 1997 Amsterdam Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin 
kurumsal yapısını, özellikle genişleme sonrası verimli bir işleyişe kavuşturmayı hedefleyen 2000 
Nice Antlaşması da çevre korumasının bütünleşen yeni Avrupa düzeninde alacağı yeri 
vurgulamıştır. Ocak 2001 tarihinde açıklanan ve 2001-2010 dönemini kapsayan 6. Çevre Eylem 
Programı, çevre alanında AB'nin önümüzdeki on yıl içindeki hedeflerini ortaya koymuştur. "Çevre 
2010: Geleceğimiz, Tercihimiz" başlıklı program'da dört ana konu öncelikli hedefler olarak 
belirlenmiştir. Bunlar, iklim değişikliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik, çevre ve sağlık ile doğal 
kaynaklar ve atıklar olarak sıralanmıştır. 

 
2001 yılında gerçekleşen Göteborg Zirvesi, Komisyon’un sunduğu Sürdürülebilir Kalkınma 

Stratejisini kabul ederek, 2000 Lizbon Zirvesi’nde kabul edilen Lizbon Stratejisi’nin ekonomik ve 
sosyal boyutuna çevre boyutunu eklemiştir. Strateji, kaynakların tüketimiyle ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı ayrıştırarak, uzun vadeli çevreci teknolojilere yönelik yatırım olanaklarının önünü 
açmayı öngörmektedir. Sürdürülebilir kalkınma, Ekim 2004’te imzalanan Anayasal Antlaşmaya da 
dâhil edilerek AB’nin, dengeli ekonomik büyümeyi ve sosyal boyutu dikkate alan rekabetçi piyasa 
ekonomisi ile çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik çaba sarf etmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
 

 Avrupa Birliği’nde Çevre Politikasının Hedefleri ve Temel İlkeleri  
Avrupa Birliği’nde çevre politikasının hedefleri: 
 

• Çevrenin korunması, kollanması ve çevre kalitesinin yükseltilmesi,  
• Doğanın ve doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar verecek şekilde işletilmelerinden 

sakınılması ve bunların akılcı bir şekilde yönetilmelerinin temin edilmesi, 
• İnsan sağlığının korunması,  
• Kalkınmanın kalite gereksinimleriyle uyum içinde gerçekleştirilmesi, özellikle de 

çalışma şartlarının ve yasam çevresinin geliştirilmesinin sağlanması,  
• Kent planlaması ve toprak kullanımında çevresel etkilerin daha fazla dikkate alınmasının 

sağlanması,  
• Topluluğun dışındaki devletler, özellikle de uluslararası örgütlerle küresel çevre 

problemlerine ortak çözümler aranmasıdır. 
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İlkeler: 
• Bütünleyicilik ilkesi: Sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilebilmesi için çevre 

korumanın gereklerinin diğer politika ve faaliyetlere entegrasyonu anlamına gelmektedir.  
• Yüksek seviyede koruma ilkesi: Bütün kurumların farklı bölgelerdeki çevre koşullarını da 

hesaba katarak yüksek seviyede çevre korumasını amaç edinmesi demektir. 
• İhtiyat ilkesi: Belli bir hareketin çevre açısından olumsuz ve zararlı sonuçlar doğuracağı 

hakkında ciddi bir şüphe mevcutsa, bilimsel kanıtın ortaya çıkmasına kadar beklemeden ve çok 
geç olmadan önlem alınması anlamına gelmektedir. 

• Önleme ilkesi: Önleme ilkesi, zararın tam olarak ortaya çıkmasından önce gerekli 
önlemlerin alınması gereğinin altını çizmektedir.  

• Kaynakta önleme ilkesi: Topluluk çevre politikası, çevresel zararın, öncelikle 
kaynağında önlenmesi ilkesine dayanmaktadır.  

•     Kirleten öder ilkesi: Kirletenlere, sebep oldukları kirlilik ile mücadelenin bedelinin 
ödettirilmesi, onları kirliliği azaltmaya ve daha az kirleten ürün ve teknolojiler bulmaya teşvik 
etmektedir. Bu ilke, kirleticilerin uyması gereken çevre standartları konularak da 
uygulanabilmektedir. 

 
AB Çevre Politikası’nın Temel Uygulama Alanları 
Hava kalitesinin korunması, katı atıkların havayla temasının engellenmesi yanında enerji, 

ulaşım, turizm ve arazi imarı gibi birçok alanda önlemlerin alınması ile mümkün olabilmektedir.  
 
Ozon tabakasının aşınması sorunu, asitleşmenin ve yer düzeyindeki ozon ile diğer 

kirleticilerin kontrolü ve iklim değişiklikleri ile küresel ısınma, Birliğin, havanın korunmasına dair 
başlıca uğraş alanlarını oluşturmaktadır.  

 
Birlik ayrıca, BM Uzun Vadeli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi için 

Ekonomi Komisyonu kararınca kükürt dioksit (SO2) miktarını %70, azot oksitlerin (NOx) oranını 
da %30 oranında azaltmıştır. Karbondioksit (CO2), metan ve azot oksit emisyonlarında ise 2005 
yılına kadar %7,5, 2010 yılına kadar da %15 azaltma yapılması amaçlanmaktadır. 

 
Şehirleşme ve endüstriyel gelişme, Birlik içinde biyoçeşitliliği tehdit etmekte ve Avrupa 

ekosistemlerinin tüm türleri baskıya maruz kalmaktadır. 1992 yılında oluşturulan Biyoçeşitlilik 
Hakkında Sözleşme, Avrupa Birliği’nin sınırları içinde ve ötesinde habitatların ve türlerin 
programlarının çerçevesini çizmektedir.  

 
Birlik, 2010 yılının sonuna kadar tüm yer üstü ve kıyı sularının organik kirlilikten 

arındırılmasını hedeflemektedir.  
 
Tarım alanlarından gelen nitrat, suların kirlenmesinde önemli bir etkendir. 1991 nitrat 

direktifi ile tarımdan yer üstü ve yer altı sularına nitrat sızıntısı düzeyini düşürmek amacıyla iyi 
tarım uygulaması yasaları hazırlanmış, nitrat kirliliğinden etkilenen sular belirlenmiş ve tarım 
uygulamaları üzerinde hukuksal yaptırımları olan sınırlamalar ile organik gübre kullanımında 
limitler içeren eylem programları geliştirilmiştir. 

 
Orman politikasının çevrenin korunmasındaki önemi, bu alanın diğer yönleriyle doğrudan 

bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Ormanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 
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türlere yaşam alanı sağlayan, birçok ülke için önemli bir ham madde ve uluslararası ticaret kaynağı 
olmanın yanı sıra sera gazı CO2 için hayati önemde bir küresel temizlik aracıdır.  

 
Topluluk sınırlarında her yıl 2 milyar ton dolayında atık ortaya çıkmaktadır. Bunların 40 

milyondan fazlasını zararlı olarak sınıflandırılan atıklar oluşturmaktadır. Atıklar çevreye verdikleri 
zararın yanında, insan sağlığını ve yaşamını da tehdit etmektedir. Yetersiz atık dolum tesisleri 
hızla dolmakta, ağır metaller ve toksinler yer altı sularına ve toprağa karışmaktadır. AB, atık 
sorunuyla ilgili olarak teknik araştırma, dönüşüm endüstrilerinin geliştirilmesi, eğitim, 
bilinçlendirmeye yönelik eylem programları ve iyi uygulamaların değişimi gibi konulardaki 
tedbirleri desteklemekte ve finanse etmektedir.  

 
Endüstriyel üretim süreçleri Avrupa’daki toplam kirlilik içinde önemli bir yere sahiptir. Bu 

başlık altındaki Direktif ve Tüzüklerin kapsadığı başlıca alanlar; endüstriyel emisyonların 
kontrolü, önemli kazaların sebep olduğu zararların kontrolü ve çevresel muhasebe ile eko-
etiketlenmesidir. 

 
Bu konudaki Topluluk eylemlerinin baslıca iki hedefi Topluluk içinde kimyasal ürünlerin 

serbest dolaşımını kolaylaştırmak ve insanlarla hayvanların sağlığını ve güvenliğini korumanın 
yanı sıra, çevrenin korunmasına da katkıda bulunmaktır.  

 
Diğer bir öncelik ise, tehlikeli madde ve karışımların sınıflanması, paketlenmesi ve 

etiketlenmesini içermektedir.  
 
Topluluk Radyasyondan Korunma Politikası, radyasyon veya radyoaktif maddelerin 

kullanıldığı işlemlerden, örneğin nükleer yakıt çeviriminin yanı sıra tıbbi ve endüstriyel 
uygulamalardan kaynaklanan iyonize edici radyasyonun doğurduğu tehlikelere maruz kalmış 
çalışanların ve halkın korunmasını amaçlamaktadır.  

 
Gürültü problemi, daha çok büyük yerleşim merkezlerinde görülen bir çevre problemi olup 

özellikle kasaba ve şehirlerde yasayan insanları etkilemektedir. Dışarıdaki gürültünün çoğu ulaşım 
araçlarından kaynaklanırken, gürültü emisyonlarının hacmi, dışarıda kullanılan araçların artması 
sonucunda sürekli olarak artış göstermektedir. Araçların sebep olduğu gürültünün azaltılması 
hakkındaki Topluluk politikası, izin verilebilir emisyon seviyeleri, garanti edilen gürültü emisyon 
düzeyleri hakkında araç üzerine işaret konulmasını veya gürültü testi kodlarını ortaya koyan 
direktiflerin kabulünü içermektedir. 

 
AB’nin Çevrenin Korunması Alanındaki Küresel Rolü  
Uluslararası işbirliği açısından AB, 1992 yılında yapılan Rio Zirvesi’nde kabul edilen İklim 

Değişikliği ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmeleri, ayrıca çölleşmeyi engellemek 
amacıyla hazırlanan Konvansiyon, Baltık Denizi’nde çevrenin korunmasına ilişkin Helsinki 
Konvansiyonu, ozon tabakasına zarar veren gazların azaltılmasına yönelik Viyana Sözleşmesi ve 
Montreal Protokolü’ne taraf olmuştur.  

 
Kyoto Protokolü, Uluslararası Çevre Anlaşmaları ve AB: BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesine taraf olan AB, 1998 Nisan ayında Kyoto Protokolüne de imza atmıştır. Kyoto 
Protokolü, sanayileşmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini daha katı hale 
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getirmekte ve bu azaltımın belirli zaman dilimleri içinde gerçekleşmesini öngörmektedir. Avrupa 
Komisyonu, Şubat 2005’te bir bildirge yayımlayarak iklim değişikliğiyle ilgili olarak 2012 
sonrasına ilişkin eylemlerini belirlemiştir. Bildirge, Kyoto Protokolü’nün getirdiği yükümlülüğün 
2012 yılında sona ermesiyle, iklim değişikliğine ilişkin politikaların, AB’nin uluslararası 
ortaklarıyla gerçekleştireceği müzakerelerin ana hatlarını oluşturacağını belirtmektedir.  

 
Viyana Konvansiyonu ve Montreal Protokolünün uygulanması Batı Avrupa’da bir başarı 

öyküsü yaratmış ve ozon tabakasını delen madde kullanımı Protokol’de öngörülenden daha büyük 
bir hızla azalmıştır. Stockholm Konvansiyonu, Avrupa’da çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden 
kalıcı organik kirleticilerin üretimini durdurmuştur. Basel Konvansiyonu tehlikeli atıkların sınır 
ötesi hareketlerinin yanında bu atıkların oluşumunu da azaltmayı amaçlamaktadır. 

 
Avrupa Birliği BM Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu, Bern ve Ramsar Konvansiyonları ve 

denizlerle ilgili çeşitli Konvansiyonlar ile küresel olarak tehdit altında bulunan memelilerin, 
kuşların ve bitki türlerinin korunmasında önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.  

 
Türkiye’nin AB uyum çalışmaları 
Türkiye’nin AB çevre mevzuatına uyum konusundaki yükümlülükleri ile ilgili gelişmelerin 

ilki Kasım 2000, gözden geçirilmiş hali de Nisan 2003’te açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi 
(KOB) ile ortaya koyulmuştur. Bilindiği üzere KOB, AB tam üyeliğinin gerçekleşebilmesi için 
Türkiye tarafından yerine getirilmesi gereken koşulların AB tarafından belirlendiği belgedir. Nisan 
2003’te açıklanan gözden geçirilmiş KOB’a göre çevre alanında Türkiye’nin AB Ortak Çevre 
Politikası’na uyum konusundaki yükümlülükleri kısa ve orta vadede olmak üzere şu şekilde 
sıralanmaktadır: 

 
Kısa Vade: Müktesebat aktarımı için bir program kabul edilmesi, müktesebat 

uyumlaştırılması giderlerinin ve mevcut kamu ve özel kaynaklarının gerçekçi tahakkukuna 
dayanan yatırımların finansmanı için bir planın hazırlanması, çerçeve mevzuatın, doğanın 
korunmasına ilişkin mevzuatın, su kalitesine ilişkin mevzuatın, birleştirilmiş kirliliği önleme 
kontrol ve atık idaresine ilişkin mevzuatın aktarımı ve uygulanmasına başlanması, Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) direktifinin yürürlüğe koyulması ve uygulanması. 

 
Orta Vade: Çevre korumasının sağlanması için müktesebatın iç hukuka aktarılmasının 

tamamlanması, veri toplanması dahil olmak üzere kurumsal, idari ve izleme kapasitelerinin 
güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin diğer tüm sektörel politikalar ve bu 
politikaların uygulama yöntemleriyle bütünleştirilmesi. 

 
AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine İlişkin 2003/5930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 24 Temmuz 2003 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Revize Ulusal Program, aşağıda belirtilen 6 ana bölümden oluşmaktadır: 
1. Genel İlkeler 
2. Siyasi Kriterler 
3. Ekonomik Kriterler 
4. Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği 
5. Müktesebatın Uygulanmasına Yönelik İdari Kapasite 
6. Finansman İhtiyacı. 
 

Programın ilk 3 ana bölümünde program ilkeleri ve kriterleri ortaya konmakta, 4. bölümde 
ülkemizin AB müktesebatını üstlenebilmesi için yapacağı düzenlemelerin ayrıntılı bir takvimi 
önerilmekte, 5. bölümde müktesebatın uygulanmasına yönelik idari ve kurumsal yapılanma 
takvimi verilmekte ve 6. bölümde ise programın gerçekleştirilmesi için gereken finansman ihtiyacı 
müktesebat başlıkları halinde ayrıntılı biçimde yer almaktadır. 

 
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi’nin görüş ve onayına sunulmuş 

olan “Çevre Faslı Tarama Sonu Raporu Taslağı” 02 Temmuz 2007 tarihinde, Dışişleri 
Bakanlığı’ndan alınmıştır. Söz konusu taslak raporun son bölümünde yer alan açılış kriterleri, 
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin görüşlerine sunulmuştur. Portekiz Dönem Başkanlığı’nın 03 Ekim 
2007 tarihli mektubu ile ise söz konusu açılış kriterlerinin onaylandığı ülkemize bildirilmiştir. 

 
Çevre Faslı Açılış Kriterleri 
1. Türkiye’nin Komisyona; ulusal, bölgesel ve yerel seviyede gerekli idari kapasitenin 

oluşturulması ve gereken finansal kaynaklar için planlar da dahil olmak üzere, bu fasıldaki 
müktesebatın iyi koordine edilmiş şekilde kademeli olarak uyumlaştırılmasına, uygulanmasına ve 
uygulamanın etkili hale getirilmesine yönelik, aşamaların ve zaman çizelgelerinin de gösterildiği, 
kapsamlı bir strateji sunması. 

2. Türkiye’nin, AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin kararlarına uygun olarak, ilgili çevre 
müktesebatının uygulanmasına dair yükümlülüklerini yerine getirmesi. 

 
Tarama sonu raporu incelendiğinde, bu açılış kriterine ilave olarak Avrupa Birliği’nin taraf 

olduğu uluslararası sözleşmelere ülkemizin taraf olma durumu da gizli bir açılış kriteri olarak göze 
çarpmaktadır. 

 

1. Açılış Kriteri, kapsamlı bir stratejinin hazırlanmasını gerektirmektedir. Anılan strateji bu 
fasıldaki müktesebatın sadece uyumlaştırılmasına değil, aynı zamanda etkin bir şekilde 
uygulanmasına yönelik tüm sektörleri ve müktesebat ile ilgili kurumların çalışmalarını 
kapsamalıdır. Söz konusu strateji; tüm sektörleri ve bu zamana kadar müktesebat kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmaları ve geleceğe yönelik planları içerecektir. Strateji ayrıca, her bir sektör 
için uyumlaştırma ve uygulama kapsamında yer alan mali kaynakları ve finansman analizlerini de 
içermelidir. 

 

2. Açılış Kriteri, Türkiye’nin 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı doğrultusunda ilgili çevre 
müktesebatını uygulama yükümlülüklerini (Gümrük Birliği’nden kaynaklanan 
yükümlülüklerimizi) yerine getirmesini şart koşmaktadır. Bu açılış kriterini karşılamak için 
Türkiye’nin ilgili Ortaklık Konseyi Kararlarının kapsamına giren Avrupa Birliği Çevre 
Müktesebatını ulusal mevzuata tümü ile yansıtmış ve uyguluyor olması yeterli olacaktır. Bu açılış 
kriteri Türkiye’den ilk açılış kriterini karşılamak üzere bir strateji oluşturmasının beklenmesinin 
ötesinde, uygulamaya yönelik koşulları da içermektedir. 
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1. Açılış Kriteri Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar 
Açılış Kriterlerine ilişkin çalışmalar başlatılmış ve konuya ilişkin 06 Temmuz 2007 tarihinde 

Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilk değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Daha sonra, kurum içinde 
sektör koordinatörleri ve yardımcıları ile her bir Avrupa Birliği mevzuatından sorumlu yetkili 
kişiler belirlenmiştir. Direktif bazında oluşturulan strateji formatı şu başlıkları içermektedir: 

 

• Giriş ve Özet, 
• Yetki ve Sorumlulukları Bulunan Kurum ve Kuruluşlar, 
• Uyumlaştırma ve Uygulama, 
• Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, 
• Finansman Analizi, 
• Final Değerlendirme. 
 

119 adet Avrupa Birliği mevzuatından 72 adeti için strateji formatı birimler tarafından 
doldurulmuş olup, bu strateji formatları toplam 89 adet Avrupa Birliği mevzuatını içermektedir. 
İlgili birimler tarafından doldurulan strateji formatları 02 Mayıs 2008 tarihinde ilgili kurumların 
görüşlerine gönderilmiştir. İlgili kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda çalışmalar 
tamamlanmıştır. 

  
2. Açılış Kriteri Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar 
Dışişleri Bakanlığı tarafından 28 Mayıs 2008 tarihinde ÇOB’a ulaştırılan listeye göre, 2. 

açılış kriteri kapsamında ülkemizin sorumluluğu altında bulunan mevzuat aşağıda sıralanmaktadır: 
 

• 94/62/EC sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi, 
• 67/548/EEC sayılı Tehlikeli Kimyasallar Direktifi,  
• 86/609/EEC sayılı Deneysel ve Başka Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların 

Korunmasına İlişkin Kanunların, Tüzüklerin ve İdari Düzenlemelerinin Uyumlaştırılması 
Hakkındaki Konsey Direktifi için “Uygulama Raporları” hazırlanmış, 

• 98/70/EC- Petrol ve Motorin (Dizel Yakıtı) Kalitesi ile ilgili Direktif,   
• 99/32/EEC sayılı Bazı Sıvı Yakıtların Kükürt Oranının Azaltılmasına ve 93/12/EEC 

Sayılı Direktifin Değiştirilmesine Dair Direktife ilişkin ise “Strateji Belgeleri” hazırlanmıştır. 
 
2007 Yılı Düzenli İlerleme Raporu kapsamında 2008 yılında kaydedilen ilerlemeler 

değerlendirildiğinde; revize “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” 17/07/2008 tarihinde 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 
Su Kalitesi alanında “Türkiye’de Su Sektörünün Kurumsal Yapılanması için Destek” projesi 

yürütülmektedir. “Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında 
Tebliğ” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 
Atık Yönetimi alanında “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yönetimi Genel 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ulusal Atık 
Yönetim Planlarının hazırlanmasına ilişkin ihale süreci başlatılmıştır.  
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Hava Kalitesi alanında da “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”, 
“Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
Kimyasallar alanında “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 
Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013) 
Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik perspektifi çerçevesinde 2007-2013 döneminde 

Avrupa Birliği Müktesebatına uyumun tamamlanmasını hedefleyen bütüncül bir programın 
hazırlanması kararı doğrultusunda, Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı 
(MUP, 2007-2013) hazırlanmıştır. Söz konusu programda; yasal düzenlemeler, ikincil 
düzenlemeler, çıkarılması öngörülen düzenlemelerin amaç ve kapsamı, düzenlemenin 
yapılmasından sorumlu kurum ve düzenlemenin yapılacağı takvim belirlenmiştir. Programın 
uygulanmasının etkili bir şekilde izlenmesi ve belli aralıklar ile güncellenmesi öngörülmüştür. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programının (2007-2013) “çevre” başlığı 
ana hatları ile şöyledir:  

 

• 2008-2009 yıllarında; 2 adet, 2009-2013 yıllarında ise 8 adet olmak üzere toplam 10 adet 
yasal düzenlemenin çıkarılması öngörülmüştür. 

• 2007 yılı içerisinde 21 adet, 2008 yılı içerisinde 19 adet, 2009 yılı içinde 2 adet ve 2010-
2013 döneminde ise 14 adet olmak üzere toplam 56 ikincil düzenlemenin çıkarılması 
öngörülmüştür. 

 

Ancak; 2007 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen düzenlemelerden yalnızca 3 adet 
yönetmelik (Hayvanat Bahçelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve PCB/PCT’lerin Kontrolü Yönetmeliği) yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
Programın uygulanmasındaki genel aksaklıklardan dolayı ve programın izlenmesinin doğal 

bir sonucu olarak, söz konusu programın revizyonu ihtiyacı ortaya çıkmış ve 2007 yılının Aralık 
ayında ve 2008 yılının Nisan ayında program revize edilerek İzleme ve Yönlendirme Kurulu 
üyelerine iletilmiştir. Programın revizyonu sırasında düzenlemelerin periyotları da çeyrek yıl veya 
yıl bazında tekrar detaylandırılmıştır.  

 
Revize edilen “Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programının (MUP, 2007-

2013) “çevre” başlığı ise ana hatları ile şöyledir: 
• 2008-2009 yıllarında 3 adet yasal düzenleme öngörülmüş (Biyogüvenlik Kanunu, 

Stockholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Doğa ve Biyolojik 
Çeşitliliği Koruma Kanunu) ancak Doğa ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu daha sonra 
hazırlanan ulusal program belgesinde 2011 sonrası dönemde gerçekleştirilecek düzenlemeler 
arasında yer almıştır.  

• 2010-2013 yıllarında ise 8 adet olmak üzere toplam 11 adet yasal düzenlemenin 
çıkarılması öngörülmüştür. 

• 2008 yılı içerisinde 30 adet, 2009 yılı içerisinde 4 adet, 2010 yılı içerisinde 6 adet, 2011 
ve sonrası için ise 11 adet olmak üzere toplam 51 adet ikincil düzenlemenin çıkarılması 
öngörülmüştür. 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 311 -

6. KOMİSYONUN YAPMIŞ OLDUĞU SEYAHAT VE TESPİTLER  
 
Komisyon üyeleri ve uzmanlarla birlikte bazı il ve ilçelere yapılan inceleme gezilerinde geniş 

katılımlı toplantılar düzenlenmiş, yerel yöneticiler, belediyenin temsilcileri, ilgili kamu ve özel 
kuruluşlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları, inceleme yapılan yerlerde konuyla ilgili 
sorunları ve önerileri Komisyon üyelerine aktarmışlardır. 

 

VAN   
 

Van Gölü’nün kirlenmesine neden olan en büyük sorunun atık sulardan kaynaklandığı, birçok 
beldede kanalizasyon altyapısı olmadığı, Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Gevaş, Edremit ilçeleri ve irili 
ufaklı beldeler ve köylerin oluşturduğu atık suların arıtıma tabi tutulmadan, Van ili Merkez, 
Muradiye ve Erciş beldelerinin atık sularının yeterli olarak arıtılmadan göle verildiği, belediyeye 
ait atık su arıtma tesisi çıkış sularının kıyıya çok yakın mesafeden deşarj edildiği,  

 
Van Organize Sanayi Bölgesi’nin ön arıtma tesisinin bulunmadığı, şeker fabrikası, et entegre 

tesisi, çimento fabrikaları ve Van Gölü çevresinde yer alan bazı fabrikaların da arıtma tesislerinin 
etkin çalıştırılamadığı, bu sanayi işletmelerinin bir çoğunda arıtma tesisi bulunmadığı, Göl 
çevresinde bulunan küçüklü büyüklü hayvansal ürün işleme atölyelerinin de gölün azot ve fosfor 
dengesini etkilediği, 

 
Van İl Kontrol Laboratuvarı tarafından Van Gölü’nden alınan su numunelerinde; koliform, 

askıda katı madde (AKM), pH, toplam fosfor, yağ ve gres seviyelerinin Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlerden yüksek olduğu,   

 
Katı atıkların, Van Gölü çevresinde hiç bir ayrıştırma işlemine tabi tutulmadan göl etrafına 

yığıldığı, ayrıca derelere gelişigüzel atıldığı, evsel nitelikli katı atıkların depolanmasına ilişkin 
vahşi depolama alanının şehrin 3 km ötesinde oluşturulduğu, yeri hazır olan düzenli katı atık 
depolama tesisinin yeterli finansman bulunamadığından yapılamadığı, 

 
Van Gölü’ne ait kıyı kenar çizgisi çalışmalarının tamamlanmadığı, bu alanlarda Kıyı 

Kanununa ilişkin uygulamalar yapılamadığından kıyı doldurma faaliyetleri ve yazlık konut 
inşaatlarının göl kıyılarında tahribata yol açtığı, 

Göl çevresinde 160’ın üzerinde iskele bulunduğu, teknelerin sintine, balast suları, yağları ve 
diğer atıkları kontrolsüz olarak göle verilmesinin gölün kirlilik yükünün artışına neden olduğu, 

 
Erozyon kontrolü, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin korunmasında önemli bir yere 

sahip olan geven bitkisinin yerel halk tarafından yakacak ve hayvan yiyeceği olarak kullanılmak 
üzere kontrolsüz olarak söküldüğü, 

 
Dünyada sodalı suda yaşayan tek balık türü olarak bilinen inci kefalinin yanlış avlama nedeni 

ile tükenme tehlikesi altına girmekte olduğu, 
 
Tarımsal gübre ve kimyasal ilaç kullanımının toprak kirliliğine meydan vermeyecek şekilde 

düzenlenemediği, 
 
Hava, görüntü ve gürültü kirliliğinin önüne geçilemediği tespit edilmiştir. 
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Çözüm Önerileri: 
• Van Gölü ve civarındaki kirliliğin önlenmesi için belediyeye ait atık su arıtma tesisinin 

modifiye edilmesi, enerji sorunundan kaynaklanan performans düşmesinin giderilebilmesi için 
jeneratör sağlanması, kullanılmakta olan arıtılmış atık su deşarj borusunun uzunluğunun göldeki 
akıntılar dikkate alınarak uzatılması, ayrıca Van Gölü çevresinde bulunan ilçelerin ve yerleşim 
birimlerinin arıtma tesislerinin ivedilikle kurulması,  

• Evsel atık su arıtma tesislerinin sağlıklı olarak işletilebilmesi için belediyeler tarafından 
tahsil edilen su paralarının belirli bir kısmının arıtma tesislerinin işletilmesine ayrılması, kamu özel 
sektör işbirliği gibi yenilikçi finansman yöntemlerinin kullanılması, 

• Van Gölü havzasındaki belediyeler tarafından atık su iş termin planlarına göre 2010 
yılına kadar arıtma tesislerinin tamamlanarak faaliyete alınması, ihtiyacı olan belediyelerin AB-
IPA fonları ve diğer hibe/kredi imkanlarından yararlanma çalışmalarına başlanılması,  

• Van OSB’de ve diğer sanayi kuruluşlarında arıtma tesisi olmayan işletmelerin öncelikle 
arıtma tesislerini yapmaları, arıtma tesisi olduğu halde yeterince arıtmadan deşarj eden işletmelerin 
mevzuat hükümlerini uygulamalarının sağlanması ve bu işletmelerin etkin bir şekilde 
denetlenmesi,   

• Van Gölü havzasındaki yerleşimlere ait düzenli katı atık deponi tesislerinin ivedilikle 
devreye sokulması, atık yönetimi politikasının kent hijyenini sağlayacak şekilde geliştirilmesi, bu 
kapsamda tıbbi ve endüstriyel atıkların kaynağında ayrı toplanması ve sterilize edilerek bertaraf 
edilmesi, 

• Mera ıslahında hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan katı atıkların kullanılması 
imkanlarının araştırılarak ekonomiye geri kazandırılması, 

• Van Gölü’ne ait kıyı kenar çizgisi çalışmalarının tamamlanması, göl kıyılarında tahribata 
yol açan kıyının doldurulması ile yazlık konut inşaatları gibi faaliyetlerin kontrol altına alınması, 

• Göl sularının maksimum yükselme noktası belirlenerek imar izinlerinin bu seviyeye göre 
verilmesi,  

• Van Gölü sahil şeridinin, sahip olduğu kumsal özelliği nedeni ile sahil bandı olarak 
kullanılması, 

• Teknelerin sintine ve balast suları, yağlar ve diğer atıklarını kontrolsüz olarak göle 
vermesinin önlenmesi, atık alım ve bertaraf tesislerinin kurulması,  

• Erozyonla mücadele için bilinçsiz geven ve ağaç kesiminin önüne geçilmesi, alternatif 
hayvan yemi ve yakacak temin edilmesi, 

• Yöreye özgü bir balık türü olan inci kefalinin korunması için bilinçsiz avlanmanın önüne 
geçilmesi, bu kapsamda av yasağı olan dönemlerde denetim sağlanması,   

• Tarımsal gübre ve kimyasal ilaç kullanımının toprak kirliliğine meydan vermeyecek 
şekilde düzenlenmesi,  

• Hava kirliliğini önleyecek alternatiflerin geliştirilerek uygulanması,  
• Kentsel yaşam kalitesini etkileyen gürültü ve görüntü kirliliğini önleyecek uygulamalar 

geliştirilmesi, 
• Van ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne (Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri vb. iller)  hitap edecek, 

tüm su ve toprak analizlerinin de yapılabileceği teknik donanımlı “Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına göre mevcut laboratuvarın akredite 
edilmesi gerekmektedir. 
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AĞRI 
 
Ağrı ilinde kanalizasyon altyapısının yetersiz olduğu, arıtma tesisinin bulunmadığı, 

köylerdeki foseptiklerin de geçirimsiz olmadığı, bu nedenle yer altı ve yüzey sularının kirlendiği, 
 
Şeker fabrikasında bulunan çamur çökertme sisteminin iyi çalışmadığı, deri sanayi ve Et ve 

Balık Kurumu tesislerinden çıkan atık sularının arıtılmadan derelere verildiği,  
 
Düzenli katı atık depolama tesisi bulunmadığı, tıbbi atıkların ayrı toplandığı ancak bertarafa 

ilişkin sorunlar bulunduğu, köylerde oluşan katı atıkların kontrolsüz olarak derelere atıldığı, 
 
Düzenli katı atık alanı için yer tespiti çalışmaları yapılmış, ÇED süreci tamamlanmış ve 

finansman bulunmuş olmasına rağmen tesisin kurulamadığı,  
 
Katı atık yönetiminde belediye birliklerinin kurulmasına ilişkin sorunlar yaşandığı,  
 
Patnos Çayı’nda taşkın koruma seddelerinin olmaması nedeniyle oluşan sellerin mevcut 

sazlıkları tahrip ettiği, 
 
İlde doğal orman olmadığı, ağaçsızlığın, ayrıca geven bitkisinin hayvan yemi ve yakacak 

olarak tüketilmek üzere bilinçsizce tahrip edilmesinin erozyon ve selle mücadelede en önemli 
sorunlardan biri olduğu,  

 
Hayvancılık faaliyetlerinin şehirlerdeki yaşam alanlarında dağınık olarak sürdürüldüğü, 
 
Sulak alanların tarım ve yerleşim amaçlı olarak kullanılmasının çevre sorunlarına neden 

olduğu, ayrıca yasa dışı avlanma ve kontrolsüz saz kesiminin sulak alan sürdürülebilirliği 
bakımından sorun oluşturduğu,  

 
Yaban hayatı bakımından zengin olan Sarısu sazlığının herhangi bir koruma statüsü olmadığı, 

A sınıfı sulak alan olan Doğubeyazıt sulak alanının ise kontrolsüz saz kesimi nedeniyle tehdit 
altında olduğu, yörede telli turna ve aynalı sazan gibi türlerin sayılarının azaldığı,  

 
A sınıfı bir diğer sulak alan olan Balık Gölü’nde alabalık neslinin tükenmek üzere olduğu, 

göldeki aşırı sazlanmanın ve kaçak avlanmanın önüne geçilemediği,  bakteriyolojik kirlenme 
olduğu, ancak gölden hiçbir dezenfeksiyon yapılmadan içme suyu sağlandığı, 

 
Ağrı Dağı Milli Parkı’nın uzun dönemli gelişim planının bulunmadığı, dağcılık 

faaliyetlerinden kaynaklanan çöplerin ciddi çevre problemi oluşturduğu, 
 
İlde mevcut jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilemediği,  
 
Isınmada düşük kaliteli kömür kullanılması nedeniyle ciddi boyutta hava kirliliği yaşandığı 

tespit edilmiştir.  
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Çözüm Önerileri: 
 
• Kanalizasyon altyapısının tamamlanması, evsel atık su arıtma tesisinin devreye alınması, 
• İldeki sanayi tesislerinin atık su arıtma tesislerinin geliştirilerek etkin biçimde 

çalıştırılmasının sağlanması,  
• Düzenli katı atık depolama tesisinin kurularak, katı atıkların kaynağında ayrı toplanarak 

ayrı ayrı bertaraf edilmesinin sağlanması, 
• Katı atık yönetiminde belediye birlikleri kurularak, tesislerin ekonomik olarak 

işletilmesinin sağlanması,    
• Erozyon ve selle mücadelede ağaçlandırmanın, ayrıca geven bitkisinin korunmasının 

sağlanması,  
• Kentlerde hayvan besiciliği, kesimhane ve mandıraların; oluşturduğu kirliliğin önlenmesi 

amacıyla, kurulacak hayvancılık organize sanayi bölgelerine taşınması,  
• Sulak alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için sulak alan yönetim planlarına 

uyulması,  
• Balık gölünden içme suyu temininde dezenfeksiyon sağlanması,  
• Hava kirliliğinin önlenmesi için katı yakıt yerine alternatif enerji kaynaklarının 

kullanılması bu kapsamda yöredeki jeotermal enerji potansiyelinin kullanılması imkanlarının 
araştırılması gerekmektedir. 
 

IĞDIR 
  
Sürmeli Çukuru üzerinde yerleşik bulunan Türkiye'nin en kurak illerinden olan Iğdır’da, 

coğrafi konum ve kış aylarındaki rüzgar hızı düşüklüğü nedeniyle hava kirliliği bulunduğu,  
 
Yöre halkının geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık sebebi ile aşırı otlatma yapıldığı ve 

bu nedenle meraların tahrip olduğu,  topraklar üzerindeki bitki örtüsünün yok denecek kadar 
azaldığı ve çıplak kalan alanlarda su ve rüzgar erozyonunun gözlendiği,  

 
Aras Nehri üzerinde kurulan 30’a yakın kum ocağı tarafından nehrin doğal yapısının 

bozulduğu, 
 
Düzenli bir katı atık bertaraf tesisi bulunmadığı için atıkların vahşi depolandığı,  
 
Tarım topraklarının bilinçsizce aşırı miktarda gübrelenmesi ve sulanması sonucunda toprağın 

çoraklaştığı, aşırı ilaç kullanılması ile sularda kirlenme meydana geldiği, bunun yanında bazı 
dönemlerde kanalizasyon atıklarının da suya karışması ve bu suların çiftçiler tarafından tarla 
sulama suyu olarak kullanması sonucu toprak ve su kirliliği oluştuğu, 

 
İlin bazı yörelerinde tahliye kanallarının önlerine bentler yapılarak tarımdan dönen suların 

sulama amaçlı kullanıldığı ve kanalların asıl işlevlerini yerine getiremediği, 
  
Anız yangınlarının toprak kirliliğine sebep olduğu,  
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Briket fabrikalarının kente girişte görüntü kirliliği oluşturduğu, 
 
Ülke sınırlarına 16 km uzaklıkta ve Ermenistan sınırları içinde yeralan  Metzamor Nükleer 

Santrali’nin, en eski teknolojiye sahip olduğu,  santralin birinci derecedeki deprem fay hattında 
kalması nedeniyle olası bir depremde sızıntı sonucu telafisi mümkün olmayan sonuçlar 
doğurabileceği, 

 
1988 Erivan Depremi’nden de zarar gördüğü ve uluslararası denetime kapalı olduğu belirtilen 

santralin, AB tarafından kapanmasına yönelik öneride bulunulmasına rağmen kapatılmadığı ve bu 
durumun ciddi bir güvenlik, sağlık ve çevre sorunu olarak değerlendirildiği, 

 
Dünyanın en uzun kayak pistine ve yamaç paraşütü imkanlarına sahip olan, ayrıca Nuh’un 

Gemisi nedeniyle Hristiyan alemi için dini öneme sahip olan Ağrı Dağı’nın turizme yeterince 
kazandırılamadığı tespit edilmiştir. 

 
Çözüm Önerileri: 
 
• Ağaçlandırma ve rüzgar erozyonu kontrolü için hatıra ormanları kampanyasının 

sürdürülmesi ve OGM’nin ağaçlandırma çalışmalarına destek vermesinin sağlanması, 
• Yeşil kuşak ağaçlandırma saha çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi, 
• Çevre bilincini geliştirmek, doğa sevgisini kazandırmak ve fidan dikme alışkanlığını 

kazandırmak için eğitici faaliyetlere devam edilmesi, 
• Aşırı tahripler sonucu çıplak kalan toprağın şiddetli yağışlardan sonra hızlı bir şekilde 

akışa geçerek verimli toprakları taşıması sonucu oluşturduğu su ve rüzgar erozyonu ile mücadele 
edilmesi, 

• Organize Sanayi Bölgesi altyapısının ve arıtma tesisinin ivedilikle devreye sokulması,  
• Derelerden kontrolsüz olarak kum çıkarılmasının önüne geçilmesi, 
• Tarımda su israfının, bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımının önlenmesi, 
• Anız yangınlarının önlenmesi, 
• Kentlerde hayvan besiciliği, kesimhane ve mandıraların, oluşturduğu kirliliğin önlenmesi 

amacıyla, kurulacak hayvancılık organize sanayi bölgelerine taşınması,  
• Katı atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanmasının ve düzenli depolanmasının 

sağlanması,  
• Ermenistan Metzamor Nükleer Santrali’nin kapatılması çalışmalarının bir an önce 

sonuçlandırılması,  
• Aralık ilçesi sınırları içerisinde yer alan Karasu Nehri çevresinin koruma statüsüne 

alınması imkanlarının araştırılması,  
• Ağrı Dağının bir turizm merkezi olarak geliştirilmesi, ayrıca Ağrı Dağı ile Küçük Ağrı 

Dağı arasının teleferik ile birleştirilmesine yönelik projelerin uygulamaya geçirilmesi 
gerekmektedir. 
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KARS 
 

Hayvancılık faaliyetlerinin il merkezinde dağınık olarak sürdürüldüğü, bunun da koku ve 
hayvan gübresi gibi çevresel problemlere yol açtığı, mandırıcalık faaliyetlerinden kaynaklanan 
peynir altı sularının toplanarak doğrudan alıcı ortama verilmesi sonucu çevre kirliliği oluştuğu,  

 

Kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle ısınma kaynaklı hava kirliliği bulunduğu,  
 

Evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular, tarımda kullanılan pestisit, katı atıklar ve hayvan 
gübrelerinin atılması nedeni ile Kars Çayı ve derelerinin kirlendiği ve tıkandığı, 

 

Kanalizasyon şebekesinin ve rögarlarının dere içlerine yapılması nedeniyle, Kars Çayı ve yan 
derelerde taşkınlar meydana geldiği, bu durumun sağlık sorunlarına, görüntü ve çevre kirliliğine ve 
yer altı sularının kalitesinin bozulmasına neden olduğu, 

 

İlde tıbbi atıkların kaynağında ayrı olarak toplandığı, ancak vahşi depolama alanında karışık 
olarak toplandığı, 

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Gölü’nden sonraki en büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün 
etrafında bulunan köyler ve mandıralar tarafından kirletildiği, 

 

2008 yılında Ramsar Listesine aday gösterilen Kuyucak Gölü çevresinde gerçekleşen tarım 
faaliyetleri nedeni ile göle nitrat, fosfat ve diğer kimyasalların taşındığı,  hayvancılık faaliyetleri 
sonucu gübrelerin karıştığı ve gölde potansiyel kirlilik oluşturduğu,  

 

Bir kısmı yasal olmayan kum çıkarma faaliyetleri nedeni ile oluşan çukurların açık 
bırakılması nedeni ile bu çukurlarda yağmur sularının biriktiği, önlemler alınmadığı için bu 
çukurların insan ve hayvan ölümlerine neden olduğu tespit edilmiştir. 

 
Çözüm Önerileri: 
• Kentlerde hayvan besiciliği, kesimhane ve mandıraların, oluşturduğu kirliliğin önlenmesi 

amacıyla, hayvancılık organize sanayi bölgelerinin kurulması, yöredeki mandıracılık faaliyetleri 
sonucu çıkan peynir altı sularının değerlendirilmesi ve zararlarının azaltılması yöntemlerinin 
araştırılması, 

• Kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenebilmesi için kaliteli kömür ve 
doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması, 

• İlin ihtiyacını karşılayacak kapasitede katı atık bertaraf tesisi ile tıbbi atık bertaraf tesisi 
kurulması, 

• Çay ve derelerin kirlilikten korunması için atık sular için uygun bertaraf tesislerinin 
uygulamaya konulması, 

• Hayvan gübrelerinin kompostlaştırılarak değerlendirilmesi,  
• İldeki kanalizasyon altyapısının gözden geçirilmesi, bu kapsamda dere içinde kalan 

rögarların kaldırılması, 
• İldeki Çıldır ve Kuyucak göllerinin çevresindeki yerleşim yerleri, mandıralar ve diğer 

tarımsal faaliyetler sonucu kimyasal ve gübrelerin zararlarının önlenmesi için sulak alan yönetim 
planlarına uyulması, 

• Yasal olmayan kum çıkarma faaliyetlerinin önlenmesi, kum çıkarma sonucu oluşan 
çukurların açık bırakılmayıp doldurulması ve üzerlerinin bitkilendirilmesi gerekmektedir. 

 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 317 -

ARTVİN 
 
Çoruh nehrinin; evsel atık sular, köylerden kaynaklanan katı atıkların derelere ve bu dereler 

kanalıyla nehre taşınması nedeniyle kirletildiği, 
 
Artvin genelinde hiçbir evsel atık su arıtma tesisi ve düzenli katı atık depolama tesisi 

bulunmadığı, bu tesisler için uygun yer bulunmasının zor olduğu, 
 
Katı atık yönetimi için belediye birliği kurulmuş olmasına rağmen söz konusu birliğin yavaş 

çalıştığı, 
 
Eti Bakır A.Ş. İşletmesinden kaynaklanan atık suların kontrolsüz olarak Çoruh Nehrine 

boşaltıldığı, Lebiskül Vadisinde meydana gelen kayma ve heyelan nedeniyle posaların kontrolsüz 
olarak dere yatağına sürüklendiği,  

 
Artvin Kafkasör Cerattepe’de galeri usulü bakır madenciliği faaliyeti yapmakta olan Artvin 

Bakır Maden İşletmeleri A.Ş.’nin faaliyetinin yürütmesinin mahkeme kararı ile durdurulduğu, bu 
bölgenin topoğrafyası, doğal ve flora özellikleri nedeniyle önemle korunması gereken bir alan 
olduğu, madencilik faaliyetlerinin sürdürülmesinin endişe verici olduğu, 

 
Çoruh Nehri üzerinde, ülkenin enerji ihtiyacının %10’unun, elektrik üretiminin ise %25’inin 

sağlanması amacıyla çok sayıda HES planlandığı, söz konusu projelerle ilgili olarak halkın 
bilgilendirilip, bilinçlendirilmediği, 

 
 Baraj ve HES’lerin yapımı sırasında lokal ve geçici de olsa görüntü, gürültü ve hava kirliliği 

problemlerinin ortaya çıktığı, bunun yanı sıra havzada var olan katı atıkların ve posaların dere 
yataklarına sürüklenmesi gibi problemlerin barajlar üzerine önemli olumsuz etkilere neden olduğu,  

 
Hopa Limanı’nda kömür boşaltılan mekanizmadan kaynaklanan teknik yetersizlik nedeniyle 

kömür tozlarının çevreye yayıldığı ve hava kirliliğine neden olduğu,  
 
Artvin’de ısınma amacı ile çoğunlukla katı yakıt kullanılması ve yeterli denetim 

sağlanamaması nedeniyle hava kirliliği oluştuğu, özellikle katı yakıt transferinin yapıldığı Hopa 
limanı çevresinde ciddi tozlanma sorunun yaşandığı,    

 
Her yıl 2500 ha alanın ağaçlandırılmasına rağmen arazinin topoğrafyası nedeniyle erozyonun 

sorun oluşturmaya devam ettiği tespit edilmiştir.   
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Çözüm Önerileri: 
 

• İlin coğrafi özellikleri ve arazi yapısı göz önünde bulundurularak alternatif atık su ve katı 
atık bertaraf yöntemlerinin uygulamaya koyulması, böylelikle Çoruh Nehri’nin ve nehre karışan 
yan derelerin kirletilmesinin önüne geçilmesi, 

• Eti Bakır A.Ş.’nin atık sularının ve posalarının uygun biçimde bertarafına ilişkin 
çalışmaların ivedilikle tamamlanması, Lebiskül Vadisine gelen yüzey sularının derivasyon 
kanalları ile Kabaca deresine boşaltılması için Lebiskül ve Kabaca derelerinde inşa edilmekte olan 
derivasyon tünellerinin bitirilmesi, 

• Çoruh Nehri üzerinde planlanan HES’lerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi, 
hidroelektrik enerjinin yararları ve çevreye etkileri hususlarında bilinçlendirilmesi, bu kapsamda 
HES’lerin ÇED prosedürlerinin işletme lisansı almadan önce tamamlanması,  

• Hopa Limanı’nda, kömür boşaltılan mekanizmanın yükseltilmesi, kömür boşaltılması 
sırasında püskürtme yöntemi ile nemlendirme sağlanarak tozun azaltılması, ayrıca depolama, 
nakliye ve tüketiciye erişime kadar her aşamada alınabilecek uygun önlemlerin belirlenmesi ve 
denetimlerin etkinleştirilmesi, 

• Kafkasör Cerattepe’deki bakır işletmelerinin ÇED’e tabi olmadan ruhsat alması ve Hopa 
Limanı’nın ruhsatı olmaksızın faaliyette olması gibi sorunların önüne geçilmesi için, 
gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesini de içeren yasal 
prosedürlere uyulması, 

• Erozyonla mücadelede ağaçlandırma çalışmalarının daha etkin olarak yürütülmesi, 
bunun yanında bitkilendirme ve diğer teknik tedbirlerin alınması, 

• Kirlilik ile ilgili ölçüm ve denetimlerin etkinleştirilmesi gerekmektedir. 
 
ADANA  
 
Evsel ve endüstriyel atık suların yeterince arıtılamadığı, çöplerin vahşi olarak depolandığı, 

tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanmasına karşın evsel atıklarla birlikte vahşi depolama 
alanlarına döküldüğü, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin evsel katı atıklar nedeni ile zaman zaman 
kirletildiği, 

 
RAMSAR Sözleşmesi listesinde yer alan 12 sulak alandan Akyatan, Ağyatan, Yumurtalık ve 

Tuzla Lagünleri’nin, Seyhan ve Ceyhan nehir havzalarının en çukur yerinde olduğu buralarda tatlı 
suyla yeterli beslenme sağlanmadığı sulamalar ve tarımsal faaliyetler nedeniyle tuzlanma ve 
kirlilik problemlerinin yaşandığı tespit edilmiştir. 

 
Çözüm Önerileri: 
 
• İldeki tüm atık suların yeterli düzeyde arıtılması, katı atıkların düzenli depolama 

tesislerinde bertaraf edilmesi, tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanarak, tıbbi atık bertaraf 
tesislerinde depolanması, 

• Lagünler çevresindeki yerleşimlerin, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin planlama ve 
uygulanmasında lagünlerin sürdürülebilirliğinin dikkate alınması, lagün yönetim planlarının 
uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. 
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KAHRAMANMARAŞ   
 
İlin çevresel sorunlarından en önemlisinin hava kirliliği olduğu, bu problemin çok büyük 

kısmının Afşin-Elbistan Termik Santralinde A ünitesinde baca gazı desülfirizasyon ünitesinin 
bulunmamasından kaynaklandığı, santralin bacasından bırakılan gazların tarımsal faaliyetleri ve 
insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği, 

 
Kömür yataklarının üst tabakasında oluşan ve “gidya”  olarak adlandırılan toprak türünün 

etkin olarak değerlendirilemediği, 
 
Endüstriyel nitelikli tesislerin atık sularının su kirliliğine neden olduğu, ilde hiçbir yerde atık 

su arıtma tesisi bulunmadığı, dolayısıyla kirliliğe evsel atık suların da katkısının olduğu,  
 
İlde katı atık düzenli depolama alanının mevcut olmadığı,  
 
Kum-çakıl malzemesinin, öncelikle akarsu ve kuru dere yataklarından temin edilmeye 

çalışılmasıyla, yatakların tahrip edildiği tespit edilmiştir.  
 

Çözüm Önerileri: 
 
• A Termik Santralında; baca gazı desülfürizasyon tesisinin bir an önce kurulması, mevcut 

elektrofiltrelerin yenilenmesi veya verimlerinin arttırılması, tesisin tümüne emisyon izni alınması, 
• B Termik Santralında; Çöllolar kömür sahasının en kısa zamanda işletmeye açılması, 

açık alan kül döküm sahasının verilen taahhütler doğrultusunda ıslah edilmesi, 
• İl’de kömürün üst tabakasından elde edilen ve tarıma oldukça elverişli olduğu düşünülen 

“gidya” olarak adlandırılan toprak türüyle ilgili araştırmaların arttırılması ve bu toprak türünün 
değerlendirilmesi,  

• İlin kömür rezervinin fazla olmasından dolayı termik santralin daha uzun yıllar çalışma 
potansiyeli olduğu bilinen alanda, olası kirliliklerin önceden engellenmesi amaçlı master planının 
hazırlanması, 

• Kömür kalitesi için gerekli iyileştirmenin yapılarak, ısınmada kullanılabilir hale 
getirilmesinin sağlanması, 

• Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması, özellikle şeker fabrikası ve termik santralların 
doğal gaza dönüştürülmesi, Afşin-Elbistan ilçelerine bir an önce doğal gaz getirilmesi, 

• Düzenli depolamanın bir an önce başlaması, vahşi depolama alanının da ıslah edilmesi, 
• Endüstriyel ve evsel atık su arıtma tesisinin kurulması, 
• Akarsu yataklarından kum ve çakıl çıkarılmasına ilişkin uygulamaların ilde kurulan 

komisyonun önerileri doğrultusunda yürütülmesi, konuyla ilgili denetimlerin etkinleştirilmesi 
gerekmektedir. 
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ADIYAMAN  
 
Adıyaman ilinin ısınmada kalitesiz kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin 

bulunduğu,  
 
İldeki ağaç miktarının oldukça az olduğu, bu durumun erozyonu tetiklediği,  
 
Merkez ilçe, belde belediyeleri ve OSB’de atık su arıtma tesislerinin bulunmadığı, 
 
Adıyaman kanalizasyon şebekesi atık sularının, arıtılmadan iki ayrı noktadan Eğri Çayı’na ve 

Ziyaret Çayı’na deşarj edildiği, bunun da başta Atatürk Baraj Gölü’nün kirliliğine neden olduğu, 
 
İçme suyu amaçlı olarak da kullanılan Atatürk Baraj Gölü’nün; yerleşim, sanayileşme, 

balıkçılık faaliyetleri, çöp depolama, erozyon ve tarımsal faaliyetler nedeniyle, gölü besleyen 
dereler, yüzeysel akış ve sızıntılarla gelen kirletici yükler aracılığıyla kirlenme riski taşıdığı, 

 
Düzenli katı atık depolama alanı uygulama projesinin tamamlandığı ancak finansman 

problemi nedeniyle işletmeye geçilemediği, kenar mahallelerde hayvan besiciliğinden kaynaklanan 
çevre kirliliği yaşandığı tespit edilmiştir. 

 
Çözüm Önerileri: 
 
• Hava kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak kente kötü kalitedeki kömürlerin 

girmesinin engellenmesi,  
• Kalorifer kazanları ateşleme ve yakma kurslarının düzenlenmesi, 
• Çevresel bilinçlenmeyi artıracak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin arttırılması, 
• Ağaçlanlandırma ve erozyonu önleme çalışmalarına ağırlık verilmesi, 
• Atık su arıtma tesis/tesislerinin yapılması,  
• Atatürk Barajı’nın kirlenmesine neden olan faktörlerin denetim altına alınması ve göl 

yönetim planının hazırlanarak uygulanması, 
• Düzenli katı atık depolama alanı için, tüm belediyelerin Belediye Birliği’ne dahil olması,  
• Kentlerde hayvan besiciliği, kesimhane ve mandıraların; oluşturduğu kirliliğin önlenmesi 

amacıyla, kurulacak hayvancılık organize sanayi bölgelerine taşınması gerekmektedir. 
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GAZİANTEP 
 
Topografya nedeni ile ortalama 100-150 metre derinlikten erişilebilen yer altı su kaynaklarına 

erişimin büyük enerji sarfiyatı gerektirdiği ve yer altı su kaynaklarının kaçak kullanımının sorun 
olduğu, 

Belde belediyelerinin atık su arıtma tesislerinin bulunmadığı ve söz konusu belediyelerin 
teknik altyapı sorunu olduğu, 

 
Bir yıl önce yapılan atık su arıtma tesisinin, ilin göç alması nedeni ile yetersiz kaldığı, 
 
Belde belediyelerinde küçük sanayi tesislerinin gelişigüzel kurulmasının, yerleşim yerleri ile 

iç içe olan hayvan barınaklarının ve gecekondu alanlarının çevre sorunu oluşturduğu, 
 
Sam Özü ve Saca dere yatağının kirliliğinin tüm temizleme çalışmalarına rağmen 

giderilemediği, 
 
Taş ocakları ve maden ocaklarının çevresel sorun oluşturmaya devam ettiği, 
 
Kentte tehlike sınırına yakın hava kirliliğinin yaşandığı, 
 
İlde belediye birliği kurulmadığı ve Nizip ve Islahiye ilçelerinde düzenli katı atık depolama 

alanının bulunmadığı, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılamadığı ve yeterli sayıda lisanslı 
araç bulunmadığı,  

 
Gürültü ile mücadele çalışmalarına başlanılan stratejik gürültü haritalarının henüz 

tamamlanmadığı tespit edilmiştir. 
 
Çözüm Önerileri: 
 
• Ülke genelinde de sorun olan yer altı su kaynaklarının kaçak kullanımının önlenebilmesi 

için yetkinin tek elde toplanacağı yasal düzenlemenin yapılması, yerel denetimlerin 
etkinleştirilmesi, 

• Belde belediyelerindeki teknik altyapı sorununun çözümlenmesi, 
• Belde belediyelerinde küçük sanayi tesislerinin yer seçimine ve atıklarının bertarafına 

yönelik sorunların, kapsamlı bir planlama ile çözümlenmesi, 
• Yerleşim yerleri ile iç içe olan hayvan barınaklarının belli bir bölgede toplanması,  
• Yetersiz durumda olan atık su arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması, 
• Atık suların arıtılarak Sam Özü ve Saca derelerine deşarj edilmesine rağmen yine de kirli 

görünen dere yataklarının temizlenmesi için gerekli çalışmaların valilik ve belediye işbirliği içinde 
öncelikle gerçekleştirilmesi, 

• Taş ocakları ve maden ocaklarına ilişkin çevresel önlemlerin alınmasına özen 
gösterilmesi,  

• Ağaçlandırma çalışmalarına kent içinde ve yol kenarlarında da önem verilmesi, söz 
konusu çalışmaların kent dışında, sanayi alanlarında ve kapanan maden ocaklarında da yapılması, 
halkın ve özel sektörün katılımının sağlanması, 
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• Hava kirliliği ile mücadelede, daha kaliteli kömür kullanımının sağlanması, denetimlerin 
arttırılması, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması, 

• Atıklarının geri kazanımı gerekli olan lisanslı araç sayısının arttırılması ve ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrıştırılması çalışmalarına öncelik verilmesi, 

• Katı atık depolama alanı bulunmayan Nizip ve Islahiye ilçelerinde düzenli depolama 
alanlarının oluşumu için gerekli çalışmaların yapılması, belediye birliği kurulması çalışmalarına 
hız verilmesi gerekmektedir. 

 
ŞANLIURFA 

 
Bilinçsiz ve aşırı su kullanımı ile gübre ve tarımsal ilaç kullanımının, özellikle Harran ve 

Akçakale ilçelerinde tuzlanma ve erozyona neden olduğu, 
 
Hava kalitesi düzeyi 2. sınıf iller kapsamında olan Şanlıurfa ilinde hava kalitesi izleme 

istasyonu sayısının az olduğu, 
 
Güneşli gün sayısı çok olan şehirde güneş enerjisinden yeteri kadar faydalanılamadığı, 
 
Atık su arıtma tesislerine ilişkin sorunların bulunduğu, 
 
Modern ve çağdaş anlamda bir düzenli katı atık depolama alanının bulunduğu ancak ÇED 

prosedürünün tamamlanamaması nedeniyle hizmete alınamadığı,  
 
Birçok ilçede kanalizasyon altyapısının bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 
Çözüm Önerileri: 
 
• Tarım alanlarının, bilinçsiz su, gübre ve tarım ilaçları kullanımından korunmasına 

yönelik olarak, çiftçi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi, damlama sulama 
yönteminin yaygınlaştırılması, 

• Üst kademe planlar ile çevrenin korunması ve kaynakların etkin ve verimli kullanımının 
sağlanması, 

• En büyük çevre sorunlarından biri olan plansız kentleşmenin, sanayi ve kentsel gelişme 
alanlarındaki gelişigüzel yer seçiminin önüne geçebilmek için il master planının yapılması,  

• İlde mevcutta var olan %1’lik orman varlığının artırılması için gerekli çalışmaların il 
master planı çerçevesinde gerçekleştirilmesi, 

• Doğal kaynakların ve yaban hayatının korunması için gerekli çalışmaların yapılması, 
• Anız yangınlarının önlenmesi, 
• Çevre eğitimine ilişkin eylem planlarının hazırlanması, 
• Hava kalitesi izleme istasyonu sayısının artırılması, 
• Kaliteli kömür kullanılması, doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması, 
• En fazla güneşli gün sayısına sahip olan Şanlıurfa ilinde, yenilenebilir enerji kaynağı 

olan güneş enerjisinin kullanımı ve yaygınlaştırılmasına ilişkin çaba gösterilmesi, güneş pillerinin 
desteklenmesi, 
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• Atık su arıtma tesisi bulunmayan OSB alanında söz konusu tesisin yapılması ve faal 
olarak çalıştırılamayan tesislerin faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

• Baraj havzası içerisinde 1 km’lik mesafe içerisinde hiçbir sanayi kuruluşuna izin 
verilmemesi, 

• Harran Ovası’nın korunması ve sürdürülebilir kullanımı için özel bir yönetim planının 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

 
İZMİR  
 
Küçük Menderes Nehri’nin Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Tire, Bayındır, Torbalı ve Selçuk 

ilçelerinin evsel atık suları, endüstriyel atık sular ve tarımsal kirleticiler nedeniyle kirlendiği, 
ayrıca kuraklık ve aşırı yer altı suyu çekimleri nedeniyle nehrin kendi kendini temizleme 
kapasitesinin azaldığı,  

 
Bakırçay Nehri havzasındaki en önemli kirlilik kaynağının, Soma ilçesinde yer alan kömür 

yıkama tesisleri ile Soma Termik Santrali olduğu ve nehrin SKKY’ye göre IV. sınıf su kalitesine 
sahip olduğu,  

 
İzmir Büyükşehir Belediye sınırları dışında; Kiraz ve Selçuk belediyelerinde atık su arıtma 

tesisinin (AAT) mevcut olduğu, Selçuk’taki AAT’nin doğal arıtma yaptığı, Kiraz’daki geleneksel 
AAT’nin ise çalıştırılmadığı, havzada Beydağ, Tire, Bayındır, Torbalı, Ödemiş evsel atık su arıtma 
tesislerinin bulunmadığı,  

 
Aliağa OSB Evsel AAT, Tire OSB Evsel AAT, Atatürk OSB (Çiğli) Endüstriyel AAT ve 

Menemen Deri Serbest Bölgesi Endüstriyel AAT’nin faaliyette olduğu, Kemalpaşa OSB AAT’nin 
13/05/2009 tarihinde, Aliağa OSB Endüstriyel AAT’nin 15/01/2009 tarihinde işletmeye alınacağı, 

 
Küçük Menderes havzasında yer alan çeşitli sektörlerden toplam 538 işletmenin 255 

tanesinde proses atık suyu oluştuğu, bunların tamamına yakınında atık su arıtma tesisi bulunduğu, 
proses atık suyu olmayan tesislerden evsel atık su deşarjı yapıldığı,  

 
İzmir metropol alan sınırları dışında kalan ilçelerde, düzensiz depolama yapıldığı, ayrıca atık 

su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının miktarı ve depolanması ile ilgili sorunlar 
yaşandığı, 

 
İlde tehlikeli atıklar için düzenli depolama tesisi bulunmadığı ve bertaraf tesislerinin de 

yeterli kapasitede olmadığı, tıbbi atıklar ile ilgili olarak, ayrı toplama faaliyetinin büyükşehir 
sınırları içerisinde devam ettiği, 

 
Küçük Menderes Nehri havzasında kullanılan aşırı kimyasal ilaç ve gübre atıklarının nehri 

kirlettiği,  
 
Balık çiftliklerinin daha çok Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde yoğunlaştığı ve uygun 

yerlerde yapılanmayan tesislerin kirliliğe neden olduğu, 
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İzmir Körfezi’nde yürütülen temizleme çalışmaları kapsamında deniz dip çamurunda düzelme 
olmadığı, çözüm için sirkülasyonun sağlanması gerektiği, 

 
İzmir ili, Bergama ilçesi sınırları içerisinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen 

“Altın Madeni” faaliyeti açık ocak ve yer altı işletmesi olarak çalışmakta iken, halen açık ocak 
rezervinin bitmesi nedeni ile yer altı ocaklarından ve Balıkesir Havran’dan sağlanan cevherler 
işlenerek altın madeni elde edildiği, bu faaliyet esnasında cevher işleme sonucu açığa çıkan 
atıkların, atık barajında muhafaza edilmediği, 

 
Efem Çukuru’nda planlanan altın madeni faaliyetinin havzaları kirleterek, mevcut ve 

potansiyel içme suyu kaynakları için tehdit oluşturduğu, 
 
Aliağa ilçesine kurulması planlanan termik santralle ilgili endişeler olduğu,  
 
Orman yangınları ile büyük oranda mücadele edildiği halde 2008’de 67 adet orman yangının 

çıktığı ve 1 588 ha’lık alanın yandığı,  
 
Büyük sahalar işgal eden golf sahalarının su ihtiyacının fazla olduğu, bu sahalarda aşırı su 

tüketildiği,   
 
Yoğun kara trafiğinin gürültü kirliliğini arttırdığı,  
 
İlde yeterli miktarda hayvan barınağı bulunmadığı, 
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ve İzmir ilinin de dâhil olduğu Manisa-

Kütahya-İzmir 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak Danıştay tarafından 
yürütmeyi durdurma kararı verildiği, bu nedenle özellikle imar açısından plansız alanlarda kalan 
faaliyet sahalarının ÇED Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmesinde sıkıntılar yaşandığı tespit 
edilmiştir.  

 
Çözüm Önerileri: 
• Var olan evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sağlıklı olarak işletilmesinin 

sağlanması, atık su arıtma tesisi olmayan belediyelerin ve işletmelerin arıtma tesislerini devreye 
alması, 

• Mevcut OSB kapasitesi dolmadan yeni sanayi parselleri ve OSB’lerin kurulmasının 
kısıtlanması, 

• İşletmelere verilen deşarj izinlerinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunundaki alıcı ortam 
ve deşarj standartları ile Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğindeki deşarj standartlarının farklı olması 
nedeniyle uygulamada sorunlar yaşanmasını önlemek için bu konuda kurumlara verilen görev 
tanımlarının ve yetki alanlarının kanun ve yönetmeliklerde net olarak ifade edilmesi, 

• 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre verilen idari para cezalarında kirlilik yükleri ve 
kapasitelerin dikkate alınması,  

• Arıtılmış atık suların sulama amacıyla kullanılabilmesine ilişkin olarak, uygulanabilecek 
teknoloji, proses seçimi, ilk yatırım ve işletme maliyetlerine yönelik araştırma çalışmalarının 
tamamlanması,  
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• Katı atık düzenli depolama tesislerinin ivedilikle tamamlanması, atık su arıtma 
tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak bu alanlara verilmesi imkânlarının 
araştırılması, tehlikeli atıkların ve tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanarak sağlıklı bir biçimde 
bertarafının sağlanması, atıklar ile ilgili olarak sektörel planların hazırlanması, 

• Bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımının önüne geçilmesi,  
• Balık çiftliklerinin ÇOB tarafından tüm paydaşların katılımıyla belirlenen yerlere 

taşınmalarının ve denetlenmelerinin sağlanması,  
• İzmir Körfezi dip çamurunda iyileşme olması için sirkülâsyonun sağlanması, 
• Madencilik sektöründe, yıllık 5 000 m3’ün altında olduğunda ÇED Yönetmeliği kapsamı 

dışında değerlendirilen mermer üretiminin yönetmelik kapsamı içerisinde yer alması, 
• Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yürütülmekte olan cevher işleme faaliyetleri 

sonucunda çıkan atıkların atık barajında depolanmasının sağlanması,  
• Efem Çukuru’nda yapılması planlanan altın çıkarılması faaliyetleri ile Aliağa’da 

planlanan termik santralin çevresel etkilerinin tüm paydaşların katılımıyla sağlıklı olarak 
irdelenmesinin sağlanması,  

• Aliağa Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak, bölgede, sürekli on-line ölçme izleme sisteminin 
kurulması, yasal izinlerini tamamlamamış (emisyon izni vb.) olan tesislerin kapasite artışı veya 
ilave faaliyet yatırımları ile ilgili ÇED başvurularının değerlendirilmemesi, yenilenebilir enerji ve 
alternatif su kaynakları ile ilgili yatırımlara teşvik ve öncelik verilmesi, demir-çelik işletmeleri 
sahalarında depolanan; tehlikeli atık niteliğindeki baca tozuyla karışık cüruflar ile ayrı depolanan 
cürufların nihai bertarafına ilişkin belirlenen alanların değerlendirilmesi, bu konudaki çalışmaların 
hızlandırılması,  

• Çevresel Risk Kurulunun oluşturularak, çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasının 
sağlanması,  

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş ve rüzgar enerjisi konusunda halkın 
bilinçlendirilerek yatırımların teşvik edilmesi, termal enerji ile ilgili olarak da çalışmaların 
arttırılması,  

• Su kaynaklarının kısıtlı olması nedeni ile Çeşme ilçesinde golf tesislerinin kurulmasına 
izin verilmemesi, 

• Trafikten kaynaklanan gürültü kirliliğinin azaltılması ve bunun için de deniz ulaşımının 
ön plana çıkarılması imkânlarının araştırılması, 

• İlçelerde hayvan barınakları kurulması gerekmektedir. 
 

AYDIN 
 
Aydın ilinde birinci öncelikli sorunun Büyük Menderes (BM) Nehri’ndeki su kirliliği olduğu; 

nehrin, yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atık sular, tarım ve tarıma dayalı sanayi nedeniyle 
kirlendiği, BM Aydın sınırları içerisinden denize ulaştığından, üst havzada oluşan kirlilikten en 
fazla etkilen ilin Aydın olduğu,  

 
Aydın’da iki adet organize sanayi bölgesinin bulunduğu, bunlardan Umurlu Sanayi 

Bölgesi’nde atık su arıtma tesisinin yetersiz olduğu, ASTİM organize sanayi bölgesinde ise arıtma 
tesisinin bulunmadığı, zeytinyağı fabrikalarından kaynaklanan karasuların giderilmesinde 
kullanılan buharlaştırma lagünlerinin yeterli performans sağlayamadığı, BM havzasında yer alan 
57 ilçe ve 156 belediyeden sadece Denizli ve Uşak merkez belediyeleri ile Aydın’a bağlı               



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 326 -

7 belediyenin evsel atık su arıtma tesisinin olduğu, jeotermal enerji ile elektrik üretiminde 
kullanılan bor içeren jeotermal suların kullanıldıktan sonra ovaya, oradan da BM nehrine karıştığı, 

 
Yaz ayları boyunca tarımsal ve diğer kullanımlar nedeniyle BM nehrinden Bafa Gölü’ne su 

girdisinin azaldığı, bu suların yoğun tarımsal aktiviteler ve tarıma dayalı sanayi nedeniyle yüksek 
miktarda organik madde içerdiği, göl ekosistemine ulaşan organik maddenin burada biyolojik 
olarak bozulması sırasında göldeki oksijen miktarının hızla düştüğü ve balık ölümleri olduğu, BM 
nehri üzerine yapılan bir şişme regülatör ile BM yatağındaki suların nispeten iyi kalitede olduğu 
yağışlı dönemlerde Bafa Gölü’ne su takviyesi yapılarak su seviyesinin ayarlanmasına, böylelikle 
balık ölümlerinin önlenmesine çalışıldığı, 

 
Arıtma tesislerinde yaşanan arızalar, kaçak deşarjlar, sızdırmalı foseptikler, ayrıca tarımsal 

aktiviteler ve düzensiz depolamalar nedeni ile yer altı sularının kirlendiği,  
 
Aydın ilinde Merkez ve Didim belediyeleri olmak üzere 2 adet katı atık düzenli depolama 

tesisi olduğu, Aydın Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine birlik üyesi diğer belediyeler ile 
köylerde oluşan katı atıkların getirilmediği, Aydın’ın doğu bölgesinde yer alan belediyeler 
tarafından da birlik oluşturulduğu ancak düzenli katı atık depolama tesisi için yer seçimi 
yapılamadığı,  

 
Hava kirliliği bakımından Aydın ilinin 2. derecede (az kirli) kirli iller arasında yer aldığı, 

ancak ilde ısınmada halen fosil yakıtların kullanılması sebebi ile kış aylarında özellikle 
kaloriferlerin ilk yakılma saatlerinde sınır değerlerin zaman zaman aşıldığı,  

 
Aydın’da gürültü kirliliğinin önemli boyutta olduğu, özellikle turistik bölgelerde müzikli 

eğlence yerlerinin birbirlerine çok yakın mesafelerde ve iyi planlanmadan ruhsatlandırılmış olması 
nedeniyle gürültü kirliliğinin ciddi bir çevre sorunu olarak ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 

 
Çözüm Önerileri: 
 
• Mevcut evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sağlıklı biçimde işletilmesi, bu 

kapsamda elektrik fiyatlarının düşürülmesi vb. ekonomik araçların, ayrıca sıkı bir atık su izleme-
denetleme mekanizmasının devreye sokulması, 

• Atık su altyapı sistemlerini henüz işletmeye almamış olan belediyeler ile organize sanayi 
bölgesi müdürlüklerinin, kendilerine kanunla verilen sürelerde atık su altyapı sistemlerini faaliyete 
geçirmeleri,  

• Zeytinyağı, sebze meyve işleme tesisleri ile mandıraların atık su arıtma tesislerinin 
verimini arttıracak yöntemleri devreye sokmaları, 

• Tarımda modern sulama sistemlerine geçilmesi, kontrollü gübre ve ilaç kullanılması, bu 
kapsamda, kullanılacak gübre ve ilaç miktarının toprak analizi yapılarak belirlenmesi, ayrıca gübre 
ve ilaç satışlarının reçeteye bağlanması, 

• İşletmede olan düzenli katı atık depolama tesislerinin birlik üyesi belediyelerce 
kullanılmaya başlanması, diğer belediyelerin katı atık bertaraf tesislerini ivedilikle kurup, 
işletmeye almaları için gerekli yer ve tesis alternatiflerinin değerlendirilmesi,  

• Jeotermal tesislerde kullanılan suların kullanıldıktan sonra arıtılarak alındıkları derinliğe 
ve formasyona re-enjekte edilmeleri, 
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• Arazi fiyatlarının yüksek olduğu Kuşadası, Didim gibi bölgelerde çarpık yapılaşma ve 
rantın getirdiği yeşil alan tahribinin önüne geçilmesi; ağaçlandırma çalışmaları yapılırken, fundalık 
ve çalılıklar yerine meyveli ağaçların ekilmesinin teşvik edilmesi, 

• Kirlilik ile ilgili denetimlerin etkinleştirilmesi gerekmektedir. 
   
MUĞLA 
  
İlde maden işletmelerinin çevre koruma tedbirleri almadan faaliyete geçtiği, faaliyetini 

tamamlayan tesislerin iyileştirme yapmadan sahayı terk ettiği, bunların da doğa tahribine,  
tozlanma, gürültü ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olduğu, 

 
İldeki altyapısını tamamlamamış bazı turistik tesislerin doğa tahribi, görüntü, gürültü ve diğer 

çevre kirliliğine neden olduğu,  
 
Plansız, düzensiz ve kimi yerlerde aşırı yoğun bulunan balık çiftliklerinin deniz ve 

akarsularda su ve görüntü kirliliği oluşturduğu, balık çiftliklerinin tekne seferleri ve dalışlara engel 
olduğu, balık çiftlikleriyle ilgili birden fazla bakanlığın söz sahibi olduğu, alabalık çiftlikleri 
nedeniyle iç su kaynaklarının da organik olarak kirletildiği, sulama kanallarında yosunlaşma 
oluştuğu, 

 
Zeytin işletme tesislerinin arıtma tesislerini kurmaması ya da uygun olmayan arıtma 

yöntemini kullanması sonucu oluşan atık suyun alıcı ortama verilmesinin su kalitesini olumsuz 
yönde etkilediği, gübre olarak kullanılabilecek zeytin karasuyunun da değerlendirilemediği, 

 
Yeniköy Termik Santralinin baca gazı desülfürizasyon ünitesi olmadığı için hava kirliliği 

yarattığı,  
 
İldeki termik santrallerin kirlilik ölçümlerinin ve denetimlerinin etkin olarak yapılması için 

yeterli sayıda ölçüm reseptörünün bulunmadığı,  
 
Çevre düzeni planlarının sürekli yargıdan geri dönmesinin uygulamada ciddi sıkıntılar 

yarattığı, 
 
Hayvan barınakları için hazineden yer tahsisi yapılamadığı, 
 
Aşırı ve yoğun yerleşimin olduğu turistik yörelerde sitelerin kuyulardan kaçak su kullandığı 

tespit edilmiştir.  
 
Çözüm Önerileri: 
 
• İldeki altyapı faaliyetlerinin tamamlanması, yakma ve geri kazanım tesislerinin devreye 

sokulması ve bu konuda AB fonlarından yararlanılması, 
• Denizlerin havadan insansız uçaklarla veya uydu aracılığıyla gözlenmesi suretiyle 

çevresel risklerin önüne geçilmesi, 
• Hava kirliliğinin önlenmesi için doğalgaz ve yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının 

kullanımının yaygınlaştırılması, 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 328 -

• Mermercilik faaliyetleri sonucu meydana gelen çamur ve molozların termik santrallerde 
ve yol yapımında stabilize malzeme gibi yeniden kullanımının sağlanması, 

• Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy 
ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ gereğince ötrofikasyon riski yüksek olan 
hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanlarının dışına taşınarak 2008 yılı içerisinde ilgili 
kurum ve kuruluş temsilcilerince belirlenen potansiyel alanlarda yapılandırılması, 

• Çevre düzeni planlarının ilgili tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde katılımcı 
bir şekilde yapılması,  

• Kirlilik ile ilgili ölçüm ve denetimlerin etkinleştirilmesi gerekmektedir. 
 

ÇANAKKALE 
  
Çanakkale’de özellikle kış aylarında, kömürle ısınmaya bağlı olarak bilinçsiz yakıt kullanımı 

ve kalorifer kazanlarının tekniğine uygun olarak yakılmaması nedeniyle hava kirliliği sorununun 
yaşandığı,  

 
Yüksek rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olan ilde, bu enerji potansiyelinin yeterince 

kullanılmadığı, 
 
Marmara Denizi’nde oluşan zararlı organik madde birikiminin özellikle İstanbul kıyıları, 

İzmit, Gemlik ve Bandırma körfezlerinden kaynaklandığı, 
 
Çanakkale Boğazı’nda üst akıntı yönünün Marmara’dan Ege Denizi’ne doğru olduğu, 

dolayısı ile Marmara Denizi’ndeki kirlilik yükünden Çanakkale Boğazı’nın etkilendiği, Çanakkale 
Boğazı’ndan geçen gemilerin balast ve sintine atıklarının deniz kirliliğine neden olduğu, 

 
Çanakkale kıyı şeridi ve özellikle Çanakkale Boğazı’nda olası deniz kazaları sonucunda 

meydana gelecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalarda valilik 
olanaklarının yetersiz kaldığı, 

  
Çanakkale ili sınırları içerisindeki birçok yerleşim merkezinin evsel atık sularının doğrudan 

veya dolaylı olarak alıcı su ortama verildiği, bazı belediyelerin ve sanayi işletmelerinin atık su 
arıtma tesisinin bulunmadığı, bu nedenle su kaynaklarının kirlilik tehdidi altında kaldığı,  

 
Sit alanlarının fazlalığı, milli parkın bulunuşu nedeniyle yeni çöp deponi sahalarının tespiti 

için yapılan çalışmalarda yer seçimi sorunlarının yaşandığı, 
  
Çanakkale ili merkez ilçede toplanan katı atıkların vahşi olarak depolandığı, 
  
Kaymakamlıklarca seçilen köylere ait katı atıkların düzenli toplanması, taşınması ve en yakın 

belediyeye ait katı atık depolama tesisinde bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarda  iş termin 
planlarında belirtilen sürelere uyulamadığı,  

 
ÇED Yönetmeliğinin uygulanamadığı, su havzalarının korunması ile ilgili yasal sorunların 

olduğu, ilçenin içme suyu kaynaklarının maden arama sahaları içerisinde olduğu, bu durumun su 
kaynaklarının temininde sorunlara neden olabildiği, 
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Çan Termik Santralinin partikül madde nedeniyle hava kirliliği oluşturduğu, termik santralde 

kullanılan kömürün büyük oranda atık olarak çevreye yayıldığı, kömür taşınması ve 
depolanmasının çevreyi olumsuz etkilediği, 

 
İlin içme ve sulama suyu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Kaz Dağları’ndaki maden arama 

izinlerinin su kaynakları için tehdit oluşturabileceği endişesinin yerel halkta huzursuzluk yarattığı, 
 
Çanakkale il merkezinde gürültü kaynağı olarak şehir trafiğinin ön plana çıktığı, karşılaşılan 

diğer önemli gürültü kaynaklarının açık ve kapalı eğlence yerleri ile sokak aralarında 
gerçekleştirilen düğünlerin olduğu tespit edilmiştir.   

  
Çözüm Önerileri: 
 
• Yerel yönetimlere çevre denetim birimlerini kurma zorunluluğunun getirilmesi, 
• Çevre ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan bütün mevzuatların taranması, 

kurumlar arası görev ve yetki karmaşasının giderilmesi ve Milli Çevre Politikası Kanununun 
çıkarılması, 

• Bölge referans laboratuarları ve gezici laboratuarlar tesis edilerek denetime ağırlık 
verilmesi, çevre denetleme kurulu ve çevre mahkemelerinin kurulmasının sağlanması,  

• Geri kazanım teknolojilerinin desteklenmesi, çevre yatırımı gerçekleştiren kamu ve özel 
işletmelerin enerji girdilerini azaltacak düzenlemelerin yapılması, 

• Doğal kaynaklar ve çevre sağlığını koruyan çevre düzeni planlarının ilgili tüm tarafların 
beklentilerini gerçekleştirecek biçimde, kaynakların etkin ve verimli kullanımını öngörerek, 
katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması, 

• Su kirliliği konusunda ileriye yönelik önlemlerin alınması, 
• Hava kirliliğinin önlenmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar ve jeotermal 

enerji potansiyelinin ve alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi,  
• Meteorolojik kayıtlar için Kaz Dağları’nda bir istasyon kurulması,  termik santralde 

oluşan atığın bertaraf edilmesi, 
• Kaz Dağları’nda doğal kaynak değerleri bakımından korunması gereken alanların tespit 

edilerek “milli park” gibi uygun koruma statülerinin kazandırılması veya mevcut milli park 
sınırlarının genişletilmesi imkânlarının araştırılması,  

• Kaz Dağları’nda yapılacak ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde doğal kaynakların ve 
kültürel değerlerinin korunmasına azami ölçüde özen gösterilmesi,  

• Evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış olan belediyelerin katı atık yönetim 
birlikleri kurmaları ve Kanunda belirtilen sürelere uygun olarak iş termin planlarını 
gerçekleştirmeleri, 

• Katı atık yönetiminin tüm ili kapsayacak şekilde ilgili tüm tarafların katılımı ile yeniden 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
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EDİRNE 
 
Ergene Nehri’nin SKKY’ne göre IV. sınıf (çok kirli) olduğu, ölçümü yapılan parametrelerden 

kimyasal oksijen ihtiyacının (KOİ) Yönetmelikteki sınır değerin 10 kat üstünde olduğu, bu haliyle 
nehrin bir atık kanalı niteliğinde aktığı, milli park statüsündeki Gala Gölü’nün, ayrıca Saroz 
Körfezi’nin kirlenme baskısı altında olduğu, 

 
Ergene Havzası’ndaki işletmelerin önemli bir bölümünün atık su arıtma tesisine sahip 

olmalarına rağmen sağlıklı olarak işletilemedikleri, 4 belediye hariç evsel atık suların bölgedeki 
yer üstü su kaynaklarına ve denize hiçbir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden deşarj edildiği, tüm 
belediyeler tarafından iş termin planlarının yapıldığı, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa ilçelerini kapsayan 
katı atık birliği (EDİKAB), Uzunköprü Belediyesi koordinatörlüğünde Meriç ilçesini kapsayan 
katı atık birliği (OREKAB) ve Keşan Belediyesi koordinatörlüğünde Enez, İpsala ilçelerini 
kapsayan katı atık birliğinin (GÜNEKAB) kurulduğu, ancak halen merkezde ve tüm ilçelerde 
vahşi depolama yapıldığı,  

 
Onaylı 1/100 000’lik Çevre Düzeni Planları üzerinde değişiklikler yapılmaya devam edilmesi 

ve 1/25 000’lik planların oluşturulamaması nedeniyle havzadaki belirsizliklerin sorun oluşturmaya 
devam ettiği,  

 
Ergene Nehri Meriç Nehri’ne karıştıktan sonra da yeterli seyrelmenin sağlanamadığı ve 

Meriç’ten yapılan sulamalarda sulama suyu kalitesinin düştüğü, suyun tarımsal kullanımında israf 
edilmemesi için borulu sulama sistemlerine geçilmesine ve işletmeye alınan tesislerin gövdelerinin 
yükseltilmesi ile depolama hacimlerinin arttırılmasına rağmen su kaynaklarının aşırı tüketiminin 
önüne geçilemediği, yörede evsel, endüstriyel ve tarımsal kullanımlarda yüzey suyu kaynaklarının 
kullanılamaması nedeniyle yer altı sularının aşırı tüketildiği, Ergene Havzası’nda yer alan içme 
suyu kuyularında amonyak, mangan, demir ve arsenik miktarlarının mevsimsel olarak limit 
değerlerin üzerinde olduğu, 

 
Edirne il sınırları içinde yer alan Meriç, Arda, Tunca nehirlerindeki taşkınlar nedeniyle ciddi 

kayıplar oluştuğu, taşkınların önlenmesinde barajların ve bunların işletilmesinin büyük rolü 
olduğu, Meriç Nehri üzerinde 15 adet, Arda ve Tunca nehirleri üzerinde 4’er adet baraj bulunduğu, 
baraj havzalarına ilişkin kontrolün %97’sinin Bulgaristan’da, %1’inin Yunanistan’da ve %2’sinin 
ise Türkiye’de olduğu, 

 
Erozyon nedeni ile gölet ve barajların ekonomik ömrünün kısaldığı, ayrıca birinci sınıf tarım 

toprakları üzerinde sanayi tesisleri kurulduğu,  
 
Doğal gaz inşaatı tamamlanamadığından hava kirliliğinin sürdüğü tespit edilmiştir.    
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Çözüm Önerileri: 
• 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planlarının bilimsel temellere dayandırılarak ve tüm 

paydaşların katılımıyla son şeklini alması, verimli ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, 1/25 000 
alt ölçekli, 1/5 000’lik nazım imar planları ve 1/1 000’lik imar uygulama planlarının ivedilikle 
hazırlanıp uygulanması,  

• Yörede yeni sanayi tesislerine izin verilmesi hususunun çevre sağlığı bakımından 
irdelenmesi, ayrıca mevcut tesislerin suyun yeniden kullanımını ve ileri arıtım tekniklerini 
kullanmalarının teşvik edilmesi, 

• Münferit evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri yerine merkezi atık su arıtma 
tesisleri kurulması imkanlarının araştırılması, bu kapsamda sanayi tesislerinin OSB’lerde 
toplanmalarının teşvik edilmesi,   

• Evsel atık su ve katı atık bertaraf tesislerinin ivedilikle yapılması için ilgili belediyelerin 
mali açıdan desteklenmesi, belediyelerin IPA fonları gibi mali araçlar hakkında 
bilgilendirilmelerinin sağlanması,  

• Var olan evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sürekli olarak çalıştırılması için 
belli oranda enerji indirimine gidilmesi gibi ekonomik araçların kullanılması, ayrıca denetim 
mekanizmasının sağlıklı olarak işletilmesi,  

• İçme ve kullanma suyu sağlayan yüzey ve yer altı suyu havzalarının koruma planları 
yapılarak etkin bir denetimle bunlara uyulması,  

• Bölgede sulamadan dönen suların yeniden kullanımı hususunda yürütülen çalışmalara 
hız kazandırılması,  

• Komşu üç ülkenin ortak yapacağı bir proje ile Edirne merkezde nehir yatağı 
kapasitesinin arttırılması, yaz ve kış seddelerinin uygun biçimde boyutlandırılması, ayrıca 
Bulgaristan ile baraj işletmelerinin Türkiye’yi taşkın zararından koruyacak biçimde işbirliği 
yapılması, 

• Baraj, gölet gibi su yapılarının erozyon nedeniyle dolmasını engellemek amacıyla 
havzalarında ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilmesi,  

• Tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanılmasının önlenmesi,  
• Doğal gaz kullanımının ivedilikle tamamlanması,  
• Kirlilik ile ilgili denetimlerin etkinleştirilmesi gerekmektedir. 
 
AFYONKARAHİSAR  
 
Akşehir ve Eber göllerinin, Afyonkarahisar İli’nin endüstriyel ve evsel atık sularını toplayan 

Akarçay Kapalı Havzası’nın toplayıcısı durumunda olduğu, ilde oluşan atık suların tamamının bu 
havzada toplandığı ve bahsi geçen göllerde yoğun kirlilik oluştuğu, 

 
Evsel atık suların, gıda, dinlenme ve konaklama tesislerinden kaynaklı atık suların, arıtma 

tesisi bulunmayan Afyonkarahisar OSB atık sularının, yetersiz kapasiteye sahip belediye arıtma 
tesisi sularının, şeker fabrikası ve jeotermal tesislerin atık sularının, mandıracılığın yaygın 
bulunduğu Bolvadin ilçesi kaynaklı peynir altı suları ile aynı ilçedeki alkoloid fabrikası kaynaklı 
atık suların, Eber Gölü’nün ana besleyicisi olan Akarçay’a deşarj edildiği, atık suların Akarçay ile 
Eber Gölü’ne ulaştığı ve gölün kirlenmesine neden olduğu, 
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Akarçay üzerinde sulama amacıyla yapılan bentlerin akarsuyun akışını olumsuz etkilediği, 
 
Gazlı Göl’deki yer altı su seviyesinin aşırı çekimler nedeni ile düştüğü buna bağlı olarak da 

göçüklerin oluştuğu,  
 
Vahşi depolama ve hayvancılık tesislerinden kaynaklanan koku ve sinek probleminin olduğu,  
 
Son yıllarda görülen kuraklık nedeniyle de göllerin su seviyesinde azalmalar olduğu tespit 

edilmiştir. 
 
Çözüm Önerileri: 
 
• İlin evsel ve endüstriyel atık sularının tamamının arıtılarak Akarçay’a deşarjının 

sağlanması, Akarçay havzasında yer alan yerleşim yerlerinin atık sularının birleştirilerek ortak 
arıtma tesislerinin yapılması, 

• Afyon OSB’nin atık su arıtma tesisinin yapılması, merkez arıtma tesisinin devamlı 
çalıştırılmasının temin edilmesi, Avşar Emaye Fabrikasının ileri arıtımı ve mevcut sistemin verimi 
konusunda çalışmalar yapılması, 

• Şeker fabrikası arıtma tesisinin modifiye edilmesi, Bolvadin ilçesinde mandıralar ve 
alkoloid fabrikası atık sularını arıtacak uygun arıtma ve geri kazanım tesislerinin yapılması, 

• Gazlı Göl yer altı suyunun aşırı ve bilinçsiz çekiminin önlenmesi amacı ile 
denetlemelerin etkinleştrilmesi, 

• Vahşi katı atık depolama tesislerinin, uygun alanlarda düzenli depolama tesislerine 
dönüştürülmesi, kaynağında ayrıştırma yapılması, 

• Kentlerde hayvan besiciliği, kesimhane ve mandıraların; oluşturduğu kirliliğin önlenmesi 
amacıyla, kurulacak hayvancılık organize sanayi bölgelerine taşınması ve burada oluşacak olan 
hayvan dışkılarının, tavuk çiftliklerinden oluşan dışkılar ile birlikte, biyoenerji üretiminde 
değerlendirilmesi, 

• İldeki mermer işletmelerinin çamurlarının, çimento fabrikalarında kullanılması,   
• Sulak Alan Acil Eylem Planı çerçevesinde belirlenen kuralların uygulanmasına özen 

gösterilmesi,  
• Arıtma tesisi mevcut olan firmaların düzenli kontrollerinin yapılması ve sorunlu olan 

tesislerde düzeltme veya proses modifikasyonu yapılması, kirlilik kaynaklarının düzenli kontrolü 
ve denetiminin yapılması, 

• Yönetmeliklerde tanımlanan re-enjeksiyon kuyularının yapılma standartlarının 
belirlenmesi, jeotermal atık suların uygun olarak arıtıldıktan sonra alındıkları derinliğe ve 
formasyona verilmelerinin sağlanması, re-enjeksiyon yapılamayacak atıklarla bulaşmış 
jeokimyasal akışkanların doğaya deşarj kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
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ISPARTA  
 
Eğirdir Belediyesi atık su arıtma tesisinin çalıştırılması sırasında maliyetlerin yüksek olması 

nedeni ile yarım kapasite ile çalıştırıldığı veya hiç çalıştırılamadığı,  
 
Arıtmadan çıkan atık suların Kovada Kanalı’na deşarj edildiği, atık suların kanal vasıtasıyla 

milli park olan Kovada Gölü’nü kirlettiği,  
 
Köprübaşı-Kırıntı köyleri arasındaki 20 km’lik Kovada Kanalı’nın bir atık kanalı haline 

geldiği, tabanda balçık oluştuğu ve ciddi bir koku probleminin olduğu, Kovada Kanalı’ndaki su 
kirliliğinden dolayı damlama sulama borularının tıkandığı, 

 
Antalya’nın içme suyu kaynağı olan Karacaören baraj göllerine ulaşan Isparta Çayı’nın, 

Isparta Belediyesi atık su arıtma tesisi atık suları ve deri işletmelerinden ve mermer 
işletmelerinden arıtılmadan gelen atık sular nedeni ile kirlendiği, 

 
Gül işletmelerinin sezonluk çalıştığı ve kirlilik parametrelerinin çok yüksek olduğu, 

işletmelerin atık su arıtma tesisi bulunmadığı,  
 
Gölde bulunan iki adanın sahile olan bağlantısının doldurularak adaların yarımadaya 

dönüştürüldüğü, bu nedenle göldeki sirkülasyonun engellendiği, 
 
Türkiye’nin en büyük ikinci içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü kenarında ve belediye 

sınırları içerisinde yer alan bazı mahallelerde kanalizasyon altyapısının yetersiz olduğu, bu 
durumun da gölün kirlenmesine neden olduğu, 

 
Eğirdir Gölü içme suyu havzası ve yerleşim bölgesi içinde kalan Yalvaç deri işletmelerinin 

atık sularının da arıtılmadan Gelendost Çayı’na deşarj edilmesi nedeniyle de Eğirdir Gölü’nün 
kirlendiği, 

 
Vahşi depolanan çöplerin, yağmur suları ile göle karışarak kirliliğe neden olduğu, Yalvaç 

Belediyesi atık su arıtma tesisinden çıkan atık suların gölü besleyen derelere deşarj edildiği,  
 
Kıyıya yakın kesimlerde yapılan sulamalar için kullanılan gübre ve ilaçların göle taşınmasıyla 

göl su kalitesinin olumsuz etkilendiği, gölde istilacı balıklar ve katil yosunların oluşmaya 
başladığı, 

 
Isparta-Konya karayolunun Eğirdir merkezinden geçmesinin gürültü kirliliğine neden olduğu, 

trafikten kaynaklanan egzoz gazlarının sıkıntı yarattığı tespit edilmiştir. 
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Çözüm Önerileri: 
• Eğirdir Merkez ilçesinde bazı mahallelerde kanalizasyon altyapı eksikliklerinin 

giderilmesi, Eğirdir Belediyesi’ne ait atık su arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması ve sürekli 
çalışır hale getirilmesi, 

• Eğirdir Gölü etrafındaki kaçak ve aşırı yapılaşmanın engellenmesi, 
• Meyvecilikte kullanılan sulama suyunun gölden kapalı boru sistemi ile Kırıntı köyüne 

kadar götürülmesi, 
• Kırıntı köyünü geçtikten sonra Eğirdir ve Bozova köylerinin atık sularını da alacak 

şekilde uygun bir yerde yeni bir atık su arıtma tesisi yapılması, tesisten enerji elde edilmesi ve 
arıtılmış suların sulamada kullanılması imkânlarının sağlanması, 

• Kovada Kanalı’nın kapalı sistem haline getirilmesi imkânlarının araştırılması, damla 
sulamaya ağırlık verilmesi,   

• Kovada Kanalı’nın sularının meyvecilikte kullanılıyor olmasının sağlıklı olup 
olmadığının incelenmesi, 

• Eğirdir Gölü, göl havzasında, özellikle kıyıya yakın kesimlerde yapılan sulamalar için 
kullanılan gübre ve ilaçların göle taşınmaması için gerekli tedbirlerin alınması, 

• Isparta-Konya karayolunun Eğirdir merkezinden geçmesi nedeniyle yeni bir yol 
yapılması alternatiflerinin değerlendirilmesi, 

• Eğirdir merkez bölgesinde, yağmur sularının ayrık sistemle toplanarak direkt göle 
akıtılması imkânlarının araştırılması, 

• Eğirdir Gölü’ndeki dolgunun açılarak sirkülasyonun eski haline getirilmesi ve adalara 
ulaşımın köprü vasıtası ile sağlanması,  gölün korunması için sağlıklı bir göl yönetim planı 
oluşturularak uygulanması, bunun için göl havzasında yer alan tüm belediye ve yerleşim yerlerinin 
birlikteliğinin sağlanması gerekmektedir.  
 

DENİZLİ 
 
Menderes Nehri’nin kirliliğine neden olan başlıca kirletici kaynakların, sanayileşme ve 

şehirleşme sonucunda oluşan sanayi ve evsel atıklar ile kısmen bilinçsiz kullanılan tarımsal gübre 
ve ilaçlardan kaynaklanan kirlilik olduğu, 

 
Küresel ısınma ve azalan yağışlar nedeniyle şehrin ana su kaynaklarını oluşturan Gökpınar 

kaptajı ile Derindere kaptajlarının debilerinde azalma olduğu, 
 
İller Bankası’nca yapılan kollektör hatları dışında şehir merkezinde standartlara uygun 

kanalizasyon sistemi bulunmadığı, 
 
Pamukkale ÖÇK bölgesinde şu an itibari ile termal suların kullanımdan sonra reenjekte 

edilerek kaynağın beslenmesinin yapılmadığı, 
 
İldeki hava kirliliğinin yoğun yaşanmasının başlıca sebebinin şehrin coğrafi konumu olduğu 

ve trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin kent merkezinde sabah ve akşam saatlerinde yoğun 
olarak yaşandığı ve ilde CO2 ölçüm cihazı bulunmadığı, 

 
Katı atık depolama alanının zaman içinde yetersiz kalacağı tespit edilmiştir. 
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Çözüm Önerileri: 
• Büyük Menderes ve Gediz havzalarının tek bir havza yönetim planı kapsamında 

yönetilmesi ve üniversitelerden destek alınması, 
• Büyük Menderes Nehri havza koruma çalışmalarına hız kazandırılması, 
• Büyük Menderes Nehri Havzasında yer alan illerin mahalli çevre kurullarında, nehrin 

yoğun kirliliği göz önüne alınarak mevcut deşarj standartlarının alt limitlere çekilmesi, 
• Acıgöl’ün doğal dengesinin korunabilmesi için gölden alınan su miktarının sürekli 

kontrol altında tutulması, gölde faaliyet gösteren işletmelerin sürekli denetlenmesi, 
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatı tarafından havza bazında çiftçi eğitim 

programları uygulanarak kimyasal ilaç ve gübre kullanımının denetim altına alınması, 
• Tarımsal sulamada damlama sulama sistemlerinin uygulamasının yaygınlaştırılması, 
• Su havzalarında gerçekleştirilecek madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak Maden 

Kanununda, Çevre Kanunu da dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması, 
• Çevre düzeni planının bir an önce yürürlüğe girerek, plansız kentleşme ve 

sanayileşmenin önüne geçilmesi, 
• Mevcut OSB kapasitesi dolmadan yeni sanayi parselleri ve OSB’lerin kurulmasının 

kısıtlanması ve sanayi yapılaşmasının dağınık planlanmasının önlenmesi,  
• İşletmelere verilen deşarj izinlerine ilişkin olarak Su Ürünleri Kanunundaki alıcı ortam 

ve deşarj standartları ile Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki deşarj standartlarındaki farklılığın 
giderilmesi, 

• Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki deşarj standardının, sulama suyu kalitesini esas 
alacak biçimde yenilenmesi, 

• Vidanjörlerle çekilen foseptiklerin doğrudan alıcı ortama boşaltılmasının engellenmesi, 
mevcut arıtma tesislerine taşınarak arıtılmalarının sağlanması, 

• ÇED Yönetmeliğinin 15. maddesi uyarınca kapasite artışında bulunan faaliyetler ile ilgili 
düzenlemelerin tekrar irdelenmesi, 

• Madencilik sektörü de dahil olmak üzere kapasitesine bakılmaksızın bu tür faaliyetlerin 
yönetmelik kapsamı içerisinde yeralması, çevresel açıdan değerlendirilmesi, 

• Kentin su sıkıntısı yaşamaması için DSİ tarafından planlanan Akbaş Barajı’nın içme 
suyu kaynağı olarak Denizli Belediyesi’ne tahsis edilmesi sürecinin hızlandırılması, 

• Kanalizasyon sisteminin acilen yenilenmesi, 
• Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerleşimlerin (köyler, belediyeler) kanalizasyon 

sistemleri ile eş zamanlı olarak atık su arıtma tesislerini inşa etmeleri, önce kanalizasyon sonra 
arıtma uygulamasından vazgeçilmesi, atık su arıtma tesisleri tamamlanmadan kanalizasyon 
şebekelerinin kullanıma açılmaması, 

• Jeotermal suların kullanıldıktan sonra arıtılarak alındıkları derinliğe ve formasyona 
reenjekte edilmesi ve reenjeksiyonun yanında Pamukkale, Karahayıt, Yenicekent, Sarayköy 
(Tekke) ve termal suyun bulunduğu diğer alanlarda tek elden termal su dağıtımının yapılması, bu 
konudaki projelerin yatırım aşamasında desteklenmesi,  

• Denizli ilinde; hava ve gürültü kirliğinin önüne geçilmesinde önemli bir husus olan toplu 
taşımanın yaygınlaştırılması ve raylı sistemlerin geliştirilmesi yönünde çevre duyarlı ulaşıma 
yönelik önlemler alınması, söz konusu önlemlerin çevre düzeni planı ve imar planları ile eşgüdüm 
içinde yürütülmesi, 

• İlde ikinci bir katı atık deponi alanı oluşturulması, 
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• Birlik modeli oluşturarak katı atık düzenli deponi alanı çalışmalarını başlatan 
belediyelerin maddi olarak yatırım aşamasında desteklenmesi,  

• Doğal gaz kullanımının yanı sıra, jeotermal kaynaklar bakımından zengin olan Denizli 
ilinde jeotermal enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması, “Güneş Enerjisi”ne yönelik 
gerçekleştirilen faaliyetlerin zenginleştirilmesi gerekmektedir.   
 

UŞAK   
  
Uşak ilinde temel sorununun endüstriyel ve evsel atık su deşarjlarından kaynakladığı, bu 

deşarjların nihai ortamlarının Büyük Menderes ve Gediz akarsuları olduğu, 
 
Ayrıca evsel atık su deşarjı yapan 6 ilçe (merkez ilçe dâhil), 16 belde, 57 köy olduğu,  
 
Gediz Havzası dâhilinde ise; asıl kirlilik kaynağının yakın zamana kadar Uşak ili organize 

sanayi bölgesindeki işletmelerin atık suları olduğu,  
 
İlin bir diğer çevresel sorununun katı atıkların bertarafına yönelik olduğu, il genelinde evsel 

katı atıkların vahşi olarak depolandığı, tıbbi atıklar içinse düzenli depolama tesisinin ÇED Olumlu 
kararının henüz çıkmamış olması nedeniyle beklendiği, 

 
Mevcut arıtma tesislerinin yüksek enerji giderinden dolayı çalıştırılamadığı, bu durumun 

arıtma tesisi giderleri ve vergi artışlarına yol açarak yatırımların azalmasına ve ildeki birçok 
işletmenin kapanmasına neden olduğu, sonuç olarak arıtma tesisine yapılan yatırımın da halk 
tarafından gereksiz olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir.  

 
Çözüm Önerileri: 
• Akarsuların havza bazında değerlendirilmesi ve bu akarsulara kıyısı olan illerin birlikte 

hareket ederek koruma-kullanma dengesi ilkesini gözeten tedbirlerin alınması,  
• Atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin azaltılması için gerekli ekonomik araçların 

devreye sokulması, su kalitesinin sağlıklı bir biçimde ölçülebilmesi için su havzalarında yer alan 
illerden en az birinde akredite olmuş bir laboratuarın kurulması, 

• Uşak ilindeki deri sanayi atık sularının ön arıtımdan geçirilmesi ve diğer atık sularla aynı 
kaliteye getirilerek arıtma tesisine verilmesi, 

• Köyler ve diğer küçük yerleşim yerlerinden gelen atık suların sızdırmalı foseptik 
çukurları veya küçük çapta bitkisel arıtım metotları ile bertarafının değerlendirilmesi, 

• İlde tıbbi katı atık bertarafı yerine çok daha fazla miktarda üretilen evsel katı atıkların 
bertarafına öncelik verilmesi, katı atıkların düzenli depolama yöntemiyle bertarafı sürecinde metan 
gazı üretilerek enerji elde edilmesi, 

• Kentsel yaşam kalitesini etkileyen akarsular için gürültü ve görüntü kirliliğini önleyecek 
uygulamalar geliştirilmesi, 

• Belediyeler tarafından tahsil edilen tüm gelirlerin belirli bir kısmının arıtma tesislerinin 
elektrik giderleri için ayrılması gerekmektedir. 
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7. ÖNERİLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKALARI   
    İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  

  
7.1 Toprak 
 
Toprak kaynaklarının mümkün olduğunca korunması, kullanımı ve sürdürülebilir yönetiminin 

sağlanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, arazi ve doğal kaynaklarla ilgili planlama, 
uygulama, değerlendirme, kontrol, izleme ve eşgüdüm mekanizmaları güçlendirilmeli; tarım ve 
orman arazilerinin amaç dışı kullanımı engellenmeli; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve 
çayır/mera ıslahı için gerekli finansman sağlanmalıdır.  

 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İlgili Öneriler 
• 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun etkin bir şekilde 

uygulanması sağlanmalı ve bu amaçla gereken mali kaynak sağlanmalıdır. 
• Toprak varlığı ve arazi kaynaklarının korunarak verimli kılınması için, tarım, sanayi, 

enerji, ulaştırma, turizm, yerleşme ve benzeri amaçlarla arazi kullanımını belirleyen ve esasen 
Kanunun da öngördüğü ülkesel ölçekli Arazi Kullanım Planlaması ivedilikle hazırlanmalıdır. 
Kanunun 10. maddesinin öngördüğü doğrultuda Çevre Düzeni Planları dâhil tüm fiziki 
planlamalar Arazi Kullanım Planlarıyla uyumlu hale getirilmelidir. 

• Ülke toprak ve arazi kaynaklarının daha fazla yitirilmemesi ve bozulmaması için, 
Kanunla da öngörülen arazi sınıflamaları oluşturulmalı, bu kapsamda ve ülkesel ölçekte “mutlak 
tarım, özel ürün, dikili tarım ve marjinal tarım arazisi” saptama ve tanımlamaları yapılmalı ve 
erozyona duyarlı alanlar ile mutlaka korunması gereken büyük ovaların belirlenmesi çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir. 

 
Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile İlgili Öneriler 
• Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak, Toprak Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve 
uygulanamayan hükümlerin işlerlik kazanması amacıyla Yönetmelik revize edilmelidir.  

• Çevre ve Orman Bakanlığının, alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, 
kirliliğin giderilmesi, arıtma çamurlarının ve kompostun toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin 
alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde ortaya koyma amacıyla 
çıkardığı “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” her ne kadar toprak kaynakları potansiyelinin 
her türlü kullanım amacıyla korunmasını hedeflese de, özellikle arıtma çamurlarının tarımda 
kullanılması konusuyla ilgilidir ve uygulamada pek çok sorunun yaşandığı, güçlüklerle 
karşılaşıldığı bilinmektedir.  Toprak kirliliği kontrolünün, sadece arıtma çamurları üzerine olan 
düzenlemeler ile yapılamayacağı açıktır. Sadece arıtma çamuru ve kompost teriminin kullanılması 
yönetmeliği sınırlamaktadır. Bunun yerine, toprak yapısını bozmayacak şekilde toprağa girdi 
olarak giren her türlü madde için limit değer belirlenmesini ve toprak korunması için tedbirlerin 
alınmasını içeren kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

 
• Yönetmelikte toprakta takip edilmesi gereken ağır metaller için toplam üzerinden sınır 

değerler belirtilmiştir. Oysa toprakta toplam ağır metal değerinden çok bitki tarafından alınabilir 
ağır metal değerlerinin önemi vardır. Yönetmelik EK 1’de verilen ağır metal sınır değerleri olarak 
toplam değerlerin yanı sıra bitki tarafından alınabilir ağır metal miktarı da takip edilmelidir. 
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• Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin Tarımda Kullanılan Organik, 
Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin 
Üretimi, İthalatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmeliği, Organik Tarım Yönetmeliği ve 
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübre Yönetmeliği ile uyum içersinde olması gerekmektedir. 
Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik 
Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair 
Yönetmelikte sadece ağır metal sınır değerleri belirtilmektedir ve bu sınır değerler Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile uyuşmamaktadır. Ayrıca Tarımda Kullanılan Kimyevi 
Gübrelere Dair Yönetmelikte hiçbir sınır değer bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen üç 
yönetmeliğin ortak bir çalışma sonucunda uyumlaştırılması gerekmektedir. 
 

• Kirlilik, bir elementin herhangi bir yönetmelik, düzenleme veya standartta yer alan bir 
değerden yüksek olması anlamına gelmemelidir. Kirlilik insan aktiviteleri ile doğrudan ilişkili 
olarak toprak-hava-su koşullarında mevcut olan miktarın üzerinde elementsel derişimlerde 
meydana gelen artışlar olarak tanımlanmalıdır. Bu bağlamda, termik santral çevresinde bulunan 
toprakların santralden kaynaklı kirlenip kirlenmediği konusunda bölgenin jeolojik, jeomorfolojik 
ve petrografik yapısının da araştırılması ve buna göre karar verilmesi gerekmektedir.   

 
Toprak Kirliliğini Önlemek İçin Alınması Gerekli Önlemler 
• Toprak kirliliğinin ulusal düzeyde tespiti için envanter çalışması, belirlenen alanların 

kayıt edilmesi, izlenmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 
• AB’ye adaylık sürecinde bulunan ülkemizde toprak kaynaklarının korunmasına yönelik 

ulusal stratejik plan çalışmalarının zaman geçirmeksizin başlatılması gerekmektedir. 
• Toprak kirliliğinin tespiti, giderimi ve önlenmesi kapsamlarının genişletilmesi, uygulama 

ve yaptırımlarına ilişkin çalışmaların artırılması gerekmektedir. Kirlenmiş alanların belirlenmesi, 
kayıt altına alınması, incelenmesi, sınıflandırılması ve kirlenmiş sahaların, toprakların yeniden 
iyileştirilmesinde uygulanan metotlar ve teknikler konusunda ülkemiz için ulusal bir program 
oluşturulmalıdır. 

• Toprak kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde korunması, kullanımı ve sürdürülebilir 
yönetiminin sağlanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, arazi ve doğal kaynaklarla ilgili 
planlama, uygulama, değerlendirme, kontrol, izleme ve eşgüdüm mekanizmaları güçlendirilmeli; 
tarım ve orman arazilerinin amaç dışı kullanımı engellenmeli; ormanlaştırma, yeniden 
ormanlaştırma, erozyon kontrolü ve çayır/mera ıslahı için gerekli finansman sağlanmalıdır. Toprak 
kirliliğinin ulusal düzeyde tespiti için envanter çalışması oluşturulması, belirlenen alanların kayıt 
edilmesi, izlenmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. 

• Petrol boru hattı kazalarını önlemede, kaza durumunda uygulanacak acil durum 
planından kirlenmiş su ve toprak kaynaklarının nasıl arındırılabileceği veya bertaraf edilebileceği 
konularına kadar uzanan bir eylem planı hazırlanmalıdır. 

• Petrol kirliliğinin tanımlandığı, kirli toprakların arıtılmasında uygulanabilecek yöntem ve 
materyallerin belirlendiği bir kirlilik-kontrol yönetmeliği hazırlanmalıdır. 

• Dünyanın pekçok ülkesinde petrol ile kirlenmiş toprakların geri kazanımında kullanılan 
ve petrol vb. bulaşıcıların doğal biyolojik olaylarla parçalanması prensibine dayanan modern 
biyoremidasyon yöntemleri Türkiye koşullarına adapte edilmelidir. 

• Düşük kaliteli linyit kullanılmasından kaynaklanan toprak kirliliğinin önlenmesi 
amacıyla, enerji ve ısınmada kullanılan linyitlerin çevreyi en az kirletecek şekilde kullanımı için 
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yanma öncesi, yanma sırasında ve yanma sonrasındaki teknolojilerin incelenmesi, geliştirilmesi ve 
ülke koşullarına uyarlanması gerekmektedir.  

 
Çölleşme Konusunda Alınması Gereken Önlemler 
• Ülkemizde çölleşmenin geleceğimizi tehdit etmemesi için, öncelikle bütüncül yaklaşımla 

Ulusal Toprak Koruma ve Kullanma Politikası ile Ulusal Su Politikası'nın belirlenmesi, kuraklık 
ve taşkınlara karşı yönetim planları hazırlanması gerekmektedir. Politika belirlendikten sonra 
uygun yasal, kurumsal, teknik ve maddi araçlar devreye sokulmalıdır. 

• Sulu tarım alanlarında, havzaya yağan yağışlarla baraj, gölet, YAS seviyeleri ve akarsu 
akış debileri izlenerek sulama mevsimi başlangıcında, su miktarı belli olacağından, sulanacak alan 
miktarı, bitki verimi ve rekoltesinin yıllık tahmini mümkün olabilecek ve gelişen duruma göre de 
tedbirlerin alınması kolay olacaktır. Yer altı sularının tümüyle kullanımı yerine kontrollü 
kullanımı, sulu tarımın kurak yıllarda sigortası olabilir. Sulu tarımda su kaynaklarının azalması, 
sulanacak alanı sınırlayacağından seçilen bitki türü ve kısıtlı sulama, damla sulama sistemleri ile 
risk minimize edilebilecektir. 

• Kuraklığı önlemek için öncelikle zamansal ve konumsal olarak iklimsel verilere göre 
havzanın su kaynakları potansiyeli ve toprak-su bütçesi çıkartılarak, suyun ne kadarının toprakta 
kaldığı bilinmelidir. Bitki-su tüketimine ilişkin önemli toprak-su parametreleri fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik olarak bilinmeli ve ona göre planlama yapılmalıdır. Bu amaçla detaylı temel toprak 
etütleri kısa sürede ülke düzeyinde bitirilmelidir. Bu süreçte yağış miktarına göre eğilim analizleri 
yapılmalıdır. Miktar yanında yağışın şiddeti ve enerjisi de dikkate alınarak, yağışın erozyon 
oluşturma gücü, iklimsel erozyon tehlikesi belirlenmelidir. Toprak ve Su Koruma Stratejisi de 
bunlara bağlı olarak belirlenmelidir. 

• Türkiye topraklarının genel durumu, arazi kullanım kabiliyet sınıfları, yapılacak yeni 
haritalama çalışmalarıyla güncelleştirilmelidir. Toprak etütleri ve envanter çalışmaları sonucunda 
tespit edilen çoraklık, drenaj, taşlılık, erozyon vb. sorunların ülke topraklarında kapladığı alanların 
haritalanması gerekmektedir. 

• Mevcut bilimsel çalışmaların değerlendirildiği süreçte belirlenen strateji kapsamındaki 
somut önlemler, ekolojik havza-alt havza bazında yaşama geçirilmelidir.  

• Geçmişte önemli hizmetler veren ve kamu yönetiminde oluşan boşluk nedeniyle halen 
gereksinim duyulan Toprak Su Genel Müdürlüğü günün koşullarına uygun olarak bölge düzeyinde 
örgütlenerek yeniden kurulmalıdır. 

• Arazi kullanım planlamasının öncelikle yapılması gereklidir. Tarım alanlarının amaç dışı 
kullanımına izin verilmemelidir. 

• Erozyon riski yüksek olan, yetersiz toprak özelliklerine sahip, ıslaklık ve iklim şartları 
dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmamalı, bu tip arazilerin mera olarak 
ayrılması veya orman örtüsü altına alınması sağlanmalıdır. 

• Yanlış toprak işlenmesi, yanlış ekim ve sulama önlenmelidir.  
• Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlanmalıdır. 
• Çayır ve mera alanlarının tahribi önlenmeli ve mevcut alanlar geliştirilmelidir. 
• Su kaynaklarının kaybolması sonucu taban suyunun düşmesiyle toprak tuzlanması 

engellenmeli ve su kaynakları korunmalıdır. 
• Sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminde, toprak ve su korumalı tarım sistemlerine geçiş 

sağlanmalıdır. Toprak ve su koruma önlemleri ülke genelinde bir yöntem kullanılarak 
gerçekleştirilecektir. Bunun için, iklim, toprak, topoğrafya ve arazi kullanımı veri tabanlarını etkin 
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bir şekilde kullanabilen toprak erozyonu tahmin teknolojileri kullanılmalı, izin verilebilir toprak 
kayıpları tahmin edilmelidir. Bu tahminler, izin verilebilir kayıpları aştığında ise, tarımsal üretim 
havzalarında ya bitki deseni değişimleri ya da topoğrafya değişimleri (eğim uzunluklarının 
teraslama, çevirme kanalı gibi) toprak koruma yapıları ile gerçekleştirilmelidir.  

• Dikkatli planlanmış bir ürün ekim sistemi toprakların korunmasını ve kurak yıllarda suya 
daha az bağımlı bitkilerin ekilmesini sağlayabilir. Bu nedenle iklim, yağış ve sıcaklık değişmeleri 
verileri ışığında toprak ve bitki özellikleri de dikkate alınarak bitki deseni önerilmelidir. Ürün 
deseninin belirlenmesinde mikroklima bazında ekim ve hasat dönemlerinin değişimleri de dikkate 
alınmalıdır. Bu süreçte suya dayanıklı erkenci ve geçci çeşitlerin araştırılması ve adaptasyonuna 
yönelik araştırmalar bitirilmelidir.  

• Tarımsal üretimin azalmaması için, iklimsel afetlere karşı üreticinin korunması 
sağlanmalı, tarım sigortası uygulaması yaygınlaştırılarak etkin kullanımı sağlanmalıdır.  

• Organik gübre ve toprak düzenleyiciler Doğrudan Gelir Desteğindeki gübre desteği 
kapsamına alınarak her yıl gittikçe artan çoraklaşma sorununun çözümüne katkıda bulunulmalıdır. 

 
7.2 Su 
 
Su Yönetiminde Yasal ve Yönetsel Sorunların Çözümüne İlişkin Öneriler 
• Su kaynaklarının çeşitli kullanımlar için planlanmasını, kaynaktan kullanıcıya 

ulaştırılmasını ve kullanım amacına uygun olarak korunmasını içeren kapsamlı bir su yasası 
çıkarılmalıdır. 

• Suyla ilgili tek bir otorite oluşturularak yetki karmaşası giderilmelidir. Böylelikle çatışan 
ve çelişen uygulamalar nedeniyle ciddi bir zaman ve kapasite kaybı oluşmasının önüne 
geçilmelidir. 

• Nehir havzalarında su yönetiminin etkin olarak yapılabilmesi için, yönetim kolaylığı ile 
teknik ve ekonomik kapasitenin verimli kullanımını sağlayan, birden fazla havzanın aynı anda 
etkin olarak yönetimini temin eden  “birlik” modellerine geçilmelidir. 

• İlgili tüm tarafların katılımı ve gerekli altlıkların oluşturulmasıyla, etkin su havza 
yönetimi planları hazırlanıp uygulanmalıdır.  

• Türkiye’de su kaynaklarının sağlıklı biçimde planlanması ve denetimi için, kapsamlı bir 
su envanteri oluşturulmalıdır. Bu envanter su kaynaklarının özelliklerini ve bu özelliklere etki eden 
nüfus, arazi kullanımı, evsel ve endüstriyel yerleşimler, hassas alanlar gibi unsurların yer aldığı 
ayrıntılı bilgi ve verileri içermeli, bu bilgi ve veriler dijital ortamda yer almalı, uygun bir veri 
tabanı ile sorgulanabilmeli ve paylaşılabilmelidir.  

• Su eko sistemlerinde jeomorfolojik, biyolojik ve kimyasal göstergelerin izlendiği bir 
izleme programı oluşturulmalı, bu göstergelere dayanarak su kaynaklarının kullanım amaçlarına 
göre kalite hedefleri belirlenmelidir. 

• Biyolojik göstergelerin belirlenmesi ve izlenmesi için gerekli teknik altyapı 
oluşturulmalı, bu kapsamda üniversitelerle ortak çalışmalar desteklenmeli, ayrıca diğer ülkelerin 
konuyla ilgili deneyimlerinden yararlanmak üzere ortak projeler geliştirilmelidir.  

• Çevre Düzeni Planlarının sağlam bir envantere ve sağlam bilimsel temellere 
dayandırılması, böylelikle sağlıklı olarak uygulanması sağlanmalıdır.   

• Su havzalarında planlanan faaliyetlerin, su kaynaklarına olan kümülatif çevresel 
etkilerinin değerlendirilebilmesi için gerekli altyapı oluşturulmalıdır. Bu kapsamda, büyük 
yatırımların çevresel etkilerinin planlama aşamasında sağlıklı olarak değerlendirilmesi için, 
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Stratejik ÇED Yönetmeliğinin bir an önce yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır. Böylelikle planlanan 
büyük su projelerinin su havzalarında yapılacak diğer faaliyetlerin kümülatif etkileri nedeniyle 
zarar görmesi engellenmelidir.     

 
Yüzey Sularının Korunmasına İlişkin Öneriler 
• Faaliyetlerin işletmesi sırasında,  etkin izleme, raporlama ve denetleme sağlanarak yasal 

olmayan su çekimlerinin ve su ortamlarına atık deşarjlarının önüne geçilmelidir. Su kirliliğine 
neden olabilecek faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacına hizmet edecek bir denetleme 
birimi kurulmalıdır. 

• Atık su arıtma tesislerinin sağlıklı olarak işletilmesini sağlayacak ekonomik araçlar 
(elektrik maliyetlerinin düşürülmesi vb. teşvikler, cezalar vb.) devreye sokulmalıdır. Bu kapsamda 
KOSGEB’in teşvikleri arasına arıtma tesisleri ile ilgili teşviklerin de eklenmesi hususu 
değerlendirilmelidir. 

• Mevcut atık su arıtma tesislerinin verimli olarak çalışmasını sağlayacak rehabilitasyon 
çalışmaları başlatılmalı ve ivedilikle tamamlanmalıdır. Münferit arıtma tesisleri yerine toplu 
arıtmaların tercih edilmesi suretiyle arıtma verimi arttırılmalı, ayrıca arıtma masrafı 
düşürülmelidir. Bu kapsamda, münferit tesislerin OSB’lere taşınmaları özendirilmelidir. Ayrıca, 
evsel atık su altyapısı tamamlanmamış ya da eskimiş bölgelerde, atık suların yağmur sularından 
ayrı toplanması suretiyle arıtma verimi arttırılmalı ve arıtma masrafı düşürülmelidir.  

• Çevre altyapısı ile ilgili finansal destek sağlamak üzere belediyelerin AB İPA fonları ve 
benzeri kaynaklardan hibe ve kredi alma imkanları hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.  

• Susuz tekstil, şeker fabrikalarının atık suları ve peynir altı sularının değerlendirilmesi, 
zeytin karasularının bertarafı, evsel atık suların bertarafı gibi öncelikli konularda ülke koşullarına 
uygun üretim, arıtım ve yeniden kullanım teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi 
sağlanmalıdır.  

• Sulama faaliyetlerinde aşırı su kullanımı önlenmeli, tarımda gübre ve ilaç kullanımının 
bilinçli olarak yapılması sağlanmalıdır. Su tasarrufu sağlayan damlatma sulama gibi sulama 
teknolojilerine geçişi özendirmek için ucuz kredi verilmesi işlemlerine devam edilmeli, 
sulamaların birliklere devri tamamlanmalı ve arazi toplulaştırması çalışmalarına hız 
kazandırılmalıdır. 

• Yağmur suyu depolanması ve arıtılmış atık suların sulamada kullanılmasını sağlayacak 
teknolojilerin geliştirilmesi için AR-GE çalışmaları yapılmalıdır. 

• Jeotermal suların aşırı çekimi engellenmeli, ayrıca kullanıldıktan sonra uygun arıtımdan 
geçirilerek alındıkları derinliğe ve formasyona re-enjekte edilmelerine yönelik denetimler 
arttırılmalıdır. 

Yer Altı Sularının Korunmasına İlişkin Öneriler 
• Hidrojeolojik etüdler ivedilikle tamamlanmalı, yer altı suyu potansiyeli belirlenmelidir.  

Yüzey ve yer altı sularının birbirleri ile etkileşimleri tanımlanarak etkileşim halindeki kaynaklardan 
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birinin kullanılması ya da atık deşarjı alması durumunda diğerine olabilecek baskılar belirlenmeli ve 
yönetim kararları bu hususlar dikkate alınarak verilmelidir.    

• Kaçak kuyu açılmasının önlenmesi amacıyla etkin bir denetim sağlanmalı, su 
kaynaklarının yenilenme hızının düşük olduğu akiferlerde halk su tasarrufu sağlayacak 
uygulamalar konusunda bilinçlendirilmelidir.  

• Katı atık ve tehlikeli atık deponi alanlarının yer seçimleri ve işletmeleri sırasında yer altı 
suyunun kirlenme riski ve hassasiyeti dikkate alınmalıdır.  
 

Kıyıların ve Denizlerin Korunmasına İlişkin Öneriler 
• Havza yönetim planları kapsamında kara kökenli kirleticilerin azaltılması, deniz 

ulaşımından ve kazalarından kaynaklanan risklerin azaltılması, ayrıca balık çiftliklerinin ivedilikle 
yer seçimi yapılan potansiyel su ürünleri üretim alanlarına taşınması sağlanmalıdır. 

• Ülkemizin taraf olduğu denizcilikle ilgili uluslararası sözleşmeler iç hukuka 
aktarılmalıdır.  

• Deniz kazalarının etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Acil Eylem Planları ivedilikle 
tamamlanmalıdır. Bu kapsamda, İstinye Tersanesi alanının acil müdahale merkezi olarak 
konuşlandırılması sağlanmalıdır. Ayrıca, mevzuatta acil eylem planları ile kaza anında müdahaleyi 
yapacak idareler net olarak tanımlanmalıdır.  

• Kıyılarda bulunan limanların tamamının atık bertaraf tesisleri bakımından 
lisanslandırılması sağlanarak, limanlara atık alım tesisleri kurulmalı ve var olanların da koşulları 
iyileştirilmelidir. Ayrıca, atık alım tarifesinde bir düzenleme yapılarak sabit alım ücretine 
geçilmeli, böylelikle limanlara yanaşan gemilerden atık verip vermediklerine bakılmaksızın atık 
ücreti alınmalıdır.  

 
İçme Sularının Korunmasına İlişkin Öneriler 
• Şehir şebekelerindeki kayıp ve kaçakların önlenmesi, ayrıca evlerde su tasarrufuna 

ilişkin gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Bu kapsamda, şebekede aşırı basınç 
yükselmesinden dolayı meydana gelen su kayıplarının azaltılması için içme suyu dağıtımının 
uzaktan kumandalı vanalar, basınç regülatörleri, debimetreler, haberleşme cihazları ile sürekli ve 
anında denetlenebilir hale getirilmesi ve arıza, kaza, bakım ve onarım halinde şebekeye kısa 
zamanda müdahale edilmesi sağlanmalıdır.  

• Evlerde su tasarrufu sağlanması kapsamında, yeni yapılarda daha küçük hacimli 
sifonların kullanılmasına ilişkin düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.  

• Mevzuatta yapılacak düzenlemelerle eski binalarda belli bir periyotta sifon değişimi 
sağlanmalıdır. 

• Evlerde su tasarrufu sağlamak amacıyla, tasarruflu armatürlerin kullanılmasını, 
duşlardan ve banyo lavabolarından kaynaklanan suların (gri su) geri döndürülerek tuvaletlerde 
tekrar kullanılmasını sağlayacak sistemler özendirilmelidir. 

• Sofistikte dinleme sistemleri ile içme suyu şebeke sistemi üzerindeki sızıntılar 
izlenmelidir. Kaynaktan alınan ve arıtıldıktan sonra tüketiciye ulaştırılmak üzere şebeke sistemine 
verilen suyun tüketiciye sağlıklı, güvenilir bir şekilde ulaşması için belediyeler tarafından şebeke 
sistemini izleme, tamir etme birimi oluşturmalı ve teknik personel uluslararası normlarda 
eğitilmelidir.  

• Çok eski tarihlerde döşenmiş, artan nüfusa yetişemeyen, eskimiş, kaçak miktarı fazla 
olan içme suyu boruları belli bir program çerçevesinde değiştirilmelidir.  
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• İçme suyu bedelleri, içme suyunun temin edildiği havzanın korunması, ham suyun 
arıtılması, arıtılmış suyun tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan şebeke sisteminin işletilmesi, şebeke 
sisteminin yenilenmesi, şebeke sisteminde sızıntıların önlenmesi, sayaçların okunması ve 
tüketiciye faturalanmasını içerecek biçimde belirlenmelidir. 

• Nüfusun tamamının sağlıklı içme suyuna erişimini sağlayacak çalışmalar ivedilikle 
tamamlanmalıdır.  

• İçme suyu kalitesinin izlenmesine ilişkin parametreler ve bunların izlenme sıklıkları 
uluslararası normlara uygun hale getirilmeli, bu kapsamda kaynak israfını önlemek amacıyla 
izlemeden sorumlu çok sayıda idarenin kapasiteleri birleştirilmelidir.  

• İçme suyu havzalarının korunmasına ilişkin izleme, raporlama ve denetlemelerin 
etkinleştirilmesi, bu kapsamda içme suyu havzalarında yapılaşmanın ve sanayileşmenin önlenmesi, 
rekrasyonel amaçlı kullanımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, iyi tarım uygulamalarının 
arttırılması, ayrıca halkın konuyla ilgili olarak bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

• Kalite sınıfları düşük olmakla beraber içme amaçlı kullanılmak zorunda kalınan 
kaynaklarda kalitenin kademeli olarak iyileştirilmesine yönelik uygulama planları hazırlanmalı ve 
bunların ivedilikle uygulanması sağlanmalıdır.  
 

7.3 Hava 
 

• Sanayileşme, kırsal alanlarda kentlere göç olaylarının sonucu ortaya çıkan nüfus artışı ve 
buna bağlı plansız kentleşme, hızla artan sayıdaki kalorifer kazanı ve soba gibi ısınma araçlarında 
kullanılan SO2 oranı yüksek kalitesiz linyit kullanımı önlenmelidir.   

• Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu çıkan gazların ve partikül 
maddelerin içerdiği genel kirleticiler ile sanayinin şekli ve türüne göre organik ve inorganik diğer 
kirleticilerden kaynaklanan endüstriyel hava kirliliğinin önlenmesi için sanayiden çıkan atık gazlar 
arıtılmadan atmosfere verilmemelidir. 

• Özellikle kış aylarında konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, 
resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı 
kullanılan yakma tesislerinde kullanılan kazanların ve bacalarının işletme bakımlarının düzenli 
olarak yapılmaları sağlanmalıdır.  

• Isınma kaynaklı hava kirliliği yaşanan illerde temiz enerji olarak kabul edilen doğal 
gazın kullanımı özendirilmelidir.  

• Çevre dostu, suyun ısıtılması ve buharlaştırılması için fosil enerjiye ihtiyaç duymayan 
bir doğal kaynak olan jeotermal enerjinin ısınma amaçlı kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

• AB hava kalitesi standartlarına uyum sürecinde, hava kalitesi alanında ön değerlendirme 
çalışmalarının yapılması, bölgesel ağ merkezlerinin kurulması, laboratuvar altyapısının 
oluşturulması, ayrıca hava kalitesi değerlendirmesi ve yönetim sisteminin oluşturulması 
gerekmektedir. 

• Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla 
trafikte seyreden araçların tüm illerde egzoz gazı emisyon ölçümleri bir takvim dahilinde düzenli 
olarak yapılmalıdır. 

• Motorlu taşıtların egzoz gazlarının hava kirliliğindeki oranını azaltmak için;  motorlu 
taşıtın motor verimi arttırılarak enerji tüketimini azaltmalı,  motorda tam ve mükemmel yanmanın 
gerçekleşmesi sağlanmalı, egzoz gazları filtreden geçirilerek hava kirliliğine neden olmayacak 
şekle getirilmeli ve motorlu taşıtlarda enerji kaynağı olarak, doğal gaz, hidrojen, elektrik enerjisi 
gibi diğer enerji türlerinin kullanılması özendirilmelidir. 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 344 -

7.4 Orman 
  

• Orman kadastrosu tamamlanmalı, tapuya orman alanı olarak tescil edilmiş bulunan 
%25’lik orman alanı miktarı %100’e çıkarılmalıdır. 

• Ormanların rehabilitasyonuna önem ve öncelik verilerek ormanların tamamı verimli hale 
getirilmeli ve dolayısıyla karbon yutak alan potansiyeli arttırılmalıdır.  

• Erozyon ile mücadelede önemli bir rolü bulunan ağaçlandırma-bitkilendirme çalışmaları 
ile sel yataklarının tahkimine kamu yanında tüm tarafların da katılımı sağlanarak toprak 
taşınmasının önüne geçilip su havzalarındaki doğal dengenin korunmasına özen gösterilmelidir. 

• Orman yangınları ile karadan ve havadan mücadelede araç, gereç ve ekipmanların teknik 
nitelik ve niceliklerinin iyileştirilerek yangına kısa zamanda müdahale ve etkin mücadele 
sağlanmalıdır.  

 
7.5 Biyolojik Çeşitlilik 
 

• Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların araştırılması, korunması, değerlendirilmesi 
ve ekonomik değer kazandırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır.  

• Tıbbi, aromatik ve şifalı bitkiler kültüre alınıp kitle üretimi yapılarak baskı ve tehdit 
altındaki türlerin korunması sağlanmalıdır.  

• Baraj yapımında yerleşim yerlerinin seçimi ve planlamasında, meraların belirlenmesinde 
noktasal planlama yerine havza bazında tüm faaliyet ve fonksiyonlar ile endemizmi dikkate alan 
bütüncül planlama yaklaşımı kullanılmalıdır. 

• Yabancı türlerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için canlı 
yabancı organizmaların kontrol dışında doğaya girmesi engellenmelidir.  

• Nesli tehdit altındaki canlıların yaşam ortamının bozulması ve neslinin tükenmesine 
neden olan uygulama ve yöntemler terk edilmelidir. 

• Biyolojik çeşitliliğin ve zenginliğin yoğun olarak bulunduğu step alanlarının korunarak 
tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir.  

• Ekosistemlerin flora ve fauna envanter çalışmaları Türkiye genelinde tamamlanmalıdır. 
• Endemik bitki türlerinin ve faunanın korunması özenle sağlanmalıdır. 
 
7.6 Sulak Alanlar 
 

• Sulak alanlarda tarımsal amaçlı kurutmalara, saz kesimine son verilmeli, içme suyu 
amaçlı kullanım, baraj yapımı ve yapılaşma da koruma-kullanma dengesini dikkate alan ekosistem 
yaklaşımı benimsenmelidir. 

• 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında 
Kanunun bataklıkların kurutulmasına ilişkin hükümlerinin metinden çıkarılması gerekmektedir. 
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7.7 Milli Park ve Özel Çevre Koruma Alanları 
 

• 2873 sayılı Milli Parklar Kanunundaki milli park tanımından “turizm potansiyeline sahip 
alanlardır” ifadesi çıkarılarak, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununda da bu yönde düzenleme 
yapılmalıdır. 

• Korunan alanların yönetim planı olan uzun devre gelişim planları yapılırken koruma-
kullanma dengesi ilkesi korunan alanların doğal kaynak değerleri ve koruma statüsü ile uyumlu 
olarak plana yansıtılmalıdır. 

• Alanların koruma statüsüne alınmasıyla bu alanlar içerisinde yaşayan, insan 
faaliyetlerine getirilen sınır ve yasaklardan dolayı zorlaşan ve gelir kaybına uğrayan yerel halkın 
kayıpları giderilerek mağduriyeti önlenmelidir. 

• Alanların korunma statüsüne alınmasıyla koruma amaçlı getirilen yasakların neden 
olduğu halk ile ilişkilerin bozulmasını önlemek için Türkiye genelinde potansiyel koruma alanları 
envanteri yapılarak, insan yerleşimleri başlamadan önce alanlar korunma statüsüne alınmalıdır. 

• Alanların koruma statüleri belirlenirken abartılmamalı Uluslararası Doğa Koruma Birliği 
(IUCN) kriterleri ve doğal kaynak değerleri dikkate alınmalıdır. 

• Özel çevre koruma alanları doğal kaynak değerlerine uygun olarak milli park veya tabiat 
parkı statüsüne dönüştürülmelidir. 

• Sulak alan, peyzaj koruma alanı, biyosfer rezerv alanı tanımlarına 2873 sayılı Milli 
Parklar Kanununda ayrı statüler olarak yer verilmelidir. 

 
7.8 Yaban Hayatı  
 

• Türkiye genelinde yaban hayatı envanteri yapılmalıdır. 
• Av denetimleri Türkiye genelini kapsayacak yoğunluk ve sıklıkta etkin olarak 

yapılmalıdır. 
• Avcılar tarafından ödenen avlanma bedellerinden avcı derneklerine, hudutları içerisinde 

avlak bulunan köy tüzel kişiliklerine ve av hayvanlarını doğaya salınmak üzere üreten köylülere 
pay verilerek av hayvanları ve avcılığın devamlılığını sağlayacak mekanizma kurulmalıdır. 

 
7.9 Doğal Afetler 
 

• Afet yönetimi, merkezi ve yerel düzeyde; yeterli, etkin ve bütüncül bir kurumsal, idari ve 
yasal yapıya kavuşturulmalıdır. 

• Yaptırımlar dahil olmak üzere tüm afet ve yapı türlerini içerecek ve ülkenin tamamını 
kapsayan Doğal Afet Sigortaları Kanunu hazırlık çalışmaları tamamlanmalıdır. 

• Ülke genelinde doğal afet riski taşıyan yerleşim yerleri afet risk düzeyine göre 
önceliklendirilmelidir.   

• Deprem kuşağına yerleşim yeri kurulmamalı, zemin şartları uygun olmayan yerlere 
yerleşilmemelidir. 

• Yapılar depreme dayanıklı inşaat tekniklerine uygun yapılmalıdır. 
• Halka afetler konusunda bilinçlendirilme çalışmaları daha yaygın  verilmelidir. 
• Devlet Meteoroloji İşleri tarafından her tip meteorolojik afet için bir erken uyarı birimi 

ivedilikle oluşturulmalıdır. 
• Sel ve kuraklık gibi afetler konusunda meteorolojik ve istatistiki çalışmalar yapılmalıdır. 
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• Yerel yönetimlerce, dere ve nehir yatakları sel riski taşıdığından yerleşime 
açılmamalıdır. 

• Akarsu yatakları ıslah edilerek, kenarlarına taşkınları önlemek için seddeler yapılmalıdır.  
 
7.10 Tarım 
 

Sulama ile İlgili Öneriler 
• Bir yandan sulamadan beklenen verim sağlanırken, diğer yandan mümkün olan en az 

miktarda suyun kullanılmasına çalışılmalıdır. 
• Tarım alanlarının yaygın olarak salma (vahşi) ve karık usulü sulama yöntemleriyle 

sulanmasına bağlı olarak bitkilerin ihtiyacından fazla suyun sarf edilmesinin yanı sıra aşırı sulama 
sonucunda (Harran Ovası) toprakta tuz birikmekte ve tuz da verim kaybına yol açmakta, topraklar 
çölleşmektedir. Bu sorunu minimize etmek için yüksek sulama randımanlı basınçlı sulama 
sistemlerini (yağmurlama ve damla sulama) içeren modern sulama teknolojilerinin 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasında, bürokratik 
işlemlerin basitleştirerek sistemin işleyişinin daha pratik hale getirilmesi gerekmektedir. 

• Harran Ovası’nda, ekonomik olarak kültür bitkisi yetiştirilemeyen boş kalan alanlarda 
tuzluluğa dayanıklı alternatif hayvansal üretim amaçlı yem bitkilerinin ve/veya insan tüketimine 
uygun olabilecek bitkilerin yetiştirilmesi olanakları araştırılmalıdır. 

• Tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan “büyük ovalar” zaman yitirilmeden belirlenmeli 
ve Bakanlar Kurulu kararıyla koruma altına alınmalıdır. Öncelikle Konya Kapalı Havzası’nda 
görülebilecek kuraklık etkilerinin de en aza indirildiği iyi bir yönetim uygulaması sağlanabilmesi 
bakımından kaçak kuyular bir an önce tespit edilmeli ve önlemler alınmalıdır.  Bu kapsamda 
damla sulama sistemlerine geçişi hızlandırmak amacıyla verilen teşvikler sürdürülmeli, çiftçiler 
daha düşük faizli kredilerle desteklenmelidir. 

• Ülkemizde kuru tarım alanları üzerindeki riskin azaltılmasında başta çiftçi eğitimi, 
toprak işleme teknikleri ile suyun azami düzeyde toprakta tutulması, kuraklığa mukavim tohumluk 
kullanılması, minimum toprak işlemeli tarım uygulanması, toprağın su tutma kapasitesini artıracak 
müdahaleler yapılması, ekim zamanının, toprak neminin takibi, meraların ıslahı ve yönetimi gibi 
çalışmaların yürütülmesi sağlanmalıdır. 

• Sulu tarım alanlarında nohut, mercimek, kanola ve aspir gibi az su tüketen bitkiler 
mutlaka münavebeye sokulmalıdır.  

• Özellikle su sıkıntısı yaşanan bölgelerde (Konya Kapalı Havzası, Büyük Menderes 
Havzası, Küçük Menderes Havzası, Gediz Havzası, Akarçay Havzası, Kızılırmak Havzası) daha az 
su tüketen bitkilere teşvik verilmesi, ayrıca bu bölgelerde kuru tarımın desteklenmesi 
sağlanmalıdır. Söz konusu bölgelerde ikinci ürün ekimine de izin verilmemesi gerekmektedir. 

• Tarımda enerji kullanımını azaltacak ve parsel içi sulama randımanını arttıracak başta 
arazi toplulaştırması olmak üzere diğer tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması 
sağlanmalıdır. 

• Su tasarrufu sağlanması bakımından büyük önem taşıyan arazi toplulaştırmasının sağlıklı  
olarak yürütülmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı altında ülke geneline hizmet verebilecek bir 
yapılanmanın tamamlanması gerekmektedir.  

• Gereksiz su kullanımına yol açmasına rağmen uygulaması devam ettirilen "sulama alanı 
büyüklüğüne göre sulama ücreti alınması" yönteminin değiştirilmesi ve  "kullanılan su miktarı ve 
ürün çeşidine göre değişen su bedeli"  yönteminin uygulanması sağlanmalıdır. 
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• Bu güne kadar sulamaların %95’i devredilmiş olup, bunun ivedilikle tamamlanması 
sağlanmalıdır.  

• Arıtılan atık suların sulama suyu olarak kullanılmasına ilişkin mevzuat; yeni olmasına 
rağmen dünyada bu konuda kaydedilen gelişmeleri yansıtmamaktadır. Bu mevzuatta belirlenen 
standartların uyumlaştırılması gerekmektedir. 

• Halk arasında sarnıç olarak bilinen sistemlerin modernleştirilerek kullanılması ile önemli 
miktarda ve iyi kalitede su sağlanabilmektedir. Son derece pratik ve ucuz olan yağmur suyu 
depolamalarının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.  
 

Tarımsal Uygulamalar İçin Öneriler 
• Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlar için kullanılması engellenmelidir. 
• İyi tarım uygulamaları ve organik tarım için verilen destekler arttırılmalıdır.  
• Teknik ve ekonomik olarak sulu tarım yapılabilecek arazinin tamamının tarıma 

kazandırılması sağlanmalıdır.  
• Hasat sonrası toprağa karıştırılan anız ve samanların bir sonraki ürün için yapılacak 

toprak hazırlama işlemlerinde sorun oluşturmaması ve ürünün çimlenme, büyüme ve gelişmesini 
olumsuz etkilememesi için artıkların ufak ufak parçalanarak toprakta mikroorganizmalarca en kısa 
sürede çürütülmeleri sağlanmalıdır. 

• Anız yakımının önlenmesi için yasaların etkin uygulanması sağlanmalıdır. 
• Kuru tarımda birim ürün artışı sulu tarımdaki birim artışa kıyasla iki defa daha etkili 

olmaktadır ve buna bağlı olarak da yağmur koşullu tarıma özel önem verilmesi gerekmektedir.  
• Pestisit ambalaj atıkları farklı amaçlarla kullanılmamalı, uygun bir şekilde bertaraf 

edilmelidir. 
• Çevre dostu pestisitlerin ruhsatlandırılması cazip olacak şekilde kolaylaştırılarak, 

kullanımları yaygınlaştırılmalıdır.  
• Biyoyakıt politikaları, ilgili sektörlerin katılımıyla ve entegre bir yaklaşımla ülke için en 

faydalı şekilde oluşturulmalıdır. Ayrıca biyodizel üretiminde kullanılan yağlı tohumların 
ülkemizde yeteri ölçüde üretilmesini öngören bir program hazırlanmalı ve uygulamaya 
konulmalıdır. 

• Tarımsal aktivitelerden kaynaklanan kirliliğin doğası nedeniyle kontrol edilebilmesi de 
zor olmaktadır. Kirliliğin boyutu yağış rejimine, tarım arazisinin eğimine, toprak özelliklerine, 
ayrıca çiftçilerin toprağı kullanma biçimlerine, seçilen bitki desenine, üretim tekniklerine, gübre ve 
pestisit kullanımlarına göre değişmektedir. Su kalitesinin korunmasına yönelik olarak bu hususlar 
tarım politikalarında dikkate alınmalıdır. 

• Tarımdan kaynaklanan suyun kalitesi için hedef belirlemek son derece zordur. Bu 
durumda, tarımdan kaynaklanan kirlilik için emisyona bağlı vergi ya da teşvik sistemi 
uygulanamamaktadır. Bunun yerine girdiler ya da çıktılar üzerinden yapılacak bir vergilendirme 
sistemiyle çiftçilerin örneğin gübre uygulamada metod seçimlerini ve zamanlamalarını modifiye 
etmeleri sağlanabilmektedir. Bu nedenle tarımda çevre dostu ekonomik araçlar seçilmelidir. 

• Tarımsal kirlilik yapan işletmeler ve büyük çiftçiler için ceza veya diğer caydırıcı 
(kirleten öder prensibi) uygulamalar başlatılmalıdır. 

• Şehir içi hayvancılığın hayvancılık organize sanayi bölgelerine taşınması sağlanmalıdır. 
• Kullanıcılardan karar vericilere uzanan geniş bir yelpazede, tarımsal çevre konularının 

ve özellikle su kirliliğinin tarımsal üretimin bir parçası olduğu, su kaynaklarının korunmadan 
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üretimin sürdürebilirliğinin sağlanamayacağı, dolayısıyla tarımsal politikaların geliştirilmesinde 
plan ve programlara aktarılmasının önemi anlatılmalı ve halkın sürece etkin katılımı sağlanmalıdır.  

• Kuraklığa dayanıklı tohumluk kullanılması, bu kapsamda tohum ıslahı hususundaki 
çalışmaların desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Su tasarrufu sağlayacak, ayrıca su kalitesine 
olabilecek olumsuzlukları azaltacak uygulamaların araştırılıp geliştirilmesi sağlanmalıdır.    

 
Gübreleme İçin Öneriler 
• Gübrelerin yaygın olarak uygulanan serpme ve karıştırma yerine toprağın altına, bitki 

kök derinliğine uygulanması sağlanarak buharlaşma ve sızma kayıplarının, ayrıca yüzey suları 
kirliliğinin önüne geçilmelidir.  

• Meyilli arazilerde toprak su muhafaza tedbirleri alınmalıdır. Meyil derecesine ve toprak 
derinliğine bağlı olarak teras yapılmalı, düzeç eğrilerine paralel karıklar açılmalıdır. 

• Toprak, su ve gübre analizleri devamlı ve kontrollü bir şekilde yapılarak uygun gübre 
kullanımı sağlanmalıdır. Bu amaçla toprak/bitki analizleri teşvik edilmelidir. 

• Gübreler kar veya donmuş toprak üzerine atılmamalıdır. 
• Şiddetli yağmurlu havalarda meyilli tarlalarda gübre atılması engellenerek besinlerin 

kaybı, ayrıca yüzey akışlarıyla nehir ve göllere taşınarak çevre kirliliği oluşturması 
engellenmelidir.  

• N’li gübrenin hepsi bir defada uygulanmamalı, bitkinin en fazla gereksinim duyduğu 
dönemlerde verilmelidir. 

• Gereğinden fazla gübre kullanılması engellenmeli, gübre kullanımı, kullanım zamanı ve 
kullanılan miktar bakımından sınırlandırılmalıdır. 

• Nitrifikasyon inhibitörlü veya kontrollü salınan gübre kullanımı desteklenmelidir. 
• Özellikle sıvı hayvansal gübrenin depolanması için gerekli önlemler alınmalıdır.  
• Hasattan sonra nitrat yıkanmasını önlemek için sap, saman artıkları toprağa 

karıştırılmalıdır. Yeşil gübre bitkileri kullanılmalı, arazi boş bırakılmamalıdır. 
• İçme suyu kanalları açık bir şeklide gübrelenen, işlenen arazilerden geçirilmemelidir. 

İçme suyu geçirimsiz borularla taşınmalıdır. 
• Sebzelerde ve içme sularında nitrat ve nitrit analizleri yapılarak sağlığa zararlı 

miktarlarda ise kullanılmasına izin verilmemelidir.  
• Hem yurt dışından ithal edilen ham ve ara madde için hem de üretilen fosforlu gübreler 

için toksik metal konsantrasyonu açısından bir yasal sınırlama getirilmelidir.  
 
Mera ile İlgili Öneriler 
• Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakların tespiti, tahdidi ile köy veya 

belediye tüzel kişiliklerine tahsisleri yapılmalıdır. 
• Çayır ve meraların bakım ve ıslahlarının yapılarak verimlilikleri artırılmalı ve 

kullanımları sürekli denetlenmeli ve korunmalıdır. 
• Çayır ve meralarda aşırı otlatmanın önlenmesi ve alternatif yem kaynakları geliştirilerek, 

yeşil ve sulu kaba yem ihtiyacının giderilmesi için silaj yapımının yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır. 
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Su Ürünleri Yetiştiriciliği ile İlgili Öneriler 
• Su ürünleri yetiştiriciliğinin, turizm ve çevre ile uyum içinde yapılabilmesi için 

denizlerimizde su ürünleri yetiştiriciliğine uygun alanların belirlenerek Çevre Düzeni Planlarına 
işlenmesi sağlanmalı, yaşanan problemlerin çözümüne yönelik olarak, Turizm Bölgeleri ile su 
ürünleri yetiştirme alanlarının mekânsal ayrımı yapılmalıdır.  

• Ülkemizde bugün için yapılan balıkçılık tipi kıyı balıkçılığı (kısa mesafeli balıkçılık) ve 
sahil balıkçılığıdır (orta mesafeli balıkçılık). Kültür balıkçılığında, çevreyi gözeten anlayışla 
kıyıdan uzakta (off shore) balık yetiştiriciliği desteklenmelidir. Bu kapsamda, balık çiftliklerinin 
ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla belirlenen yeni yerlerine taşınmaları konusundaki 
çalışmalara hız kazandırılmalıdır. 

• Zengin potansiyele sahip ülkemizde de su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla 
çevre dostu su ürünleri yetiştiriciliği desteklenmelidir. 

• Çevreyle uyumlu sistemlerin kullanımı ve kaliteli ürün elde etme şartı ile yetiştiriciliğin 
her aşamasında (yavru temini, besi, yem temini, üretilen ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması) 
üreticiler desteklenmelidir.  

 
7.11 Sanayi 
 

• Bilgi ve teknoloji yoğun nitelik taşıyan savunma ve havacılık, makine imalat, kimya, 
elektronik sanayilerinin ve yazılım sektörünün geliştirilmesi, sanayide ileri teknoloji kullanımının 
yaygınlaştırılması; geleneksel sanayilerin gelişmiş ülkelerdeki işletim yönetimi ve teknolojileri 
yakından izlenerek rekabet gücü arttırılmalıdır.  

• Enerjinin verimli kullanılması yönünde yeni mekanizmalar ve teşvik sistemleri 
geliştirilmelidir. 

• Sanayide daha az enerji yoğun üretime doğru yeniden yapılanmaya gidilmelidir. 
• Yüksek karbon salım yoğunluğunun gelecekte bir tehdit haline dönüşebileceği ve 

uluslararası ticarette çeşitli sınırlamalara maruz kalınabileceği böylece rekabet gücünün olumsuz 
etkilenebileceği göz önünde bulundurularak sanayide karbon salımını azaltıcı teknolojilerin 
kullanımı özendirilmelidir. 

• Üniversiteler ile kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik altyapısının 
bütünleştirilmesi ve geliştirilmesi, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyum sağlamaları, yeni 
ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla çevreyle uyumlu Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri yaygınlaştırılmalıdır.  

• Sanayileşmenin kentsel gelişim üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak amacıyla, 
orta ölçekli şehirlerde gerekli altyapıya sahip organize sanayi bölgeleri kuruluş çalışmalarına 
devam edilmeli ve bu yerlerde atık su arıtma tesislerinin yanında katı atık geri dönüşüm ve bertaraf 
tesislerinin de kurulmaları desteklenmelidir.  

• Endüstriyel arıtma tesislerinde bakım, onarım ve işletim maliyetlerini karşılamak 
amacıyla Çevre Kanunundaki destek niteliğindeki madde uygulamaya konulmalıdır.  

• Aşırı su tüketimine gereksinim duyulan ve aşırı su kirliliğine yol açan ham deri 
işletmeciliği, tekstilde ön terbiye ve boyama işletmeciliği gibi sanayi sektörlerinin en iyi teknikleri 
uygulamaları için çalışmalar başlatılmalıdır.  

• Çelik üretiminde atmosfere bırakılan CO2 emisyonunu en aza indirgeyecek yeni 
teknolojik çözümlere yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesi 
sağlanmalıdır. 
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• Sera gazı emisyonunda önemli artışlara neden olan demir-çelik ve çimento sanayinde 
çevreye duyarlı teknolojiler seçilmelidir.  

• Çimento üretiminde enerji verimliliği için En İyi Teknolojiler (Best Available 
Techniques-BAT) geliştirilmeli, klinker ve çimento üretiminde daha az yakıt ve elektrik 
kullanımını mümkün kılan yöntem ve teknolojiler uygulanmalıdır. 

• CO2 emisyonun azaltılması için çimento sanayinde alternatif yakıt kullanımı 
yaygınlaştırılmalı, bu amaçla atık yakıtların kullanılması özendirilmelidir. Ayrıca çimento 
üretiminde alternatif ham madde (mermer çamuru, cüruf, kül, kalker, tras, vs.) kullanımı teşvik 
edilmelidir. 

• Bireysel alışkanlıklardan doğan mikro farklılıkların kitlesel uygulaması önemli bir 
emisyon azaltma potansiyeli ortaya çıkaracaktır. Örneğin verimli musluk ve duş başlıkları ve 
ekonomik rezervuarlar kullanmak, çamaşır, bulaşık makinelerini tam dolulukta kullanmak, enerji 
tasarruflu ampuller kullanmak, televizyonu geceleri düğmesinden kapatmak gibi tasarruf 
tedbirlerinin halk arasında yaygınlaştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

• Sanayi mevzuatının AB çevre mevzuatı ile uyumlaştırılmasına yönelik finans, teknoloji 
ve ticari alanlarında AB ile işbirliği çalışmaları yürütülmelidir. 

• Fosil kaynaklar yerine, yenilenebilir yakıt kaynakları ve alternatif yakıtlar içinde 
biyoyakıt olarak (Benzin+Etanol) ve (Biyodizel) kullanılması için çalışmalar hızlandırılmalı, 
desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.  

• Karbon yakalama ve depolama, hidrojen enerjisi gibi “0” emisyon teknolojilerinin 
gelecekte önemli arz teknolojileri olabileceği dikkate alınarak bu teknolojilere geçilmesi yönünde 
hazırlıklar AB ve dünya ile paralel yapılmalıdır. 

• Ergene Havzası gibi sanayi yoğun bölgelerde tarımsal alanlarda gelişigüzel kurulmuş 
sanayi işletmelerinin organize sanayi bölgelerine geçişinin sağlanması, arıtma tesisi olmaması 
nedeniyle su kirliliğine neden olan işletmelerin bir an önce  arıtma tesislerini kurmaları 
sağlanmalıdır. 

• Atıkların bertarafının yanında atık üretiminin azaltılmasına yönelik çalışmaların 
yapılması önem arz etmektedir. 

• Türkiye’de su tüketiminin %11’lik kısmının sanayide gerçekleştiği ve çevre kirliliğinin 
su kaynaklarına etkileri düşünüldüğünde, kullanılabilir su miktarı, konutlarda kullanılan içme ve 
kullanma suyuna olan talepteki artış dikkate alındığında sanayi sektörünün suya olan gereksinimini 
azaltacak ve suyu tekrar arıtarak kullanmayı teşvik edecek nitelikte bir yapılanmaya gidilmesi 
sağlanmalıdır. 

• Aşırı su tüketimine gereksinim duyulan ham deri işletmeciliği, tekstilde ön terbiye ve 
boyama işletmeciliği gibi sanayi sektörlerinin en iyi teknikleri uygulamaları için çalışmalar 
başlatılmalıdır. 

• Organize sanayi bölgelerinde hava, su, toprak, görüntü, gürültü kirliliği gibi sorunlar ve 
sanayi bölgesinde kötü yönetimden oluşabilecek sanayi kazaları ve benzer tehlikelerin önüne 
geçilebilmesi için iyi bir çevre yönetiminin de oluşturulması sağlanmalıdır. 

• Ülkemizde evlerde kullanılan enerjinin %20’sinin elektrikli ve elektronik aletlerce 
(elektrikli ev aletleri) tüketilmekte olduğu göz önüne alınarak, sanayi ürünlerinin verimliliği 
bazında yürütülmekte olan mevzuatların AB mevzuatı ile uyumlaştırılması sağlanmalıdır. 
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7.12 Enerji 
 

• Isıtmada fosil yakıt kullanılması ve topografyanın müsait olmaması nedeniyle hava 
kirliliği yaşanan yörelerde yakıt kalitesinin iyileştirilmesi ve alternatif enerji kaynaklarına 
geçilmesi sağlanmalıdır.  

• Zengin kömür kaynaklarına sahip olan Türkiye’de termik santraller, elektrik 
üretimindeki %81,1’lik pay ile ilk sırayı almaktadır. Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan 
zengin kömür yataklarının değerlendirilmesinde çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirecek 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi yararlı olacaktır. 

• Kullanım kolaylığı ve çevre dostu olması nedeniyle gittikçe yaygınlaşan doğalgaz için 
acil ihtiyaç durumunda devreye sokulacak depolama tesisleri kurulmalıdır. 

• Çanakkale, İzmir, Hatay ve Mersin gibi rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek yörelerde 
rüzgar enerjisinden etkin olarak yararlanma imkânları araştırılmalıdır. 

• Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşli gün sayısı yüksek olan ülkemizde, özellikle en 
fazla güneş alan Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde güneş enerjisi kullanılması için 
gerekli araştırmalar ve yatırımlar yapılmalı, bu konudaki bilimsel çalışmalara destek ya da 
teşvikler verilmeli, teknolojik gelişme sağlanmalıdır.  

• Jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla bu kaynakların 
tahsisinde kullanımdan sonra uygun arıtımla alındıkları derinliğe ve formasyona reenjeksiyon 
yapılması zorunluluğu gözetilmelidir.  

• Kapasitesi küçük ardışık HES’lerin etkileri kümülatif olarak değerlendirilmeli ve buna 
göre tedbirler alınmalıdır. 

• Kurulu gücü yüksek olan ve ÇED’e tabi santraller için ÇED prosedürünün, lisansın 
EPDK’dan alınmasından sonra ya da önce başlaması durumu yetkililerce yeniden gözden 
geçirilmeli, ÇED onayının fizibilite raporunun onayından önce alınması sağlanarak 
öngörülemeyen etkilerin ortaya çıkmasıyla oluşabilecek zaman ve emek kaybı azaltılmalıdır. 

• Hidrojen üretiminde maliyet düşürücü unsurları arttırmak amacıyla Hidrojen Enerjisi 
Araştırma Enstitüsü kurulmalı ve bu konudaki çalışmalara destek ya da teşvik verilmelidir.  

• İklim değişikliği açısından olumsuz etkisi, fosil kaynaklara oranla yok denebilecek kadar 
az olan nükleer enerjinin kullanımında nükleer güvenliğin sağlanması için uygun yer ve 
teknolojiler seçilmelidir. Gerek santralin çalıştırılması sürecinde, gerekse olası risklerin 
azaltılmasında uzman kişilerin yetiştirilmesine önem verilmeli ve bu konudaki bilimsel çalışmalar 
desteklenmelidir. 

• Tüm enerji zincirinde verimliliğin artırılması, nihai tüketimde enerji yoğunluğunun 
azaltılması, iletim ve dağıtımda kayıp ve kaçakların azaltılması, üretimde verimlilik arttırıcı 
teknolojilerin uygulanması ve iyileştirme yatırımları gibi yüksek katma değerli sektörlere 
yönlendirilecek çalışmalar ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi sağlanmalıdır. 
 

7.13 Ulaşım 
 

• Ulaşımın niteliksel ve niceliksel kalitesi, çevrenin korunması ile doğrudan ilişkilidir. 
Türkiye’de ulaşım kaynaklı çevre sorunlarının önlenmesi, çevrenin ve ulaşımın sürdürülebilir 
kılınması için; öncelikli olarak ulusal-kentsel ulaşım stratejisi oluşturulmalı, ulaşım planı 
yapılmalıdır. 

• Ulaşım sorunu tek olmakla birlikte, her bölgenin kendi ihtiyaçları ve özellikleri çeşitlilik 
gösterdiğinden, ulaşım önlem ve politikaları belirlenirken, her bölge için farklı önlemler üretilmeli, 
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ülkenin coğrafyası, öz kaynakları, ekolojik değerleri, ulaşım altyapı sistemleri ile uyumu ve 
ekonomik kriterleri dikkate alınmalı, arazi kullanım planları ile ulaşım planları eşgüdüm içinde 
yapılmalıdır.  

• Ulaşım planı yapılırken; ulaşım önlem ve politikaları ve o kentin imar planı bir bütün 
içinde değerlendirilmeli, trafik mühendisi, ulaşım plancısı, çevre bilimci, ekonomist ve sosyoloğun 
yanı sıra kent plancısının da ulaşım planlarına aktif katılımı sağlanmalıdır.  

• Ülkemizde gerek kent içi gerekse kentler arasında, çevreye olan olumsuz etkileri en az 
olan, arazi kullanımı açısından da en verimli ulaşım türü olan demiryolu ulaşım türünün ülkemiz 
ulaşım politikalarında ve uygulamalarında öncelikli olarak tercih edilmesi sağlanmalıdır. 

• Özellikle kent merkezlerinde otoyol, hız yolu ve zincirleme katlı kavşak 
düzenlemelerinden vazgeçilmeli, taşıta değil insana öncelik veren, yaya ve toplu taşımı öncelikli 
kılan çözümler benimsenmeli, kamu ulaşımı teşvik edilmelidir. 

• Konut-işyeri ilişkisi yoğun olarak kent merkezi üzerinde kurulan yerlerde yaşanan, hava 
kirliliği ve gürültü kirliliğini arttıran ulaşım sorununa yönelik, ulaşım ağını geliştirmek, yeni yol 
yapımı, mevcut yolların genişletilmesi, kavşaklarda mühendislik çözümleri gibi kapasite arttırımı 
yöntemlerinden vazgeçilmeli, bunun yerine özellikle kent merkezlerinde yayalaştırma projeleri ile 
birlikte kısıtlı kapama, durultma, yayalaştırma ve paylaşımlı yol düzenlemesi konuları uygulamaya 
koyulmalıdır. Kentsel alanlar motorlu araçların baskısı altından kurtarılmalı, çok amaçlı kamu 
mekânlarına motorlu taşıtların girişi kısıtlanmalıdır. 

• Bireysel motorlu araçların olabildiğince az kullanılması ve motorlu araçlarla seyahat 
edilen yol miktarının azaltılması sağlanmalıdır. 

• Otopark sorunlarına çözüm getirilmeli, yol ve otopark ücretlendirmesi, elektronik yol 
yönlendirme, paylaşımlı yol düzenlemeleri, trafik durultma tasarım önlemleri gibi yöntemler 
kullanılarak,  ulaşım kaynaklı hava kirliliğini, gürültüyü, titreşimi, trafik yoğunluğunu, 
sıkışıklığını ve hızı azaltıcı önlemler alınmalıdır. 

• Gürültüyü azaltmak için gürültü yaratan ulaşım türü sınırlandırılmalı, ulaşım ve arazi 
kullanımı ilişkisi iyi bir şekilde kurgulanmalı, ulaşımdan kaynaklanan gürültünün oluştuğu alanda 
yeşil alan düzenlemeleri, gürültü perdeleri gibi yöntemler kullanılmalıdır. 

• Ulaşımdan sorumlu idareler tarafından; modern teknolojilerin kullanımında etkinliği 
gözeten ulaşım türlerinin, projelerin, yöntem ve tekniklerin öncelikle kullanılması öngörülmeli, 
trafik yönetimine önem verilmeli, toplu taşım yaygınlaştırılmalı, raylı sistemler teşvik edilmeli, 
yaya ve bisiklet yolu gibi düzenlemeler yaygınlaştırılmalı ve “Kullanan Öder” prensibi ulaşım için 
de uygulanmalıdır. 

• Ulaşımda, çevreye duyarlı teknolojilerin, temiz araç ve temiz enerjinin kullanılması ve 
üretiminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

• Deniz ve göl kıyılarında yer alan kentlerde, kent içi ulaşımda su yolu ulaşımının cazip 
hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

• Nehirlerden ve göllerden mümkün olduğunca yararlanılmalı, mevsim şartlarına da uyum 
gösteren sandallar, tekneler ve bunun gibi taşıma kapasitesi düşük deniz araçları ile çevrenin 
değerleri görsel ve işlevsel olarak zenginleştirilmelidir. 

• Denizyolu ulaşımından ve deniz kazalarından kaynaklanan denizsuyu kirliliğinin 
önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi için gerekli olan idari, hukuki ve finansal yapıdaki 
aksaklıklar giderilmelidir. 

• Denizlerde ve göllerde olabilecek kazalar için acil müdahale merkezleri kurulmalıdır.  
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• Deniz ve göl ulaşımında kullanılan taşıtların sintine ve balast sularının çevreyi 
kirletmesinin önlenmesi için atık alım tesisleri kurulmalı ve bu atıkların uygun biçimde bertarafı 
sağlanmalıdır. 
 

7.14 Madencilik 
 

• Madencilik faaliyetleri bittikten sonra araziyi ıslah çalışmaları yapılmalı ve arazi yeniden 
kazanılmalıdır. Ancak bu doğrultuda yapılan ıslah çalışmaları arazinin güzel bir peyzaj 
görünümüne sahip olması kadar, bu alanlardan ekonomik olarak yararlanmayı da hedeflemelidir. 
Bu maksatla sığ hafriyat yerlerinin suyla doldurulup balık yetiştirmeye uygun hale getirilmesi, 
derin ocak alanlarında su tutulması, uygun olan durumlarda bu alanların eğlence, dinlenme yerleri 
olarak düzenlenmesi, taş yığınlarının, posa barajlarının, kuru hafriyat yerlerinin ve çökmüş 
ocakların tarım ve ormancılık amaçları için iyileştirilmesi, madencilik yapılmış alanların konut 
yerleri, spor alanları, kentsel yeşil alanlar ve benzeri amaçlar için geri kazanılması sağlanmalıdır.  

• İyileştirme ve yeniden kazanma çalışmaları üretim süreci çerçevesinde önceden 
planlanmalı, planlamalar  jeolojik, hidrojeolojik, meteorolojik ve klimatolojik etüdlere 
dayandırılmalıdır. Bu şekilde geri kazanma çalışmalarının daha ekonomik olması ve minimum 
zaman kaybı ile iyileştirme yapılması sağlanmalıdır.  

• Türkiye’de bulunmasına rağmen kalite düşüklüğü nedeniyle ithal edilen madenler 
bulunmaktadır. Bu madenlere gerek kimyasal, gerek teknolojik metotlarla alternatifler 
geliştirilmeli ve dışa bağımlılık mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. 

• Türkiye’de bulunan ve özellikle bor-toryum gibi günümüzde değerli ve stratejik sayılan 
madenlerin işletilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

• Madencilikten kaynaklanan katı, sıvı, gaz haldeki atıklar, kendine has özellikleri 
nedeniyle özel işleme tabi atıklar kapsamında değerlendirilmelidir. 

• Madencilik faaliyetleri gerçekleştirilirken oluşan hafriyat artıkları ve posaların rastgele 
depolamasını önlemek için etkin denetimler yapılmalıdır. Artıkların ÇED aşamasında belirlenen, 
ÇED’e tabi olmayan faaliyetler için Mahalli Çevre Kurulu Kararıyla tespit edilen yerlere, buradaki 
bitkisel toprak kaldırıldıktan sonra kademeli olarak yığılması, yığınların üzerlerinin üretim 
boyunca uygun koşullarda saklanan bitkisel toprakla örtülmesi ve bitkilendirilmesi vb. yollarla 
rehabilitasyonu sağlanmalıdır.    

• Açık saha ve yer altı madenciliğinin çevreye verdiği çeşitli zararlar göz önünde 
bulundurularak zarar çeşidine göre; madenden maksimum düzeyde yararlanmayı ve çevreye 
minimum düzeyde zarar vermeyi hedefleyen teknolojiler geliştirilmeli ve üretim bu şekilde 
yapılmalıdır. 

• Özellikle kömür madenciliğinde olası patlama risklerinin önlenmesi amacıyla gerekli 
tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler özetle;  

o Alevi çok kısa emniyet lambaları kullanımı,  
o Aleve sebep olmayacak elektrik teçhizatı kullanımı, 
o Grizu oranını yüzde birden daha aşağıya indirecek, grizu boşalmasını tespit edecek 

bir sistemden istifade edilmesi, 
o Çeşitli devrelerde hava miktarı ve havadaki grizu oranı ölçülerek, yükselme 

durumunda ikaz eden aletler kullanılması, 
o Havalandırma sistemi arızalanınca yerine otomatik geçecek yedek havalandırma 

sistemi bulundurulması, 
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o Emniyetli patlayıcı maddelerden istifade edilmesi, kömür çok yanıcı ise 
ateşlemeden önce ıslatılması, 

o Galerilerin giriş ve çıkışlarında yanmaz tozlardan toz barajları oluşturularak hava 
darbesinde bu barajların yıkılması ile bir toz perdesi oluşturarak, alevlerin durdurulmasının 
sağlanması, 

o Elektronik aletler ile gaz sızıntılarının anında tespit edilmesi olarak sıralanabilir. 
• 3213 sayılı Maden Kanununa dayanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 7. 

maddesindeki “maden arama faaliyetleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilmiş izinlerin dışında 
başka bir mevzuat kapsamında izne tabi değildir” şeklinde yer alan ifadenin sadece stratejik ve 
çıkarılması çok elzem madenler için geçerli olması sağlanmalıdır.  

• Madencilik alanındaki uygulamaların özellikle faaliyet sonrası rehabilitasyon 
çalışmalarının takibi yapılmalı ve etkin denetim sağlanmalıdır. 

 
7.15 Kültür ve Turizm 
 

• Ülke genelinde arazi kullanım planı hazırlanarak, yatırımcıların planları yönlendirmesi 
yerine planların yatırımcıları yönlendirmesi sağlanmalıdır. 

• Turizm gelişiminin sürdürülebilir çevre politikaları ile desteklenmesi sağlanmalıdır. 
• Turistik yörelerde yapı yoğunluğunu azaltan, turizm ürününün çekiciliğini arttıran, 

çevreyi koruyan fiziki planların hazırlanması teşvik edilmelidir. 
• Turizmin ve ekoturizmin temel hammadelerini oluşturan doğal, tarihi ve kültürel 

değerlerin sürekliliğinin sağlanması, turizm pazarlamasındaki en önemli tanıtımın çevre 
duyarlılığına dayandırılması için, koruma-kullanma dengesine dayalı “turizmin fiziksel 
planlaması” yapılmalıdır. 

• Sektörle ilgili tüm yatırımlarda doğal, tarihi ve sosyal çevrenin koruma ve kullanma 
dengesi gözetilmelidir. 

• Çevreye duyarlı turizmin gelişebilmesi için, doğal zenginliklerin, sit alanlarının, özel 
çevre koruma alanlarının doğrudan turizm alanı olarak kullanılması yerine bu alanlarının 
özellikleri dikkate alınarak, bütünleşik diğer alanlarla birlikte koruma esasları göz önüne alınarak 
eko turizmin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, doğa koruma ile ilgili kuruluşların çalışmaları ve 
sürdürülebilir kullanımlar dikkate alınarak taşıma kapasitelerine bağlı turizm sektörünün 
gelişmesini sağlayacak planlamalar yapılmalıdır.  

• Çevrenin sürdürülebilirliği için, üst ölçekli planı olmayan yerlerde mevzii plan 
uygulamaları yapılmasından kaçınılmalıdır. 

• Turizmde ürün çeşitlendirilerek, sezonun bütün bir yıla yayılması sağlanmalı, böylece 
yoğunluğun yayılarak çevre üzerindeki olumsuz baskıların azaltılması sağlanmalıdır.  Yatırımlar 
ve ulaşım dört mevsim faal olacak şekilde bu amaca uygun olarak planlanmalıdır. 

• Turizm envanteri periyodik olarak güncellenerek öncelikli bölgeler belirlenmeli, bu 
bölgelerdeki doğal ve kültürel kaynak değerleri korunacak şekilde yatırımlar projelendirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. 

• Turizm altyapı yatırımlarında  özel sektörün etkinliği özendirilerek, çevre korunmasına 
katkı sağlayacak altyapının hızlı bir şekilde devreye sokulması sağlanmalıdır. 

• Turizmin yoğun olarak geliştiği yörelerde yer alan kentlerin altyapı eksiklikleri öncelikli 
olarak giderilmeli, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Alan ve 
Merkezlerinde atık suların arıtılarak alıcı ortama verilmesi ile katı atıkların bertarafının sağlanması 
öncelikle ele alınmalıdır. 
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• Turistik bölgelerde altyapının tamamlanmasına öncelik verilmeli ve bu yörelerde 
belediyelerin İller Bankası’ndan aldıkları pay, turizm sezonu nufusu esas alınarak belirlenmelidir. 

• Turizm yörelerinde çöp depolama ve bertaraf tesisleri yapılmalıdır. 
• Turizm bölgelerinde çöplerin sokaklara bırakılmadan toplanması ve bertarafına kadar 

çevre temizliği açısından duyarlı yöntemler uygulanmalıdır. 
• Çevre - turizm etkileşimine paralel olarak yörelerde kâğıt, cam, plastik atıkların ayrı ayrı 

toplanarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
• Turistik otellerde “su ve enerji tüketim yönetim birimi” olmalıdır. 
• Otellerde temizlik işlerinde çalışanlara, verimli su kullanımı ile çevre koruma konusunda 

eğitim verilmelidir. Kullanılmış suların arıtılarak sulama amaçlı kullanımı sağlanmalıdır. 
• Turizm işletmelerinde suyun verimli kullanılması için fotoselli armatürler kullanılmalı, 

aydınlatma ve ısıtmada güneş enerjisinden yararlanılmalıdır.  
• Golf sahalarının sulamasında arıtma tesisinden çıkan suyun tekrar kullanımı sağlanmalı 

ve arıtma tesislerinin projelendirilmesinde bu yönde çalışmalar yapılmalıdır. 
• Yatlarda üretilen katı atıklar ve atık suların toplanması ve arıtılması sistemleri için 

gerekli altyapının yapılması teşvik edilmelidir. 
• Mavi Bayrak Projesi desteklenmeli, plaj ve yat limanlarının bu ödülü almaları ve 

korumaları teşvik edilmelidir. 
• Turizm bölgelerinde kirliliği azaltmak için, bu bölgeler içerisinde alternatif enerji 

kullanan ulaşım araçlarının kullanımı özendirilip teşvik edilmelidir.  
• Hava, deniz, kara ve demiryollarının entegrasyonu suretiyle turizm varış noktalarının 

ulaşım altyapıları tamamlanmalıdır. 
• İl bazında su ürünleri üretim alanları 1/100. 000 ölçekli çevre düzeni planlarına  

işlenmeli, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alındıktan ve plan onama işlemleri 
tamamlandıktan sonra su ürünleri ile ilgili talepler değerlendirilmelidir. 

• Balık Çiftlikleri ile ilgili hazırlanan Master Plan Çalışmaları, sadece balık üretim tesisleri 
için uygun deniz alanlarının belirlenmesi ile sınırlı tutulmamalı, balık üretim tesislerinin bu 
alanlarda onaylı plan kararlarında yer alan “Turizm Kullanımları” üzerindeki etkileri bilimsel ve 
objektif kriterlere göre belirlenmeli, somut veriler elde edilmesinden ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının olumlu görüşü alınmasından sonra çevre düzeni planlarına işlenmesi ve onanması 
sağlanmalıdır.  

 
7.16 Yerleşme ve Yapılaşma 
 

• Çevrenin korunması ve üretim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi açısından doğal 
kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda kurum ve kuruluşlar arasında görev ve yetki 
dağılımında belirsizliklerin giderilmesi sağlanmalı, tedbirler planlama aşamasından itibaren 
alınmaya başlanmalıdır. 

• Bölge ölçeğinde plan yapan, uygulayan, izleyen ve değerlendiren bölgesel kurumlar 
oluşturulmalı, imar sisteminin bütününün yönetimi tek bir kurumda toplanmalı, ulusal kentleşme, 
mekansal planlama ve politikalardan sorumlu merkezi bir kurum oluşturulmalıdır. 

• Planlama mevzuatı ile planlama dışı mevzuatın birbirleriyle ilişkilendirilmesi 
sağlanmalı, planların kademeli birlikteliği ve plan hiyerarşisi dikkate alınmalıdır. 

• Kalkınma planları doğrultusunda fiziksel planların üretilmesi sağlanmalıdır. 
• Sektörel planlama anlayışından uzaklaşılmalı, planların öngörmediği mevzi uygulamalar 

ve kentsel saçaklanma önlenmelidir. 
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• Fiziki boyutla sınırlı, imar planlama yaklaşımı yerine, sürdürülebilir çevre ve altyapı, 
kentsel risk ve sakınım planlaması, yerel kalkınma, vb. boyutları geliştirilmiş bir stratejik planlama 
anlayışına geçilmesi sağlanmalı, imar mevzuatının planlama süreçlerinin belediyeler tarafından 
fiziksel bir plan elde etmek olarak algılanmasının önüne geçilmelidir. 

• Yerleşim yerleri, bölgenin taşıma kapasitesi, doğal limitler ve kaynaklar gözetilerek 
yapılaşmaya açılmalı, yöreye ait yerel yapılaşma özellikleri dikkate alınmalıdır. 

• İçme suyu kaynakları, orman statüsündeki alanlar, doğa koruma alanları, sulak alanlar, 
sit alanları ve verimli tarım topraklarının yapılaşma baskısı altında tahrip edilmesinin önüne 
geçilmelidir.  

• Büyük ölçüde denetimsiz üretilen kentsel yapı stoğu, doğal afetler karşısında büyük bir 
risk havuzu oluşturduğundan, denetimsiz yapı stoğu denetlenmeli, yerleşim yerleri  teknolojik ve 
doğal afet risk yönetimi anlayışı ile plan kapsamında değerlendirilmelidir. 

• Yerleşim yerlerinde ve yerleşimlerin yakın çevresinde, yenilenebilir, sağlıklı enerji 
kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması, iklim değişikliği ile ilgili olumsuzlukları dikkate 
alarak, kentlerde doğal kaynak kullanımı ile ilgili tasarrufların programlanması için konunun 
ulusal mekansal plan ve plan hiyerarşisi ile ruhsat aşamalarının her birinde ayrı ayrı ele alınması 
sağlanmalıdır. 

• Yerel şartların, yatırım ve işletme maliyetlerinin uygun olduğu hallerde kentsel altyapıda 
(aydınlatma, sulama, kompost, atık su uzaklaştırma, ısıtma vb.) ve diğer kentsel projelerde yerel-
mikro çözüm projeleri teşvik edilmeli, geri kazanım ve yeniden kullanım sağlanmalı, yerel idareler 
bu konuda desteklenmelidir  

• Güneş, jeotermal, biyogaz ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının; plan yapımından 
yapı sürecine kadar her aşamada değerlendirmeye alınması zorunlu hale getirilerek, yenilenemez 
enerji kaynaklarının çevreye verdiği olumsuz etkilerin önüne geçilmelidir. 

• Türkiye’de yapı ve kaçak yapı stoku da dahil olmak üzere, kırsal ve kentsel yerleşmelere 
ilişkin yapıyı yansıtacak verilerin elde edilmesi sağlanmalı, kaçak yapıların izlenmesi  ve 
denetlenmesi sağlanmalıdır. 

• Kaçak yapılara elektrik ve su kullanımına ilişkin izinlerin verilmesi engellenmeli, 
sağlıksız ve mevzuata uygun olmayan yapı stoğu yasal aflara konu edilmemelidir. 

• Belediyelerin kaçak yapılaşma ile ilgili olarak yapabilecekleri ve yapamadıkları 
konusundaki yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve yeniden tanımlanması 
sağlanmalıdır. 

• Yerel yönetimlerin planlama, uygulama ve denetim konusundaki yetersizliği giderilmeli, 
teknik personel ve mali kaynaklar açısından destelenmelidir. 

• Bilimsel esaslara dayalı planlara göre arsa sunumunu ve düzenli yapılaşmayı sağlayacak 
yöntemler ile etkin denetim ve yönetim biçim ve araçları geliştirilmelidir. Denetim sistemi 
bütünsel olarak ele alınmalıdır. Denetim, plan yapımından, yapı üretiminin her aşamasına kadar 
bütünsellikte ele alınmalıdır.  

• Yapı denetim yasasında yer alan işleyişin imar yasası içinde bütünleştirilmesi 
sağlanmalı, yapıların üretim sırasında olduğu gibi, kullanım süresince de denetlenmesine yönelik 
yetkiler yerel yönetimler elinde bulunmalıdır.  

• Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilebilmesi için, alan 
büyüklüğüne yönelik sayısal ölçütlerin yanı sıra eskiyen kent kısımlarının hangi ölçülere göre kim 
tarafından belirleneceği ile ilgili hükümlere yer verilerek, asıl amaç çevrenin ve kaynakların 
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korunumu ve sürdürebilirliğinin sağlanması olmalı, kentsel dönüşüm alanlarında gerçekleştirilen 
projeler, imar affı niteliğinde yapılmamalıdır.  

• Mevzuatta ve ruhsatlarda, yağmur sularının ve gri su olarak tanımlanan evsel atık 
suların, çatılardan veya taşlık, kayalık alanlardan gelen yağış sularının geri dönüşümüne yönelik 
uygulamaları zorlayıcı kılan düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Başta yeşil alanlar olmak üzere tüm kentsel donatıların mekânsal standartlara uygun hâle 
getirilmesi ve kent mekanında dağılımlarının dengeli kılınması sağlanmalıdır. 

• Ekoloji, plancıların, mimarların, peyzaj mimarlarının ve çevre mühendislerinin, 
biyologların, ekonomistlerin, sosyologların bilgilerinin kesiştiği disiplinlerarası bir alan 
olduğundan, yerleşme ve yapılaşmanın ekolojik konulara duyarlılığı, sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanmasında gözetilmesi gereken bir unsur olarak değerlendirilerek, ekolojik tasarımın 
geliştirilmesi sağlanmalı, eko kent uygulamaları başlatılmalı ve yaygınlaştırılmalı, kırsal alanlarda 
ekolojik duyarlılık gözetilerek kır köy uygulamaları geliştirilmelidir. 

• Yeşil mimarinin (green building/structure) geliştirilmesi sağlanmalıdır. 
• Kıyı Kanunu hükümlerine riayet edilmeli, yerel idareler bu konuda hassas olmalı ve 

Türkiye’de bütüncül ve uzun vadeli politikaların belirlendiği “deniz”, “kıyı” ve “kara alanı” 
kullanımlarını bütünlüklü bir politika ya da strateji içinde kaynaştıran “Kıyı Yönetimi Planlaması” 
yapılmalıdır. 

• Liman ve diğer su yapıları gibi kullanımlara ait projelerin, kıyıların (deniz ve içsular) 
doğal yapısını ve özelliğini bozmayacak, kirlenmeye neden olmayacak ve kentin su ile ilişkisini 
kesmeyecek biçimde, bütünleşik kıyı yönetimi çerçevesinde hazırlanması sağlanmalıdır. 

• Enerji yapılarına ait yatırımların yapılacağı alanlarda peyzaj alanları ve çevre koruma 
bantları yapılması zorunluluğu getirilmelidir. 

• Enerji yapılarına ilişkin yatırım kararlarının ve yer seçimi kararlarının alınması 
aşamasında çevresel sorunların en aza indirilmesi için ilgili kurumlar deneyimli kadro ve meslek 
mensupları ile güçlendirilmelidir. 

• Arazi kullanım dokusu, konut ve işyerlerinin konumu, yapılaşma tasarımı, topografya ve 
meteorolojik koşullar gibi çevre faktörleri, trafikten kaynaklanan emisyonların azaltılmasında 
önemli faktörler arasında yer aldığından, ulaşım ve arazi kullanım planlarının birlikte yapılması 
sağlanmalıdır. 

• Kentin yeni fiziksel alanlara doğru gelişmesinde yapılaşma ile altyapı uygulamalarının 
eşgüdümlü olması, altyapının yapılaşma eğilimleri ile birlikte geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

• Yerleşme ve yapılaşma kararlarının oluşmasında ilgili tarafların, halkın, sivil toplum 
kuruluşlarının ve tüm paydaşların katılımı sağlanmalı, halkın karar aşamalarındaki sorumlulukları 
tanımlanmalıdır. 

• Bireysel bir davranış biçimi olmaktan çıkıp toplumsal bir hastalık haline gelen kaçak ve 
mevzuata aykırı yapılaşma sorununu aşabilmek için kamu bilinci düzeyi yükseltilmelidir. 
 

7.17 Atık Yönetimi 
 

Katı Atıklar 
• Atık yönetiminde ana ilke; atıkların kaynağında azaltılması, kaçınılmaz olarak çıkan 

atıkların da mümkün olan en yüksek oranda geri kazanılarak, yeniden kullanılması olmalıdır. Buna 
karşılık en ekonomik yatırım ve işletme maliyetine sahip olması, miktara göre kapasitesinin 
kolaylıkla arttırılabilmesi, kapatılan arazinin rekreasyon amaçlı kullanılabilmesi ve en önemlisi 
nihai imha metodu olması nedeniyle ülkemiz şartlarına en uygun ve önerilen bertaraf yöntemi; 
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düzenli depolamadır. Katı atık bertarafında entegre atık yönetimi için belediyeler atık yönetim 
planları hazırlamalı, belediye birlikleri oluşturulmalıdır. 

• Arazinin uygun olmadığı yörelerde yakma gibi alternatif bertaraf yöntemlerinin 
uygulanması imkanları araştırılmalıdır. 

• Vahşi depolama alanlarının rehabilite edilerek düzenli depolama alanlarının işletmeye 
açılması ve katı atık yönetiminin kademeli olarak özelleştirilmesini özendirici politikalar 
uygulanmalıdır. 

• Etkin bir atık yönetiminin oluşturulması için; kaynakta ayrı toplanması, geri kazanılması, 
kompost ve benzeri yöntemlerle, depolanan atık miktarının en aza indirilmesi teşvik edilmeli, bu 
konuda faaliyet gösteren tesis ve firmalar lisanslandırılmalı, lisanslı toplama ve ayırma tesisleri 
arttırılmalı ve bu tesislerin izleme ve denetimleri yapılmalıdır.  

• Entegre atık yönetimi; tüketici, yerel yönetimler ve sanayinin sorumluluk paylaşımını 
öngörmektedir. Ülkemizde ambalaj atıkları, atık yağlar, atık pil ve akümülatörlerin, elektrik ve 
elektronik ekipman atıkları ve benzeri atıkların entegre atık yönetimi ilkeleri doğrultusunda 
ürünlerin tasarımından başlayarak atık oluşumu, kaynakta toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve 
bertarafını kapsayan sürecin bir sistem dahilinde yönetimi sağlanmalıdır. 

• Katı atık kompozisyonu içinde ağırlıkça %50’den fazla bir oranda bulunan organik 
maddelerin kompostlaştırılarak geri kazanılması ve toprak iyileştirici olarak tarımda kullanılması 
sağlanmalıdır.  

• Tıbbi atıkların sağlıklı yönetimi için atık yönetim planları ve birimlerinin oluşturulması, 
devlet hastanelerinde bu konuda teknik ve personel altyapısının geliştirilmesi ve personelin eğitim 
ve sertifikalandırılması sağlanmalıdır.  Tıbbi atıklara ilişkin ücretlendirme,  kurumun yatak 
kapasitesi ve verilen hizmetin yöntemine göre belediye tarafından belirlenerek Mahalli Çevre 
Kurulları tarafından karara bağlanmalıdır. 

• Ruhsatlandırma aşamasında; poliklinikler ile doktor ve diş hekimi muayenehaneleri, 
eczane ve ecza depolarının (son kullanma tarihi geçmiş ilaç ve tıbbi malzemeler) tıbbi atıkların 
nereye verileceğini ve nasıl bertaraf edileceğini İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine belgelemeleri 
gerekmektedir. 

• Özel sektörün, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda devreye 
girmesini sağlayacak tedbir ve teşviklere başvurulmalıdır. 

• Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar, evsel katı atıkların dışında havada, suda ve 
toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve zararlı 
atık sınıfına girmekte olup, tıbbi atıkların toplanmasından bertarafına kadar yönetim aşamaları 
belirlenerek bu tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel önlemler alınması 
gerekmektedir. 

• Sanayi tesislerinin ruhsatlandırılmasında tehlikeli atıklarının hangi lisanslı tesislerde 
bertaraf edileceğine ilişkin belgeler aranmalıdır. 

• İhtiyaçlara cevap verecek yeni tehlikeli atık alım tesislerinin kurulması sağlanmalıdır.  
• Tehlikeli maddelerin nakliyesinin lisanslandırılmış araçlarla yapılması sağlanmalıdır. 

Tehlikeli atık nakliye şirketlerinin sayısı arttırılmalı, konuyla ilgili denetimler etkinleştirilmelidir.  
• Tehlikeli ve özel atıklar ile arıtma çamurlarının yönetimine ilişkin model oluşturulmalı, 

bu kapsamda sağlıklı bir tehlikeli atık envanteri oluşturulmalıdır.  
• Katı atıkların ağırlıkça %30, hacimce %50’sini oluşturan ambalaj atıklarının kaynağında 

ayrı toplanarak geri kazanılması uygulamaları arttırılmalıdır. Bu amaçla geri dönüşüm tesislerinin 
sayısı arttırılmalıdır. 
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• Ambalaj atıklarının, kaynağında ayrı olarak toplanmasından esas olarak belediyeler 
sorumlu tutulmakla birlikte, bu çalışmaların maliyetlerinin piyasaya sürenler tarafından 
karşılanması zorunlu tutulmuştur. “Kirleten öder” prensibine göre bir atığın sahibi onu piyasaya 
sürendir, dolayısıyla mali sorumluluk ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlere verilmiştir. Bu 
nedenle, maliyetler marka sahipleri tarafından karşılanmalıdır. 

• Ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması ve toplanan atıkların geri dönüşümü için 
ciddi oranda altyapı yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu maliyetlerin karşılanmasında, özel 
sektör, piyasaya sürenler ve belediyelerin dahil olduğu finansman mekanizmaları geliştirilmelidir. 

• Ambalaj atıklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak için, bir veri kayıt sisteminin 
oluşturulması gerekmektedir. 

• Bitkisel atık yağların ayrı toplanarak biyodizel üretiminde kullanılması sağlanmalıdır. 
• Tarımsal katı atıkların biyokütle enerji, gübre ayrıca mobilya, kağıt, yalıtım maddesi vb. 

üretiminde kullanılması yaygınlaştırılmalı, bu amaçlara hizmet eden tesislerin sayısı arttırılmalıdır. 
• Belediyeler tarafından teklif edilecek katı atık bedelleri Mahalli Çevre Kurulları 

tarafından yürürlülüğe konulmalıdır.  
• Katı atıkların dere ve nehir yataklarına atılmasının önlenmesi ve katı atıkların 

kaynağında ayrıştırılması ve geridönüşümü gibi atık yönetimine ilişkin konularda halkın 
bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır 

 
Evsel Atık Sular 
• Çevresel değerlerin korunması ve evsel atıklardan kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi 

için belediyelerin çevre bilinci ve sorumluluğu altında hareket ederek atık su arıtma tesislerini 
modern bir şekilde inşa etmeleri gerekmektedir. Arıtma tesisleri olan belediyeler bu tesislerini 
verimli bir şekilde işleterek evsel atık sulardan kaynaklanan çevresel kirliliği azaltmalıdırlar.  
İlaveten belde halkına ve bilhassa gençlere ve öğrencilere; her ferdin sağlıklı bir çevrede  yaşama 
hakkı bulunduğu bilincinin aşılanması gerekmektedir.  

• Arıtma tesislerinde klasik arıtma metodunun kullanılması ve aşırı enerji tüketilmesi 
yerine yerel şartlara uygun alternatif projeler üretilmeli, işletme maliyetleri yerel yönetimlerin mali 
kapasitesine uygun olmalı, işletme giderlerinin karşılanmasına destek verilmelidir. 

• Belediyeler teknik ve mali yönden desteklenmelidir. Bu kapsamda, belediyeler AB IPA 
fonları gibi hibe ve ucuz krediler hakkında bilgilendirilmeli, çevresel yatırımların KOSGEB 
teşvikleri arasında yer alması imkanları araştırılmalıdır. 

• Yatırım kararları; teknik, ekonomik, mali ve çevresel değerlendirmeler yapılarak 
alınmalıdır. 

• Belediyeler, yatırım öncelik planı yapmalıdır. 
• Lokal arıtma yerine toplu arıtma alternatifinin maliyet analizi yapılmalıdır. 
• Atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi sırasında yüksek proje nüfus hedefleri ile 

gereğinden büyük tesislerin inşa edilmesinin önüne geçilmelidir. 
• Belediye nüfusu 2000’in altında kalan yerleşim birimlerinde Belediye Başkanlıklarının 

atık su altyapı kurma yükümlülükleri devam etmekte olup, ancak atık su altyapı tesisleri 
yapılıncaya kadar geçen sürede oluşan atık suların foseptiklerde toplanarak veya doğal arıtım 
yöntemleri uygulanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. 2000’in 
altındaki nüfuslara arıtma tesisi hizmetinin götürülmesi ancak çevresel açıdan bir zorunluluk 
oluştuğunda gündeme gelmelidir.  
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• Atık su arıtma tesisleri ve kanalizasyon yatırımlarının gerçekleştirilmesinde yatırımın 
geri dönüşü için yerel halkın katılım ve katkı esasları geliştirilmelidir. 

• Çevresel altyapı sektöründe görev ve yatırım yapan kurum ve kuruluşlar arasında etkin 
koordinasyon sağlanmalı, kurumlar arasındaki yetki karmaşası giderilmelidir. 

• Ülke koşullarına uygun, içme ve kullanma suyu ile atık su arıtma teknolojilerinin 
araştırılması ve geliştirilmesi özendirilmelidir. 

• Atık su arıtma tesislerinin enerji giderleri, kademeli tarife uygulaması ile 
desteklenmelidir. 

• Atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suyun geri kazanılması ve yeniden 
kullanılması teşvik edilmelidir. 

• Deniz kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla, gemilerin ve deniz araçlarının sintine ve 
balast suları ile diğer atıklarını alabilecek ve arıtabilecek atık kabul tesislerinin kurulması ve 
işletilmesi teşvik edilmelidir. 

• Su tüketimi ve geri kazanımı konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik programlar 
oluşturulmalı, tesis işletmecileri ve halk bu konuda özendirilmelidir. 

 
Endüstriyel Atık Sular 
• Sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin 

güçlü bir yasal ve idari yapı oluşturulmalıdır. 
• Endüstriyel atık sular arıtılmadan alıcı ortama direkt boşaltılmamalıdır. Bu sayede su 

kirliliğine ve su kirliliğine bağlı, toprak ve bitki örtüsü üzerinde kirlilik önlenmelidir.  
• Endüstriyel atık su envanteri ve kirlilik izleme ağı oluşturulmalı, analizler akredite olmuş 

laboratuarlarda yapılmalı, alıcı ortam standartlarının belirlenmesi için veriler çevresel göstergeler 
elde edilecek şekilde derlenmeli ve çevresel bilgi sistemi kullanılarak çözüm önerileri 
oluşturulmalıdır. 

• Türkiye’de su temini ve talebinin, atık su arıtma ihtiyacının ve atık suyun yeniden 
kullanılmasının su teminine yararlarının belirlenmesi, geri kazanılmış atık suyun pazarlanması, 
alternatiflerin teknik ve ekonomik olarak değerlendirilmesi ve maliyet analizi gibi atık suyun geri 
kazanılması ve yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

• Sanayi tesislerinin arıtım kapasitesi arttırılmalıdır. Sanayi bölgelerinde yer alan bazı 
tesislerin atık sularını ön arıtma yapmadan ortak arıtma tesisine veya alıcı ortama deşarj etmeleri 
önlenmelidir. 

• Atık sularını kanalizasyon şebekesine veren sanayi tesislerinin gerekli ön arıtımı 
yapmaları sağlanmalıdır. 

• Tehlikeli atık suların nakliyesinin lisanslandırılmış araçlarla yapılması sağlanmalıdır. Bu 
amaca hizmet eden nakliye şirketlerinin sayısı arttırılmalı, denetimler etkinleştirilmelidir. 

• Sağlıklı bir tehlikeli atık su envanteri oluşturulmalı, tehlikeli atık su yönetim planı 
yapılmalı ve uygulanmalıdır.  

• Denetleme ve yaptırımın yanı sıra uygun teknolojilerin belirlenmesi ve kullanılması 
yönünde uygulamalara hız kazandırılmalıdır. Gerek atık su ve gerek atık su arıtımı konusunda, 
kirliliği kaynağında azaltma, geri kazanım, temiz üretim ve ölçek ekonomisi kullanılarak sistem 
çözümü yaklaşımları benimsenmelidir. 
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7.18 Sağlık  
 

• Çevre koşullarındaki değişikliklerin sağlık üzerine etkisinin değerlendirilmesi için 
araştırmalar yapılması ve buna karşı alınması gereken önlemlerin sağlık politikalarına yansıtılması 
sağlanmalıdır.  

• Çevre kaynaklı etkilere uyum planları ve stratejileri geliştirilmeli ve çevresel 
faktörlerdeki değişimlere bağlı olası sağlık risklerine karşı önceden hazırlık yapılması 
sağlanmalıdır. 

• Halkın çevre ve sağlık konusunda etkin olarak bilinçlendirilmesi sağlnmalıdır. 
• Tıp fakülteleri programına çevre ve sağlık konularını işleyen dersler eklenmeli,  çevre 

hekimliği programı oluşturulmalıdır.  
• Çevre ve sağlık ile ilgili araştırmaların arttırılması, konuyla ilgili verilere kolayca 

ulaşılabilmesi için bir veri tabanı oluşturulması ve ülkemizle aynı çevresel sorunlarını yaşayacağı 
tahmin edilen ülkelerle işbirliği olanaklarının araştırılması sağlanmalıdır. 

• Ülkemizde yeni görülmeye başlayan hastalıklarla ilgili kayıt sistemi etkinleştirilmeli ve 
bunların iklim değişikliğiyle bağlantısı araştırılmalıdır. 

• Ülkemizde ilaç ham maddesi olarak kullanılan endemik bitkiler saptanmalı, iklim 
değişikliğinin bu bitkiler üzerine etkileri ve korunmaları için yapılması gerekenler belirlenmelidir.  

• Ülkemizin gelecekte çevre sorunlarına bağlı göç dalgalarının etkisinde kalıp 
kalmayacağı, bu durumun oluşturacağı sağlık sorunları ve bu göç dalgalarına karşı alınabilecek 
tedbirlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmalıdır. 

• Çevre sorunlarına bağlı oluşabilecek gıda ve beslenme sorunları araştırılıp bu sorunların 
çözümüne yönelik önlemler alınmalı, ulusal gıda ve beslenme politikaları belirlenmelidir. 

• Çevresel olayların ülkemiz tatlı su kaynaklarını etkileyip ekilemeyeceği, bunların 
topluma su sağlanmasıyla ilgili kısıtlara yol açıp açmayacağı, su kısıtlılığının yaratabileceği salgın 
olasılıkları değerlendirilmeli, bu durumda ne gibi önlemlerin alınacağı belirlenmelidir.  

• Ülkemiz su kaynakları ile ilgili yetersizlikler söz konusu olabilecekse alternatif çözüm 
önerilerinin neler olabileceği kararlaştırılmalıdır.  

• Binalarda, yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla yapılan yalıtım nedeniyle kapalı ortam 
hava kirliliği oluşmasının önlenmesi ve etkin havalandırma sağlanması için alınması gerekli 
önlemler belirlenmelidir.  

• Çevresel değişime bağlı olarak ortaya çıkabilecek yeni hastalık taşıyıcı böcek türlerine 
karşı korunma ve mücadele önlemleri alınmalıdır.   

• Yeni hastalık taşıyıcı vektör ve kemirici türleriyle ilgili etkin mücadele yöntemleri 
belirlenmelidir. 

• Çevresel koşullarla ilişkili kanser vakalarının görüldüğü bölgelerde ikamet eden kişilerin 
örnekleme metodu ile izlenmesi, kanser aktif kayıt sistemi oluşturulması sağlanmalıdır.    

• Aşırı güneş etkilenimine bağlı malign melanoma ve cilt kanserine yönelik olarak 
alınacak önlemler belirlenmelidir. 

• Kıtlık, hava olayları vb. durumlar için acil durum ve afet planlamaları yapılmalı, afet 
durumlarında sağlık sigortası maliyetinin karşılanmasına yönelik politikalar belirlenmelidir.  

• Hava kirliliğinin neden olduğu sağlık problemlerini önlemek amacıyla konutlarda ısınma 
amaçlı olarak kullanılan katı yakıtların kalitelerinin iyileştirilmesi sağlanmalıdır. 

• Sağlıklı şehir ilkeleri dikkate alınarak ilgili imar planlarına uygun olarak şehirleşme 
sağlanmalıdır.  
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• Kirletici vasfı yüksek tesislerden hava ve su ortamlarına verilen atıkların standartlara 
uygunluğu sağlıklı bir izlenme sistemiyle değerlendirilmeli, etkin bir denetleme sağlanmalıdır. 

• Kirletici vasfı yüksek tesislerde çevre dostu teknolojilere geçilmesi sağlanmalıdır. 
• Organize sanayi bölgeleri, sanayi alanları ve tesisler etrafında bırakılan sağlık koruma 

bandı mesafesi konusunda Avrupa Birliği Direktifi ve risk değerlendirme, ulusal ve uluslararası 
kabul edilmiş standartlar dikkate alınarak (sağlık koruma bandı mesafesi ile ilgili) esas, usul ve 
referans mesafeleri Sağlık Bakanlığınca ilgili kurumlarla işbirliği içinde hazırlanmalıdır. 
Belirlenecek usul ve esaslara uygun sağlık koruma bandı bırakılmalı ve  bu konuda etkin denetim 
yapılmalıdır.  

• Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler ile bunlara yönelik yapılacak 
düzenlemeler Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığınca  ilgili kurumlarla işbirliği içinde 
belirlenmelidir.  

 
7.19 İklim Değişikliği 
 

• Ulusal iklim değişikliği politikası, mevcut teknoloji altyapısı, insan kaynakları, kısa-orta-
uzun vadeli kalkınma öncelikleri gibi ülkemize özgü koşullar da göz önünde bulundurularak 
belirlenmelidir.  

• Enerji, ulaşım, sanayi, tarım, atık yönetimi, ormancılık vb. sektörlerde ülkemiz şartlarına 
en uygun sera gazı azaltımı seçenekleri tespit edilmelidir. Geliştirilecek olan sera gazı azaltım 
tedbirlerinin uygulanmasına yönelik finansman mekanizmaları ve kurumsal altyapı 
güçlendirilmelidir. 

• Çevresel kaynakların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda etkin şekilde 
korunması ve kullanımının sağlanması için çevre yönetim sistemleri geliştirilmeli; denetim ve 
yaptırım mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. 

• Endüstriden alıcı ortamlara yapılan atık, emisyon ve deşarjın kontrolü ile kirlilik 
önlenmelidir. 

• Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, CO2 depolama, yeni teknolojiler ve ormanlaştırma 
konularında çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.  

• Enerji israfını önleyici yönde enerji tasarrufu, ülke çapında kamuoyu bilinçlendirilmesi 
yöntemleri ile yaygınlaştırılmalıdır. 

• Temiz enerji kaynaklarından azami derecede yararlanmak için; güneş, rüzgar, jeotermal 
ve biyo-kütle enerji kaynaklarının kullanım kapasitelerinin arttırılmasını ve hidrolik enerjinin daha 
büyük oranlarda kullanımını sağlayacak projeler hayata geçirilmeli, daha az emisyon yayan 
yakıtların ve yakma sistemlerinin kullanıma özen gösterilmelidir. 

• Yerel yönetimlerin CO2 emisyonlarını azaltmak için eylem planları oluşturulmasında 
öncü rol üstlenmesi, toplu taşıma araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve ısı yalıtımlı 
konutların yapılmasının teşvik edilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. 

• Başta ağaçlandırma çalışmaları olmak üzere yutak alan kapasitesi arttırımına yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. 
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7.20 Gürültü Kirliliği 
 

• Çevresel gürültüye maruz kalma seviyesinin kaynak ve alansal veriye bağlı olarak 
hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor vb. unsurlarla belirlenmesi, gürültüyü önlemeye ve 
azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanmasının sağlanması 
gerekmektedir.  

• Gürültüyü önlemek için kaynakta, kaynak ile alıcı arasında ve alıcılarda/binalarda önlem 
alınması sağlanmalıdır.  

• Gürültü kaynağının ses iletimini azaltan bir muhafaza içine alınması, titreşimi önleyecek 
şekilde yerleştirilmesi, gürültüye yol açan parçalarda (bilya ve zincirler gibi) yapısal değişikler 
sağlanması, gürültüye yol açan eski makinelerin, daha az gürültü çıkaran yeni makinelerle 
değiştirilmesi yapılmalıdır.  

• Mutlak surette gerekli olan ve önlenemeyen gürültü çıkaran çalışmaların dinlenme 
sürelerinin (öğle arası, sabah ve akşam saatleri) dışına çıkarılması, gürültü çıkaran iş safhaları 
arasında daha sıkı dinlenme sürelerinin konulması sağlanmalıdır. 

• Kritik noktalarda gürültü perdeleri/bariyerleri yapılması ve söz konusu gürültü 
bariyerlerinde, perdenin kaynak tarafına bakan yüzeyinin ses yutuculuğu yüksek malzeme ile 
kaplanması, titreşim azaltıcılar ve ses geçirmeyen hücreler kullanılması  gibi önlemler alınmalıdır. 

• Binalarda cephe yalıtımları yapılması, pencerelerde ses yalıtımlı camların kullanılması, 
balkonların kapatılması, yeni yapılacak binalarda oturma ve yatak odalarının sessiz cephelere 
konumlandırılması vb. tedbirler alınmalıdır.  

• Geçici ve önlenemeyen gürültülere maruz kalan insanlara kulaklık verilmelidir. 
• Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyu bilgilendirilmelidir. 
• Şehir planlamasına ilişkin önlemler, ile trafik planlaması ve düzenlenmesi gürültü 

kirliliğini azaltacak biçimde yapılmalıdır.  
• Akustik planların yapılması zorunlu hale getirilmeli, her tür ölçekteki plan yapımında 

akustik planlar dikkate alınmalıdır. 
• Yol ve binalarda ses dağılımını azaltacak yapısal önlemler alınmalıdır.  
• Toplu taşıma araçlarının teşvik edilmesine yönelik önlemler alınmalı, bu kapsamda toplu 

taşıma ağının genişletilmesi, konforlu ve hızlı hizmet sunulması sağlanmalıdır.  
• Eylem planlarında belirtilen tedbirlerin; bundan sonra yapılacak olan planlama 

çalışmalarının tamamında (revizyon, ilave, yenileme) alınması, bunun için Plan Yapımına Ait 
Esaslara Dair Yönetmeliğe gerekli hükümlerin ilave edilmesi sağlanmalıdır.   

 
7.21 Görüntü Kirliliği 
 

• Plansız, imarsız ve doğaya uyumsuz yerleşme ve yapılaşma engellenmelidir. 
• Monoton ve iç içe yapılaşmanın önüne geçilmeli, yapılar arasındaki görüş darlığı 

kaldırılmalıdır. 
• Dış cephe kaplamasındaki görüntü karmaşası ve levha ve tabelalardaki oransızlık ve 

gelişigüzellik engellenmelidir. 
• Yeşil alanlar korunmalı ve artırılmalı, ağaç dikme faaliyetleri desteklenmelidir. 
• Kent parkları ve ormanları oluşturulmalıdır. 
• Gerek şehir içi gerekse şehirler arası karayolu güzergahları ağaçlandırılmalı, özellikle 

kent giriş ve çıkışlarındaki plansızlık ve gelişigüzellik nedeni ile ortaya çıkan görüntü kirliliği 
engellenmelidir.  
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• Düzensiz trafik, sıkışıklık, tıkanıklık ve ulaşım kaynaklı hava kirliliği ile mücadele 
edilmelidir. 

• Evsel ve endüstriyel hava kirliliği önlenmelidir. 
• Tüm il, ilçe ve köylerde atık yönetim planlamasına geçilmelidir. 
• Enkazlar, inşaat faaliyetleri ve altyapı çalışmalarında gerekli önlemler alınmalı, olası afet 

sonrası oluşabilecek kirlilikle mücadele, afet eylem planları kapsamında ele alınmalıdır. 
• Olumsuzlukların giderilmesinde yetkili idareler personel ve bilgi birikimi açısından 

güçlendirilmeli, gerçekleştirilen olumlu faaliyetler teşvik edilmeli ve ödüllendirilmelidir. 
• Halk görüntü kirliliği ile mücadelede bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. 
• Cezai müeyyideler uygulanmalı ve cezalara caydırıcı nitelik kazandırılmalıdır. 
 
7.22 Çevre Mevzuatı Önerileri 
 

• Yaptırımların uygulanmaması da dahil olmak üzere denetim yetersizliğine bir çözüm 
yolu olarak,  bağımsız şekilde çalışan kişilerden oluşan ve “kamu adına” görev yapan etkili bir 
“çevre denetçiliği” sistemi oluşturulması için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır. 
Böyle bir yapı yerel yönetimler düzeyinde var olan ve arttırılması hedeflenen yetkilerin kötüye 
kullanılmasının önlenmesi yönünden de bir güvence olacaktır. 

• Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, 
kuruluş ve işletmelerin çevre yönetim birimi kurması veya ÇOB’nca yetkilendirilmiş kurum ve 
kuruluşlardan hizmet satın alması için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Yetki sorununun çözümü ve idari yapılanma bakımından girişilen çalışmalarda (özellikle 
yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması girişimlerinde) esasa ilişkin olarak iki önemli boyutun 
dikkate alınması gereklidir. Bunlardan birisi yerel yönetimlerin politik etkiye açık olmasıdır. 
Diğeri ise “korunan alanlar”, ekolojik gerçekler temelinde, birden fazla il veya ilçeyi kapsadığı 
için “havza bazında yönetim” uygulanmasının kaçınılmaz olduğudur. Yetkiler bu gerçek ışığında 
belirlenmeli, birden fazla il ya da ilçeyi kapsayan, korunan alanlar ve ekosistem dengesi temeline 
dayanan havza bazında yönetim uygulamasına ilişkin yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır.  

• Doğa korumaya ilişkin ilkeleri belirleyecek, alan ve tür bazında yönetim gerçekleştirecek 
bağlı kuruluş niteliğinde bir birim oluşturulmalı; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 4915 sayılı 
Kara Avcılığı Kanunu kapsamındaki alanlar ve türler, uluslararası sözleşmeler kapsamında 
korunan alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, sulak alanlar ve doğal sitler bu birimin 
sorumluluğuna verilmelidir. 

• Yasaların birbiriyle çelişen ve çatışan bölümlerinde yeni düzenlemeler yapılırken, 
kurumsal yapılarda da buna paralel düzenlemeler yapılmalıdır.  

• Envanter ve veri eksikliği giderilerek mevzuatın gereği gibi uygulanması sağlanmalıdır.  
• Planlama çevre korumanın temel ilkesi olan önleyiciliği gerçekleştirmenin en önemli 

aracıdır. Bu nedenle temel çevre koruma esaslarını içeren bir uzun devre gelişim planı olmalı ve 
her ölçekteki fiziki planlar da bu plana uygun yapılmalıdır.   

• Çevre ve Orman Bakanlığı her ölçekteki fiziki plana altlık teşkil etmek üzere Çevresel 
Master Plan (koruma-kullanma esaslarına göre hazırlanacak arazi kullanım kararları) hazırlayacak 
şekilde organize edilmelidir. 

• Çevrenin korunmasının geleneksel politik kaygılardan arındırılması, sürdürülebilir 
kalkınma anlayışının her kademedeki yönetim düzeyinde yerleştirilmesi, kamu yönetiminin her 
düzeyinde ve iş çevrelerinde,  uygun eğitim-öğretim programlarının uygulanması sağlanmalıdır. 
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Bu kapsamda, çevresel varlıkların özgün durumlarını da dikkate alan, özel stratejiler içeren, “çevre 
için eğitim” programları geliştirilmelidir. 

• AB ile entegrasyon sürecinde çevre politikaları oluşturulur ve mevzuat uyumlaştırılırken 
ülke gereksinimlerini ön plana çıkaran daha genel ve bütünsel bir yaklaşım geliştirilmelidir.  

• AB’ye uyum çalışmalarında AB’nin diğer aday ülkelere tanıdığı geçiş süresi kolaylıkları 
ile çevre mevzuatını ihlâl eden üye ülkelere uyguladığı yaptırımlar izlenmeli, bu çerçevede elde 
edilen fırsatlar değerlendirilmelidir. 

• Çevresel varlıklar temel çevre koruma esasları ile sürdürülebilir kalkınma anlayışı 
çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle koruma-kullanma esaslarının belirleneceği, havza bazında 
hazırlanacak bir çevresel planlamaya ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır. 

• Kısa dönemli hedef olarak, Çevre Kanununun bütünsel bir çevre koruma anlayışını 
yansıtmasına özel önem verilmelidir. Bunun için de öncelikle doğa koruma ve biyo güvenlik 
alanında halen yürütülen mevzuat çalışmalarında belirlenen temel koruma esaslarının bu kanuna 
yansıtılması sağlanmalıdır.  

• Çevre Kanununda evrensel ölçekte kabul görmüş çevre koruma ilkelerinin (önleme, 
bütünsellik, katılım, ihtiyat, işbirliği ve eşgüdüm, kirleten öder gibi) ve kavramlarının (çevre 
hakkı, sürdürülebilir kalkınma gibi) yer alması,  bunların hayata geçirilmesi usullerinin 
belirlenmesi sağlanmalıdır. 

• Çevreye ilişkin oluşacak zararların telafisi imkansız olabileceğinden, Çevre Kanununda 
çevre ile ilgili yargılama sürecinin hızlandırılmasına ilişkin özel hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Çevre Kanununda kirliliğin önlenmesi ve kontrolüne ilişkin bütün temel esasların ortak 
hükümler ve kirlilik konusundaki özgün durumların gerektirdiği özel hükümler şeklinde 
belirlenmesi sağlanmalıdır. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarının çakışan ve örtüşen görevleri nedeniyle yaşanan 
aksaklıkların giderilmesi için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Kapsamlı bir su yasası çıkarılmalı ve bunun uygulanmasından tek bir otorite sorumlu 
olmalıdır. 

• 3202 sayılı yasanın 40. maddesi kapsamında il özel idarelerinin, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Yasasına göre de büyükşehir belediyelerinin 167 sayılı Yasa ile yer altı sularının 
korunmasından sorumlu olan DSİ’ye sormadan yer altı suyu tahsisi yapmasını engellemek için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

• İçme suyu temini ve kalitesinin korunması hizmetlerinin DSİ, İller Bankası, il özel 
idareleri, belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ÇOB’nı içeren çok sayıda kuruluş tarafından 
yürütülmesi yerine tek bir otorite tarafından yürütülmesini sağlayacak yasal ve yönetsel 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

• 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında 
Kanunun bataklıkların kurutulmasına ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmalıdır.  

• 31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toprak Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliğinin kapsamı toprak kirliliğine neden olan faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve 
atıkların toprağa deşarjına, atılmasına ve sızmasına yönelik teknik, cezai ve idari yaptırımları 
içerecek biçimde genişletilmelidir.  

• Su tasarrufu bakımından büyük önem taşıyan arazi toplulaştırmasının sağlıklı olarak 
yürütülebilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde ülke geneline hizmet verecek bir 
yapılanmanın oluşturulması için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır. 
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• 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen yakıt kalitesini sağlayamayan üretici ve imalatçılara 
parasal cezai işlemlerin uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.  

• 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliğinin 16. maddesi (f) fıkrasında belirtilen Tip Emisyon Belgesi ile ilgili tebliğ 
çıkarılmalıdır. 

• Anayasanın 169. maddesi 2. fıkrasına ormanlarda bina ve tesis yapılması konusunda 
kamu yararı bulunması koşulu yerine “üstün kamu yararı ve kesin zorunluluk” bulunması koşulu 
konulmalıdır. 

• 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybettiği 
gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan alanların bir an önce değerlendirilmesine yönelik 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

• 6831 sayılı Orman Kanununda, 17. maddenin  2. fıkrasına orman içinde izinsiz yapılan 
tesislerin mahkeme kararına gerek kalmadan yapım aşamasında yıkılmasını ve buralara altyapı 
hizmetlerinin götürülmemesini sağlayacak hükümler eklenmelidir. 

• Anayasaya paralel olarak Orman Kanununun 17. maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
ormanlarda yapılacak bina ve tesisler için, kamu yararı ve zorunluluk bulunması koşulu üstün 
kamu yararı ve kesin zorunluluk bulunması biçiminde düzenlenmelidir. 

• 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda; milli parklarda yasaklanan eylemlerin yaptırımları 
yer almalıdır. 7. ve 8. maddelerde çeşitli amaçlarla verilecek izin ve irtifak haklarının verilmesinde 
kaynak değerlerinin asla zarar görmemesi esası getirilmelidir. Milli Parklar Kanunundaki 
hükümler ve  Doğa Koruma Yasası hazırlama çalışmalarında düzenlenmesi düşünülen koruma 
statüleri günün şartlarına uygun hale getirilmelidir. 

• 4234 sayılı Mera Kanunu en çok meraların hayvancılık dışı amaçlarla kullanımına izin 
veren istisnai hükümleri bakımından eleştirilmektedir. Eleştiriler daha ziyade yapılaşma ile ilgili 
düzenlemelere yöneliktir. Ayrıca Maden Yasası ve İmar Yasası’ndaki düzenlemeler de mera 
alanlarının bozulmasını, amaç dışı kullanımını ve daraltılmasını kolaylaştırmaktadır. Mera 
alanlarının bozulmasına ve daralmasına yol açan bu düzenlemeler orman içi ve orman sınırındaki 
meralarda ormanlar aleyhine sonuçlar doğuracaktır. Hem meraların hem de bunlara bitişik 
ormanların korunması bakımından yapılaşma konusundaki düzenlemeler Kanunun ilk şeklindeki 
gibi sınırlı tutulmalıdır.  

• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 
orman alanlarının tahsisine ilişkin yönetmelik orman alanlarında yapılaşma baskısı yaratmaktadır. 
Turizm Teşvik Kanunu ve uygulamaları sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile ekosistem bütünlüğü 
çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

• 3213 sayılı Maden Kanunu uygulamasında kum, çakıl gibi her yerde bulunabilecek 
malzemelerin ormanlarda aranması ve işletilmesine izin verilmesi orman alanlarının tahribine 
neden olmakta ve ortaya büyük rehabilitasyon sorunları çıkmaktadır. Ekonomik değeri ve önemi 
düşük materyallerin maden kapsamından çıkarılarak bunların Milli Parklarda da aranmasına ve 
işletilmesine izin verilmemelidir. 

• 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunundan kaynaklanan adli ve idari davaların takibinde ve 
para cezalarının tahsilinde yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.  

• Gürültü Eylem planlarında belirtilen tedbirlerin; bundan sonra yapılacak olan planlama 
çalışmalarının tamamında (revizyon, ilave, yenileme) alınması, bunun için 02/11/1985 tarih ve 
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18916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe gerekli 
hükümlerin ilave edilmesi sağlanmalıdır.   

• 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 
Durumlarda Müdahale ve Tazminine İlişkin Kanun’da gerekli düzenlemeler yapılarak acil önlem 
planlarının ve acil durumlarda müdahalenin hangi kurumlar tarafından yapılacağı hususu 
netleştirilmelidir.   

• Ağaçlandırma, erozyonla ve çölleşmeyle mücadeleye yönelik ilke ve esasları 
belirleyecek, ilgili kurum ve kuruluşlar eliyle uygulamaya sokacak ve gerektiğinde uygulamaları 
havza (proje) bazında bizzat yürütecek bir ana hizmet birimi kurulmalıdır. 

• Çevresel unsurların üst ölçekli plan ve programlara entegre edilmesine olanak veren 
Stratejik ÇED Yönetmeliği çıkarılmalıdır. 

• Çevre hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için, Çevre ve Orman Bakanlığının çalışma 
alanlarıyla ilgili olarak, katılımcı anlayışla hazırlanmış ulusal dokümanlardaki esaslar dikkate 
alınmalıdır. 

• Yönetimde arzu edilen duruma ulaşabilmek için, hizmetlerin ve standartlarının 
tanımlanması, iş görenlerin iş memnuniyeti, her alanda şeffaflık, bilgi, kamu bilincine sahip olma 
ve yarar sağlayanların isteklerinin geri bildirim sistemleri yolu ile kendi kendini denetleme 
olanağı, karar alma süreçlerinde örgüt içi ve örgüt dışı katılımın sağlanması, yerinden yönetim 
modellerinden faydalanma ilkeleri dikkate alınmalıdır. 

• Çevre mevzuatı ve standartlara aykırı olarak mevcudiyetini devam ettiren kentsel, ticari 
ve tarımsal yapılar ve aktivitelerin standartlara ve çevre mevzuatına uygun hale gelebilmesi için 
teşvik mekanizması oluşturulmalıdır. 

• ÇOB’nın görev alanlarıyla ilgili olarak halkın katılımını sağlayacak yasal 
düzenlemelerin yanı sıra, bunları hayata geçirecek uygun mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

• ÇOB Merkez Teşkilatının görev ve sorumluluklarının bir bölümü taşra teşkilatına 
devredilerek, merkezi yapı küçültülmeli, uzmanların görev yaptığı bir örgütlenme modeline 
dönüştürülmelidir. 

 
Ülkemizde Yaşanan Çevre Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 
yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olduğu işbu rapor Genel Kurul’a 
sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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8. KISALTMALAR 
 

1-m ASLR Deprem Felaketinin Ortak Yönetim Senaryosu 
AAT Atık Su Arıtma Tesisi  
AB Avrupa Birliği 
ABD Amerika Birleşik Devletleri 
AEP Akdeniz Eylem Planı  
AİGM Afet İşleri Genel Müdürlüğü   
AKM Askıda Katı Madde 
Ar-Ge Araştırma Geliştirme 
ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
BAT En İyi Teknolojiler 
BATNAET Asgari Gidere Sebep Olan En Uygun Teknoloji 
BM Birleşmiş Milletler 
BMİDÇS Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
BOİ Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı 
BOTAŞ Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. 
ÇATAK Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması  
ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi 
ÇOB Çevre ve Orman Bakanlığı 
DİE Mülga Devlet İstatistik Enstitüsü 

DLH 
Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü 

DMİ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
DPT Devlet Planlama Teşkilatı 
DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
EB Endüstri Bölgeleri 
EC Avrupa Komisyonu 
EDİKAB Havsa, Süloğlu, Lalapaşa İlçeleri Katı Atık Birliği  
EEA Avrupa Çevre Ajansı 
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
EURATOM Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması 
FAO Gıda ve Tarım Örgütü 
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G-8 Sanayileşip Zengin Olmuş Ülkeler Grubu 
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi 
GEF  Küresel Çevre Fonu 
GSYİH Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
GÜNEKAB Enez, İpsala İlçelerini Kapsayan Katı Atık Birliği  
HES Hidroelektrik Santral 
HKKY Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği  
IKHKK Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
IPA Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı 
IPCC Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
IPCC SRES Küresel Isınma Felaketinin Ortak Yönetimi 
IUCN Uluslararası Doğa Koruma Birliği  
İDKK İklim Değişikliliği Koordinasyon Kurulu 
İSTAÇ İstanbul Çevre Koruma ve Atık Mad. Değ. San. ve Tic. A.Ş. 
İTU İyi Tarım Uygulamaları  
İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. 
JICA Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı 
KHGM Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
KHK Kanun Hükmünde Kararname  
KKKA Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı  
KOB Katılım Ortaklığı Belgesi  
KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
KOİ Kimyasal Oksijen İhtiyacı 

KOSGEB 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Bşk. 

KSS Küçük Sanayi Sitesi 
KTKGB Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri 
LIFE Çevreyle İlgili Faaliyetleri Finanse Eden Mali Araç 
LPG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı 
MTEP Milyon Ton Eşdeğeri Petrol 
MUP Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı 
OB Mülga Orman Bakanlığı 
OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
OGM Orman Genel Müdürlüğü 
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OREKAB Uzunköprü, Meriç ilçelerini kapsayan Katı Atık Birliği  
OSB Organize Sanayi Bölgeleri 
ÖÇK Özel Çevre Koruma Alanı 
PM Partikül Madde 
ppb Binde Bir Birim 
ppm Milyonda Bir Birim 
RAMSAR Sulak Alanların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme  
RG Resmi Gazete 
SKKY Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
STK Sivil Toplum Kuruluşları 
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
TEP Ton Eşdeğer Petrol 
TGB Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
TKB Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
TKKY Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
TKM Toplam Katı Madde 
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
TSE Türk Standartları Enstitüsü 
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
TÜBİTAK-MAM Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,  

Marmara Araştırma Merkezi 
UNEP Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
WMO Dünya Meteoroloji Örgütü 
YMÇYP Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlaması 
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EK 2 - Çevre Mevzuatı, İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler 
 

Kanunlar 
 

-2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

-2872 sayılı Çevre Kanunu, 

-4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,  

-180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 
  

-1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu    

  Temini Hakkında Kanun, 

-2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 

-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

-5393 sayılı Belediye Kanunu,  

-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 

-6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 

-3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında  

  Kanun,  

-491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK,  

-5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil  

  Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun, 

-3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

-5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 

-4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, 

-775 sayılı Gecekondu Kanunu,     

-5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 

-3194 sayılı İmar Kanunu, 

-4759 sayılı İller Bankası Kanunu, 

-5543 sayılı İskan Kanunu, 

-2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve  

  785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 

-5442 sayılı İl İdare Kanunu, 

-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 
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-5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 

-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 

-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 

-3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı             

  Kurulması Hakkında Kanun, 

-4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 

-5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 

-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

-3402 sayılı Kadastro Kanunu,   

-2674 sayılı Karasuları Kanunu,   

-3621 sayılı Kıyı Kanunu,   

-4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,  

-7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun, 

-618 sayılı Limanlar Kanunu, 

-4342 sayılı Mera Kanunu, 

-2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 

-5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 

-3213 sayılı Maden Kanunu,    

-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 

-4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 

-5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin  

  Kanun, 

-4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 

-6831 sayılı Orman Kanunu, 

-5262 sayılı Organik Tarım Kanunu,   

-383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair KHK., 

-6326 sayılı Petrol Kanunu, 

-3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun, 

-1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,  

-181  sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK., 

-2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu,    
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-3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Kanun, 

-4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 

-5488 sayılı Tarım Kanunu, 

-5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 

-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,  

-2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu,    

-132  sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 

-6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 

-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 

-1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,  

-3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

-4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 

-167  sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun, 

-5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi  Üretimi Amaçlı  

  Kullanımına İlişkin Kanun, 

-3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun, 

-6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu,   

 

Yönetmelikler 
 

-Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 26.06.2007 - 25538) 

-Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 31.08.2004 – 25569) 

-Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 21.01.2004 – 25353) 

-Ağaçlandırma Yönetmeliği (R.G. 09.10.2003-25254) 

-Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle  

  İlgili Yönetmelik (R.G. 30.12.2006-26392) 

-Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul  

  ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 24.10.2005 - 25976) 

-Araç Muayene İstasyonları Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik,  

  (R.G. 23.09.2004 – 25592) 
 



 
 

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi             (S. Sayısı: 352) 

 
 
 
 
 
 

- 387 -

-Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği (R.G. 08.05.2000 - 24043) 

-Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 19.04.2005 – 25791) 

-Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (R.G. 11.06.2004-25489) 

-Bitki Genetik Çeşitliliğinin Toplanması, Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik    

  (R.G. 1992- 21316) 

-Çevre Denetimi Yönetmeliği (R.G. 05.01.2002-24631) 

-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G. 17.07.2008 – 26939) 

-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (R.G. 07.03.2008-26809) 

-Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (R.G. 11.11.2008-27051) 

-Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmeliği (R.G. 13.9.2002-24875) 

-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (R.G. 06.03.2006-26100) 

-Doğal Mineral Sular Hakkında Yönetmelik (R.G. 01.12.2004-25657) 

-Endüstriyel Tesislerden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (R.G.22.07.2006-   

  26236) 

-Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (R.G. 16.12.2004-25672) 

-Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği (R.G. 29.09.1995-22416) (R.G.03.12.2003-25305) 
 

-Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri  

  İle Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik, (R.G. 03.11.1987-19623) 

-Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 26.12.2004 - 25682) 

-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 18.03.2004– 

  25406) 

-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 13.01.2005-25699) 

-Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin  

  Azaltılması Yönetmeliği (R.G. 03.11.1977-16102) 

-İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R.G. 09.03.1990- 20456) 

-İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair  

 Yönetmelik (R.G. 20.11.2005-25999) 

-Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R.G.  

 11.12.2007-26727) 

-Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (R.G. 03.08.1990-20594) 

-Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 14.03.1991 - 20814) 
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-Kentsel Atık Suyun Arıtımı Yönetmeliği (R.G. 08.01.2006 - 26057) 

-Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,   

  Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik (R.G.    

  26/07/2005- 25887) 

-Mera Yönetmeliği (R.G.31.07.1998-23419) 

-Milli Parklar Uygulama Yönetmeliği (R.G. 12.06.1986-19309) 

-Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R.G. 03.02.2005-25716) 

-Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği  

  (R.G. 15.04.2004-25434) 

-Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı İle Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin  

  Azaltılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18.11.1984-18580) 

-Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri İle İlgili Tip Onayı  

  Yönetmeliği (R.G. 30.11.2000-24246) 

-Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği (R.G. 28.06.1997 – 23033) 

-Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (R.G. 10.06.2005-25841) 

-Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği (R.G. 12.07.2004-25515) 

-6831 sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosu ve Aynı Kanunun 2/B Maddesinin  

  Uygulanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 15.07.2004-25523) 

-Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (R.G. 02.11.1985-18916) 

-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (R.G. 19.08.2008-6972) 

-Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.  

  29.09.2004-25598) 

-Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 31.12.2004-25687) 

-Su Ürünleri Yönetmeliği (R.G. 10.03.1995-22223) 

-Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (R.G. 17.05.2005-25818) 

-Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 14.03.2005 - 25755) 

-Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, (R.G. 11.07.1993 - 21634) 

-Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği  

  (R.G. 26.11.2005-26005) 

-Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 25.03.2005-25766) 

-Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik (R.G. 18.03.2004- 25406) 
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-Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 22.07.2005 – 25883) 

-Titreşim Yönetmeliği (R.G. 23.12.2003-25325)  

-Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 31.05.2005-25831) 

-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, (R.G.  

  18.06.2005 - 25278) 

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (R.G. 19.06.2002-24790) 

-Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğini Karşı Suların Korunması Yönetmeliği (R.G. 18.02.2004- 

  25337) 

-Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının  

  Kontrolüne Dair Yönetmelik (R.G. 08.07.2005-25869) 

-Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği (R.G. 12.08.2001-24491) 

-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (R.G. 08.09.2002-24870) 

-Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik (R.G.  

  08.11.2004-25637) 

-Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması Yaban Hayvanlarının Zararlıları ile  

  Mücadele Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 24.10.2005-25976) 

-Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (R.G. 09.01.2006-26048) 

-Yat Turizmi Yönetmeliği (R.G. 04.08.1983, 18125) 
 

-Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırma Usul ve  

  Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 17.02.1999 – 23614) 

 

Tebliğler 

-Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve 

Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, (R.G. 24.04.2007 - 26413) 

-Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi      

Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ, (R.G. 22.09.2008 - 27005) 
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EK 3 - Türkiye'nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşme ve Anlaşmalar   
 
• Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma (Değişik), Roma 1949 

(R.G. 7.7.1967-12641) 
• Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris 1959 (R.G. 17.12.1966-

12480)  
• Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Kurulması Hakkında Sözleşme (Değişik), 

Paris 1951 (Türkiye 10.8.1965) 
• Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme (29.1.1960 ve onu 

değiştiren 28.1.1964 tarihli ek Protokol) (R.G. 13.6.1967- 12620)   

• İşçilerin İyonize Edici Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme, Cenevre 
1960 (Türkiye 15.11.1969) 

• Atmosferde, Uzayda ve Sualtında Nükleer Silah Deneylerini Yasaklayan Sözleşme, 
Moskova 1963 (R.G. 13.5.1965-1997) 

• Devletlerin Ay ve Öteki Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı Faaliyetlerini 
Düzenleyen İlkelere İlişkin Anlaşma, Londra, Moskova, Washington D.C. 1967, (R.G. 1.6.1968-
12913) 

• Uçakların Gürültüsü Konusunda Uluslararası Standartlar ve Tavsiye Edilen 
Uygulamalar, 1971 

• Hayvanların Uluslararası Nakliye Sırasında Korunması Konusunda Avrupa Sözleşmesi, 
Paris 1968 (Türkiye 20.2.1971)  

• Nükleer Silahların ve Öteki Toplu Tahrip Silahlarının Deniz Yataklarına, Okyanus 
Tabanı ve Bunların Altına Yerleştirilmesinin Yasaklanması Hakkında Antlaşma, Londra, 
Moskova, Washington D.C.(Türkiye 19.10.1972) 

• Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Toksik  Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve 
Depolanmasının Yasaklanması ve Tahribi Hakkında Sözleşme, Londra, Moskova, Washington 
D.C. 1972 (R.G. 5.11.1975) 

• Balina Avcılığının Tanzimi Hakkında Mukavelename 24.9.1931 (RG 8.11.1934-2399) 
• Avrupa Kültür Anlaşması 19.12.1954 (R.G. 17.6.1957- 9635)  
• Silahlı Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme ve Ekleri 

14.4.1954 (R.G. 8.11.1965-12145)  
• Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, Paris 1972 (R.G. 

14.2.1983-17959)  
• Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, Bern 

1979 (R.G. 20.2.1984-18318) 
• Uluslararası Enerji Programı Anlaşması, Paris 1974 (Türkiye 4.5.1981)  
• Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, Barselona 1976 (RG 12.6.1981 -

17368)  
• Akdeniz'in Gemi ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltmalarla Kirlenmesinin Önlenmesine 

Dair Protokol, Barselona 1976 (R.G. 12.6.1981- 17368)  
• Akdeniz'in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında Protokol, Atina 1980 

(R.G. 18.3.1987- 19404)  
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• Akdeniz'de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol, Cenevre 1982, (imza tarihi 
6.11.1986) (R.G. 23.10.1988-19968)  

• Fevkalade Hallerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 
Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol, (R.G. 12.6.1981- 17368) 

• Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi, Cenevre 1979 (R.G. 23.3.1983- 
17996)  

• Avrupa'da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktarılmalarının İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi İçin İşbirliği Programının (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanına Dair 1979 Uzun 
Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi'ne ek Protokol, Cenevre 1984 (R.G. 23.7.1985-
18820)  

• Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi, Viyana 26.9.1986 (R.G. 3.9.1990- 
20624)  

• Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve İmhasının Kontrolü Sözleşmesi, Basel 
22.3.1989 (R.G. 15.5.1994- 21935) 

• Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirlenmesini Önleme Sözleşmesi (MAR-POL 73/78), 
(13.9.1989 tarih ve 89/14547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı), (R.G. 24.6.1990- 20558)  

• Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelere Dair Montreal Protokolü, (R.G. 8-9.9.1990- 20629) 

• Londra Değişiklikleri  (R.G.  28.12.1994 -22155) 
• Kopenhag Değişiklikleri (RG 2809.1994-20629)   
• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Rio de Janerio, 5.6.1992 (R.G. 27.12.1996-22860)  
• Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, 1992 (R.G. 6.3.1994-21869)  
• Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı 

Korunmasına Dair Protokol,1992 (R.G. 6.3.1994-21869) 
• Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil 

Durumlarda Yapılacak İşbirliğine Dair Protokol, 1992 (R.G. 6.3.1994 - 21869) 
• Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin 

Protokol, 1992 (R.G. 6.3.1994 - 21869)  
• Özellikle Su Kuşları Yaşama Alanı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 

Hakkında Sözleşme (RAMSAR), (R.G. 17.5.1994- 21937) 
• Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Aralık 1994, Paris (RG 16.05.1998-23344) 
• Antarktika Antlaşması, (R.G. 18.09.1985, sayı 22408), (3.8.1995 tarih ve 244 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı)   
• CITES Nesli Tehlikede Olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin 

Sözleşme (R.G.  20.06.1996)  
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EK 4 - Çevre İle İlgili Kurum ve Kuruluşlar 
 
Başbakanlık: Uyumlaştırma süreci ve/veya çevrenin korunması ile doğrudan ilgilidir. 
 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT): Başbakanlığa bağlı DPT 

Müsteşarlığı kalkınma planları ve yıllık yatırım planları hazırlamaktadır. DPT ayrıca makro-çevre 
politikası konularına özel önem vererek, sektörel planlar hazırlamaktadır. DPT yerel idarelere 
direkt etkisi olan yıllık yatırım programlarının hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde gerekli 
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, finansman ya da dış borç gerektiren projeleri de 
dahil olmak üzere, kamu sektörü yatırımları DPT’nin onayını gerektirmektedir. 

 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı: Dış kaynak ve borçlara erişimi nedeniyle, çevre ile ilgili 

projelerin finansmanı yönünden önemli bir işlev yürütür. 
 
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı: Denizcilik sistem ve hizmetlerinin ülkenin deniz ilgi 

ve çıkarlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak tahsisi ve geliştirilmesinden sorumludur. Deniz 
ortamının gördüğü zararın ve kirlenmesinin önlenmesi amacıyla her türlü tedbiri almak, 
izlenmesini ve denetlenmesini sağlamak ve konu ile ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak 
Denizcilik Müsteşarlığının görevidir. 

 
Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS): Avrupa Birliği müktesebatının 

üstlenilmesine ilişkin uyumlaştırma faaliyetlerinde bakanlıklar arasındaki koordinasyonu 
sağlamakla yükümlüdür. 

 
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Çevre verileri dahil Türkiye genelinde 

her konuda bilgileri toplar, işler, analiz eder ve değerlendirir. 
 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE): Atık, hava kalitesi, su kalitesi, ormanların korunması, 

toprak ve erozyon kontrolünü kapsayan belirli teknik standartları oluşturmakla sorumludur. 
 
Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB): AB çevre müktesebatının uyumlaştırılması da dahil 

olmak üzere, çevre hizmetlerinin sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre 
Kanunu ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
kapsamında; Türkiye'deki çevre politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması için genel bir 
koordinasyon sağlamak, çevreyi korumaya ve kirliliği önlemeye ve azaltmaya ilişkin politika ve 
esasları belirlemek, ilgili mevzuatı düzenlemek ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir. 

 
Çevre ve Orman Bakanlığı-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ): Yer üstü ve yer altı 

sularının tahsisinden ve su kaynakları yönetiminden sorumlu kuruluş olarak içme ve kullanma, 
sulama ve endüstri suyu sağlanması, hidroelektrik enerji üretimi ve taşkın koruma amacıyla 
projeler geliştiren DSİ Genel Müdürlüğünün su kalitesi izleme konusunda kuruluş kanunu ile 
tanımlanmış görevleri bulunmaktadır. 
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Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı: Özel Çevre Koruma Bölgelerinde doğal 
güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğin, su altı, su üstü canlı ve cansız 
varlıkların korunmasını ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını, sürdürülebilirlik anlayışı 
çerçevesinde bölgelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamak ve çevre bilincini arttırmakla 
sorumludur.  

 
Dışişleri Bakanlığı: Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla, bunların temsilcilikleri 

ve temsilcileri ile temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapmak 
suretiyle yürütmekte ve uluslar arası antlaşmalar da yine diğer bakanlıklarla işbirliği dahilinde 
Dışişleri Bakanlığınca yapılmaktadır.  

 
İçişleri Bakanlığı: İllerin yönetimi vasıtasıyla, yerel yönetimler üzerinde sorumlulukları 

bulunmaktadır.  
 
Maliye Bakanlığı: Harcama politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, devlet bütçesinin 

hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetler, saymanlık 
hizmetleri, gelir politikasının geliştirilmesi, devlete ait malların yönetilmesi, kamu malları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlenmesi 
çalışmalarını yürütmekle yükümlüdür. 

  
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB): Ülkenin altyapı ihtiyacını karşılamak üzere; kamu 

yapıları kara yolları, demiryolları, limanlar ve kıyı yapıları, hava meydanları, akaryakıt ve 
doğalgaz boru hatları ve tesisleri inşaatı ile esaslı onarımlarının yapılması ve yaptırılması, yapı 
malzemesi, deprem araştırması, afet uygulaması hizmetlerinin etkili, düzenli ve süratli olarak 
görülebilmesi çerçevesinde iş ve işlem yapmakla yükümlüdür. 

 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı- İller Bankası Genel Müdürlüğü: Belediyelere altyapı 

yatırımlarının götürülmesinde etkili kurumlardandır. Banka; içme suyu, kanalizasyon ve arıtma 
gibi çeşitli çevre korumaya yönelik yatırımlarda belediye taleplerine finans temin etmektedir. 

  
Sağlık Bakanlığı: Çevre sağlığı ile ilgili her türlü tedbirleri almak ve aldırmak ile gayri sıhhi 

müesseslerinin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimleri yapmaktan 
sorumludur. 

 
Ulaştırma Bakanlığı: Ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına 

uygun olarak tesisi ve geliştirilmesinden sorumludur. 
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Bütün denizler ve iç sularda su kalitesi, izleme, koruma ve 

uygulamalardan sorumlu kurumdur. Diğer yandan, kırsal alanlardaki arazi kullanımı ile su 
kaynaklarının geliştirilmesinden sorumludur. Bakanlık, tarım arazilerindeki yüzey sularını nitrat ve 
haşere ilaçlarının suya karışması ile ortaya çıkan kirlilik yönünden izler. Bakanlığın ayrıca, balık 
çiftlikleri, su ürünleri ve haşere ilacı kontrolü ile ilgili sorumlulukları ile genetik olarak değişikliğe 
uğramış organizmalar ile ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB): Endüstri tesislerinin üretimi sonucu iç 
ortamda oluşan ve çalışanların sağlığını tehdit eden hava, gürültü ve endüstriyel kazalar 
konusundaki çalışmaları yürütmek ve denetlemekle yükümlüdür. 

 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB): Ekonomik ve teknik şartlara göre Türkiye’nin sanayi 

politikalarının oluşturulması ve yönetimi, büyük ve küçük ölçekli endüstrilerin kuruluşuna ilişkin 
tüm faaliyetlerin desteklenmesi ve denetlenmesi, endüstriyel ürünler için standartlar hazırlamak 
veya hazırlanmış standartları yayımlamak, endüstriyel malların kalitesinin denetimini yapmak 
veya yaptırmakla yükümlüdür. 

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB): Enerji sektörüyle ilgili politikaları ve 

enerjinin çevresel sürdürülebilir kullanımı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını 
içeren temel hedefleri belirlemekle yükümlüdür. 

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü (EÜAŞ): 

Kamunun elindeki termik ve hidrolik santrallerin işletilmesi, bakımı, gerekirse yeni üretim 
tesislerinin kurulmasından sorumludur. 

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Turistik bölgeler belirleyebilmekte ve bu bölgelerde içme 

suyu, kentsel atık su ve katı atık bertarafı ile ilgili uygulamalardaki önlemlerde önemli sorumluluk 
yüklenmektedir. 

 
Yerel Yönetimler: Çevre sağlığının korunması ile ilgili en önemli görev yerel yönetimlere 

verilmiştir. Belediye sınırları içinde kanun ve yönetmeliklerin uygulanması ve vatandaşların 
sağlıklı bir çevrede yaşaması için gerekli tedbirleri almakla görevlidir. 

 
Sektör Birlikleri: Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve 

sektörel olarak kurulmuş Çimento Müstahsilleri Birliği, Kireç Üreticileri Birliği, Turizm 
Yatırımcıları Derneği, Su Ürünleri Federasyonu gibi kuruluşlar üyeleri arasında birlik ve 
koordinasyon sağlayarak onları yönlendirirler.  

 
Araştırma Grupları: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Üniversitelerin 
enstitüleri ve araştırma merkezleri ve diğer araştırma amaçlı kurumlar çevre kirliliği ve kontrolü 
konularında teknolojileri ve gelişmeleri takip edip danışmanlık hizmetleri vermekle 
yükümlüdürler. 

 
Çevreyle İlgili Sivil Toplum Kuruluşları: Bu kuruluşlar; sivil inisiyatifle oluşan, halk 

tarafından finanse edilen ve kâr amacı gütmeyen müesseselerdir. TEMA, ÇEVKO, DHKD, 
ÇEKÜL, GREENPEACE vb. kuruluşlar bunlardan bazılarıdır. Bu kuruluşlar halkı bilinçlendirme, 
uygulamaları kamu ve ülke yararı açısından değerlendirme ve uygun bulunmayan politikalar için 
baskı oluşturma gibi işlevleri yerine getirirler. 
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ÖNERGE METİNLERİ 
 
MALATYA MİLLETVEKİLİ FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU VE 21 MİLLET-

VEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/80) 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde barışın, sevginin, toplumsal duyarlılığın, sağlıklı yaşamın oluşmasındaki en 
önemli faktörlerden birisi olan Türk Sporunun sorunlarını irdelemek ve Ülkemizin uluslararası 
karşılaşmalarda daha başarılı olması açısından tüm faktörlerin en ince noktasına kadar tartışılması 
gerekmektedir. 

Ülkemizde tüm spor branşlarında amatör ve profesyonel olarak yapılan aktiviteler spor 
kulüplerimiz tarafından ilgili dalda oluşturulan Federasyonlar kanalıyla yürütülmektedir. 

Ayrıca, özürlü vatandaşlarımızın yaşama bağlanması açısından spor en önemli bir 
unsurdur. Ülkemizdeki spor kulüpleri, Dernekler Kanununda belirtilen esaslara tabidir. 

Futbol Dünya'da ve Ülkemizde en yaygın spor aktivitelerin başında gelmektedir. 
Ülkemizin tüm illerinde olduğu gibi ilçelerimize ve köylerimize kadar yayılmıştır. Amatör futbol 
kulüplerimiz saha, malzeme, taşıma ve diğer ihtiyaçlar için büyük sorunlarla karşı karşıyadır. 
Bugüne kadar çok güç koşullarda büyük mücadele vermektedirler. Ancak, her türlü destekten 
yoksun bırakılmaktadır. Amatör tüm spor branşlarına her yıl malzeme, araç ve gereç ihtiyaçları 
sistemli bir şekilde karşılanmalıdır. 

Profesyonel kulüplerimiz ise 4 ayrı kategoride yarıştırılmaktadır. Futboldaki başarıları 
kulüplerimizi ekonomik yapıları ile çok yakın ilişkisinin bulunduğunu açıkça belirtmemiz gerekir. 
Aynı kategoride yarışan kulüplerimizin içinde bulunduğu farklı ekonomik koşullar mücadelenin 
eşit koşullarda yapılmamasının en önemli faktörüdür. 

Kulüplerimizin farklı il ve ilçelerde kaynak temini açısından eşit koşullarda olmadığı da 
ayrı bir gerçektir. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonunun kaynaklarının en önemli kısmının 
sadece Türkiye süper ligine yönlendirilmekte geri kalan 3 kategori takımları çok güç koşullarda 
mücadele vermektedirler. Mali olanaksızlıklar nedeniyle dünün süper ligi takımlarının amatör 
kümelere dahi düştüğünü açıkça görmekteyiz. Ayrıca, süper lig dışında kalan kulüplerimiz 
edimlerini karşılayamamakta, pek çok futbol takımımız icra takibi uygulamalarının çemberinden 
çıkamamaktadır. Hatta Federasyona karşı ödenmesi gereken bazı bedelleri ödeyememektedirler.  

Gelir İdaresi ve SSK’nın haciz kıskacında yok olacaklardır. Birçok kulübümüz lisans 
bedellerini yatıramadığı için karşılaşmalara 9 kişi ile çıkmak zorunda kalmaktadır. Bu şekilde 
rekabet olur mu, bu şekilde spor yapılabilir mi? Türkiye Futbol liglerindeki kulüplerimizin vergi 
ve sigorta borçları ödenemez boyuta ulaşmış, özellikle 1, 2 ve 3. liglerdeki kulüplerimiz kayyuma 
teslim edilmektedir. Türkiye Futbol liglerinin sorunları ve çözümleriyle ilgili Anayasanın 98. 
Maddesi ile İç Tüzüğün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Ferit Mevlüt ASLANOĞLU            Ramazan Kerim ÖZKAN           Mevlüt COŞKUNER   
(Malatya)              (Burdur)              (Isparta) 
Esfender KORKMAZ             Yaşar AĞYÜZ            Akif EKİCİ  
(İstanbul)              (Gaziantep)                                (Gaziantep) 
Hüseyin ÜNSAL             Sacid YILDIZ                             Abdullah ÖZER  
(Amasya)                (İstanbul)             (Bursa) 
Ergün AYDOĞAN             Muhammet Rıza YALÇINKAYA      Ahmet KÜÇÜK  
(Balıkesir)             (Bartın)             (Çanakkale) 
Şahin MENGÜ             Mustafa ÖZYÜREK             Nesrin BAYTOK  
(Manisa)               (İstanbul)              (Ankara) 
Rahmi GÜNER              Enis TÜTÜNCÜ             Hulusi GÜVEL 
(Ordu)               (Tekirdağ)             (Adana) 
Rasim ÇAKIR              Ali Rıza ÖZTÜRK           Mehmet Ali ÖZPOLAT 
(Edirne)              (Mersin)             (İstanbul) 
Ahmet ERSİN  
(İzmir) 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

AYDIN MİLLETVEKİLİ ALİ UZUNIRMAK VE 25 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/91) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
Türk spor sektör ve alanında tarafların problem ve çözüm yollarının tespit etmek, çağdaş 

vizyon ve misyon çerçevesinde Türk sporunun yapılandırılması ve rekabet gücünün artırılması için 
konunun etkin ve yetkin aktörlerine rehberlik edecek yol haritasını belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince ekte sunulan gerekçe 
çerçevesinde Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 
 
Ali UZUNIRMAK   Oktay VURAL   Beytullah ASİL 
(Aydın)    (İzmir)      (Eskişehir) 
Ahmet Duran BULUT  Akif AKKUŞ   Mustafa ENÖZ 
(Balıkesir)   (Mersin)    (Manisa) 
Süleyman Latif YUNUSOĞLU Süleyman Nevzat KORKMAZ Hüseyin YILDIZ 
(Trabzon)   (Isparta)    (Antalya) 
Ahmet Kenan TANRIKULU  Münir KUTLUATA  Erkan AKÇAY 
(İzmir)    (Sakarya)    (Manisa) 
Ertuğrul KUMCUOĞLU   Gündüz Suphi AKTAN   Murat ÖZKAN  
(Aydın)    (İstanbul)    (Giresun) 
Mehmet Akif PAKSOY  Ahmet ORHAN   Şenol BAL 
(Kahramanmaraş)   (Manisa)    (İzmir) 
Ahmet BUKAN   Osman ERTUĞRUL  Ümit ŞAFAK 
(Çankırı)     (Aksaray)   (İstanbul) 
Emin Haluk AYHAN  Ahmet Deniz BÖLÜKBAŞI  Mehmet GÜNAL 
(Denizli)    (Ankara)    (Antalya) 
Reşat DOĞRU    Metin ERGUN 
(Tokat)     (Muğla) 
 

GEREKÇE 

Spor bireylerin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak dengeli ve sağlıklı olabilmelerini 
temin eden en önemli aktivitedir. Eğer sağlıklı bir toplum olarak varlığımızı sürdürmek, Milletler 
cemiyetinin bu alandaki dikkate alınır bir üyesi olmak istiyorsak, devlet olarak imkân ve 
kabiliyetlerimizi planlı, doğru, verimli, etkin ve sürdürülebilir bir yapılanmayla organize etmemiz 
gerekmektedir. 

Sporun amaçlan uygulama ve yapılış biçimleri olarak analiz ettiğimizde şu kategorilere 
ayırmak mümkündür: 

Amatör ve profesyonel yarışmacı zirve sporları dalları olduğu gibi, kendi içerlerin de 
bireysel ve takım oyunları olarak sınıflandırmak mümkündür. Amatör branşlarda halka ve kitlelere 
faydalı olabilecek ve en geniş halk kitlelerine ulaşabilecek ayrıca profesyonel yarışmacı zirve 
sporlarına kaynak temin edecek bir hedef yapılanması en faydalısı olmalıdır. 

Bir yandan en başta saydığımız bireysel gelişmeleri en geniş halk kitlelerinde temin 
etmeli, böyle bir Türk toplumunu oluşturmak hedefimiz olmalı. Diğer yandan profesyonel 
yarışmacı zirve sporlarındaki artık dünyada gelinen noktada ekonomik ve tanıtım alanındaki 
sporun tesirlerinden de azami faydalanabilir olmayı ülke olarak hedeflemeliyiz. 



VIII 
 

Ekonomik olarak bakıldığında sektörün direk ve dolaylı etkileriyle kendisini 4. büyük 
sektör konumuna taşıdığı bilinmektedir. 

Tanıtım açısından din, dil, ırk, dünya görüşü ayrımı yapmadan ulaşabildiği sempatizan 
kitleri apaçık ortadadır. Bilhassa uluslararası başarılar ülkemiz için vazgeçilmez olmalıdır. 

Bunları temin etmenin birincil şartı, yukarıda belirttiğimiz gibi, imkân ve 
kabiliyetlerimizi doğru bilgiye dayalı, verimli, etkin ve sürdürülebilir planda yapılanma ve 
işlevlerle organize etmektir. Oysa bu gün ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren gönüllü ve 
profesyonel birçok kişi ve kuruluşlarımız çok zor şartlarda bazen iyi niyetli yetersiz, bazen 
imkânsızlık, bazen koordinesizlik içerisindedir. Çok basit çabalarla ortadan kaldırılabilecek küçük 
engeller, büyük başarılar doğurabilecek olmasına rağmen sahipsizlikten ortada kalmaktadır. 

Bu sektörde ve alanda tarafların problem ve çözüm yollarını aynı zamanda çağdaş 
vizyon ve misyonda Türk sporunu yapılandırabilme yollarını, konunun etkin ve yetkin aktörlerine 
rehberlik edecek yol haritasını belirlemek için Meclis Araştırması gerekmektedir. 
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ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN VE 20 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/267) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Dünyanın en eski spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'nin madalya 

beklediği sporcuların bir bir elenerek başarısız kalmasının nedenlerinin araştırılması ve bu konuda 
gerekli politikaların üretilmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve talep ederiz. 
 Hasip KAPLAN   Ahmet TÜRK     Selahattin DEMİRTAŞ  

(Şırnak)   (Mardin)      (Diyarbakır) 
Fatma KURTULAN Emine AYNA      Ayla AKAT ATA  
(Van)   (Mardin)      (Batman) 
Sebahat TUNCEL   Mehmet Nezir KARABAŞ     Bengi YILDIZ  
(İstanbul)   (Bitlis)      (Batman) 
Sırrı SAKIK   Mehmet Nuri YAMAN    Özdal ÜÇER 
(Muş)   (Muş)       (Van) 
Aysel TUĞLUK   Pervin BULDAN      Gültan KIŞANAK  
(Diyarbakır)  (Iğdır)      (Diyarbakır) 
Akın BİRDAL   İbrahim BİNİCİ      Sevahir BAYINDIR 
(Diyarbakır)  (Şanlıurfa)     (Şırnak) 
Şerafettin HALİS   Osman ÖZÇELİK      Hamit GEYLANİ 
(Tunceli)   (Siirt)      (Hakkari) 

 
GEREKÇE 

Dünyanın en eski spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'nin madalya 
beklediği sporcular bir bir elenerek başarısız olmuştur. Bu başarısızlık ülkemizin spor politikasını 
bir kez daha tartışmalı hâle getirmiştir. Yıllardır bir türlü geliştirilemeyen spor politikası yüzünden 
Türkiye'nin her olimpiyatta başarısızlığı daha da artmaktadır. Spor politikasında ağırlık futbola 
verilince diğer spor dalları ikinci plana düşmüştür. Devlete bağlı amatör spor federasyonlarının 
tamamı özerk bir yapıya kavuşturulmuştur ancak, federasyonların yıllık bütçeleri devlet tarafından 
karşılanmasına rağmen kulüp ve sporcu sayısı istenen düzeye bir türlü çıkaramamaktadır. 

2004 Atina Olimpiyatlarında 3 altın madalya almış ve dünyada çok daha küçük çaplı 
ülkelerin bizi geçtiğini görünce sevinememiştik. Pekin Olimpiyatlarındaki başarısızlık, sıralamanın 
sonlarında yer edinmemiz, Türkiye'nin maalesef “Spor” alanında dünyada yer edinemediğini 
gösteriyor. Oysa spor sağlık demektir, dinamizm demektir. Yaşam zevki ve kültürü demektir. 
Tanıtımın ve imaj oluşturmanın en büyük etkenlerinden biridir. 

Türkiye Pekin’de Türkiye'nin tanıtımı için 1.4 milyon dolar harcama yaptığı 
söylenmektedir. Oysa en büyük tanıtım başarılı, güçlü bir imaj verip adını zirvelere 
yazdırabilmektir. Bu para bunun için harcanmalıydı. Aksi hâlde turistik tanıtım ölçeğinde 
kalacaktır. Tıpkı sporcularımızın uluslararası büyük turnuvalarda turistik geziye çıkması gibi. 

Olimpiyatlardaki başarısız sonuçlar bir kez daha ülkenin spor politikasını tartışmaya 
açmıştır. Yıllardır bir türlü geliştiremediğimiz spor politikamız yüzünden madalya sayısı azalma 
eğiliminde. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbol tutkusu bir numara. Futbolun 
gölgesinde kalan amatör branşlar resmen kan ağlıyor. Devlete bağlı amatör spor federasyonlarının 
tamamı özerk bir yapıya kavuşturulmuş durumda. Federasyonların yıllık bütçeleri devlet 
tarafından ödense de kulüp ve sporcu sayısı istenen düzeye bir türlü çıkarılamıyor. 

Nüfusu 70 milyona ulaşan ülkemizde bir milyon kişi düzensiz spor yapıyor. 80 
milyonluk Almanya'da ise bu rakam 80 milyon dolayında. Rakamlar ülkemizde spora gerekli 
ilginin gösterilmediğini, devletin sporcu sayısını arttırmak için yaptığı teşviğin de yetersiz 
kaldığını gösteriyor. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) özerk federasyonlar için 2008 
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yılında toplam 52 milyon 810 bin YTL bütçe ayırdı. Açıklanan bütçede en büyük payı atletizm ve 
güreş aldı. Bu bütçenin Türkiye sporunun gelişmesi ve dünya sporu ile rekabet edebilmesi için 
yeterli olmadığı aşikârdır. Örneğin 8.5 milyon nüfusu olan İsveç'te bu rakam 47 milyon dolar. 
İsviçre'nin nüfusu ise 8.5 milyon olmasına rağmen harcadığı para 38.4 milyon dolar. Türkiye'nin 
savunma sanayiine ayırdığı paranın 5 yıl için 150 milyar YTL olarak konuşulduğu ülkemizde 
barış, kardeşlik ve sağlığı ön gören spora ayıracağı bütçenin çok daha fazla olması gerekmektedir. 
Ayrıca ülkemizin kendi sporcularına aktarılması gereken kaynaklar, asıl amacına uygun 
harcanmamakta olup, dışarıdan getirilip vatandaş yapılan sporculara aktarılarak madalya 
umudumuzu bağlamaktadır. Futbolda, uluslararası yapılan Millî maçlarda ise Millîyetçilik ve 
Irkçılık körüklenmektedir. 

Türkiye’de canavar gibi çekiç atacak, koşacak, atlayacak, güreşecek, sporcularımız yok 
mudur? Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde niçin rekortmen yüzücü yetişmiyor. İnşaat su 
birikintilerinde, kanallarda bile parende atıp suya atlayan gençler, niçin yetiştirilip tramplen 
öğretilmiyor?  

Sporun içinde bulunduğu krizin nedenleri ortadayken yetkililer ise birbirini 
suçlamaktadır. Spor da bir politika ürünüdür. Ulusal takımımızın Avrupa üçüncülüğünü başarılı 
politikalarına mal edenler, acaba olimpiyatlardan bu başarısızlığa ne diyecekler? Sporda yaşanan 
bu durumun sorumluları ülkemizi yönetenlerdir. 

Biz bu başarısızlığı genetik yetersizliğimize değil, iyi organize olmamamıza, idari 
kifayetsizliğe, acizliğe bağlıyoruz. 

Bu nedenlerle TBMM Araştırma Komisyonu’nun kurularak sorunun bütün boyutlarıyla 
araştırılması gerektiği inancındayız. 



XI 
 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ CEMALEDDİN USLU VE 19 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/674) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre, Türkiye genelinde 9.979 spor 
kulübünde 1.638.030 lisanslı sporcunun bulunduğu gerçeği dikkate alındığında bu spor 
kulüplerinin birçok sorun yaşadıkları zaman zaman medyaya yansımaktadır. Nüfusunun yarısı 28 
yaşın altında olan Ülkemizde, gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi açısından spor kulüplerinin 
yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması büyük önem teşkil etmektedir. Spor Kulüplerimizin 
yaşamakta oldukları ekli gerekçede belirtilen sorunlarının araştırılarak, alınabilecek önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Cemaleddin USLU                        Behiç ÇELİK               Oktay VURAL  
(Edirne)                          (Mersin)               (İzmir) 
Kürşat ATILGAN                        Ertuğrul KUMCUOĞLU         Süleyman Nevzat KORKMAZ  
(Adana)                           (Aydın)                (Isparta) 
Erkan AKÇAY                         Hasan ÖZDEMİR               Necati ÖZENSOY  
(Manisa)                         (Gaziantep)               (Bursa) 
Zeki ERTUGAY                         Bekir AKSOY              Kamil Erdal SİPAHİ  
(Erzurum)                           (Ankara)               (İzmir)            
Ahmet Deniz BÖLÜKBAŞI             Gürcan DAĞDAŞ                   Hakan COŞKUN  
(Ankara)                          (Kars)               (Osmaniye) 
Ahmet Kenan TANRIKULU            Ahmet BUKAN               Muharrem VARLI 
(İzmir)              (Çankırı)                          (Adana) 
Atila KAYA              Emin Haluk AYHAN 
(İstanbul)              (Denizli) 
 

GEREKÇE 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre, Türkiye genelinde 9.979 spor 

kulübünde 1.638.030 lisanslı sporcunun bulunduğu gerçeği dikkate alındığında bu spor 
kulüplerinin birçok sorun yaşadıkları zaman zaman medyaya yansımaktadır. Nüfusunun yarısı 28 
yaşın altında olan Ülkemizde spor kulüplerinin önemi inkar edilemez. Genç bir nüfusa sahip olan 
ve her zaman genç nüfusu ile övünen ülkemizin, gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi açısından çok 
önemli işlevler ifa eden spor kulüplerinin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması büyük önem 
teşkil etmektedir. Örneğin 1997 yılı Aralık ayı ile 2009 yılı Mayıs ayı arasında Edirne Spor 
Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan yaklaşık 200 kişiye gönderilen toplam 958.567,99 TL 
tutarındaki ödeme emri tebligatları nedeniyle Edirne spor camiası büyük bir huzursuzluk 
yaşamaktadır. Türkiye genelinde, birçok spor kulübü ve değerli yöneticilerinin aynı sorunları 
yaşamakta olduğu bir gerçektir. Spor kulüplerinin SSK prim borçları, borç anaparasına uygulanan 
yüksek faiz ve gecikme zamları nedeniyle ödenemeyecek oranda artmıştır. Spor kulüplerinde 
yönetici olarak görev yaparak Türk sporuna hizmet eden bu kişilerin hem sosyal hem de ailevi 
olarak yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi sporun geleceği açısından doğru olacaktır. Bu 
itibarla spor kulüplerinin yaşadığı sorunların Spor Kulüplerine ve Türk sporuna zarar vermeden 
çözüme kavuşturulması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda, Türkiye genelinde aynı durumda 
bulunan bütün spor kulüplerimiz için kalıcı bir çözüm yolu bulunmalıdır. Aksi takdirde, spor 
kulüplerimiz yönetici bulmakta zorlanacak ve Türk Sporu bu gelişmelerden olumsuz 
etkilenecektir. Ayrıca, bir çok amatör spor kulübümüz tesis, malzeme ve maddi problemler 
yaşamaktadır. 
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Bu çerçevede, genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, gençlerimizin daha sağlıklı 
yetişmesi için büyük hizmetlerde bulunan spor kulüplerimizin yaşadıkları sorunların çözümüne 
olumlu katkı sağlayabilmek amacıyla spor kulüplerinin yaşamakta oldukları sorunların tespiti ve 
çözüm önerilerinin belirlenmesi ve taşkınların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasamızın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulması uygun olacaktır. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET SEVİGEN VE 27 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/714) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Son haftalarda spor sahalarında spor dışı tezahürat ve saha olayları yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Kardeşliğin, insanca rekabetin ve barışın yansıması olan spor oyunlarıyla 
bağdaşmayan tutum ve davranışlar hızla artmaktadır. Sporcuların birbirlerine, sporcuların hakeme, 
seyircinin sporcu, hakem ve rakip takım seyircilerine sözlü ve fiili saldırıları artmaktadır. 

Son olarak Süper Ligde Bursa Spor Diyarbakır Spor maçlarıyla başlayan olaylar, futbol 
karşılaşmalarının yapılmasını imkânsız hâle getirmiş ve pek çok kişinin yaralanmasıyla 
sonuçlanmıştır. 

Olaylar adeta geliyorum demişken, Futbol Federasyonu, Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı önlemler almakta gecikmiş, devletin diğer birimleriyle koordinasyon kurarak olayları 
önleme yönünde yeterli çabayı sarf etmemiştir. Birçok Bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip olan 
Federasyonun ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığının olayların önlenmesi için gerekli güvenlik 
önlemlerini almaması, medya aracılığıyla psikolojik hazırlıklar yapmaması anlaşılamamıştır. 

Dünyada futbol şiddetin ve ırkçılığın en fazla ortaya çıktığı bir spor dalıdır. Bu nedenle 
futbolun patronu olan uluslararası kuruluşlar en fazla bu konularda kampanyalar yapmaktadır. En 
ağır cezalar bu yöndeki tezahürat ve fiillere verilmektedir. 

Ne var ki bu yöndeki çalışmalar ülkemizde yeterince yapılmamaktadır. Futbol 
müsabakalarında siyasi sloganlar atılmasına hoşgörü gösterilmesi, şiddete varan eylemleri adeta 
teşvik etmiştir. Yetkili makamlar Türkiye-Ermenistan A Millî takım maçında gösterdikleri 
hassasiyeti olayların geleceği belli olan Diyarbakır Spor maçlarında göstermemiştir. 

Takımlar sahaya çıkmaya korkar hale gelmiştir. Kamuoyunda, Devletin olaylara tümüyle 
el koyması için daha vahim olayların olması mı beklenmektedir? Sorusu sorulmaktadır. Sporda 
siyaset artmıştır. Adeta spor siyasete alet edilmektedir. Hızla önlem alınmadığı takdirde, doğu ve 
güneydoğu illerinin takımlarına yönelik benzer hareketlerin yapılması, olayların bu illerdeki futbol 
maçlarına da yayılması ihtimali artacaktır. 

Olayların daha da genişlememesi, olumsuz örnek olmaması ve daha büyük toplumsal 
olaylara sebebiyet verilmemesi amacıyla, sorumluların ortaya çıkarılması, alınacak önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve l05 inci maddeleri uyarınca 
Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.15.03.2010 

Mehmet SEVİGEN  Durdu ÖZBOLAT   Rasim ÇAKIR  
(İstanbul)   (Kahramanmaraş)  (Edirne) 
Ali Rıza ÖZTÜRK   Fevzi TOPUZ   Ramazan Kerim ÖZKAN  
(Mersin)   (Muğla)   (Burdur) 
Mevlüt COŞKUNER  Ahmet KÜÇÜK   Mehmet Ali ÖZPOLAT  
(Isparta)   (Çanakkale)  (İstanbul) 
Gürol ERGİN  Ali KOÇAL   Çetin SOYSAL  
(Muğla)   (Zonguldak)  (İstanbul) 
Abdullah ÖZER    Erol TINASTEPE  Ergün AYDOĞAN  
(Bursa)   (Erzincan)  (Balıkesir) 
Gökhan DURGUN   Ali İhsan KÖKTÜRK Hulusi GÜVEL  
(Hatay)   (Zonguldak)  (Adana) 
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Ali ARSLAN   Mehmet Cevdet SELVİ  Rahmi GÜNER  
(Muğla)   (Kocaeli)   (Ordu) 
Halil ÜNLÜTEPE   Sacid YILDIZ   Tayfur SÜNER  
(Afyonkarahisar)  (İstanbul)   (Antalya) 
Atila EMEK   İsa GÖK   Muharrem İNCE  
(Antalya)   (Mersin)   (Yalova) 
Necla ARAT  
(İstanbul) 
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MALATYA MİLLETVEKİLİ FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU VE 22 
MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/737) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

  Türkiye futbol liglerinde mücadele veren 134 kulübümüz Dernekler Kanunu hükümleri 
uyarınca kurulmuştur. Özellikle Süper Lig'de yarışan kulüpler, Futbol Federasyonu tarafından 
yapılan maç yayın ihalesi sonucu elde edilen hasılat ve seyirci hasılatının yanında reklam ve 
sponsorluk anlaşmalarıyla elde edilen gelirlerle yaşamlarını devam ettirmektedir. Ancak, Bank 
Asya Birinci Ligi, İkinci ve Üçüncü liglerde mücadele eden kulüplerimiz, yeterince gelire sahip 
olmadığından yaşamlarını zor koşullar altında devam ettirmeye çalışmaktadır. 

134 futbol kulübümüz, Dernekler Kanunu'nun hükümleri uyarınca yönetilmektedir. Bir 
taraftan Süper Lig'de yer alan, çok önemli boyutta hasılat elde eden kulüplerle, diğer taraftan 
seyirci dâhil, reklam ve sponsorluk geliri olmayan, Üçüncü Lig'deki bir kulübümüz, aynı kanun 
hükümleri uyarınca yönetilmektedir. Özellikle Süper Lig dışındaki kulüplerimiz, illerindeki birkaç 
iş adamının desteğini almaya çalışmaktadır. Son dönemlerde ise artık bu kulüplerimize yönetici 
bulmak olanaksız hale gelmiştir. 

Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca yönetilen kulüpler, mali açıdan 6183 sayılı Amme 
Alacakları Kanunu'na tabi tutulmaktadır. Özellikle kulüplerin vergi ve sigorta borçları nedeniyle 
görev yapan tüm yöneticiler haciz işlemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Kulübü yöneten bir veya 
birkaç yöneticinin yaptığı hatalı işlemlerden haberdar olmayan diğer yöneticiler de yine aynı 
şekilde cezalandırılmaktadır. 

Futbol kulüplerimize uygulanan vergi ve sigorta primi tahakkuk ve tahsilatlarının mevcut 
uygulama ile çok büyük sorunlar yarattığı açıkça bilinmesine karşın, bu konuda hiçbir önlem 
alınmamaktadır. Kamunun, mevcut uygulama ile tahsilat yapamadığı kulüpler üzerinde biriken 
vergi ve sigorta prim borçları ödenemez boyuta ulaşmıştır. 

Sonuçta, biriken sigorta ve vergi alacakları, değişik dönemlerde görev yapan 
yöneticilerden 6183 sayılı yasa uyarınca tahsil edilmeye çalışılmaktadır. Süper Lig dışındaki 
liglerde mücadele eden kulüplerimize yönetici bulunamaz duruma gelinmiştir. 

Kulüplerimiz, genelde 15- 30 kişilik yönetime sahip olmasına karşın, 3 veya 5 kişi 
tarafından yönetilmekte ve kulüplerimiz bu imzalarla temsil ve ilzam edilmektedir. Tüm 
sorumluluklar imza atan kişilere ait olmasına karşın, alınan kararda imzası olmayan ve hiçbir 
tasarrufta bulunmayan diğer yöneticilerin de 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu'na karşı aynı 
derecede sorumlu tutulmaları hak ve adalet açısından irdelenmelidir. 

Türkiye futbol liglerinde, özellikle Süper Lig'deki mevcut 18 takım ile 3. Lig'deki 53 
takımı yönetenlerin aynı derece sorumluluk taşımasına karşın tüm kulüpler, Dernekler Kanunu 
hükümleri uyarınca yönetilmektedir. 

Özellikle profesyonel futbol kulüplerinin yönetimlerinin oluşturulması açısından 
Dernekler Kanunu dışında yeni bir yapının oluşturulması ve kulüplerde görev yapan, sadece 
ilindeki kulübe maddi yardımda bulunan tüm yöneticilerin yasalara karşı suç işleyen yöneticilerle 
birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu'na tabi olmasının ne derece adil olduğunun 
irdelenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. Maddesi ile İç Tüzüğün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
 
Ferit Mevlüt ASLANOĞLU    Hulusi GÜVEL  Ali Rıza ÖZTÜRK  
(Malatya)    (Adana)   (Mersin) 
Gürol ERGİN    Nesrin BAYTOK   Canan ARITMAN  
(Muğla)    (Ankara)   (İzmir) 
Tekin BİNGÖL    Rasim ÇAKIR   Enis TÜTÜNCÜ  
(Ankara)    (Edirne)   (Tekirdağ) 
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Şevket KÖSE    Sacid YILDIZ                 Fevzi TOPUZ  
(Adıyaman)   (İstanbul)                (Muğla) 
Turgut DİBEK   Rahmi GÜNER               Ali İhsan KÖKTÜRK  
(Kırklareli)   (Ordu)               (Zonguldak) 
İsa GÖK     Atila EMEK                Suat BİNİCİ   
(Mersin)    (Antalya)               (Samsun) 
Abdulaziz YAZAR   Ali KOÇAL               Durdu ÖZBOLAT  
(Hatay)    (Zonguldak)              (Kahramanmaraş) 
Ergün AYDOĞAN    Algan HACALOĞLU   
(Balıkesir)   (İstanbul) 
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MALATYA MİLLETVEKİLİ FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU VE 23 
MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/739) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye profesyonel futbol liglerinde 134 kulübümüz mevcuttur. Türkiye Süper Ligi'nde 
18, Bank Asya 1. Ligi'nde 18, İkinci Türkiye Ligi'nde 45 ve Üçüncü Türkiye Ligi'nde ise 53 futbol 
takımımız mücadele vermektedir. 

Türkiye Futbol Federasyonu’nca düzenlenen maç yayın ihalesinden elde edilen hasılatın 
çok büyük kısmı Türkiye Süper Ligi kulüplerine tahsis edilmektedir. Bank Asya, İkinci ve Üçüncü 
Lig kulüplerimize çok az pay verilmektedir. Ayrıca, Süper Lig takımlarımızın önemli ölçüde 
sponsorluk anlaşmaları ve reklam gelirleri olmasına karşın, diğer liglerdeki kulüplerimizin bu 
gelirleri oldukça sınırlı seviyede kalmaktadır. 

Diğer taraftan, spor-toto teşkilatı tarafından düzenlenen oyunlardan elde edilen hasılatın 
çok önemli kısmı yine süper lig kulüplerine pay edilmektedir. 

Ayrıca, amatör kümelerde çok önemli sayıda kulübümüz yoksulluklar içerisinde 
mücadele vermektedir. 

Ülkemizdeki birçok şehrimizin en önemli sosyal aktivitesi olmasına karşın, bu 
şehirlerimizde yeterli kaynak olmadığı için bu kulüplerimizin yaşama ve liglerde mücadele etme 
şansı ortadan kalkmaktadır. Her ilimizin farklı ekonomik yapıya sahip olması, Türkiye futbol 
liglerinde mücadele veren kulüplerimize farklı boyutta yansımaktadır. 

Özellikle Spor-Toto Teşkilatı tarafından düzenlenen oyunlardan elde edilen hasılatın 
sadece % 7’lik kısmı kulüplerimize dağıtılmaktadır, % 85’lik kısmı ise ağırlıklı olarak vergi olmak 
üzere bloke edilmektedir. 

Türkiye'de özellikle amatör liglerde mücadele veren her daldaki takımlarımızın araç-
gereç ihtiyaçları mutlaka giderilmeli ve özellikle her amatör daldaki takımlarımızın tesisleri 
mutlaka yenilenmelidir. 

Ayrıca, kaynakları yönünden çok büyük sorunları olan ikinci ve üçüncü lig kulüplerimiz 
yine Spor-Toto tarafından farklı katsayılar ile desteklenmelidir. 

Türkiye futbol liglerinde mücadele veren kulüplerimizin özellikle ekonomik ve mali 
özerkliklerinin irdelenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. Maddesi ile İç Tüzüğün 104 ve 105. 
Maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ferit Mevlüt ASLANOĞLU Ali Rıza ÖZTÜRK  Tekin BİNGÖL  
(Malatya)   (Mersin)   (Ankara) 
Fevzi TOPUZ  Hulusi GÜVEL  Gürol ERGİN  
(Muğla)   (Adana)   (Muğla) 
Nesrin BAYTOK  Şevket KÖSE  Canan ARITMAN  
(Ankara)   (Adıyaman)  (İzmir) 
Rasim ÇAKIR  Enis TÜTÜNCÜ  Sacid YILDIZ  
(Edirne)   (Tekirdağ)  (İstanbul) 
Turgut DİBEK  Rahmi GÜNER                Ali İhsan KÖKTÜRK  
(Kırklareli)   (Ordu)     (Zonguldak) 
İsa GÖK   Atila EMEK  Suat BİNİCİ  
(Mersin)   (Antalya)   (Samsun) 
Abdulaziz YAZAR  Ali KOÇAL  Durdu ÖZBOLAT  
(Hatay)   (Zonguldak)  (Kahramanmaraş) 
Ergün AYDOĞAN  Algan HACALOĞLU           Mehmet Ali ÖZPOLAT  
(Balıkesir)   (İstanbul)                  (İstanbul) 
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BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ AYLA AKAT ATA VE 
BENGİ YILDIZ’IN ÖNERGESİ (10/876 ) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye’de spor ve sporcunun sorunlarının araştırılıp açığa çıkarılması, spor alanlarında 
ortaya çıkan ayrımcı uygulamaların tespiti ve sporda ortaya çıkan sorunların halk kültürü 
üzerindeki etkilerinin saptanması için, Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri 
gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 
 
   Ayla Akat ATA          Bengi YILDIZ 

(BDP Grup Başkanvekili)         (BDP Grup Başkanvekili) 
 

GEREKÇE 
İnsanoğlunun temel etkinliklerinden biri olan spor, insanlığın ortaya çıkışından 

günümüze kadar, her dönem kendisine atfedilen misyonla sahneye çıkmış ve çıkmaya da devam 
etmektedir. Tarihte beden eğitimi savaş ve kaba güç ilişkilerini ifade ederken, tarihsel ilerleyiş 
içerisinde bu algı dönüşüp gelişerek evrensel kültürün ileri ve vazgeçilmez bir yönünü 
oluşturmaya başlamıştır. Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin büyük kitleleri bir araya getiren ve ortak 
duyguyu yaşatan spor, bugün artık barışın, kardeşliğin, anlayışın ve bir arada olunabileceği 
mesajlarının verildiği bir alan olarak kabul edilmektedir. Dünyanın ortak dili diye de 
adlandırılabilecek spor, günümüzde fiziksel ruhsal, sosyal ve moral kazanç sağlamanın yanı sıra, 
son yıllarda, gelişen bilimin farklı alanlarıyla beraber çok boyutlu bilimsel bir nitelik de 
kazanmıştır. 

Spor olgusuna karşı bu kadar zengin nicel ve nitel gelişmeler yaşanırken, buna paralel 
olarak 21. yüzyılda toplumların önündeki en büyük sorunlar da yine bu alanda ortaya çıkmakta, 
spor ve sporcu da yüklenen bu yüksek misyona cevap vermekte oldukça zorlanmaktadır. 
Kapitalizmin çağımızda her alanda gösterdiği varlık, son yıllarda sporun dünya ölçeğinde bir 
sermaye projesine dönüşmesine neden olmuş, elit, esas misyonundan yoksun, karşıtlıkları arttıran, 
dünya halklarının, emekçilerinin ve birçok alanda kapitalist, faşist ve ayrımcılık uygulayan 
sitemlerin hedefi ve mağduru hâline gelmiş kitlelerin kimlik ve talep tanımlarının bir 
manipülasyonu alanına da dönüştürülmüştür. 

Gelişmiş ülkelerde, spor, sermaye gruplarının rant alanlarına dönerken, Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde ise, hem bir rant alanına dönüşmüş, hem de rakip değil düşman 
yaratarak kendi tanım alanını yeniden inşa etmektedir. 

Ülkemizde spor müsabakalarında, özellikle futbol maçlarında ortaya çıkan saldırgan ve 
hakaret dolu yaklaşımlar toplumsal dokunun zedelenmesine neden olmaktadır. 

Yakın geçmişimizde ülke gündemini meşgul eden olayların başında gelen Bursa spor, 
Diyarbakır spor karşılaşması, sporun nasıl bir ayrımcılık motivasyonuna zemin hazırlayan bir 
alana dönüştüğünün de önemli örneklerinden biridir. Yine her Diyarbakır spor maçında, batı 
takımlarının taraftarlarının açtıkları ayrımcılık içeren pankartlar da toplumsal birlikteliğin yeniden 
inşası konusunda aciliyet dolu sinyaller vermektedir. Elazığ spor, Malatya spor maçında ortay 
çıkan etnik kimlik üzerinden hakaretler bu durumun açık örneğidir. 

Sporun dilinin, dışlama ve ötekileştirme üzerine kurulduğu ülkemizde bu sorun, sadece 
etnik ayrımcılık değil, aynı zamanda yoksul kitlelerin bir kimlik manipülasyonunu da 
içermektedir. Büyük takımların maçlarında ortaya çıkan sopalı, bıçaklı ve bazen de silahlı olaylar 
halk kültürünü bir bütün olarak olumsuz etkilemektedir. Yine yabancı takımların taraftarlarıyla 
çıkan kavgalar sonucunun ölümlerle sonuçlandığına da bu ülke tanık olmuştur. 

Sorun sadece bu alanda değil, çok farklı alanlarda da ortaya çıkmaktadır. Büyük 
kulüplerin yaptıkları milyon dolarları bulan transferler toplumun tepkisini çekmekte, sporda 
tekelleşme ülkemizde var olan çok sayıda spor kulüpleri arasında rekabet sorunları da ortaya 
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çıkarmaktadır. Özellikle Anadolu’nun birçok yerinde kurulan spor kulüpleri ve amatör yapılar 
bugün ciddi düzeyde maddi zorluklarla karşı karşıyadırlar. Bundan kaynaklı olarak spor yoksul 
bölgelerde bir tercih hâline gelememekte, sadece taraftarlıkla yetinilmektedir. 

Yine, aynı popüler spor dalları dışında faklı spor alanlarında bulunmuş kişilerin de sporu 
bıraktıktan sonra yaşadıkları maddi ve manevi sorunlar da bu ülkenin gerçek gündemlerinden 
biridir.  

Asıl uğraşı spor olmayan kişilerin rant için oluşturdukları kulüpler de temel sıkıntılardan 
biri olup dikkate alınmalıdır. 

Ülkemizde spora ilişkin sorunların saymakla bitmeyeceği ortada olup, Meclis’in bir an 
önce bu temel soruna el atması, sorunları ayrıntılarıyla ortaya çıkarması ve gerekli çözüm yollarını 
oluşturması, başta halk kültürü olmak üzere sosyal, siyasal ve kültürel sağlık açısından aciliyet arz 
etmektedir. Bunun için bir Meclis araştırma komisyonunu kurulması elzemdir. 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ ABDURRAHMAN ARICI VE 21 
MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/877) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Spor Kulüplerimizin hukuki ve mali sorunlarının belirlenip çözüm yollarının 
araştırılması, sporda şiddetin önlenmesi, spor yapan nüfusun arttırılarak toplum tabanına yayılması 
ve Türk sporcularının uluslararası müsabaka ve turnuvalardaki başarı yüzdesinin arttırılması için 
alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98’inci,  İç Tüzüğün 104 ve 105’ inci 
maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

 
Abdurrahman ARICI  Hamza YERLİKAYA            Kemalettin AYDIN  
(Antalya)   (Sivas)             (Gümüşhane) 
Fahrettin POYRAZ  Zekeriya ASLAN             Fevzi ŞANVERDİ  
(Bilecik)   (Afyonkarahisar)            (Hatay) 
Cüneyt YÜKSEL   Harun TÜFEKÇİ            Mehmet TUNÇAK  
(Mardin)   (Konya)             (Bursa) 
Hüseyin DEVECİOĞLU Fatih ÖZTÜRK             Hüsnü ORDU  
(Kilis)   (Samsun)             (Kütahya) 
Necdet BUDAK   Enver YILMAZ             Mustafa HAMARAT  
(Edirne)   (Ordu)             (Ordu) 
Mehmet DOMAÇ  Hasan Kemal YARDIMCI             Mehmet Beyazıt DENİZOLGUN  
(İstanbul)   (İstanbul)             (İstanbul) 
İbrahim YİĞİT  Veysi KAYNAK             Ahmet AYDIN  
(İstanbul)   (Kahramanmaraş)            (Adıyaman)   
Yahya DOĞAN 
(Gümüşhane) 

GEREKÇE 
Beden eğitimi-düzenli ve sistemli olarak gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler olarak 

tanımlanabilmektedir. Ancak sporun rekabet ve yarışma özelliği bulunmaktadır. Bu durum 
beraberinde insan performansının arttırılmasını gerektirir. Ancak beden eğitimi ve spor 
aktiviteleriyle yalnızca fiziksel gelişim değil, zihinsel ve sosyal gelişim de sağlanmaktadır. Bu 
etkileriyle beden eğitimi ve sporun bu özelliği başka hiçbir alanda bulunmamaktadır. Beden 
eğitimi ve spor tüm dünyada önemsenmiş ve okul programlarında yerini almıştır. Günümüzdeki 
modern beden eğitimi ve spor anlayışı ise gelişim özellikleri olan fiziksel, zihinsel ve sosyal 
gelişim özelliklerini kazandırması ve insanların yaşam kalitelerini-arttırmaya yöneliktir. Bu 
bağlamda günümüzde beden eğitimi ve spor aktiviteleri; sağlık, boş zamanları değerlendirme, 
performans arttırma, kendine güven, kişiler arası ilişkiler, aktif yaşam tarzı alışkanlıklarının 
kazandırılması amaçlı yapılmaktadır. Beden eğitimi ve sporun ayrıca toplumsal bir yönü de vardır 
ki; bir ülkede düzenli spor yapan nüfusun çoğalması o ülkenin uygar olma durumunun bir 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Ayrıca ülkemizde faaliyette bulunan spor kulüpleri hem hukuki ve hem de maddi olarak 
sürekli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların araştırılması ve çözümünde rehberlik edecek 
yolun da belirlenmesi spor kulüplerimize kolaylık sağlayacaktır. 

Bütün bunlar temel alınarak spor yapan nüfusun arttırılması ve Dünya genelindeki 
başarılarımızın arttırılması ile spor müsabakalarındaki şiddetin önlenmesine de katkı sunacak 
faktörlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması gerekmektedir. 
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SİVAS MİLLETVEKİLİ HAMZA YERLİKAYA VE 19 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/878) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Spor günümüzde geniş kitleleri etkileyen uluslararası ilişkileri geliştirerek kültürler arası 
farkındalıkları artıran bir faaliyet alanıdır. Spor Kulüplerimizin hukuki ve mali sorunlarının 
belirlenip çözüm yollarının araştırılması, sporda şiddetin önlenmesi, spor yapan nüfusun artırılarak 
toplum tabanına yayılması ve Türk sporcularının uluslararası müsabaka ve turnuvalardaki başarı 
yüzdesinin arttırılması için alınacak Önlemleri tespit etmek amacıyla, anayasanın 98 inci, İç 
Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması hususunu arz ederiz. 

 
Hamza YERLİKAYA        Hüsnü ORDU       Abdullah ÇALIŞKAN  
(Sivas)         (Kütahya)       (Kırşehir) 
Hayrettin ÇAKMAK       Ahmet AYDIN       Yahya DOĞAN  
(Bursa)         (Adıyaman)       (Gümüşhane) 
Veysi KAYNAK        Yılmaz HELVACIOĞLU      Halil MAZICIOĞLU  
(Kahramanmaraş)        (Siirt)        (Gaziantep) 
İlhan EVCİN        Hasan ALTAN       Zeki KARABAYIR  
(Yalova)         (Kastamonu)       (Kars) 
Mustafa HAMARAT       Fatih METİN       Sedat KIZILCIKLI  
(Ordu)         (Bolu)       (Bursa) 
İbrahim YİĞİT         Faruk KOCA        Yılmaz TUNÇ 
(İstanbul)         (Ankara)       (Bartın) 
Azize Sibel GÖNÜL        Ali ÖZTÜRK  
(Kocaeli)        (Konya) 

 
GEREKÇE 

Spor günümüzde geniş kitleleri etkileyen, uluslararası ilişkileri geliştirerek kültürlerarası 
farkındalıkları arttıran, dünya barışına katkıda bulunan evrensel bir faaliyet alanıdır. İnsan 
haklarına verilen değerin bir göstergesi olarak spor bugün toplumların aynası olarak 
görülmektedir. 

Anayasamızın 58’inci maddesinin ilk fıkrasında “Devlet, istikbal ve Cumhuriyetimizin 
emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere 
karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirler alır.” Bu fıkradan hareketle toplumsal barışın 
sağlanması, sporda şiddetin önüne geçilmesi, farklılıkların zenginliğimiz olduğu bir ülkede ortak 
gayede buluşabilme kabiliyetlerimizin geliştirilmesi için spor olmazsa olmazımızdır. 

Spor, bireylerin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak dengeli ve sağlıklı olabilmelerini 
sağlayan en önemli aktivitedir. Yine Anayasamızın 58. maddesinin ikinci fıkrasında “Devlet, 
gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü 
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için tedbirleri alır.” ifadesi yer almaktadır. Bu cümleden 
hareketle, bireyin topluma yararlı olarak yetişmesi için spor teşvik edilmektedir. Çocukluk çağı ve 
erişkin obezitesi Türkiye'de süratle yayılmaktadır. Türkiye artık obeziteyi, aşırı şişmanlığı büyük 
bir problem olarak yaşamaya başlayan ülkelerden biridir. Bu durumun değişmesi spor kültürünün 
gelişmesine bağlıdır. Çocuk yaşlardan itibaren spor ile eğitim arasında tercih yapmak durumunda 
kalan nesillerin bugün sağlık sorunlarıyla karşılaşmaları bilimsel bir gerçektir. İlköğretim ve Lise 
çağlarında eğitimin sporla eşgüdümlü bir şekilde devamının sağlanması için çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Toplumsal yaşantıda insanların sportif etkinlik ve hizmet beklentileri, önemli ölçüde, 
spordaki temel örgütlenme birimleri olan spor kulüplerinde karşılanmaktadır. Spor kulüplerinin bu 
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işlevlerini yerine getirebilmeleri büyük oranda yönetim biliminin kural, ilke ve metotlarının 
uygulanmasına bağlıdır. Spor kulüpleri toplumsal çevreden bir takım girdileri alıp işleyerek 
enerjiye dönüştüren ve sonuçta yine çevreye veren açık sistemlerdir. Bu sistemin finansmanı 
hususunun önem arz ettiği ortadadır. Özellikle amatör spor kulüpleri parasal sıkıntıları sebebiyle 
sağlıklı bir faaliyet süreci maalesef oluşturamamaktadır. 

Türkiye’de sporun kitlelere yaygınlaştırılması için, sporun taban birliğini oluşturan 
Amatör spor kulüplerine birçok görevler düşmektedir. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin toplumun 
her kesimini uzlaştıran ve birleştiren spor, toplumda uyumun ve kardeşliğin gelişmesine önemli 
katkılar sağlamaktadır. Yaşanan tribün olaylarının temelinde de eğitimsizliğin, spor ahlakına ve 
kültürüne sahip olmamanın yattığı herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Doğru bilgiye dayalı, sistematik bir eğitim süreciyle, kabiliyet odaklı, verimli, etkin ve 
sürdürülebilir planda yapılanma ile spor kültürünün genç yaşlardan bireylere aşılanması hususuna 
dikkat çekmek, çağdaş vizyon ve misyonda ülke sporuna katkı sağlaması ve Amatör Spor 
Kulüplerinin Sorunlarının araştırılması amacıyla Meclis Araştırması gerekmektedir. 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK VE 22 MİLLETVEKİLİNİN 
ÖNERGESİ (10/879) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Günümüzde sporun anlamını tanımlarken sıklıkla, sporun saldırganlığı ortadan kaldırma 
ve öfke patlamalarını hafifletme imkânı sağladığı konusuna vurgu yapılmaktadır. 

Spor müsabakalarını takip eden seyirci grubunun davranışlarını inceleyecek olursak; 2 
tip seyirci karşımıza çıkacaktır. Bunlardan biri spor müsabakalarını eğlenceli bir boş vakit 
aktivitesi olarak görürken, diğer tip seyirci ise spor müsabakalarını kazanılması gereken bir savaş 
gibi görmektedir. Bu nedenle, ne yazık ki seyirci önünde oynanan spor dalları, şiddet ve 
düzensizliği de beraberinde getirmektedir. Düzensizliğin bir ortamda uyulması gereken kurallara, 
nizamlara uyulmaması anlamında şiddet ile birleşmesi; iyi vakit geçirmek için gidilen spor 
müsabakalarının çekilmez bir hal almasına sebep olmaktadır. Avrupa da, sportif karşılaşmalarda 
ve özellikle futbol maçlarında seyirciler arasındaki şiddet ve taşkınlıklardan ve bunun 
sonuçlarından endişe duyulmasından dolayı, 19.08.1985 tarihinde Strasburg’da, Sportif 
Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına 
Dair Avrupa Sözleşmesi imzalanmıştır. Türkiye de söz konusu sözleşmeye uluslararası düzenleme 
ile bağlıdır. 

Nedense sporda şiddet kavramı sadece derbi maçlarda, iddiası yüksek spor 
müsabakalarında akla geliyor. Ancak başka zamanlarda konu tüm kurumlarca ve uzmanlarca çok 
uzun vadede düşünülüp çözümleri aranmıyor. Konunun önemini ve hassasiyetini, sadece birkaç 
futbol müsabakasında şiddetin geldiği boyutlar dikkate alınarak anlıyor olmak, spora ve topluma 
yapılabilecek en büyük ihanetlerden biridir. 

Sadece 2009 yılında İstanbul’da 18, Antalya’da 12, Diyarbakır’da 9, Adana’da 8, 
Kırşehir’de 6, Bursa’da 4, Amasya ve Ordu’da 3’er, Denizli, Kırıkkale ve Kütahya’da 2’şer, 
Isparta, Karabük, Malatya ve Şanlıurfa'da birer kez şiddet olayları yaşandı. Galatasaray’ın UEFA 
Kupasında L. United takımıyla yaptığı müsabaka öncesi Taksim’de yaşanan vahşeti unutmak 
mümkün müdür? Eğer geçmişte spor adına yaşanan ve sonu ölümlerle neticelenen üzücü hadiseler 
gazete arşivlerinde bırakılmayıp, gerekli önlemler alınabilseydi, bu tip olaylar tekrar 
yaşanmayacaktı. Özellikle futbol müsabakalarında meydana gelen ve seyircilerden kaynaklanan 
bazı şiddet olayları ile yine futbolla ilgili bazı düzensizlikleri gidermek amacı ile 28.04.2004 
tarihinde kabul edilen 5149 sayılı “Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair Kanun” yürürlüğe konulmuştur. Bu yasanın birçok eksikliğine rağmen kabul edilmesi olumlu 
bir adımdır. Bu adımı daha da ileriye götürmek için gelişmiş ülkelerin spor mevzuatlarını çok iyi 
analiz edip, ülkemiz insanının spora bakışını da dikkate alarak yeni bir spor mevzuatı yaratmak 
zorundayız. Spor hukuku alanında da henüz emekleme döneminde olduğumuz ve mevzuatın da 
son derece yetersiz olduğu açıktır. Öncelikle bütün hukuk fakültelerinde spor hukukunun zorunlu 
ders olarak okutulması, spor basınının, emniyet mensuplarının ve bu alandaki bütün idarecilerinin 
de bu konu kapsamında acilen bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizdeki eğitim ve öğretim kurumlarında sporu sadece beden eğitimi müfredatına 
sıkıştırarak anlatmak ve uygulamak mümkün değildir. Çocuklarımıza aile içi ve okul eğitimlerinde 
sporun sadece takım taraftarlığı olmadığını bunun evrensel bir zenginlik ve yaşam biçimi olduğu, 
sporun kendi felsefesi ve kuralları olduğu ve bu kurallara aykırı davranılması hâlinde yaptırımlarla 
karşılaşabilecekleri kendilerine anlatılmalıdır. Yani Türkiye’de bir spor geleneği ve ahlakı 
yaratmak ve geliştirmek zorunluluk arz etmektedir. 

Şu husus hiçbir zaman unutulmamalıdır ki hiç bir gerekçe, insan hayatını sona 
erdirmenin haklı mazereti olamaz. Asıl olan insanlığın her ne şart altında olursa olsun barış ve 
huzur içerisinde yaşamasıdır. Sporun hedefi de hiç şüphesiz ki bu ideal toplumsal ortama zemin 
hazırlamaktır. Hiçbir sporcu ve sporsever bu kavramları reddedemez ve etmemelidir de. Aksi 
takdirde onun sporculuğundan ve sporseverliğinden bahsetmek mümkün değildir. Sanırım 
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“olimpiyat ruhu” ve “olimpiyatların felsefesi” bu kavramları en iyi şekilde açıklamaya yeterli 
olacaktır. 

Toplum içinde huzurun sağlanması için kanun maddeleri ile suçlar ve yaptırımları 
belirlenebilir. Ancak esas olan o yanlışın kökten çözülmesi yolu ile ortadan kaldırılmasıdır. Bu 
nedenle ülkemizde sporda şiddete yol açan nedenlerin incelenip araştırılarak bu tür olaylara son 
vermek amacı ile Anayasamızın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis 
Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 
 

Ali Rıza ÖZTÜRK   Durdu ÖZBOLAT      Ahmet KÜÇÜK  
(Mersin)    (Kahramanmaraş)     (Çanakkale) 
Yaşar TÜZÜN    Ramazan Kerim ÖZKAN     Rahmi GÜNER  
(Bilecik)    (Burdur)       (Ordu) 
Mevlüt COŞKUNER  Ali Rıza ERTEMÜR        Şevket KÖSE  
(Isparta)    (Denizli)       (Adıyaman) 
Mehmet Ali ÖZPOLAT   Mustafa ÖZYÜREK     Engin ALTAY  
(İstanbul)    (İstanbul)       (Sinop) 
Şahin MENGÜ    Halil ÜNLÜTEPE       Hüsnü ÇÖLLÜ  
(Manisa)    (Afyonkarahisar)      (Antalya) 
Sacid YILDIZ     Hikmet ERENKAYA     Rasim ÇAKIR   
(İstanbul)    (Kocaeli)       (Edirne) 
Turgut DİBEK    Bilgin PAÇARIZ     Atila EMEK  
(Kırklareli)   (Edirne)      (Antalya) 
Tansel BARIŞ     Ahmet ERSİN   
(Kırklareli)    (İzmir) 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KEMAL CENGİZ VE 24 
MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/880) 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Futbol Dünya’da milyonları arkasından sürükleyen, barışa, dostluğa ve sportmenliğe 
Uluslararası fayda sağlayan, Turizmi destekleyen ülke ekonomilerine büyük getirisi olan, 
milletlerin kaynaşmasına sebep olan ve Dünya’da çoğu zaman gündemin birinci maddesini işgal 
etmeyi başarmış Futbol Sektörü, Türkiye’de de birçok problemi, soru işaretlerini ve değişik 
şaibeleri beraberinde getirmiştir. Ülkemizdeki Futbol Sektörünün yeniden ele alınması, 
irdelenmesi ve sorunlarının TBMM tarafından araştırılması amacıyla Anayasamızın 98’inci 
maddesi ve İç Tüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Araştırma Komisyonu 
kurulmasını arz ederiz. 
 
Mustafa Kemal CENGİZ  Oktay VURAL        Mehmet ŞANDIR  
(Çanakkale)   (İzmir)         (Mersin) 
Reşat DOĞRU   İsmet BÜYÜKATAMAN       Ahmet Duran BULUT  
(Tokat)    (Bursa)         (Balıkesir) 
Mustafa ENÖZ   Ahmet ORHAN        Erkan AKÇAY  
(Manisa)    (Manisa)         (Manisa) 
Şenol BAL   Mehmet GÜNAL         Osman DURMUŞ   
(İzmir)    (Antalya)         (Kırıkkale) 
Mehmet EKİCİ   Muharrem VARLI        Rıdvan YALÇIN  
(Yozgat)    (Adana)           (Ordu) 
Hüseyin YILDIZ    Ümit ŞAFAK        Metin ERGUN  
(Antalya)     (İstanbul)         (Muğla) 
Durmuşali TORLAK  Süleyman Nevzat KORKMAZ    Süleyman Turan ÇİRKİN 
(İstanbul)    (Isparta)         (Hatay) 
Yılmaz TANKUT   Necati ÖZENSOY         Hasan ÇALIŞ  
(Adana)    (Bursa)         (Karaman) 
Recep TANER  
(Aydın) 

GEREKÇE 

Yeniden şekillendirilen 5894 sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Türk 
Milletini ve Türk spor kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başlamış, ciddi kaynakların 
aktarılması karşısında alınan sportif başarısızlıklar sonrasında, Türk Futbolunda yaşanan 
kamuoyunu meşgul eden bu sorunların acilen çözülmesi gerektiğini bu nedenle de aşağıdaki 
tespitlerimizin araştırılarak sorunların, sorumluların ve çözüm önerilerinin ortaya konularak Türk 
futboluna katkı sağlamayı hedefledik. 

1. Son olarak 05.05.2009 tarihli ve 5894 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılan TFF’nin 
yasal ve yapısal eksikliklerin tespiti ile Federasyon Yasası’nın ve özerk bir futbol yasasının ortaya 
konmasını sağlamak. 

2. Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan MHK’nın profesyonel yapıya 
kavuşturulması amacıyla oluşturulan yapı, Türk Futbol Hakemliği camiasında kaos ve kargaşaya 
yol açmıştır. Bu yapı doğrultusunda birçok başarılı ve genç hakemimiz mağdur edilmiştir. Türk 
Futbolunda Hakemlik müessesenin yetiştirdiği hakemlerin uluslararası organizasyonlarda görev 
alamaması, geleceğin alt yapısı olarak görülen kendilerini Ulusal düzeyde kanıtlamış Süper Lig’de 
düdük çalan 16 yetişkin hakem hiçbir gerekçe gösterilmeden hakemlikleri sona erdirilmiştir. MHK 
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Başkanı “Hepsinin dürüstlüklerine kefilim” demesine rağmen 16 genç hakemin, hakemliğinin 
bıraktırılmasının sebepleri nelerdir? 

3. Profesyonel yapıdan sonra üç üyenin profesyonel olması, yüksek düzeydeki maaşları, 
kendilerine verilen yetkiler ve imkânlar doğrultusunda Türk Hakemliğine katkıları ve başarılı 
hizmetleri nelerdir? 

4. Bugünki Futbol Federasyonu Başkan ve Yönetimi Federasyonda tasarrufa yönelik ve 
Federasyon kaynaklarının doğru ve daha rantabl kullanılması yolundaki hedef ve söylevleriyle 
göreve gelmiştir. 

    14 Şubat 2008 tarihinden önce Federasyon bünyesindeki çalışan personel sayısı ve 
giderleri nelerdir?  Bu tarihten sonra bugün itibari ile çalışan sayısı ve giderleri nelerdir? 

5. Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan üst düzey yöneticilerin sayısı nedir? 
Kendilerine ödenen ücretler nelerdir? Bu çalışanların siyasal bağlantıları nelerdir ve kimlerle 
bağlantısı bulunmaktadır? 

6. 2010 yılı Futbol Federasyonu, Mali Genel Kurulunda 26 Milyon TL. zarar açıklaması 
yapılmıştır. Bu zarar neden kaynaklanmıştır? 

7. Türk Millî Takımı’nın 2010 Dünya Kupasına katılamaması, 2012 Avrupa 
Şampiyonası elemelerindeki başarısız sonuçlar karşısında; 

a) Teknik Direktör seçiminde isabetli bir seçim yapılmış mıdır? 

b) Hollandalı Teknik adama transfer ve diğer ödenekler dâhil toplam ne kadar ücret 
ödenecektir? 

c) Millî Takımlarımızda toplam kaç adet teknik adam ve yardımcıları çalışmakta olup 
bunlara ödenen ücretler nelerdir? 

d) Futbol Federasyonu’nun Millî Takımlarımızın alt yapısına ayırdığı kaynak nedir? Son 
zamanlar da alt yapı tesisleri kazandırıldı mı? Alt yapıdan A Millî takıma oyuncu akışının 
olmayışının sebebi nedir? 

e) Son zamanlarda Ulusal Kulüp Takımlarımızın Avrupa Kupalarındaki başarısızlıkları 
nelerdir? Nereden kaynaklanmaktadır, Futbol Federasyonu’nun bu konuda çalışması var mıdır? 

f) Ulusal kulüplerimizde oynayan yabancı futbolcularla ilgili kulüplerimiz sorun 
yaşamakta, çoğu başarısız olmaktadır. Futbol Federasyonu’nun Türk gençlerinin ve Türk 
futbolcusunun gelecekteki başarıları noktasında bir çalışması ve bakış açısı var mıdır? 

g) TFF’nin kulüplere yapılan hak ödemeleri kulüplerin hesabına yatırılması gerekirken, 
bazı kulüp yöneticilerinin şahsi hesaplarına yatırıldığı ifade edilmektedir. Bu ifadeler doğruysa 
bunların hangi kulüp yöneticilerine aktarılmıştır? 

Yukarıdaki tespitlerimizin ve ortaya çıkan iddialarımızın aydınlanması doğrultusunda 
Anayasamızın 98. İç Tüzük’ün 104 ve 105. maddeleri gereğince Türkiye Futbol Federasyonu, 
Kurulları, çalışmaları ve hakkındaki iddiaları içeren konular hakkında Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmasını arz ederiz. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu (10/80, 91, 267, 674, 714, 737, 739, 876, 877, 878, 879, 880) 

 
Sayı     : A.01.1.GEÇ. 10/80- 182                                                                                 25/03/2011 
Konu   : Komisyon Raporu 

 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan ve çalışmalarına 24.11.2010 tarihinde 
başlayan (10/80, 91, 267, 674, 714, 737, 739, 876, 877, 878, 879, 880) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 105’inci maddesinde 
belirtilen süre içerisinde çalışmasını tamamlamış ve raporunu ilişikte sunmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  
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KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞU 

Değişen bireysel, toplumsal koşullara göre şekillenen spor, günümüzde sadece serbest 
zaman aktivitesi olmaktan öte, çok yönlü, kapsamlı ve çeşitlilik gösteren küresel olguya 
dönüşmüştür. Birleştirici ve bir araya getirici özellikleriyle sosyal içeriğe sahip olan spor, modern 
zamanlarda ulaştığı büyük ekonomik değer ile göz ardı edilemeyecek bir öneme kavuşmuştur.  

Sporun temel amacı bireylerin fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihinsel 
gelişmelerine katkıda bulunarak sağlıklı yaşamalarını sağlamak; toplumların sosyal ve ekonomik 
alanda sürdürülebilir kalkınmasında önemli belirleyici olan bireyleri topluma kazandırmaktır. 
Ayrıca spor; bireylerin, kulüplerin ve ülkelerin uluslararası platformlarda tanıtımına, algılanma 
kalitesine katkıda bulunmaktadır. 

 Sporun ulaştığı çok boyutlu ve kitleleri peşinden sürükleyen yapısı, birtakım sorunları 
da beraberinde getirmiştir. Ulaştığı ekonomik büyüklük ile önde gelen sektörlerden biri hâline 
gelen sporun önemli bileşenlerinden olan kulüpler, gerek iç dinamikleri gerekse hukuksal alt yapı 
eksiklikleri nedeniyle bazı problemlerle karşılaşmaktadır. Ülkemizde de spor kulüpleri 
kurumsallaşamama nedeniyle hukuki, mali ve yönetsel birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. 
Birçok spor branşında gelir kaynağı bulmakta sıkıntılar yaşanmakta, amatör düzeyde destek 
bulmakta zorluklar çekilmesi nedeniyle de halkın spora aktif katılımı sağlanamamaktadır. Bireysel 
yetkinlik ve kuruluş kalitesi dolayısıyla rekabet açısından eksiklikler ortaya çıkmakta, bu nedenle 
de spor kulüpleri ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.  

Sevgi, barış ve kardeşlik gibi evrensel değerleri, birleştirici ve bütünleştirici özellikleri 
olan sporda, bunların tam aksine eylemleri içeren şiddet ve saldırganlık, çeşitli yasal 
düzenlemelere rağmen önlenememektedir. Son yıllarda futbolda gözlenen şiddet ve saldırganlık 
vakalarının önlenmesi sürecinde, yasal düzenlemelere ek olarak, diğer tedbir ve uygulamalar 
üzerinde de durulmaktadır. Tüm paydaşların entegre bir yaklaşım çerçevesinde davranmaları özel 
önem taşımaktadır. 

Ülkemizdeki genç nüfus dolayısıyla sahip olunan insan kaynağına rağmen, elit sporcu 
yetiştirilmesinde ve performans sporlarında arzulanan uluslararası başarıların kazanılmasında 
önemli ilerlemeler sağlanamamıştır. Sahip olunan imkân ve kaynakların etkin kullanımı ve 
denetiminde,  bu sporların toplumda yaygınlaştırılmasında eksiklikler bulunmaktadır. Ayrıca, 
gençlerimiz eğitim veya spor tercihi ile karşı karşıya bırakıldığından, bu kişilerin yetenekli 
oldukları alanlarda elit sporcu olmaları zorlaşmaktadır. 

Sporun değişik sorunlarına yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  
Başkanlığına siyasi parti grupları ve milletvekilleri tarafından 12 araştırma önergesi verilmiştir. Bu 
kapsamda, TBMM’de, “Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla” Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 
105’inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş ve Komisyon 1 Aralık 
2010 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Komisyonun çalışmaları 16 Milletvekili ve çeşitli kurumlardan teknik destek vermek ve 
rapor yazımında katkıda bulunmak amacıyla görevlendirilen 15 Uzmanla sürdürülmüştür. 
Komisyon çalışmaları sürecinde TBMM’de 34 toplantı gerçekleştirilmiş; bu toplantılarda 
bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile 
konuyla ilgili diğer uzmanların görüşleri alınmıştır. Ayrıca, Araştırma Komisyonu, Üye 
Milletvekilleri ve Uzmanlarının katılımlarıyla yurt içinde İstanbul’da, yurt dışında ise İngiltere ve 
İspanya’da, alt komisyonlar oluşturarak inceleme, araştırma ve çalışma ziyaretleri 
gerçekleştirmiştir.  
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Bu çalışmalar ve ziyaretler çerçevesinde, sporun kapsamlı ve entegre politikalara sahip 
olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Komisyon; raporunu, araştırma konusunu oluşturan iki 
sorundan hareketle, spor sektörünün genel yapısını ve gelecekteki perspektifini oluşturacak 
çerçevede hazırlamıştır. Sorunlar ve çözüm önerileri bütüncül ve entegre model yaklaşımı 
çerçevesinde belirlenmiştir. Raporun son bölümü, tespit edilen sorunlara yönelik olarak 
belirlenmiş bileşenleri, hedefleri ve önlemleri içermektedir. 

Komisyon ilk aşamada araştırma konusuyla ilgili bilgi edinmek amacıyla veri ve bilgileri 
derlemiş, daha sonra ise bunları belirli bir perspektifle değerlendirmiştir. Araştırma sürecinde 
Komisyonun birçok kişi ve kuruluşla birlikte ürettiği ortak bir ürün olan raporda, Türk Dil Kurumu 
Yazım Kılavuzu esas alınmıştır. Sürece katkıda bulunan, 

• TBMM’ye sundukları önergeleri ile Araştırma Komisyonunun kurulmasını sağlayan, 
görüş ve önerileri ile perspektif oluşturan Komisyon Üyesi Milletvekillerine, 

• Araştırmanın literatür derleme ve değerlendirmesini yapan, bilimsel ve teknik destek 
sağlayan Komisyon Uzmanlarına, 

• Komisyonun talep ettiği veri ve bilgileri aktaran kamu kuruluşlarına, 

• Komisyonun TBMM’deki toplantılarında sunum yapan; rapor, kitap ve doküman 
gönderen, bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşan katılımcılara, 

• Komisyonun Ankara dışındaki çalışma ve inceleme ziyaretlerinde ev sahibi olarak 
sunum yapan, bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşan yetkililere  

teşekkürlerimi sunuyorum.  

Raporun, ülkemizde sürdürülebilir başarılı spor politikası oluşturulmasına yönelik 
çabalara, çalışmalara katkı sağlamasını temenni ediyorum. 

Saygılarımla. 

 

 

Nazım EKREN 
Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KOMİSYONUN İŞLEYİŞİ VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
 

1.1. KOMİSYONUN OLUŞUMU  

1.1.1 Araştırma Önergelerinin Özeti ve Konusu  
23. Dönemde Meclis Araştırması Komisyonunun kurulmasına dayanak teşkil eden; 

Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 21 Milletvekilinin (10/80), Aydın 
Milletvekili Ali UZUNIRMAK ve 25 Milletvekilinin (10/91), Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN 
ve 20 Milletvekilinin  (10/267), Edirne Milletvekili Cemaleddin USLU ve 19 Milletvekilinin 
(10/674), İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 27 Milletvekilinin (10/714), Malatya 
Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 22 Milletvekilinin (10/737), Malatya Milletvekili Ferit 
Mevlüt ASLANOĞLU ve 23 Milletvekilinin (10/739), Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Adına 
Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekilleri Ayla Akat ATA ve Bengi YILDIZ’ın (10/876), 
Antalya Milletvekili Abdurrahman ARICI ve 21 Milletvekilinin (10/877), Sivas Milletvekili 
Hamza YERLİKAYA ve 19 Milletvekilinin (10/878), Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK ve 
22 Milletvekilinin (10/879), Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal CENGİZ ve 24 Milletvekilinin 
(10/880) Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını isteyen 
önergelerin gerekçesinde özetle; 

*Kulüplerin mali açıdan zor durumda oldukları, birçok kulübün haciz kıskacında 
bulunduğu, Türkiye Futbol Federasyonunun sadece Süper Lig’e ilgi duyduğu, diğer liglerdeki 
birçok spor kulübünün kayyuma teslim edildiği belirtilerek konunun araştırılması gerektiği, 

*Amatör branşlarda sporu kitlelere yaymak, profesyonel sporlarda başarılar kazanmak ve 
Türk sporunu çağdaş bir yapıya ulaştırmak için konunun aktörlerine rehberlik edecek yol haritasını 
belirlemek gerektiği, 

*Olimpiyatlarda ve uluslararası spor organizasyonlarında madalya sayısının her geçen 
gün azalmakta olduğu, aktif sporcu sayılarımızın Avrupa standartlarında olmadığı, spora harcanan 
paranın yetersiz olduğu ve ülkemizde bir spor politikası olmadığı, 

*Kulüplerin mali sıkıntılar içerisinde bulundukları, yöneticilere gelen ödeme emirleri ile 
haciz ihbarnamelerinin sıkıntılar yarattığı, SSK prim borçları ve yüksek gecikme zamlarının 
kulüplerin borçlarının artmasına sebep olduğu, 

*Son yıllarda futbolda şiddet olaylarının arttığı, futboldan sorumlu otoritelerin gerekli 
çalışmaları yapmadıkları ve şiddetin daha büyük toplumsal sorunlara sebebiyet vermemesi için 
tedbir alınması gerektiği, 

*Kulüplerin ve yöneticilerin SSK ve vergi borçları yüzünden sıkıntı yaşadıkları, 
sorumluluğu bulunmayan yöneticilerin de borçlandırıldığı, profesyonel spor kulüplerinin 
yönetiminde Dernekler Kanunu’nun yetersiz kaldığı, özel bir kanunla bu işin düzenlenmesi 
gerektiği, 
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*Süper Lig dışındaki futbol takımlarının mali açıdan çok zor durumda oldukları, Spor 
Toto’dan gelen kaynağın sadece küçük bir kısmının kulüplere dağıtıldığı ve futbol kulüplerinin 
mali yapılarının araştırılması gerektiği, 

*Futbol müsabakalarında saldırgan ve hakaret dolu yaklaşımların sıkça gözlendiği, 
toplumsal dokunun zedelenmesine yol açan ayrımcı eylemlerin gerçekleştirildiği, yoksul 
bölgelerde spor yapılamadığı, bazı kişilerin sporu sadece rant sağlamak amacıyla kullandığı ve 
sporda tekelleşmenin de olduğu rekabetin sağlanması gerektiği, 

*Spor kulüplerinin hukuki ve mali sorunlarının bulunduğu, sporda şiddetin önlenmesi, 
spor yapan nüfusun artırılarak sporun toplum tabanına yayılması, Türk sporcuların başarı 
yüzdesinin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiği, 

*Eğitim ve sporun birlikte yürütülmesi gerektiği, amatör spor kulüplerinin mali 
sıkıntıları olduğu, sporun kitlelerde yaygınlaştırılarak toplumsal barışın geliştirilmesi ve spor 
kültürünün gençlere aşılanması gerektiği, 

*Sporda şiddet olaylarının arttığı ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmadığı, yeni bir 
spor mevzuatının oluşturulması ve çocuklar ile gençlere spor geleneği ve ahlakının öğretilmesi 
gerektiği, 

*Futbol sektörünün yeniden ele alınması gerektiği, özellikle Merkez Hakem Kurulunun 
profesyonel yapısı ile yöneticilerinin yetkileri ve mali hakları, Türkiye Futbol Federasyonunda 
çalışan profesyoneller ve Millî Takım teknik heyetinin aldıkları ücretlerle ilgili sorunlar bulunduğu 

ifade edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen Meclis araştırma önergeleri doğrultusunda 19.10.2010 tarihinde bir 
Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş ve 01.12.2010 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

1.1.2. Komisyonun Kuruluşu  
Araştırmaya konu on iki önerge, konularının benzer olması nedeniyle birleştirilerek 

Genel Kurulun 19.10.2010 tarihli 8’inci birleşiminde görüşülmüş ve “Spor Kulüplerinin Sorunları 
ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla” 
bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun kuruluşuna ilişkin 23.11.2010 tarihli ve 981 sayılı Karar’da; araştırmayı 
yapacak Komisyonun 16 üyeden oluşması, çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 
Kâtip Üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışma 
yapılabilmesi hususlarına yer verilmiştir. Komisyonun kuruluş kararı 26.10.2010 tarihli ve 
27741sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bu kararı takiben Genel Kurulun 24.11.2010 tarihli 20’nci birleşiminde Komisyon 
Üyeliklerine ve 24.11.2010 ile 01.12.2010 tarihlerindeki Komisyon toplantılarında ise Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üyeliklere aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri 
seçilmişlerdir. 
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Tablo 1. Komisyon Üyesi Milletvekilleri 

 
ADI VE SOYADI 

 
UNVANI 

 
PARTİSİ 

 
SEÇİM BÖLGESİ 

NAZIM EKREN BAŞKAN AK PARTİ İSTANBUL 
ABDURRAHMAN ARICI BAŞKANVEKİLİ AK PARTİ ANTALYA 
HAMZA YERLİKAYA SÖZCÜ AK PARTİ SİVAS 
MEHMET FATİH ATAY KÂTİP CHP AYDIN 
ALİ İHSAN MERDANOĞLU ÜYE AK PARTİ DİYARBAKIR 
AZİZE SİBEL GÖNÜL ÜYE AK PARTİ KOCAELİ 
FAHRETTİN POYRAZ ÜYE AK PARTİ BİLECİK 
FATİH ÖZTÜRK ÜYE AK PARTİ SAMSUN 
HALİL MAZICIOĞLU ÜYE AK PARTİ GAZİANTEP 
MEHMET EMİN TUTAN ÜYE AK PARTİ BURSA 
TUĞRUL YEMİŞÇİ ÜYE AK PARTİ İZMİR 
MEHMET SEVİGEN ÜYE CHP İSTANBUL 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU ÜYE CHP MALATYA 
Ali UZUNIRMAK ÜYE MHP AYDIN 
ATİLA KAYA ÜYE MHP İSTANBUL 
ÖZDAL ÜÇER ÜYE BDP VAN 

Bu seçime ilişkin 981 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı; 03.12.2011 tarihli ve 
27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

1.1.3. Komisyonun Görev, Yetki ve Süresi  
01.12.2010 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; Anayasa’nın 98’inci, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri ile diğer hükümleri 
çerçevesinde görev yapmıştır. 

TBMM İçtüzüğü’nün 105’inci maddesi gereği, 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını 
tamamlayamayan Komisyonumuz, 1 aylık ek süre kullanmıştır. Ek süre kullanımına ilişkin karar, 
Genel Kurulun 15.02.2011 tarihli 66’ncı birleşiminde alınmış ve 19.02.2011 tarihli ve 27851 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 4 aylık çalışma süresi içerisinde resmî olarak 34 toplantı yapan 
Komisyonumuz; konu hakkında bilgi edinmek üzere akademisyenler, ilgili kamu kurumlarından 
ve özel kuruluşlardan yetkililer ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler davet ederek bu 
kişilerin görüşlerini almış; raporun yazım aşamasında yararlanılmak üzere ilgili kamu kurumları, 
sivil toplum kuruluşları, enstitüler ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilgi, belge ve 
dokümanlar temin etmiştir. 

1.1.4. Komisyonun Çalışmaları  
Genel Kurul Kararı gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 01.12.2010 

tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde görev 
yapmıştır.  

Komisyonumuz, 01.12.2010 tarihli toplantısında çalışma programını belirlemiş ve bu 
çerçevede; 
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*  Komisyonun gerekli görmesi hâlinde yurt içinde ve yurt dışında Komisyon olarak ya 
da oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapılmasına, 

*Yurt dışı inceleme ve araştırmalarıyla ilgili yazışmaların TBMM Dış İlişkiler ve 
Protokol Müdürlüğü tarafından yapılmasına, 

* Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından uzman 
görevlendirilmesine, konuyla ilgili gerekli yazışmaların yapılması ile davet edilecek kişi ve 
kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

*  Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 

* Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için İçtüzük’ün 
35’inci maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine, 

*Ankara dışı çalışmalarına katılan Komisyon Üyesi Milletvekillerinin yasama 
çalışmalarından izinli sayılmasına, 

*Çalışma yapılacak yurt içi ve yurt dışı merkezlerine ulaşımda hava yolu, kara yolu ve 
diğer nakil vasıtalarından yararlanılmasına, 

*Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek, kurum ve kuruluşlar ile 
vatandaşlardan gelebilecek olan konuya ilişkin her türlü bilgiye çabuk ulaşabilmek amacıyla web 
sitesi kurulmasına ve elektronik posta adresi alınmasına 

karar vermiştir. 

Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere aşağıda adı, 
soyadı, unvanı ve kurumu belirtilen kişiler Komisyonda uzman olarak görev almışlardır. 

 
Tablo 2. Komisyonda Görevlendirilen Uzmanlar Listesi 
ADI VE SOYADI UNVANI KURUMU 
A. Haluk KURNAZ Yasama Uzmanı TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Müdürlüğü 
A. Numan SARAÇGİL Matematikçi Türkiye İstatistik Kurumu Sosyal Sektörler 

Grubu Kültür ve Spor İstatistikleri 

Arzu AKAR AB İşleri Uzman 
Yardımcısı 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sosyal, 
Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı  

Bülent SARAÇ Devlet Gelir 
Uzmanı 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

Cihangir ULUSOY Şube Müdürü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Dairesi 

Ertan KILCIGİL Yrd. Doç. Dr. 
Spor Sosyoloğu 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu 

Eyüp MERMER Uzman Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Fethi ARSLAN Uzman Öğretmen Millî Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi 

ve Spor İzcilik Daire Başkanlığı 
H. Kürşat BAKIR Yasama Uzman 

Yrd. 
TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü 
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ADI VE SOYADI UNVANI KURUMU 
Hatice Yazıcı MALKOÇ Uzman Türk Dil Kurumu 
Mustafa Cem TOKER Mülkiye 

Başmüfettişi 
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Mustafa TAŞDEMİR Uzman Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi 

Pelin Deniz TEKNECİ Planlama Uzmanı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Serdal ERAVCI Müfettiş Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş 

Kurulu Başkanlığı 
Şenol TAŞ Tetkik Hâkimi Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Ziya KORUÇ Yrd. Doç. Dr. 

Spor Psikoloğu 
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve 
Teknolojisi Yüksekokulu 

Komisyonumuz, araştırma konusu hakkında bilgi edinmek üzere ilgili kamu kurumları 
ve özel kuruluşlardan yetkililer, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, ilgili taraflarla ve ilgili 
uzman kişileri davet ederek bu kişilerin görüşlerini almış; bilgi, belge ve doküman temin etmiştir. 

1.1.5. Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yaptığı Toplantılar 
Komisyon tarafından yapılan toplantılar ile bu toplantılara Komisyonu bilgilendirmek 

üzere katılan kurum, kuruluş ve ilgili uzman şahıslar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 3. Bilgisine Başvurulan Kurum, Kuruluş ve İlgili Uzman Şahıslar 

TOPLANTI NO. / 
TARİH 

KURUM, KURULUŞ VE SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

GÜNDEM VE KATILIMCILAR 

1.TOPLANTI 
24.11.2010 

 KOMİSYON ÜYESİ 
MİLLETVEKİLLERİ 

Komisyon Başkanlık Divanı 
Seçimi (Başkan, Başkanvekili ve 
Sözcü). 

2. TOPLANTI 
01.12.2010 

KOMİSYON ÜYESİ 
MİLLETVEKİLLERİ 

 Komisyonun Kâtip seçimi ile 
Komisyon çalışmalarında izlenecek 
yöntemin belirlenmesi, rapor 
yazımında görevlendirilecek 
uzmanların belirlenmesi ile brifing 
alınacak kişi ve kurumların tespitinin 
yapılması. 

3. TOPLANTI 
07.12.2010     

TÜRKİYE FUTBOL 
FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRKİYE BASKETBOL 
FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

-Mahmut ÖZGENER 
Federasyon Başkanı 
-Lütfi ARIBOĞAN 
1. Başkanvekili 
-Prof. Dr. İlhan HELVACI 
Hukuk Kurulu Başkanı 
-Av. Ömer BEDÜK 
-Av. Murat AYGÖRMEZ 
 
-Turgay DEMİREL 
Federasyon Başkanı 

4. TOPLANTI 
08.12.2010 

GENÇLİK VE SPOR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
 

-Yunus AKGÜL 
Genel Müdür 
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TOPLANTI NO. / 
TARİH 

KURUM, KURULUŞ VE SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

GÜNDEM VE KATILIMCILAR 

 
 
 
 
 
 
 
SPOR TOTO TEŞKİLATI 
BAŞKANLIĞI 

-Zübeyt AYDIN 
1. Hukuk Müşaviri 
-Murat KOCAKAYA 
Teftiş Kurulu Başkanı 
-Cafer GEYİK 
Hukuk Müşaviri 
-Güven ÇAKICI 
Spor Faaliyetleri Başkan Vekili 
-Bekir Yunus UÇAR 
Teşkilat Başkanı 
-Bülent SARAL 
Başkan Yardımcısı 
-Mehmet ASLAN 
Hukuk Müşaviri 
-Ömer AKSOY 
Teşkilat Müşaviri 
-Tayfun ŞIK 
İnteltek Firma Yetkilisi 

5. TOPLANTI 
09.12.2010 

TÜRKİYE FUTBOL 
ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ 
 
 
 
 
TÜRKİYE VOLEYBOL 
FEDERASYONU BAŞKANLIĞI  

-İsmail DİLBER 
Genel Başkan 
-Alaaddin NAGANLU 
Genel Sekreter 
-Osman TEZCAN 
Yönetim Kurulu Üyesi 
-Erol Ünal KARABIYIK 
Federasyon Başkanı 
-Sinem MAVİLİ 
Genel Sekreter 
-M. Akif ÜSTÜNDAĞ  
Asbaşkan 

6. TOPLANTI 
13.12.2010 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
YÜKSEKOKULU 

-Prof. Dr. Seydi KARAKUŞ 
-Yrd. Doç. Dr. Mehmet ACET 

7. TOPLANTI 
14.12.2010 

TÜRKİYE AMATÖR SPOR 
KULÜPLERİ 
KONFEDERASYONU 
 
 
 
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE 
SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

-Mehmet BAYKAN 
Konfederasyon Başkanı 
-Adnan ERSAN 
Genel Başkan Yardımcısı 
-Hüseyin AR 
Genel Başkan Vekili 
-Esat YILMAER 
Yönetim Kurulu Başkanı 
-Ahmet ÇAKIR 
Genel Sekreter 
 
 

8. TOPLANTI 
15.12.2010 

KULÜPLER BİRLİĞİ 
BAŞKANLIĞI 

-Aziz YILDIRIM 
Başkan 
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TOPLANTI NO. / 
TARİH 

KURUM, KURULUŞ VE SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

GÜNDEM VE KATILIMCILAR 

 
 
 
 
 
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

 
-Göksel GÜMÜŞDAĞ 
Başkan Yardımcısı 
-Şekip MOSTUROĞLU 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 
-Mustafa YARDIMCI 
Dernekler Dairesi Başkanı 
-Birol ÖZCAN 
Denetçiler Başkan Yardımcısı 
-Mehmet ALTINÖZ 
Dernekler Denetçisi 
-Erkut ÇELİK 
Dernek İşlemleri Şefi 

9. TOPLANTI 
16.12.2010 

TÜRKİYE GÜREŞ 
FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESYONEL FUTBOLCULAR 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞI 

-Dr. Osman Aşkın BAK 
Federasyon Başkanı 
-Veysel DALMAZ 
Başkan Vekili 
-Ercan YILDIZ 
Başkan Vekili 
-Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ 
Disiplin Kurulu Başkanı 
-Yrd. Doç. Dr. İbrahim CİCİOĞLU 
Merkez Hakem Kurulu Üyesi 
 
-Hüdaverdi TALAY 
Yönetim Kurulu Üyesi 

10. TOPLANTI 
17.12.2010 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 

-Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜRTEN 

11. TOPLANTI 
20.12.2010 

HALTER FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞI 
 
TAEKWONDO FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞI 
 
 
 
JUDO FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞI 

-Hasan AKKUŞ 
Federasyon Başkanı 
 
-Ramazan ERÇİN 
İcra Kurulu Koordinatörü 
-Ali ŞAHİN 
Teknik Koordinatör 
 
-Fatih UYSAL 
Federasyon Başkanı 

12. TOPLANTI 
21.12.2010 

ESKİ MİLLÎ FUTBOLCULAR -Rıdvan DİLMEN 
-Hasan ŞAŞ 
-Sergen YALÇIN 

13. TOPLANTI 
22.12.2010 

AVRUPA FUTBOL 
FEDERASYONLARI BİRLİĞİ 

-Şenes ERZİK 
UEFA Asbaşkanı 

14. TOPLANTI 
23.12.2010 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

-Prof. Dr. Turgay BİÇER 
-Yrd. Doç. Dr. Serap MUNGAN AY 
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TOPLANTI NO. / 
TARİH 

KURUM, KURULUŞ VE SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

GÜNDEM VE KATILIMCILAR 

YÜKSEKOKULU 
 
 
 
TARAFTAR GRUPLARI 

- Yrd. Doç. Dr. Cengiz 
KARAGÖZOĞLU 
- Yrd. Doç. Dr. Veysel KÜÇÜK 
 
-Ayhan GÜNER 
Çarşı Grubu 
-Sencer ESKİN 
Çarşı Grubu 
-İlyas BULCAY 
Fenerbahçeliler Derneği 
-Burak BERKOL 
1907 ÜNİFEB 
-Yücel ASLAN 
Genç Fenerbahçeliler 
-Oğuz ALTAY 
Ultra Aslanlar 
-Rafet KARANFİL 
Ultra Aslanlar 
-Danış KARAKAŞ 
Ultra Aslanlar 
-Mehmet FINDIKÇI 
Trabzonlu Gençler Grubu 

15. TOPLANTI 
24.12.2010 

SPOR HUKUKU ENSTİTÜSÜ 
DERNEĞİ 

-Av. Kısmet ERKİNER 
Dernek Başkanı 
-Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK 
Eş Başkan 
-Av. Emin ÖZKURT 
Genel Sekreter 
-Av. Alpay KÖSE 
Genel Sekreter Yardımcısı 

16. TOPLANTI 
28.12.2010 

KOMİSYON ÜYELERİ VE 
UZMANLAR 

Bir aylık çalışmanın 
değerlendirilmesi ve sonraki bir 
aylık sürecin planlanması. 

17. TOPLANTI 
29.12.2010 

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR 
SPOR FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞI 
 
 
 
 
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER 
SPOR FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞI 
 
TÜRKİYE BEDENSEL 
ENGELLİLER SPOR 
FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

-M. Şeref Tarık BİTLİS 
Federasyon Başkanı 
-Suat ÖZTİN 
Genel Sekreter 
-Nejmi ÜNVER 
Şef 
 
-Oktay AKTAŞ 
Federasyon Başkanı 
 
 
-Veysel GÜRPINAR 
Federasyon Başkanı 
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TOPLANTI NO. / 
TARİH 

KURUM, KURULUŞ VE SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

GÜNDEM VE KATILIMCILAR 

 
 
 
TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER 
SPOR FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞI 

-Mehmet TURHAN 
Genel Sekreter 
 
-Mesut DEDEOĞLU 
Federasyon Başkanı 

18. TOPLANTI 
30.12.2010 

MİLLÎ OLİMPİYAT KOMİTESİ 
 
 
 
 
 
 
TEKNİK DİREKTÖRLER 

-Türker ARSLAN 
Başkan Yardımcısı 
-Neşe Gündoğan 
Genel Sekreter 
-Turgay KIRAN 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 
-Giray BULAK 
-Hikmet KARAMAN 

19. TOPLANTI 
04.01.2011 

SPOR SPİKERİ 
SPOR YAZARI 

-Abidin AYDOĞDU 
-Bağış ERTEN 
Eurosport Türkiye Yayın Yönetmeni 

20. TOPLANTI 
05.01.2011 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -Oğuz Kağan KÖKSAL 
 Genel Müdür 
-İsmail BAŞ 
 Güvenlik Daire Başkanı 
-Maksut KARAL 
Güvenlik Dairesi Şube Müdürü 
-Seçkin KINDIK  
Güvenlik Dairesi Emniyet Amiri 

21. TOPLANTI 
06.01.2011 

ONDOKUZ MAYIS 
ÜNİVERSİTESİ 
 
 
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 
 
 
 
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 
 

 

-Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU 
Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Müdürü 
 
-Prof. Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölüm Başkanı 
 
-Prof. Dr. Hasan Fehim ÜÇIŞIK 
Hukuk Fakültesi Dekanı 
 
-Arif ÇELİK 
Türk Spor Gazetesi, Medya Grup 
Başkanı 

22. TOPLANTI 
11.01.2011 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
 
 
 
 
 
 

- Prof. Dr. Uğur ERDENER 
Rektör 
- Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI 
Rektör Yardımcısı 
- Prof. Dr. Caner AÇIKADA  
Spor Teknoloji Yüksekokulu 
Müdürü 
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TOPLANTI NO. / 
TARİH 

KURUM, KURULUŞ VE SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

GÜNDEM VE KATILIMCILAR 

OKÇULUK FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞI 

-Abdullah TOPALOĞLU 
Federasyon Başkanı 

23. TOPLANTI 
12.01.2011 

SPONSOR FİRMALAR -Görkem ALPASLAN 
Avea Temsilcisi 
-Can KARAKAŞ 
Efes Pilsen Temsilcisi 
-M. Akif ÜSTÜNDAĞ 
Türk Telekom Temsilcisi 
-Mehmet EKŞİ 
THY Temsilcisi 
-Barış GÖKPINAR 
Vodafone Temsilcisi 
-Ender USLU 
Vodafone Temsilcisi 
-Elif ERÜL 
Ziraat Bankası Temsilcisi 
-Ali KIRBAŞ 
Ziraat Bankası Temsilcisi 

24. TOPLANTI 
13.01.2011 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 
 
 
 
 
 
 
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 
 
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ 
SPOR HUKUKU ENSTİTÜSÜ 
DERNEĞİ 
 
 
FUTBOL HAKEMLERİ 

-Merdan TUFAN 
Talim Terbiye Kurulu Başkan Vekili 
-Halil AŞICI 
Talim Terbiye Kurulu Üyesi 
-İsmail TOKSÖZ 
Beden Eğitimi ve Spor İzcilik 
Dairesi Başkan Vekili 
 
-Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR 
 
 
-Dr. Pınar MEMİŞ 
 
-Av. Kısmet ERKİNER 
Dernek Başkanı 
 
-Bülent YILDIRIM 
FIFA Hakemi 
-Cüneyt ÇAKIR 
FIFA Hakemi 
-Kuddusi MÜFTÜOĞLU 
Üst Klasman Hakemi 

25. TOPLANTI 
01.02.2011 

SPORCU MENAJERLERİ -Abdullah KILINÇ 
-Saffet SANCAKLI 

26. TOPLANTI 
02.02.2011 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SPOR YAZARLARI 

-Prof. Dr. Sedat AVCI 
-Emrah KAYALIOĞLU 
-Serdar DİNÇBAYLI  

27. TOPLANTI 
03.02.2011 

MAHALLİ İDARELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

-Erol AYYILDIZ 
Genel Müdür Yardımcısı 
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TOPLANTI NO. / 
TARİH 

KURUM, KURULUŞ VE SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

GÜNDEM VE KATILIMCILAR 

-Süleyman ELVAN 
Mahalli İdareler Daire Başkanı 

28. TOPLANTI 
04.02.2011 

 KOMİSYON ÜYELERİ VE 
UZMANLAR 

Komisyonun iki aylık çalışmasının 
değerlendirilmesi, sonraki bir aylık 
programın planlanması,  
Alt Komisyonların İngiltere ve 
İspanya izlenimlerinin dinlenmesi, 
Adalet Komisyonu gündeminde 
bulunan ve Adalet Alt Komisyonuna 
havale edilen “Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun Tasarısı (1/990 Esas)” 
hakkında genel değerlendirme 
yapılması. 

29. TOPLANTI 
09.02.2011 

TOPLU KONUT İDARESİ 
BAŞKANLIĞI 
 
 
 
 
GENÇLİK VE SPOR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
 

-Mustafa Levent SUNGUR 
Projeler Daire Başkanı 
-Cafer SARICA 
Şube Müdürü 
-Akif YILMAZ 
Uzman 
-Hasan Hüseyin ŞEN 
Tesisler Dairesi Başkanı 
-Hüseyin ASLANOĞLU 
Emlak Şube Müdürü 
-Tamer FİDAN 
Mühendis 
-Levin ERKAN 
Mimar 

30. TOPLANTI 
15.02.2011 

 KOMİSYON ÜYELERİ VE 
UZMANLAR 

 Rapor yazım çalışmasının 
değerlendirilmesi. 

31. TOPLANTI 
22.02.2011 

KOMİSYON ÜYELERİ VE 
UZMANLAR 

Ön taslak raporun görüşülmesi. 

32. TOPLANTI 
02.03.2011 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 
 
 
 
 
 
 

-Göksel GÜMÜŞDAĞ 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2. 
Başkan Vekili 
-Alparslan Baki ERTEKİN 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
AŞ Genel Müdürü 
-Osman AVCI 
Gençlik ve Spor Müdürü 
-Mustafa TURAN 
Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı 

33. TOPLANTI 
08.03.2011 

SPOR EKONOMİSTİ 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

-Tuğrul AKŞAR 
-Prof. Dr. Emin Kuru 

34. TOPLANTI 
15.03.2011 

KOMİSYON ÜYELERİ VE 
UZMANLAR 

Komisyon raporu üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı. 
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1.1.6. Komisyona İntikal Eden Bilgi ve Belgeler  
Komisyonumuz, kurulduğu tarihten itibaren çeşitli kurum, kuruluş, üniversite, sivil 

toplum örgütleri ve uzman kişilerden brifing alımı, uzmanların görevlendirilmesi, sektörün 
potansiyeli ve sorunlarına ilişkin bilgilendirme notları ile yurt içinde ve yurt dışında yerinde 
yapılan inceleme ve araştırma ziyaretlerine ilişkin olarak; valilikler, yerel yönetimler ve çeşitli 
kurumlara toplam 182 yazı yazılmıştır. 

Diğer taraftan; Komisyon çalışmalarına ışık tutmak ve hazırlanan raporda yer vermek 
üzere çeşitli bilgilerden yararlanılması ile yerinde yapılan inceleme ve araştırma ziyaretlerine 
ilişkin olmak üzere; çeşitli kurum, kuruluş, Komisyon Üyesi Milletvekilleri, valilikler, 
üniversiteler, federasyonlar, dernek ve vakıflar tarafından Komisyona toplam 106 yazı 
gönderilmiştir. 

1.2. KOMİSYON ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Araştırma Komisyonunu, araştırma ve inceleme konusunu teşkil eden ilgili taraflar 

dinlenmiş, bu kişilerin yazılı görüşleri alınmıştır. Komisyon çalışmaları kapsamında yapılan 
inceleme ve tespitlere ilişkin bilgi, belge, anket, dokümanlar ile Komisyonda yapılan sunumlar, 
Komisyon Üyesi Milletvekillerinin görüşleri, yurt içi ve yurt dışı tutanakları, yazılan yazılara 
verilen cevaplar, kurum, kuruluş ve diğer ilgili uzmanların Komisyona gönderdiği kitaplar, 
raporlar ve yazılar, raporumuzun ilgili bölümlerinde ele alınarak değerlendirilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE SPORUN YAPISI VE GENEL ÇERÇEVESİ 

2.1. TEMEL SPOR KURULUŞLARI 

2.1.1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Türkiye’nin gençlik ve spor politikalarını üretmeyi, ulusal ve uluslararası alanda söz 

sahibi olan yenilikçi bir kuruma dönüşmeyi kendisine vizyon olarak belirleyen Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün temeli, 14 Temmuz 1922'de 16 kulübün birleşerek sporu disipline etmek 
amacıyla “Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı”nı (TİCİ) kurmalarıyla atılmıştır. 1936 yılında Türk 
Spor Kurumu, 29 Haziran 1938 tarihinde 3530 sayılı Kanun’la Başbakanlığa bağlı olarak kurulan 
katma bütçeli tüzel kişiliği haiz bir Genel Müdürlük olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 1942 
yılında Millî Eğitim Bakanlığına, 1960 yılında Başbakanlığa, 1970 yılında Gençlik ve Spor 
Bakanlığına, 13.12.1983 tarihli ve 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır. 

 Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs 1986 tarihli ve 3289 sayılı 
“Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” 
hükümleri doğrultusunda yeniden teşkilatlanmış, yapısal değişikliğe uğramış, Genel Müdürlüğün 
maddi imkânları artırılmıştır. 2 Mart 1989 tarihine kadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Genel Müdürlük, 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
yeniden Başbakanlığa bağlanmış ve adı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olmuştur. 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü (GSGM), merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında, merkezî yönetim 
bütçesine dâhil, özel bütçeli bir idare olarak sayılmıştır.  

3703, 3751, 4629, 4644, 5105, 5149, 5255, 5272, 5340, 5378, 5436, 5538 ve 5583 sayılı 
Kanunlarla 3289 sayılı Kanun’un bazı maddeleri değiştirilmiş; yeni maddeler ilave edilerek 
Teşkilat Kanunu’nda yeni düzenlemeler yapılmıştır.  

GSGM’ye, 3289 sayılı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun” ile; ülkemizde gençlik, beden eğitimi, spor hizmet ve faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, tanıtılması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi için gerekli 
tedbirleri alarak gençlik ve spor konuları ile ilgili kamu ve sivil toplum kurum/kuruluşlarının 
yönlendirilmesi ve bu kuruluşlarla iş birliğinde bulunulması görevleri verilmiştir.  

Ayrıca; 

Vatandaşın ve okul dışındaki gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden 
eğitimi, oyun, cimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin serbest zamanının 
değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin 
kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak, 

 Okul dışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, 
düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları 
ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,  
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Sporcu ve spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini 
yapmak,  

Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve 
esasları tayin ve tespit etmek,  

Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri ve 
kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın 
istifadesine sunmak,  

Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, 
işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve 
yaptırmak,  

Spor müsabakalarında uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını 
sağlamak, futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor Toto ve Spor Loto) düzenlemek, 
yönetmek, 

 Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, 
faaliyetlerde bulunmak,  

Uluslararası spor temas ve münasebetlerinde resmî merci görevi yapmak,  

Bu Kanun’a göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor amacını 
taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,  

Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdî yardım yapmak ve yapılmasını 
sağlamak, ödüllendirmek,  

Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor 
tesislerinin engellilerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, engelli bireylerin spor 
yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak,  

3289 sayılı Teşkilat Kanunu’nda GSGM’nin görevleri arasında sayılmıştır. 

 GSGM, kanunla verilen bu görevleri merkez ve taşra teşkilatındaki 6.388 personeliyle 
yürütmektedir. Merkez teşkilatı personel sayısı, toplam personel sayısının % 14,3’ünü, taşra 
teşkilatı ise % 85,7’sini teşkil etmektedir.1  

GSGM’nin kısaca yukarıda da bahsedilen yapısal dönüşüm süreci, Teşkilat Kanunu’nda 
ana hizmet birimleri arasında yer alan federasyonlara özerklik verilmesiyle farklı bir boyut 
kazanmıştır. 1992 yılında 3813 sayılı Kanun’la Türkiye Futbol Federasyonunun  (TFF) özerk hâle 
getirilmesi ile başlayan özerk federasyon uygulaması, 2004 yılında 5015 sayılı Kanun ile 3289 
sayılı Teşkilat Kanunu’nda yapılan değişiklik yapılması yoluyla diğer federasyonları kapsayacak 
şekilde genişletilmiş bu uygulama kapsamında, 60 spor federasyonundan, 58’i özerk hâle 
getirilmiştir.  

Federasyonlardan çoğuna, yapılan yasal düzenlemelerde belirtilen yollar izlenilmek 
suretiyle özerklik kazandırılmış ve GSGM’nin görev tanımları içerisinde yer alan hususların 
önemli bir kısmı, özerk federasyonlara devredilmiştir. Ancak bu dönüşüm esnasında GSGM’nin ve 
özerk federasyonların teşkilatı ve işleyişi açısından bütüncül bir yaklaşımın ortaya konulamadığı, 
uygulamada bazı problemlerin zaman içerisinde ortaya çıktığı, GSGM’nin bazı uygulamalarının 
federasyonların özerkliğine müdahale gibi değerlendirildiği, bu nedenle de GSGM’nin ve özerk 

                                                            
1 GSGM 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s. 20.  
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spor federasyonlarının sorumluluk alanı ve faaliyetlerinin birlikte değerlendirilerek spor sektörü 
mimarisinin yeniden şekillendirilmesi, bu çerçevede GSGM’nin; 

• Gençlik ve spor alanlarında alternatif politika seçeneklerini ve ulusal ölçekli 
stratejileri belirleyen,  

• Sporun tüm dallarının ülkede yaygın olarak icra edilmesine ve sporun tabana 
yayılmasına imkân sağlayacak ortamı hazırlayan, 

• Gençliğin serbest zamanlarının değerlendirilmesine ve zararlı alışkanlıklardan 
uzaklaştırılmasına yönelik politikalar oluşturan, projeler geliştiren, uygulayan, 
uygulanmasına destek olan,  

• Gençlik ve spor faaliyetlerine ayrılan kaynakları geliştiren ve kaynakları etkin ve 
verimli bir biçimde dağıtan, 

• Gençlik ve spor faaliyetlerine yönelik tesis ihtiyaçlarını tayin eden, tesislerin 
yapımında yerel yönetimlere teknik ve finansal açıdan destek veren,  

• Gençlik ve spor kulüpleri ile federasyonlarını destekleyen, gözetleyen ve denetleyen, 

• Özerk federasyonların görev alanları dışında kalan ulusal ölçekli sportif faaliyetleri 
düzenleyen ve yürüten,  

• Sporda şiddetin ve  doping, şike vb. durumların ortadan kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar yürüten, 

• Görev alanına giren konularda yapılacak bilimsel çalışmaları teşvik eden 

yeni bir yapıya dönüştürülmesi, Meclis Araştırma Komisyonu çalışmaları esnasında 
görüşlerine başvurulan kişi ve kurumlar ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) 
tarafından 2009 yılında yayımlanan “GSGM’nin Faaliyetlerinin Denetimi ile Özerk Federasyon 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi” konulu Denetim Raporu’nda,2 ayrıca 2008 yılında spor 
sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Spor Şûrası’na katılan kişiler tarafından dile 
getirilmiştir.3 

DDK tarafından, yeniden yapılandırmadan beklenen faydanın sağlanabilmesi için 
gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili kurumsal yapının merkezî bütçe içerisinde ayrı bütçeli ve 
sadece merkez teşkilatından oluşan bir idare olarak, “müsteşarlık” ya da “başkanlık” şeklinde 
örgütlenmesinin uygun olacağı belirtilmiş;4 GSGM tarafından Komisyona yapılan sunumda ise bu 
yapının “düzenleyici ve denetleyici” bir üst kurum şeklinde olması önerilmiştir.5 Aynı sunumda, 
son yıllarda yaşanan tesisleşme atağına rağmen, personel sayısını aynı oranda artırmanın mümkün 
olamadığı bugün için tesis sayısının 9.029’a ulaşmış olmasına karşın,  nerdeyse iki tesise bir 
personel düştüğü, bu nedenle Genel Müdürlük personel ihtiyacının gerek nitelik gerekse nicelik 
açısından ivedilikle giderilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

2.1.2. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi 
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) 1908 yılında kurulmuş ve 1911 yılında 

Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) üye olmuştur. Bu çerçevede TMOK, ülkemizin gönüllü 

                                                            
2 Devlet Denetleme Kurulu 2009/3 sayılı raporu, s.  9-10.  
3 2008 Spor Şurası Kararları, s. 192-197.  
4 Devlet Denetleme Kurulu 2009/3, age. 
5 GSGM’nin Meclis Araştırması Komisyonuna yapmış olduğu 08.12.2010 tarihli sunum. 
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ve dernek statüsünde çalışan en eski sivil toplum kuruluşlarından biridir. TMOK, aynı zamanda 49 
ülkenin yer aldığı Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) üyesidir. 

 TMOK tüzüğü, görevleri ve faaliyetleri, olimpik antlaşmaya dayanır. TMOK’un temel 
görevi, olimpik hareketin ve sporun ülkemizde geliştirilerek korunmasını sağlamaktır. TMOK’un 
Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm kurullarında ve komisyonlarında, yaklaşık 300 kişi 
gönüllü olarak görev yapmaktadır. TMOK’un 610 gerçek ve 16 tüzel üyeden oluşan 626 asıl üyesi, 
ayrıca 25 fahri üyesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu ve diğer kurullar, TMOK Genel Kurulu 
tarafından seçilmektedir.  

TMOK, Dernekler Kanunu’na göre İçişleri Bakanlığı tarafından; ayrıca tüzüğü gereği de 
Genel Kurul üyeleri tarafından seçilen Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir.  

TMOK, yürüttüğü faaliyetler için uluslararası olimpiyat komitesinden sınırlı bir finansal 
destek almakta ve projeleri, daha çok sponsor gelirleriyle gerçekleştirmektedir.   TMOK’un hem 
uluslararası hem de ulusal faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesi için devlet tarafından verilen 
desteğin artırılmasına ihtiyaç bulunduğu Komisyon çalışmaları esnasında ilgili kişiler tarafından 
ifade edilmiştir.  

TMOK’un yürütmüş olduğu faaliyetlerden bazıları, IOC Olimpik Dayanışma Olimpik 
Sporcu ve Antrenör Destek Programları, Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Çalışmaları, Ücretsiz 
Spor Okulları, Olimpik Gün Şenlikleri, Boğaziçi Yarışmaları, spor ve çevre konulu seminerler, fair 
play ödül töreni ve eğitim çalışmaları, spor hukuku alanında toplantı ve seminerlerdir. TMOK, 
bünyesinde herkesin kullanımına açık olan Olimpiyat ve Spor Kütüphanesi bulundurmaktadır.6  

TMOK yetkilileri tarafından, Komisyona yapılan sunum esnasında;7 spordan sorumlu 
olan en üst karar organı olarak spor alanında politika ve stratejileri belirleyen bir üst kurula ihtiyaç 
bulunduğu, bu kurulun alandaki çalışmalar konusunda her yılın sonunda performans 
değerlendirmesi yapması gerektiği, mevcut yapıda ise TMOK ile GSGM arasında özellikle 
olimpik konularda daha sıkı bir iş birliğine ihtiyaç duyulduğu, spor federasyonlarının sınırlı 
özerkleştirilmesinin geliştirilerek federasyonların kurumsal yapılanmaya kavuşturulması gerektiği, 

Spor federasyonları faaliyetlerini etkin olarak sürdürebilmeleri için güçlü spor 
kulüplerine ihtiyaç bulunduğu; federasyon başkanları ve yönetimlerinin iyi derecede yabancı dil 
bilen, ilgili spor alanı ile organizasyon ve yönetim tecrübesi olan profesyonellerden seçilmesi, üst 
düzey antrenörlerin yetiştirilmesinde yurt dışından başarılı antrenörlerden yararlanılması gerektiği; 
okullarda spor kültürünün oluşturulması açısından ilgili kuruluşların (GSGM, MEB, spor 
federasyonları ve spor kulüpleri) sıkı iş birliğine ve  spor federasyonlarının ortak 
kullanabilecekleri “Olimpik Kamp ve Eğitim Merkezleri”nin kurulmasına ihtiyaç bulunduğu; spor 
kulüplerinin mali sorunlarının, yapılacak düzenlemelerle bir an önce çözülmesi gerektiği hususları 
dile getirilmiş, bu öneriler raporun oluşturulması sürecinde dikkate alınmıştır.   

2.1.3. Türkiye Millî Paralimpik Komitesi  
“Engelli Olimpiyat Oyunları” anlamına gelen “Paralimpik Oyunlar”, ilk kez 1960 Roma 

Olimpiyatları’nın ardından gerçekleştirilmiştir. Günümüzde bu gelenek bozulmayarak, Engelli 
Olimpiyat Oyunları, olimpiyatların yapıldığı ülke tarafından oyunların bitmesinden iki hafta sonra 
düzenlenmekte ve bu anlamda paralimpik yaz ve kış oyunları iki hafta içerisinde 
tamamlanmaktadır.  

                                                            
6 TMOK tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 24.01.2011 tarihli ve 39 sayılı rapor. 
7 Gündoğan, N., Arslan, T., Kıran, T.,  30.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
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Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) 22 Eylül 1989 tarihinde kurulmuştur ve 162 
Ulusal Paralimpik Komitesi ile dört Uluslararası Spor Federasyonundan oluşmaktadır. Bu 
çerçevede Türkiye Millî Paralimpik Komitesi (TMPK), 2002 yılında kurulmuş ve aynı yıl IPC’nin 
üyesi olmuştur.  

Paralimpik oyunlarda yer alan spor dalları gün geçtikçe artmakta, engelli sporcuların 
kırdığı rekorlar olimpiyat rekorlarına yaklaşmaktadır. Bu spor dalları aşağıda gösterilmiştir.  

Yaz oyunlarında yer alan branşlar; atletizm, atıcılık, basketbol, tekerlekli sandalye, 
binicilik, bisiklet, boccia, çim bovling, eskrim, futbol, goalbol, halter, judo, masa tenisi, okçuluk, 
tekerlekli sandalye ragbi, tenis, voleybol, yelkencilik ve yüzmedir. Kış oyunlarında yer alan 
branşlar ise; Alp kayağı, kuzey kayağı, biatlon, buz kızağı hız yarışı ve buz hokeyidir.  

TMPK, paralimpik hareketin ülkemizde amacına ulaşmasını teminen, Uluslararası 
Paralimpik Komitesi Anlaşması esasları dâhilinde çalışmayı amaçlayan bir dernektir. Derneğin 
amaçları arasında, ülkemizin paralimpik oyunlara katılımıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve 
Ulusal Spor Teşkilatı ile IPC arasında koordinasyonu sağlamak; toplumumuzdaki engelli 
bireylerde spor bilinci ve ruhunu oluşturmak, TMOK’la gerekli iş birliğini yaparak Paralimpik 
Oyunların ülkemizde yapılmasını sağlamak; “Paralimpik Millî Takımları”nın seçiminde uygun 
standartların kuruluşunu ve uygulamasını, engellilik derecesi ve sınıflandırmadan ödün 
vermeyerek hatasız şekilde sağlamak; paralimpik oyunlara halkın ilgisini çekmek, dikkatini 
odaklamak ve konusu ile ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak bulunmaktadır. TMPK 
Tüzüğü’ne göre Komitenin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Sicil 
ve Disiplin Kurulundan oluşmaktadır.  

Meclis Araştırması Komisyonu, inceleme konusuyla ilgili olarak, engelliler sporu ile 
ilgili kurulmuş Spor Federasyonları Başkanlarının görüşüne başvurmuştur. Sporda şiddetin 
önlenebilmesi için; orta ve uzun vadede uygulanacak eğitim programlarının hazırlanması, üç 
büyük kulübün bu konuda hassas davranması ve örnek davranışlar sergilemesi, spor 
federasyonlarının üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi, cezaların kararlılıkla 
uygulanması, başta yasal alt yapı oluşturmak suretiyle şiddete neden olan kaynakların kurutulması, 
gerek kamu gerekse sivil toplum tarafından holigan davranışlarının analizini konu edinen geniş 
kapsamlı çalışmaların yapılması ve bu kişilerin topluma yeniden kazandırılması, bu çalışmaları 
yapan sivil toplum kuruluşlarının devletçe desteklenmesi, spor mahkemelerinin kurulması, bu 
alanda önleyici istihbarat çalışmalarının yapılması, özel güvenlik elemanlarının toplum psikolojisi 
ve sporda şiddet konularında özel eğitimler alması, tribün liderleri ile kulüp yöneticileri arasındaki 
organik ilişkiye son verilmesi, sporda şiddeti önleyecek yayınların hazırlanması, stat ve salonlarda 
kapalı devre yayın sisteminin kurularak sporda şiddet olaylarına karışanların tespit edilmesi, 
bedava bilet dağıtımının önlenmesi, spor tesislerine girişlerde elektronik giriş sistemlerinin 
kurularak biletlerin kimlik numarasıyla eşleştirilmesi gerektiği hususlarında öneriler getirilmiştir. 

Ayrıca kendi spor branşları başta olmak üzere, spor sektörüyle ilgili olarak, engelli spor 
kulüplerinin katıldığı spor müsabakalarında pedagojik formasyonla donatılmış kişilerin ve 
yöneticilerin olmaması; diğer yandan spor alanında eğitim almış çok sayıda beden eğitimi 
öğretmeninin GGSM, okullar ve daha da önemlisi engellilere eğitim veren özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilememesi; spor federasyonlarının, mevcut bütçeleri ile 
spor kulüplerine maddi yardım sağlayamaması; mevcut Dernekler Kanunu’nun spor kulüplerinin 
ihtiyaçlarına cevap verememesi; son yıllardaki gelişmelere rağmen, spor tesisleri başta olmak 
üzere kamu ve özel sektör tesislerinin engellilerin kullanımına uygun olmaması gibi sorunlar da 
Komisyona aktarılmıştır.8  

                                                            
8 Aktaş, O., Bitlis, M.T., Dedeoğlu, M., Gürpınar, V., 29.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
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2.1.4. Federasyonlar 
3289 sayılı Kanun’un “Federasyon Teşkili ve Profesyonel Dalların Tespiti” başlıklı 

18’inci maddesi ile yine aynı Kanun’un 19’uncu maddesine istinaden, 22 Kasım 1993 tarihli ve 
21766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren GSGM Spor Federasyonlarının 
Teşkilatı, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği’nin “Federasyonların Belirlenmesi” 
başlıklı 5’inci maddesi birlikte değerlendirildiğinde; bir veya daha fazla spor dalının teknik ve 
idari bakımdan birer federasyona bağlanacağı, amatör federasyonların adedi ile profesyonel 
dalların, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Gençlik ve Spor Genel 
Müdürünün teklifi üzerine Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakan tarafından tespit edileceği 
belirtilmiştir. 

3289 sayılı Kanun’un “Özerklik” başlıklı ek 9’uncu maddesine göre; “Özerk olan 
federasyonlar; organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi 
organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlar” 
şeklinde tanımlanmıştır. Yine aynı maddede; federasyonlara, talepte bulunmaları durumunda, 
Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve 
Başbakanın onayı ile idari ve mali özerklik verilebileceği; federasyonun kuruluşuna ilişkin kararın, 
Resmî Gazete’de yayımlanması ile federasyonun tüzel kişilik kazanacağı hüküm altına alınmıştır. 
Bu hükümlere göre, özerk federasyonların tüzel kişiliği vardır ve bu federasyonlar idari ve mali 
yönden özerktir.9  

Aslında Türk spor tarihinde kanunla kurularak özerkliğini almış ilk federasyon Türkiye 
Futbol Federasyonudur. 5894 sayılı Kanun’un “Amaç” başlıklı 1’inci maddesine göre TFF; “Her 
türlü futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, 
geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere özel 
hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk bir federasyon”dur. Diğer özerk spor 
federasyonlarında olduğu gibi, merkezi Ankara’dadır ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği 
(FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) üyesidir.  

5894 sayılı Kanun'un "Teşkilat" başlıklı 4’üncü maddesine göre; TFF; "merkez", "yurt 
içi" ve "yurt dışı" teşkilatından oluşmaktadır.10 Yine aynı maddenin 5’inci fıkrasına göre TFF 
merkez teşkilatı en az aşağıdakilerden oluşur; Genel Kurul, Başkan, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, 
Hukuk Kurulları, Denetleme Kurulu ve Genel Sekreter. 

TFF haricinde, 3289 sayılı Kanun’un ek 9’uncu maddesi hükümlerine göre idari ve mali 
yönden özerk olan federasyonların genel kurullarının toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve 
esaslar ile genel kurulda kimlerin oy kullanacağı ve Tahkim Kurulu ile ilişkileri GSGM’ce 
düzenlenecek “Çerçeve Statü” ile belirlenmektedir. Ayrıca özerkliği onanan federasyon, 
hazırlayacağı ana statü ve buna bağlı talimatlara göre genel kurulunu ve yetkilendireceği diğer 
organların oluşumunu, görev ve yetkilerini belirlemektedir.11 

Spor federasyonları; ilgili spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp 
gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar 
almak ve uygulamaktan, hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamaya kadar 
önemli görevler yerine getirmektedir.  

Türkiye’de Atıcılık ve Avcılık; Atletizm; Badminton; Basketbol; Bedensel Engelliler; 
Beysbol; Softbol; Korumalı Futbol ve Ragbi; Bilardo; Binicilik; Bisiklet; Bocce Bowling ve Dart; 
Boks; Briç; Buz Pateni; Buz Hokeyi; Cimnastik; Hokey; Dağcılık; Dans; Eskrim; Futbol; 
                                                            
9 Erkiner, 2009. 
10 Baş, 2010. 
11 GSGM Özerk Federasyonlar Çerçeve Statüsü, 2011. 
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Geleneksel Spor Dalları; Gelişmekte Olan Spor; Golf; Görme Engelliler; Güreş; Hava Sporları; 
Herkes İçin Spor; Halk Oyunları; Halter; Hentbol; İşitme Engelliler; İzcilik; Judo ve Kuraş; Kano; 
Karate; Kayak; Kick Boks; Kızak; Kürek; Masa Tenisi; Modern Pentatlon; Motosiklet; Muay 
Thai; Okçuluk; Okul Sporları; Oryantiring; Otomobil Sporları; Özel Sporcular; Satranç; Sualtı 
Sporları; Sutopu; Taekwondo; Tenis; Triatlon; Üniversite Sporları; Voleybol; Vücut Geliştirme; 
Wushu; Yelken ve Yüzme branşlarında federasyon bulunmaktadır. 

Komisyon çalışmaları esnasında Futbol Federasyonu başta olmak üzere, Güreş, 
Basketbol, Voleybol, Halter, Taekwondo, Judo, Özel Sporcular Spor, İşitme Engelliler Spor, 
Bedensel Engelliler Spor, Okçuluk Federasyonları Başkanlığının görüşlerine başvurulmuş ve 
raporun yazım aşamasında bu federasyonların görüşlerinden yararlanılmıştır.12 

2.1.5. Millî Eğitim Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığında (MEB) spor aktivitelerinin alt yapısını Okuliçi Beden Eğitimi 

Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı (OBESİD) yürütmektedir. 

OBESİD, 23.10.1989 tarihli ve 385 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulmuş; 
daha sonra da Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 30.04.1992 tarihinde kabul edilen 3797 
sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle ana hizmet birimleri arasında yerini almıştır. 

Daire Başkanlığı, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki beden eğitimi 
spor ve izcilik faaliyetleriyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmektedir. Ayrıca Bakanlığa 
bağlı gençlik ve izcilik tesisleri, okul spor tesisleri ve salonlarının, eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
aksatılmaması ve kullanıldıkları sürede her türlü giderlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarca 
karşılanması suretiyle; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için talepte bulunan kurum ve 
kuruluşlara yapılacak protokoller çerçevesinde sunmakla yükümlüdür. 

MEB’in 2010-2011 yılı ilköğretim toplam öğrenci sayısı 10.576.061, orta öğretim  
toplam öğrenci sayısı ise 3.968.404’tür.13 MEB spor branşlarının alt yapısını oluşturmada katkı 
sağlamaktadır. Bu branşlar; basketbol, tenis, judo, kayak, halter, masa tenisi, karate, cimnastik, 
güreş, futbol, badminton, taekwondo, puanlı atletizm, hentbol, eskrim, kros, yüzme, satranç, 
voleybol ile işitme engelliler okulları spor oyunlarında yer alan atletizm, futbol, voleybol, 
basketbol ve masa tenisidir.14 

2009-2010 lisanslı öğrenci sporcu sayıları toplamda “Küçükler” kız 11.555, erkek 
22.494; “Yıldızlar” kız 15.850, erkek 28.926; “Gençler” kız 10.934, erkek 21.209’dur.15. Söz 
konusu kategorilerde kız ve erkek olmak üzere “Okul İçi, İlçe, İl, Grup, Yarı Final ve Türkiye 
Birincilikleri”nin organizasyonlarını yapmaktadır. Bu organizasyonları 3797 sayılı Millî Eğitim 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 25’inci maddesi uyarınca OBESİD planlamaktadır. 
Bu organizasyonların mahalli kısmı il ve ilçe lig heyetleri; Grup, Yarı Final ve Türkiye 
Birincilikleri ise OBESİD tarafından yapılmaktaydı. GSGM ile MEB arasında 2010 yılında 
                                                            
12 Özgener M., Demirel T., 07.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları;  Karabıyık, E. Ü., 09.12.2010 tarihli 
Komisyon tutanakları; Bak, O.A, 16.12.2020 tarihli Komisyon tutanakları; Akkuş, H., Elçin, R., Uysal, F., 
20.12.2020 tarihli Komisyon tutanakları; Aktaş, O., Bitlis, M. T., Dedeoğlu, M., Gürpınar, V., 29.12.2010 
tarihli Komisyon tutanakları. 
13 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 19.01.2011 tarihinde Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 60 
sayılı yazı. 
14 Millî Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı tarafından Meclis 
Araştırması Komisyonuna sunulan 13.01.2011 tarihli “Sporda Şiddet ” konulu sunum  ile İsmail Toksöz,  
13.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
15 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 19.01.2011 tarihinde Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 60 
sayılı yazı. 
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İstanbul’da düzenlenen “Ortak Akıl Toplantısı”nda, iki kurumun ortak tesis kullanımı yanında, 
okul spor faaliyetlerinin koordinasyonu; bir protokol ile Millî Eğitim Bakanlığından, GSGM’ye 
devredilmiştir. Ayrıca OBESİD tarafından, lisanssız öğrencilere yönelik projelerle, katılımcıların 
istek ve kabiliyetleri göz önüne alınarak bu kişilerin yaşamlarına sporu katmak amacıyla projeler 
gerçekleştirilmektedir. 

Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında, Bakanlıkça, bir eğitim-öğretim yılında  
yaklaşık 11.000 spor ve kültür faaliyeti yapılmakta ve bu faaliyetlere yaklaşık 7 milyon öğrencinin 
katılımı sağlanmaktadır. Bu organizasyonlarda öğrencilerin spor kültürü ve ahlakını kazanmaları, 
seyahat ederek sosyalleşmeleri, ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini görerek 
öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca dünyanın en büyük sorunlarından biri olarak görünen 
obezitenin önlenmesi için, çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik projeler 
üretilmektedir.  

MEB’deki okul spor faaliyetleri ve sorunları şu şekilde özetlenebilir: 

a) Okullarda Spor Etkinlik Saatlerinin Artırılması 

Toplumun sorunlarından biri olan spor eğitimi konusunda ciddi çalışmalar 
yapılmalıdır.16 Bu kapsamda ilk ve orta öğretim kurumlarında beden eğitimi derslerinde bu 
konulara yönelik teorik dersler ve seminerler de verilmelidir.  

İlk kez 2005 yılında çizelgeye seçmeli spor etkinlikleri dersi eklenmiştir. 2010 yılında 
yapılan çizelge değişikliğinde, öğrencilerin üzerindeki ders yükünün azaltılması anlayışından 
hareketle 1-5. sınıflarda bütün seçmeli dersler kaldırılmış; 6-8. sınıflarda ise seçmeli ders saati her 
sınıf düzeyinde bir (1) ders saati ile sınırlandırılmıştır.17 Spor etkinlik ders saatleri mevcut şekliyle 
daha çok SBS ya da ÖSS’ye hazırlık amacıyla kullanılmakta olup branşlarında uzmanlaşmış 
antrenör ve öğretmenlerin gözetiminde yapılamamaktadır.18 

Bu ders saatleri; çocukların serbest zamanlarının değerlendirilmesi için, hafta sonları ve 
tatil günlerinde tüm okullarda, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde kültürel ve sportif faaliyetler 
olarak etkin olarak kullanılabilir. 

b) İlköğretimde Yetenek Seçiminin Sağlanması 

Amatör branşlara yönelik olarak ilköğretim çağındaki öğrencilerin fizyolojik yapılarının 
hangi spor branşına uygun olduğu, uygun test bataryaları (birlikte kullanılan farklı testler) ile 
belirlenebilir.19 Yetenek seçimiyle ilgili olarak elde edilecek test verileri bir veri tabanı altında 
toplanarak branşlara özgü kriterler, federasyonlar ve kulüpler ile paylaşılabilir. Bunun sonucu 
olarak da yetenekli öğrencilerin uygun spor branşlarına yönlendirilmesi sağlanabilir.20  

Oysaki uygun veri aktarımları sağlanmış olsa yetenekli öğrencilerin fizyolojik 
parametrelerindeki gelişimleri daha rahat gözlenebilir ve gelecekteki yıldız sporcu 

                                                            
16 Talay, H., 16.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
17 MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 04.02.2010 
tarihli ve 78 sayılı, Okullarda Spor Beden Eğitimi ve Şiddet başlıklı rapor, s. 5. 
18 Türkiye Voleybol Federasyonu  tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 9.12.2010 tarihli ve 
9 sayılı, Sporun Sorunları başlıklı rapor, s. 7. 
19 Gürses ve Olgun, 1979. 
20 İstanbul Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü  Öğretim Üyesi Sedat  Avcı tarafından Meclis 
Araştırması Komisyonuna gönderilen 24.02.2011 tarihli ve 90 sayılı, Sunum ve Görüşler başlıklı rapor, s. 14-
15. 
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yönlendirmesinde katkı sağlanabilir. Söz konusu katkıların sağlanmasıyla alt yapıdan kulüplere 
sporcu akışı mümkün olabilir.21 

c) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Spor Kültürü ve Sporda Etik Değerler 
Dersinin Konulması 

İlköğretim ve ortaöğretim ders müfredatına spor kültürü ve sporda etik dersleri 
konularak spor eğitiminin temelleri atılmış olacaktır.22 

 Rakibe, hakeme ve diğer görevlilere saygıyı, hoşgörülü olmayı öğretip sporun sadece 
bir takımın kazanmasından ibaret olmadığı, sporda yenmek ve yenilmenin en doğal bir biçimde 
karşılanması gerektiği öğretilmelidir.23 

Spordan keyif almanın öğretilmesi, iyi oynayarak hak edip kazananın alkışlanması, 
mensubu olunan takımın kötü gününde de yanında olunması gerektiğinin benimsetilmesi, sporun 
şiddet ortamından uzaklaşmasını sağlayacak başlıca etkenlerdendir. 

d) Okul İdarecilerinin Spora Bakış Açısı 

Okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından spor faaliyetleri desteklenmeli, her 
öğrencinin mutlaka sosyal ve sportif faaliyetlere katılması için gereken çalışmalar yapılmalıdır. 
Sosyal ve sportif faaliyetleri destekleyen okul idarecileri tarafından, okullardaki disiplin ve şiddet 
olaylarının spora katılımla azalma gösterdiği belirtilmektedir. 

MEB tarafından, okul idarecilerine her yıl spor kültürü ve sporda etik değer seminerleri 
verilmediği belirtilmiştir. Okul idarecilerinin spora bakış açıları, mutlak galibiyet ve kazanma 
odaklı değil; spora katılıma odaklı bakış açısı olmalıdır. Yöneticilerin, sportif faaliyetlere katılan 
öğrencilerine, sosyal ve sportif erdemlilik bilincini vermeleri gerekmektedir. 

e) Millî Eğitim Bakanlığında Sosyal ve Sportif Faaliyetlere Ayrılan Mali Kaynak 
Yetersizliği 

MEB tarafından okullarda sportif faaliyetlerin sürdürülüp iyileştirilmesinde, yukarıda 
belirtilen yaklaşımların yanında, mali desteklerin de önemli olduğu görülmektedir.24 

Organizasyonların gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulan idari ve teknik personel 
görevlendirilmesinde, görevlendirilen personelin görev ücretleri ile yarışmaları yürüten hakem ve 
jüri üyelerinin görev ve müsabaka ücretlerinin ödenmesinde, 31.08.2001 tarihli ve 24509 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere 
Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslarla İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı günün ihtiyaçlarına cevap 
verememesinden dolayı yeniden ele alınmalıdır.  

 Okul spor faaliyetlerine sponsor olunmasına ilişkin bir mevzuat düzenlemesi 
bulunmadığından, firmalar okul spor faaliyetlerine sponsor olamamaktadır.  

f) Beden Eğitimi Dersinin ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sorunları 

Okul spor faaliyetlerinin istenilen düzeylere gelmesi için iki önemli faktör önemlidir. 
Birincisi beden eğitimi öğretmenleri, diğeri ise öğrencileridir. Bu çerçevede beden eğitimi 

                                                            
21 Bk. Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 24 Milletvekilinin (10/880) esas numaralı Önergesi. 
22 Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 24.01.2011 tarihli 
ve 64 sayılı rapor, s. 6. 
23 Bk. Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK ve 22 Milletvekilinin (10/879) esas numaralı Önergesi. 
24Millî Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı tarafından 13.01.2011 
tarihinde Meclis Araştırması Komisyonunda yapılan sunum. 
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öğretmenlerinin nicelik ve nitelik olarak ihtiyaçlarının karşılanması, spor faaliyetlerine ve 
eğitimine ciddi katkı sağlayacaktır.25 

Beden eğitimi öğretmeni norm sayısı, 2010 yılı itibarı ile 31.132, toplam sayı 20.154, 
ihtiyaç duyulan sayı ise 11.038’dir. Bununla birlikte, beden eğitimi ders saatinin bir (1) saat 
artırılması durumunda yaklaşık olarak 15.596 öğretmen ihtiyacının daha ortaya çıkacağı, toplamda 
ise 26.634 beden eğitimi öğretmeni ihtiyacı doğacağı, adı geçen Kurul tarafından ifade edilmiştir.26 
Beden eğitimi öğretmen eksikliği, sporun okullarda tabana yayılmasında problem 
oluşturmaktadır.27, 28 

Okullarda haftada 2 saat olan beden eğitimi dersinin, saat olarak yetersizliği açıktır. İki 
saatlik ders süresi, öğrencilerin derse hazırlanılması için geçecek süre de dikkate alındığında, 
dersin amacına ulaşması için yeterli bulunmamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında bu 
ders saatlerinin 3 veya 5 saat arasında olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, orta ve yükseköğretime geçişte uygulanan sınav sistemi nedeniyle okul ile 
sporun aynı anda yürütülmesine imkân bulunmamakta, okul çağındaki çocuklar spor-eğitim 
ikilemi arasında kalmaktadırlar.  

Okul öncesi eğitiminde hareket eğitimi yerine daha çok beden eğitimi ağırlıklı dersler 
verildiği, bu nedenle de 3-7 yaş arasında alınması gereken hareket eğitiminin bu sürede hiç 
verilmediği, ayrıca ilköğretimde beden eğitimi derslerinin sınıf öğretmenlerince verildiği 
gözlenmektedir. Bu çerçevede, okul öncesi ve ilköğretimde, hareket ve beden eğitimi derslerinin 
beden eğitimi öğretmenleri tarafından verilmesi yararlı olacaktır. 

g) Spor Liselerinin Sorunları 

Spor eğitimine katkıda bulunmak ve sporcu öğrencilere destek olmak amacıyla 1985 
yılında kurulan spor liseleri, ilk mezunlardan sonra istenilen verim elde edilemediği için 
kapatılmış. Daha sonra 1995 yılında yeniden öğretime başlatılmış olup şu anda 21 spor lisesi 
faaliyet göstermektedir. Yapılan değişiklikle spor liseleri “Güzel Sanatlar Spor Lisesi” adını 
almıştır. Ancak gerekli alt yapı oluşturulamadığından, okullardan istenilen verim elde 
edilememiştir. Bu okulların başta spor tesisi olmak üzere uzman personel, antrenör ve öğretmen 
eksikliği hâlen devam etmektedir.29  

Spor liselerine çok farklı branşlardan sporcu öğrenci alınmakta olup bu öğrencileri 
yetiştirecek uzman eğiticilerin bu okullara atanmasında da sorunlar yaşanmaktadır. Diğer taraftan, 
spor liselerinden mezun öğrencilere üniversitelerin beden eğitimi bölümüne giriş sınavlarında ek 
puan verilmemesi de başka bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Spor liselerinin, uzman personel 
ve ilgili daire başkanlığı (OBESİD) himayesinde olmayışı beklenilen başarıyı getirmemektedir. 

 

 

                                                            
25 Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Meclis Araştırma Komisyonuna 
yapılan 13.01.2011 tarihli sunum.. 
26 Tufan, M, 13.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları ile Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı tarafından  Meclis Araştırma Komisyonuna gönderilen 04.02.2011 tarihli ve 78 sayılı,  “Okullarda 
Beden Eğitimi Dersi ve Şiddet ” başlıklı rapor s. 10.  
27 Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen, 04.01.2011 tarihli 
ve 37 sayılı, Görüş başlıklı rapor s. 2. 
28 Aşıcı, H., 13.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
29 İstanbul Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi, Avcı, S, agr. s. 3-4. 
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 h) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Değerlendirilmesi 

 Yaklaşık altı yüz “Yatılı İlköğretim Bölge Okulu” (YİBO)  bulunmaktadır. Bu okulların 
gerekli alt yapıları oluşturularak bir doğal spor merkezi hâline getirilmesiyle, gelecekteki başarılı 
sporcuların temeli atılmış olacaktır. 

 YİBO’ların uygun spor salonu, tesis, malzeme eksiklikleri giderilip bu okullara 
üniversitelerin antrenörlük bölümü mezunları ve beden eğitimi öğretmenlerinin atanmasıyla, 
buradaki öğrencilerin fiziki gelişimleri, sosyalleşmeleri, spor kültürünü alıp bunları 
benimsemeleri, kulüplerin alt yapılarına yönlendirmeler yapılarak yetenekli sporcu kaynağının 
sağlanmasına katkı sağlanacaktır.  

Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak; onları şiddet, madde bağımlılığı gibi 
her türlü kötü alışkanlıktan koruyacaktır. Ayrıca bu faaliyetler, öğrencilerin ruh ve beden sağlığını 
geliştirerek kabiliyetleri ölçüsünde sportif faaliyetlere yönlendirilmelerini sağlayacaktır.30 

2.1.6. Üniversiteler 
Eğitimin görevi, insanların içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilme bilgi ve 

becerisini kazandırmaktır.31 Eğitimde, iyi alışkanlıkların edinilmesi; fiziki yapıyı geliştirerek insan 
kaynaklarının verimliliğinin artırılmasıyla, daha enerjik, üretken nesillerin ve toplumların 
oluşturulması; fiziki gelişim süreci içerisinde günlük yaşantının disipline edilmesi; zamanın etkili 
kullanımı gibi birçok yararlı kural ve değerin öğrenimi hedeflenir. Eğitim, entelektüel ve kültürel 
gelişimin sağlandığı yeni bir ortamın oluşturulmasında önem taşımaktadır.32 

Eğitimin ana amaçlarından biri de çağdaş insan modeli oluşturmaktır. Bu amaçlar içinde 
bilim, sanat ve spor, çağdaşlaşmanın temel unsurlarıdır. Bu amaçlara ulaşmada, formal eğitimin en 
üst basamağı olan üniversitelerde de spor, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. 
Üniversitelerde akademik eğitimin yanında, gençliğin sporla bütünleşmesi için gerekli tedbirler 
üniversite yönetimleri tarafından alınmaktadır. Üniversitelerde spor,  “Sağlık Kültür Spor 
Daireleri” ile “Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri” veya “Yüksekokulları” aracılığıyla organize 
edilmektedir.33 

Sağlık-eğlence ve yarışma amaçlı spor uygulamaları üniversitelerde devam etmektedir. 
Aynı üniversite içerisinde çok çeşitli spor branşlarında bölümler arası turnuvalar düzenlendiği gibi, 
üniversiteler arasında da çeşitli yarışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Türkiye Üniversiteler Spor 
Federasyonu aracılığıyla, çeşitli branşlarda ligler tüm sezon boyunca devam etmektedir. 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2009-2010 yılı istatistiklerine göre, 
üniversiteler arası spor yarışmalarına katılan sporcu öğrenci sayısı 5.666 kadın ve 11.384 erkek 
olmak üzere toplam 17.050’dir. Üniversiteler arası spor karşılaşmalarına spor okulu öğrencilerinin 
yanı sıra üniversitelerde sporla uğraşan diğer bölümlerin öğrencileri de katılmaktadır.  

Yükseköğrenimde meslek olarak spor eğitimi alan gençlerin 2009-2010 yılına göre 
sayıları tablolar şeklinde aktarılmıştır.34 

 
                                                            
30 UEFA 1. Asbaşkanı Erzik, Ş tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 04.02.2011 tarihli ve 
77 sayılı, Görüş ve Öneriler başlıklı rapor, s. 8. 
31 Çamlıyer, 1992. 
32 Bucher ve Wuest, 1987; Beyer, 1987; Skinner ve arkadaşları, 1986; Moston ve Ashworth, 1986. 
33 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 03.03.2011 
tarihli ve 92 sayılı, “Türkiye’de Spor Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor. 
34 ÖSYM, 2010. 
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       Tablo 4. 2009-2010 Öğretim Yılı Lisans Düzeyindeki Spor Okulu Öğrenci Sayısı 
2009-2010 Öğretim Yılı Lisans Düzeyindeki Spor Okulu Öğrenci Sayısı 

 Öğrenci  Yeni Kayıt Toplam Öğrenci 2008-2009 Yılı 
Mezunları 

Beden Eğitimi 
ve Spor 
Öğretmenliği 

Kız 2.354 9.421 1.646 

Erkek 4.716 17.870 2.911 

Toplam 7.070 27.291 4.557 
Antrenörlük 
Eğitimi 

Kız 634 2.496 321 

Erkek 1.650 6.043 770 

Toplam 2.284 8.539 1.091 

Spor 
Yöneticiliği 
Eğitimi 

Kız 555 2.102 299 

Erkek 1.090 3.783 582 

Toplam 1.645 5.885 881 

Spor Bilimleri 
Eğitimi 

Kız 44 120 4 

Erkek 107 357 17 

Toplam 151 477 21 

Rekreasyon 
Eğitimi 

Kız 177 926 166 

Erkek 365 1.452 212 

Toplam 542 2.378 378 

       Kaynak: ÖSYM 2009-2010 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri, Ankara, 2010. 
      Tablo 5. 2009-2010 Öğretim Yılı Ön Lisans Düzeyindeki Spor Okulu Öğrenci Sayısı 

2009-2010 Öğretim Yılı Ön Lisans Düzeyindeki Spor Okulu Öğrenci Sayısı 

 Öğrenci  Yeni Kayıt Toplam Öğrenci 2008-2009 Yılı 
Mezunları 

Beden Eğitimi 
ve Spor 

Kız 3 3 - 
Erkek 19 19 - 
Toplam 22 22 - 

Spor 
Yöneticiliği 

Kız 3 3 - 
Erkek 19 19 - 
Toplam 22 22 - 

Antrenörlük ve 
Jokeylik 

Kız 56 98 17 
Erkek 142 317 39 
Toplam 198 415 56 

At 
Antrenörlüğü 

Kız - 15 17 
Erkek - 65 39 
Toplam - 80 56 

Açık Öğretim 
Beden Eğitimi 
Öğretmenliği  

Kız 100 129 - 
Erkek 775 826 - 
Toplam 875 953 - 

Kaynak: ÖSYM 2009-2010 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri, Ankara, 2010. 
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        Tablo 6. 2008-2009 Yüksek Lisans - Doktora Öğrenci Sayısı 
2008-2009 Yüksek Lisans-Doktora Öğrenci Sayısı 

 Öğrenci  Yeni Kayıt Toplam Öğrenci 2008-2009 Yılı 
Mezunları 

Spor Bilimleri 
ve Teknolojisi  

Yüksek Lisans 3 13 2 
Doktora 10 14 2 
Toplam 13 27 4 

Spor Bilimleri 
ve Teknolojisi, 
Beden Eğitimi 
ve Spor 

Yüksek Lisans 456 1.120 195 
Doktora 109 435 62 
Toplam 565 1.555 257 

Beden Eğitimi 
ve Spor 

Yüksek Lisans 373 889 166 
Doktora 100 357 58 
Toplam 473 1.246 224 

Spor Yönetim 
Bilimleri 

Yüksek Lisans 50 140 10 
Doktora 6 43 2 
Toplam 56 183 12 

Antrenörlük Yüksek Lisans 7 29 6 
Doktora - 21 1 
Toplam 7 50 7 

Rekreasyon Yüksek Lisans - 3 6 
Doktora - - - 
Toplam - 3 6 

Spor Sağlık 
Bilimleri 

Yüksek Lisans 26 59 7 
Doktora 3 14 1 
Toplam 29 73 8 

     Kaynak: ÖSYM 2010, 2009-2010 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Ankara: ÖSYM 2010-4. 

2.1.7. Spor Kulüpleri 
Sporun geniş halk kitlelerine yayılması ve spor kültürünün geliştirilmesi gibi konular 

açısından, sporun asli ve vazgeçilmez unsurunun spor kulüpleri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
Spor kulüpleri bu anlamda sporun ana hizmet birimleridir. Diğer yandan, GSGM tarafından da 
belirtildiği gibi, mevcut yapı ile ülkemizdeki kulüpleşme düzeyi uluslararası seviyeye ulaşamamış 
olup spor kulüplerinin hukuki, mali ve yönetim sorunları da bulunmaktadır.35 36 Meclis 
Araştırması Komisyonu, sporda şiddet olaylarının da spor kulüplerinin içinde bulunduğu 
sorunlarla ilintili olduğu noktasından hareket ederek, çalışmalarında kulüplerin sorunları üzerinde 
yoğunlaşmıştır.  

Bilindiği üzere spor kulüpleri, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 20’nci maddesi uyarınca, Dernekler Kanunu’na göre 
teşekkül eder; tescil ile Gençlik ve Spor Teşkilatına dâhil olurlar.37 5253 sayılı Dernekler 
Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereğince, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil olan 
dernek sayısı, 10.401’i spor kulübü ve 572’si gençlik kulübü olmak üzere toplam 10.973’tür.  

İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenen gençlik ve spor kulüplerinde karşılaşılan ortak 
sorunlar olarak; kurumsallaşmanın sağlanamaması, yönetim organizasyon yapısının sağlıksız 

                                                            
35 GSGM’nin Meclis Araştırma Komisyonuna Yapmış Olduğu 08.12.2010 tarihli Sunum. 
36 Bak, O.A., 16.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
37 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2010. 
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oluşu, kurumsal hafızanın oluşturulamaması, ekonomik bağımsızlığın elde edilememesi, ağır vergi 
ve diğer mali yükümlülüklere katlanılması, gerekli tesis ve ekipmanın sağlanamaması, kurumsal 
üyelik ve katkı imkânlarının geliştirilememesi, kamuoyunda yaratılan olumsuz algının 
kırılamaması hususları tespit edilmiş; bu hususlar Komisyonunun çalışmaları esnasında spor 
sektörünün paydaşları tarafından da belirtilmiştir.38 39 

GSGM tarafından Meclis Araştırma Komisyonuna yapılan sunumda, 5072 sayılı 
“Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun”un müessese 
kulüpleri ve takımlarının gelişerek çoğalmasını güçleştirdiği; 5072 sayılı Kanun’da yapılan 
düzenleme ile birçok müessese veya kurum kulübünün ya kapanmış olduğu ya da kapanma 
noktasına geldiği belirtilmiştir.  

Spor Kulüplerinin hukuki ve mali sorunları ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerine 
raporun ilerleyen bölümlerinde değinilecektir.  

2.2. TEMEL SPOR İSTATİSTİKLERİ 
GSGM’nin 2009 yılı verilerine göre Türkiye’de 60 federasyon faaliyet göstermekte olup 

federasyonların özerk/yarı özerk olmaları ve sezon başlangıç-bitiş tarihlerinin farklı olması 
nedeniyle faal sporcu sayılarında değişkenlik gözlenmektedir. Sporcu, spor kulübü, spor tesisi 
sayılarını gösteren istatistiki bilgiler, GSGM tarafından derlenmektedir. Bu veriler GSGM ve 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnternet sitelerinde yayımlanmaktadır.  

       Türkiye için “spor istatistikleri sistemi”nin yeniden kurulması gerekmektedir.  Sistemin 
kurulması için; 

        Türkiye’nin önceliklerinin belirlenmesi; AB metodolojisinin ayrıntılı olarak incelenmesi 
ve Türkiye’ye uyarlanarak sistemin tasarımı, veri ve adres kaynaklarının ayrıntılı olarak 
belirlenmesi; tabülasyon planları ve soru kâğıtlarının hazırlanması, hâlen kullanılanların revizesi; 
veri derleme yöntemi ve uygulamalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

2.2.1. Spor Tesisleri 
 Türkiye’deki farklı branşlara ait tesislerin sayılarına ilişkin veriler tabloda aktarılmıştır. 

 Tablo 7. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Spor Tesisleri, 2009 
Tesis Adı             Tesis Sayısı 
Futbol tesisi (çim-sentetik-toprak-halı )                   1.710 
Yüzme havuzu (açık- kapalı)                        80 
Spor salonu (antrenman)                       617 
Binicilik tesisleri (açık-kapalı)                         12 
Kış sporları tesisleri (buz pateni)                         17 
Atıcılık tesisleri (kapalı-velodrom-okçuluk)                         64 
Semt sahaları (futbol-basketbol-voleybol)                    6.082 
Tenis sahası                       119 
Atletizm (stat-pist-sentetik)                        157 
Karakucak güreş sahası                        28 

                                                            
38 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 
20.01.2011 tarihli ve 62 sayılı rapor. 
39 Yardımcı, M., Özcan, B., Altınöz, M. ve Çelik, E., 15.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
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Tesis Adı             Tesis Sayısı 
Cirit oyun alanı                          7 
Eğitim merkezi (sporcu-kamp-millî takımlar-sporcu sağlık-
gençlik-merkez gençlik) 

                      235 

Kayıkhane                        14 
Kayak evi (teleski-telesiej-babylift )                         53 
Dağcılık                        19 
Su sporları (kürek-yelken)                        35    
Bisiklet                        12  
Otomobil (rafting)                           8 
Sağlık koşusu-yürüyüş                       27       
TOPLAM                    9.296 

     Kaynak: GSGM, 2010.  
2009 yılı verilerine göre Türkiye genelinde GSGM’ye ait 1.710 futbol tesisinden; 74’ü 

çim saha, 1’i sentetik saha, 234’ü çim stat, 48’i toprak stat ve 1.353’ü de sadece semt sahası olarak 
değerlendirilebilecek niteliktedir. Buna karşın 6.082 semt sahasında da futbol, basketbol, voleybol 
oynanabilmektedir. Gençlik ve spor il müdürlükleri bünyesinde hizmet veren 35 açık yüzme 
havuzu, 33 kapalı yüzme havuzu, 12 sosyal amaçlı yüzme havuzu,  426 spor salonu, 191 
antrenman salonu, 4 atletizm sahası, 134 atletizm pisti ve 19 sentetik atletizm pisti olmak üzere 
GSGM’ye ait toplam 9.296 tesis bulunmaktadır.    

Araştırma Komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar (paydaş görüşmeleri, anket, yurt içi 
incelemeleri) neticesinde, ülkemizde spor tesislerinin illere göre dengesiz dağıldığı, tesislerin 
amacına uygun ve çok amaçlı yapılmadığı, iyi işletilemediği, bölgelerin ihtiyaçları ve özellikleri 
doğrultusunda planlanmadığı,40 engellilerin spor yapabilecekleri ve yarışmaları izleyebilecekleri 
şekilde inşa edilmediği,41 ilk ve ortaöğretim kurumlarında standart ölçülerde yapılmadığı, yeterli 
donanım ve konfora sahip olmadığı, MEB’e bağlı okulların birçoğunda spor tesisi bulunmadığı, 
var olan tesislerin ise iyi işletilmediği ya da okul-aile birlikleri tarafından spor kulüplerine, otopark 
işletmelerine, düğün organizasyonlarına vb. eğitim dışı faaliyetlere kiralanması nedeniyle 
öğrencilerin bu tesislerden yeterince faydalanamadığı ortaya çıkmıştır. 

2.2.2. Spor Kulüplerine ve Sporculara İlişkin Sayısal Veriler 
Türkiye genelinde 2009 yılı verilerine göre toplam 9.978 spor kulübünden 12’si askerî 

kulüp, 617’si ihtisas kulübü, 1.207’si müessese kulübü, 1.593’ü okul kulübü ve 6.549’u ise diğer 
spor kulüpleridir.  

Tablo 8.  Spor Kulübü Sayısı 
 Askerî Kulüp İhtisas 

Kulübü 
Müessese 
Kulübü 

Okul 
Kulübü 

Spor 
Kulübü 

   Toplam 

      12        617 1.207     1.593      6.549       9.978 
     Kaynak: GSGM, 2010. 

En fazla spor kulübü 1.726 ile İstanbul ilinde bulunmakta olup, İstanbul’u sırasıyla 
Ankara 698,  İzmir 503, Bursa 361 ve Kocaeli 262 spor kulübüyle takip etmektedir.  

 

                                                            
40 İstanbul Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi, Avcı, S, agr. s. 14. 
41 Özel Sporcular Spor Federasyonu  tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 03.01.2011 
tarihli ve 3 sayılı rapor, s. 5. 
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Türkiye genelinde, 2009 yılı verilerine göre aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak görüleceği 
üzere, amatör spor federasyonlarında toplam lisanslı sporcu sayısı 1.621.349 olup bunlardan 
449.046’sı kadın, 1.172.303’ü ise erkektir. Diğer yandan TFF verilerine göre 2009- 2010 sezonu 
faal amatör futbolcu sayısı ise 240.245’tir.  

 Tablo 9. Amatör Spor Federasyonlarındaki Sporcu Sayıları, 2009 (TFF verileri hariç) 
FEDERASYON 
ADI 

 LİSANSLI SPORCU SAYISI FEDERASYON 
ADI 

LİSANSLI SPORCU SAYISI 

KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM 

ATICILIK VE 
AVCILIK         1.963   

  
13.846   

  
15.809   

İŞİTME 
ENGELLİLER 

  
875   

   
6.027              6.902   

ATLETİZM        40.302   
  

74.116   
  

114.418   İZCİLİK 
  

13.605   
   

26.118            39.723   

BADMİNTON        10.775   
  

17.254   
  

28.029   JUDO ve KURAŞ 
  

9.120   
   

26.930            36.050   

BASKETBOL        36.720   
  

149.960   
  

186.680   KANO 
  

577   
   

2.633              3.210   

BEDENSEL 
ENGELLİLER            336   

  
2.420   

  
2.756   KARATE 

  
19.153   

   
58.407            77.560   

BEYZBOL VE 
SOFTBOL            587   

  
2.653   

  
3.240   

 
KAYAK 

  
4.445   

   
14.318            18.763   

BİLARDO          1.571   
  

17.834   
  

19.405   
 
KICK BOKS 

  
7.736   

   
52.490            60.226   

BİNİCİLİK             891   
  

1.705   
  

2.596   
 
KÜREK 

  
804   

   
2.677              3.481   

BİSİKLET          1.653   
  

8.815   
  

10.468   
 
MASA TENİSİ 

  
14.669   

   
37.431            52.100   

BOCCE-
BOWLİNG VE 
DART         2.227   

  
5.046   

  
7.273   

MODERN 
PENTATLON 

  
353   

   
810              1.163   

BOKS          3.754   
  

38.918   
  

42.672   
 
MOTOSİKLET 

  
24   

   
590                 614   

BRİÇ          1.692   
  

7.416   
  

9.108   
 
MUAY-THAİ 

  
2.087   

   
12.701            14.788   

BUZ HOKEYİ         1.262   
  

2.402   
  

3.664   
 
OKÇULUK 

  
2.643   

   
4.853              7.496   

BUZ PATENİ            699   
  

482   
  

1.181   
 
ORYANTRİNG 

  
743   

   
1.850              2.593   

CİMNASTİK          8.314   
  

6.191   
  

14.505   

 
OTOMOBİL 
SPORLARI 

  
179   

   
2.826              3.005   

DAĞCILIK          6.103   
  

18.398   
  

24.501   

 
ÖZEL 
SPORCULAR 

  
2.091   

   
6.884              8.975   

DANS         2.140   
  

1.827   
  

3.967   
 
SATRANÇ 

  
25.935   

   
97.416          123.351   

ESKRİM          2.086   
  

3.680   
  

5.766   
 
SU TOPU 

  
612   

   
2.721              3.333   

GELENEKSEL 
SPOR 
DALLARI            177   

  
4.973   

  
5.150   

 
SU ALTI 
SPORLARI 

  
2.109   

   
5.383              7.492   

GELİŞMEKTE 
OLAN SPOR 
BÖLÜMLERİ            174   

  
398   

  
572   TAEKWONDO 

  
46.789   

   
142.954          189.743   

GOLF          1.761   
  

3.847   
  

5.608   TENİS 
  

7.123   
   

8.972            16.095   
GÖRME 
ENGELLİLER            519   

  
1.985   

  
2.504   TRİATLON 

  
413   

   
1.405              1.818   

GÜREŞ          1.583                    128.631   



- 31 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 733) 
 

FEDERASYON 
ADI 

 LİSANSLI SPORCU SAYISI FEDERASYON 
ADI 

LİSANSLI SPORCU SAYISI 

KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM 

49.774   51.357   VOLEYBOL 66.669   61.962   
HALK 
OYUNLARI       30.347   

  
24.546   

  
54.893   

VÜCUT 
GELİŞTİRME 

  
2.412   

   
13.154            15.566   

HALTER             828   
  

5.064   
  

5.892   
 
WUSHU 

  
2.790   

   
13.282            16.072   

HAVA 
SPORLARI                7   

  
40   

  
47   

 
YELKEN 

  
2.282   

   
7.649              9.931   

HENTBOL        21.081   
  

43.174   
  

64.255   YÜZME 
  

21.911   
   

35.693            57.604   

HERKES İÇİN 
SPOR         9.477   

  
13.936   

  
23.413   

TÜRKİYE  
FUTBOL 
FEDERASYONU2 - 240.245 240.245 

HOKEY         1.868   
  

3.467   
  

5.335   
TOPLAM   

449.046   
   

1.412.548     1.861.594   
Kaynak: 1) GSGM, 2010. 
                 2) TFF faal amatör futbolcu sayıları, 2009-2010 sezonu (Cinsiyet bazında dağılım olmadığından 
kadınlar da erkek sütununda gösterilmiştir.) 

2.2.3. Türkiye’nin Uluslararası Alanda Elde Etmiş Olduğu Sportif 
Başarılar 

Büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak ve bu organizasyonlarda başarılar 
elde etmek, ülke tanıtımı açısından önemli bir fırsattır. Türkiye’nin de son yıllarda büyük spor 
organizasyonlarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığı ve bu alandaki organizasyon becerisini 
ve deneyimini de artırdığı bir gerçektir. 2005 yılından bu yana;  

2005 İzmir Yaz Üniversiade Oyunları, 

2007 1. Karadeniz Oyunları,  

2008 Avrupa Atletizm Milletler Kupası,  

2008 Genç ve Ümit Bayanlar Basketbol Şampiyonası,  

2008 Dünya Genç Bayanlar Güreş Şampiyonası,  

2009 Dünya Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası,  

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası,  

2010 Dünya Judo Şampiyonası,   

2011 Erzurum Kış Universiade Oyunları, 

Periyodik olarak Uluslararası Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turları, Formula 1 ve 
Moto GP yarışları  

gibi büyük organizasyonların ülkemize alınması sağlanmış ve özellikle olimpiyatlardan 
sonra en büyük organizasyon olan “Yaz ve Kış Üniversiade” oyunları başta olmak üzere tüm 
organizasyonlar başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu organizasyonlarda yukarıda belirtildiği gibi 
ülkenin tanıtımı yapılmakla kalınmamış, aynı zamanda bölgenin ve ülkemizin organizasyon 
tecrübesi artırılmış, doğal olarak bu organizasyona ev sahipliği yapan şehir ve bölgeye başta spor 
tesisi ve şehir alt yapısının geliştirilmesi olmak üzere ekonomik, turistik vb. pek çok katkı 
sağlanmıştır. Diğer yandan, ülkemiz insanına spor kültürünün kazandırılması açısından da büyük 
fırsatlar yaratılmıştır.  
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Bu amaçlarla, önümüzdeki yıllarda Türkiye’de 18 adet dünya ve Avrupa şampiyonası 
düzeyinde organizasyon yapılacaktır. Bunlara örnek olarak; 

2011 Avrupa Gençlik Oyunları Festivali,  
2011 Basketbol Yıldızlar Avrupa Şampiyonası, 
2011 Dünya Güreş Şampiyonası, 
2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası,  
2012 Dünya Yüzme Şampiyonası,  
2012 Dünya Satranç Olimpiyatı, 
2012 Golf Dünya Şampiyonası, 
2013 Akdeniz Oyunları, 
2013 FIFA U-20 Dünya Kupası, 
2014 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası 

gibi spor organizasyonları verilebilir.  

Aynı zamanda 2012 Kayak Dünya Şampiyonası, 2014 Voleybol Dünya Şampiyonası, 
2014 Avrupa Hentbol Şampiyonası gibi organizasyonlara da aday olunmuş olup adaylık süreci 
takip edilmektedir. 

 Ülkemizde ev sahipliği yapılan veya yapılacak olan spor organizasyonlarının ülkeye 
sağlayacağı katkının yanı sıra, bu organizasyonlarda hedeflenen tek amaç ülkenin organizasyon 
becerisini göstermek veya ülkeyi tanıtmak olmamalı; sportif başarılar da elde edilmelidir. Aksi 
hâlde spora ayrılması gereken kaynakların, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmak suretiyle 
heba edilmesinin söz konusu olabileceği, Komisyonca görüşlerine başvurulan kişi ve kurumlarca 
da ifade edilmiştir.42 Bu organizasyonların temel amacı, ev sahipliği yapan bölge başta olmak 
üzere, ülkemizde sporun tabana yayılmasını sağlamak; halkın kolaylıkla yararlanabileceği spor 
tesislerini ülkemize kazandırarak ve en etkin şekilde kullanarak gelecek nesillere fiziksel ve 
kültürel spor mirası bırakabilmektir. 

Son 7 olimpiyat oyunun karşılaştırması tabloda yapılmıştır. 

Tablo 10. Türkiye’nin Olimpiyat İstatistikleri 

Yıl Branş Katılan 
Sporcu Sayısı 

Altın 
Madalya 

Gümüş 
Madalya 

Bronz 
Madalya 

1984 10 48   3 
1988 11 50 1 1 1 
1992 12 47 2 2 2 
1996 10 54 4 1 1 
2000 11 59 3  2 
2004 11 66 3 3 4 
2008 13 68 1 4 3 

  Kaynak: GSGM, 2010. 

Olimpik branş ve katılan oyuncu sayısı zaman içinde artış göstermektedir. Sporun tabana 
yayılması, tesis sayısı ve kalitesinin arttırılması, sporcu ve antrenör sayısı ve yetkinliğinin 
yükseltilmesi olimpik branşlarda, spor dallarında performans ve başarıyı arttıracaktır. Raporun 
ilgili bölümlerinde konuya ilişkin değerlendirme ve önlemler yer almaktadır.43  

                                                            
42 İmamoğlu, O. , Ziyagil, M. A., 06.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları;  Erdener, U., Kazdağlı, H., Açıkada, 
C., 11.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
43 Bk. (10/267) esas numaralı Önerge. 
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2010 yılında Türkiye’de düzenlenen FIBA 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda 
Millî Takım’ımız dünya ikincisi olarak, takım sporları tarihinde büyük bir başarıya imza atmış; 
şampiyona boyunca ülkemizin tek gündem maddesi olmuştur. Yine 2010 yılında Japonya’da 
düzenlenen şampiyonada Bayan Voleybol Millî Takımı’mız tarihinde ilk kez dünya altıncısı 
olmuştur. 

Macaristan’da yapılan Avrupa Takımlar Şampiyonası 5.000 metrede Elvan 
ABEYLEGESSE birinci, Nevin YANIT 100 metre engellide birinci, Kenan SOFUOĞLU 
motosiklette dünya şampiyonu, Gülsüm TATAR ise boksta dünya şampiyonu olmuştur. 44 

Ayrıca, 30 Eylül-6 Ekim 2006 tarihleri arasında İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen 
Özel Olimpiyatlar Avrupa Gençlik Oyunları’nda atletizm branşında 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz 
madalya kazanmak suretiyle takım hâlinde birincilik elde edilmiştir. Yüzme branşında ise 1 altın, 4 
gümüş ve 2 bronz madalya kazanılmıştır. 28 Eylül-11 Ekim 2007 tarihleri arasında Çin’de 
düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nda atletizm branşında 3 altın, 1 gümüş, 3 
bronz kazanmak suretiyle takım hâlinde üçüncülük elde edilmiştir. Basketbol branşında dünya 
2’ncisi, futbol branşında dünya 2’ncisi, voleybol branşında dünya 3’üncüsü, bowling branşında 
“Olimpiyat Şampiyonu” olunmuş;  jimnastik branşında 1 gümüş ve 5 bronz madalya,  masa tenisi 
branşında 4 gümüş, takım hâlinde 4 gümüş, 1 bronz madalya kazanılmıştır. Yine 2-8 Mayıs 2008 
tarihleri arasında Avusturya’da düzenlenen Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 
Avrupa 2’ncisi, 21-28 Mayıs 2008 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenen Özel Olimpiyatlar 
Avrupa Basketbol Turnuvası’nda Avrupa 2’ncisi olunmuştur.45 Kurulma tarihleri yeni olmakla 
birlikte engelliler spor federasyonlarının göstermiş oldukları sportif başarı da ülkemiz açısından 
büyük önem taşımaktadır.  

Türkiye’deki genç nüfusun sayısı dikkate alındığında, Türkiye’nin sportif başarılar 
açısından daha iyi bir konumda bulunması gerektiği, bu çerçevede bir yandan sporun tabana 
yayılması, bir yandan gençlerin eğitim veya spor ikileminden kurtarılması ve diğer yandan ülke 
gençliğine rol model olabilecek elit sporcuların yetiştirilmesi için çok çeşitli projelerin 
geliştirilmesi,46 bunun için de spor sektöründeki tüm paydaşların bu projelerde ortak sorumluluk 
alarak çalışması gerektiği bir gerçek olarak ülke sporunun karşı karşıya kaldığı bir durumdur.47 

2.2.4. Spora Katılım ve Katılımın Artırılması 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2006 yılı boyunca ülke çapında Zaman Kullanımı 
Araştırması’nın alan uygulamasını gerçekleştirmiştir. Söz konusu araştırmanın ilk sonuçları, 25 
Temmuz 2007 tarihli haber bülteniyle kamuoyuna duyurulmuş, Şubat 2008’de de araştırmanın 
genel sonuçları yayımlanmıştır. Bu haber bülteninde; aynı araştırma sonuçlarının ayrıntılı analizi 
sonucu elde edilen spor faaliyetlerine katılım ve bu kişilerin sosyoekonomik niteliklerine ilişkin 
bilgilerle birlikte, spor faaliyetlerine ayrılan zaman bilgisi de yer almaktadır.48 

                                                            
44 GSGM tarafından 08.12.2010 tarihinde Meclis Araştırması Komisyonuna yapılan sunum. 
45 Özel Sporcular Spor Federasyonu  tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 04.01.2011 tarihli 
ve 37 sayılı rapor. 
46 Aydoğdu, A., 04.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
47 Özak, F.N., Komisyonun 16.01.2011 tarihli İstanbul tutanakları. 
48 TÜİK, 2008. 
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  Tablo 12. Cinsiyete Göre Referans Ayında Spor Faaliyetlerine Katılım Oranı, 2006 (%) 

Katılım  Toplam Erkek Kadın  
Türkiye 100 100 100 
Spor Faaliyetine Katılmayan  76,9 72,1 81,7 
Yalnızca Bir Spor Faaliyetine Katılan 18,2 21,0 15,5 
İki Farklı Spor Faaliyetine Katılan  3,6 5,0 2,3 
Üç Farklı Spor Faaliyetine Katılan  0,9 1,4 0,5 
Dört veya Beş Farklı Spor Faaliyetine Katılan 0,3 0,5 0,1 

    Kaynak: Zaman Kullanımı Anketi, TÜİK, 2006.                                                                                      

2006 yılında, Türkiye’de erkeklerin % 27,9’u, kadınların ise % 18,3’ü spor faaliyetine 
katılmıştır. Diğer bir ifade ile erkeklerin % 72,1’i, kadınların ise % 81,7’si herhangi bir spor 
faaliyetine katılmamıştır. Yalnızca bir spor faaliyetine katılan erkeklerin oranı % 21, kadınların 
oranı % 15,5’tir. Erkeklerin % 6,9’u, kadınların ise % 2,8’i iki ve daha fazla farklı spor faaliyeti 
yapmıştır.   

Tablo 13. Referans Ayında Spor Faaliyetlerine Katılımın Cinsiyet Oranı, 2006 (%) 

Katılım Toplam Erkek Kadın 
Türkiye 100 49,6 50,4 

Spor Faaliyetine Katılmayan  100 46,4 53,6 

Yalnızca Bir Spor Faaliyetine Katılan  100 57,2 42,8 

İki Farklı Spor Faaliyetine Katılan  100 68,1 31,9 

Üç Farklı Spor Faaliyetine Katılan  100 75,0 25,0 

Dört veya Beş Farklı Spor Faaliyetine Katılan 100 83,7 16,3 
      Kaynak: Zaman Kullanımı Anketi, TÜİK, 2006. 

  Spor faaliyetlerine erkeklerde en yüksek katılım oranı % 39,4 ile 15-24 yaş grubunda 
gözlenirken, kadınlarda bu oran % 22,8 ile 45-54 yaş grubunda gözlenmektedir. Öğrenim düzeyi 
yükseldikçe spor faaliyetlerine katılım da yükselmektedir. Okuryazar olmayan veya bir okul 
bitirmeyen kişilerde spor faaliyetlerine katılım % 8 iken, lisans ve üstü öğrenim görmüş kişilerde 
bu oran % 50,9’a çıkmaktadır. 

Spor faaliyetlerine katılım sıklığı, spor dalının özelliğine göre farklılıklar göstermektedir. 
Referans ayında; 1-9 kez katılım sıklığı futbol, basketbol, voleybol; vb. dallarda erkeklerde          
% 87,6; kadınlarda % 85,6 iken, yüzme dalında erkeklerde % 77,3;  kadınlarda % 75,2’dir. 
Erkekler aletli sporu % 60,2 ile 10 ve daha fazla sıklıkta yaparken; kadınlarda bu sıklık                 
% 53,9’dur. Yürüyüş/koşuda aynı oranlar sırasıyla % 52,7 ve % 60,4’tür. Toplam nüfusun             
% 16,6’sı yürüyüş ve koşu yapmaktadır. 
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Tablo 14. Yaş Grubuna Göre Referans Ayında Spor Faaliyetlerine Katılım Oranı, 2006 

  
Toplam Spor 

Faaliyetine 
Katılmayan 

Yalnızca Bir Spor 
Faaliyetine Katılan 

İki ve Daha Fazla 
Farklı Spor 
Faaliyetine Katılan 

Yaş grubu           
Toplam 100 76,9 18,2 4,8 

 15-24 100 71,8 18,6 9,6 
 25-34 100 77,9 17,4 4,7 
 35-44 100 78,6 17,9 3,5 
 45-54 100 76,3 20,4 3,4 
 55 + 100 81,2 17,5 1,3 

  Erkek 100 72,1 21,0 6,9 
 15-24 100 60,6 25,4 14,0 
 25-34 100 73,8 19,7 6,4 
 35-44 100 77,3 17,7 5,0 
 45-54 100 75,3 20,1 4,5 
 55 + 100 76,3 21,8 1,9 

  Kadın 100 81,7 15,5 2,8 
15-24 100 82,3 12,3 5,4 
25-34 100 82,1 15,0 2,9 
35-44 100 80,0 18,1 1,9 
45-54 100 77,2 20,6 2,2 
55 + 100 85,5 13,6 0,8 

      Kaynak: Zaman Kullanımı Anketi, TÜİK, 2006. 

2006 yılında, Türkiye genelinde; 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun % 16,6’sı yürüyüş 
ve koşu yapmıştır. Yürüyüş ve koşu en çok katılımın olduğu spor dalıdır. Futbol, basketbol, 
voleybol vb. dallar % 6,4 ile ikinci ve yüzme % 2,3 ile üçüncü sırada yer almaktadır 

Türkiye’de erkekler kadınlara göre daha çok spor yapmaktadır. Sadece tek yürüyüş ve 
koşu yapanların yarısı kadındır (% 50,4). Diğer spor dallarında erkeklerin oranı kadınlardan daha 
fazladır. Futbol, basketbol, voleybol vb. dallarda erkek oranı % 93,1; kadın oranı ise % 6,9’dur.  

Erkekler, spora kadınlara göre daha çok zaman ayırmaktadır. 2006 yılında Türkiye 
genelinde; yürüyüş ve koşu yapanlar, bir ayda bu spor dalına ortalama 50 dakika zaman ayırmıştır. 
En az zaman ayrılan spor faaliyeti ise aylık ortalama 4’er dakika ile bisiklet ve diğer spor 
dallarıdır. Erkekler bir ayda futbol, basketbol, voleybol vb. sporlara ortalama 1 saat 22 dakika 
zaman ayırırken, kadınlarda bu süre aylık ortalama 12 dakikadır. Kadınların bir ayda en çok zaman 
ayırdığı spor dalı ortalama 41 dakika ile yürüme ve koşu olurken, erkekler bu spor dalına ortalama 
bir saat ayırmaktadır.  

Seyirci olarak spor faaliyetlerine katılım oranı erkeklerde % 7,7; kadınlarda % 1,3’tür. 
Bir ayda seyirci olarak spor müsabakalarını izlemeye ayrılan zaman erkeklerde ortalama 22 
dakika, kadınlarda ise ortalama 2 dakikadır. Erkekler televizyonda spor programı izlemek için 
ortalama 3 saat 10 dakika zaman ayırırken, kadınlarda bu süre ortalama 20 dakikadır. 
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Spora katılımla ilgili yapılan akademik çalışmalarda, uygunluk ve kolaylığın spora 
katılımın artırılmasında çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Uygunluk ve kolaylıkla anlatılmak 
istenen ise fiziksel, coğrafi, finansal, sosyal ve örgütsel erişimdeki kolaylıktır. Bu amaçlarla; sporu 
yöneten, yönlendiren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca spora katılım 
mevcut alışkanlıkların incelenmesi, spora katılımın önündeki engellerin belirlenmesi, spor 
tesislerinin toplumun tüm kesimlerinin kullanımına nasıl uygun hâle getirileceğinin tespit edilmesi, 
ayrıca spor yapan kişilerin/tüketicilerin yapmış oldukları spora ilişkin tutum ve davranışlarının 
analiz edilmesi gerektiği, Komisyonca görüşlerine başvurulan kişi ve kurumlarca ifade 
edilmiştir.49 

Ayrıca, spora katılımda ana belirleyici unsurların ne olduğunun tespit edilmesi, ülke 
içerisinde hangi spor dalında katılımın artırılması gerektiğinin belirlenmesi, ülke içinde ev 
sahipliği yapılan uluslararası spor organizasyonlarının spora katılımın artırılmasında fırsat mı 
tehdit mi olduğunun irdelenmesi gerekmektedir.  

İngiltere’de 2007 yılında yapılan bir araştırmada;50 maliyet, zaman ve motivasyon, spora 
katılım önündeki üç engel olarak tespit edilmiştir. Tüketicilerin, spor faaliyetleri için harcamayı 
sevmedikleri, söz konusu araştırmaya katılanlardan yarısının üyelik ve giriş aidatı olarak yılda 25 
sterlinden daha az harcadıkları, gençlerin yaşlılara göre spora harcamaya daha fazla istekli 
oldukları, düşük katılım ücretinin spora katılımın artırılmasında belirleyici unsur olduğu, maliyetin 
özellikle bazı spor dallarında ve spor tesislerinde daha büyük bir engel teşkil ettiği belirtilmiştir. 

Diğer yandan, serbest zaman kısıtlılığı, arttıkça artan alternatif serbest zaman 
faaliyetlerinin mevcudiyeti, özellikle büyükşehirlerde bir mekândan diğer mekâna ulaşıma ayrılan 
zamanın fazlalığı nedeniyle sporun daha az çekici hâle geldiği, bu nedenle sporun kendisini daha 
eğlenceli, daha kolay ve gelişmeye açık olduğunun hissettirmesi gerektiği, ancak motivasyon 
eksikliğini gizlemek için zaman kısıtlılığının bir bahane olarak öne sürüldüğü ifade edilmiştir.  

Son olarak ise yukarıda sayılan engeller içerisinde spora katılımdaki en önemli engelin 
ise motivasyon eksikliği olduğu, fitness sporlarının müsabaka sporlarında olduğu gibi katılımcıları 
motive etmek için çaba içinde oldukları, spor sosyal bir etkileşim aracı olduğu için takım 
arkadaşları veya rakiple birlikte olmanın katılımcının motivasyonunu artıran en önemli unsur 
olduğu tespit edilmiştir. 

Komisyon, çalışmaları esnasında, 30 Kasım 2010 tarihinde “2012 Avrupa Spor 
Başkentliği Sertifikası”nı alan İstanbul’un, süreç öncesi ile sonrasında yaptığı ve yapacağı etkinlik 
ve faaliyetler hakkında bilgi almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yetkilileri dinlemiştir. 
Yetkililer tarafından, İstanbul’u evrensel bir değer hâline getirmek amacıyla yatırım yapılan 
alanların en önemlilerinden birinin de spor olduğu, spora erişimin evrensel bir hak olması 
nedeniyle, şehirde yaşayan kişilerin spor yapabilmek için gerekli imkânlara kavuşturulması 
gerektiği vurgulanmıştır. İstanbul 2012 Avrupa Spor Başkentliği sürecinde spor kültürünü 
geliştirerek düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmış, sağlıklı ve zinde bir toplum oluşturmanın, 
spor alanında yetenekler yetiştirilerek ülke sporuna hizmet etmenin ve İstanbul’u bir spor kentine 
dönüştürmenin amaçlandığı ifade edilmiştir.51, 52  

                                                            
49Akgül, Y., 08.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları; Akkuş, H., Elçin, R., Uysal, F., 20.12.2020 tarihli 
Komisyon tutanakları; İmamoğlu, O. , Ziyagil, M.A., 06.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları; Avcı, S., 
Kayalıoğlu, E., Dinçbaylı, S.,  02.02.2011 tarihli Komisyon tutanakları; Sungur, M.L., Şen, H.H., 09.02.2011 
tarihli Komisyon tutanakları . 
50 Sport Participation, 2007. 
51 Gümüşdağ, G., 02.03.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
52 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011. 
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13 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’un bu unvanı almasının, gerçekleştirilecek etkinlik 
ve projelerle İstanbulluların spora katılımının artırılması açısından büyük bir fırsat olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, sporu yöneten kamu idarelerinin, federasyonların, mahalli idarelerin ve 
kulüplerin spora katılımın önündeki yukarıda belirtilen engelleri de dikkate alarak ulaşımı kolay 
olan ve halkın kullanımına açık spor tesisleri yapmaları, spora katılımın artırılması için özel 
projeler geliştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, görsel ve işitsel medyada spora katılımın artırılması 
için TRT Okul kanalındaki “Spor Okulu” veya NTV Spor kanalındaki “Sahaya Çık” gibi 
programlara yer verilmesi spora katılımın artırılmasında faydalı olacaktır.53 

                                                            
53 Özak, F.N., Komisyonun 16.01.2011 tarihli İstanbul tutanakları. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SPOR KULÜPLERİ VE SORUNLARI 

3.1. SPOR KULÜPLERİNE İLİŞKİN MODELLERİN GENEL 
ÇERÇEVESİ 

Spor kulüplerine ilişkin çeşitli modeller bulunmaktadır. Handbook on the Economics of 
Sport adlı eserde54 aşağıdaki değerlendirmeler yapılmış ve farklı modeller üzerinde durulmuştur:  

Spor yapılanmaları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde Anglo-Amerikan modeli ve 
Avrupa modeli olarak iki temel yapı karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ortak sorunlar göz önüne alındığında, bu gibi ülkeler için 
benzer sorunların yaşandığı ama farklı yapılanmaların görüldüğü modellerden 
bahsedilebilmektedir.  

Modern sporlara ilişkin kurallar demokrasilere benzemektedir: Her iki tip kural da şeffaf, 
herkese eşit şekilde uygulanan ve sadece idare eden organlar tarafından daha önceden tanımlanmış 
süreçler çerçevesinde değiştirilebilmektedir.  

Pek çok önemli modern spor dalı (beyzbol 1846, futbol 1848, Avustralya futbolu 1859, 
boks 1865, bisiklet 1867, ragbi 1895, motor sporları 1895 ve olimpiyatlar 1896’da)  19. yüzyılın 
ortalarıyla sonu arasında ortaya çıkmıştır. Golf, kriket ve at yarışları gibi modern sporlar ise 
1750’li yıllarda Büyük Britanya’da doğmuştur.  Olimpiyatlar dışındaki tüm bu modern sporların 
hepsi Büyük Britanya’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kurallaştırılmıştır. Bunun sebeplerini 
üç başlıkta ele almamız mümkündür. Birincisi Anglosakson halkların spor oyunlarına daha yatkın 
bir kültüre sahip olmasıdır. Bu ülkelerdeki oyun sayısındaki çeşitlilik arttıkça yeni oyunların 
ortaya çıkması ve kitlelerce benimsenerek uygulanması daha da kolaylaşmıştır. İkinci olarak, 
sanayileşme sürecini tamamlamış ülkelerin ekonomik açıdan gelişmiş olması ve modern sanayi 
süreçleriyle sporların temel karakterlerinin (kuralları ve zamanlamalarının olması, yeni tekniklerin 
gelişmesiyle ortaya çıkmaları gibi) benzemesi sayesinde, modern sporların buralarda gelişmesi 
tetiklenmiştir. Diğer bir sebep ise bu ülkelerde örgütlenme hakkının vatandaşlara sağlanmış 
olmasıdır. Bilindiği üzere spor kulüplerinin kurulabilmesinin temel koşullarından biri de bireylerin 
örgütlenme özgürlüğünün olmasıdır.  

3.1.1. Avrupa Modeli 
Sporda Avrupa modeli olarak adlandırılan yapıda ticari kaygılar çok fazla ön planda 

değildir. Avrupa ligleri küme düşme ve yükselme yoluyla yeni kulüplere açık olan bir yapıya sahip 
olduğundan; kulüpler için ligde kalmak, ticari kazanç elde etmekten daha önemli hâle gelmiştir. 
Ayrıca, Avrupa modelinde bütün sporlar amatör düzeyde katılımlarla başlamış, profesyonel spor 
dalları geliştikçe sporu idare eden makamlar hem amatör hem de profesyonel faaliyetler için 
sorumluluk almıştır. Bu iki yapının bir arada ele alınması da ticari kazanca verilen önemin 
azalmasına neden olmuştur. Avrupa modelinde profesyonel spor kulüplerinde kâr dağıtımı 
sınırlıdır. Örneğin İngiltere Futbol Federasyonu, profesyonel futbol kulüplerinin kâr payı 
ödemesine sınır getirmiştir. Uygulamada da hemen hemen hiçbir kulübün kar payı dağıtmadığı 

                                                            
54 Szymanski, 2006, s. 304-307. 
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görülmektedir. Bunun yanı sıra 1981 yılına kadar İngiltere’de futbol kulübü yöneticilerinin maaş 
alması da kanunen yasaklanmış durumdaydı. 55 

Büyüklük ve karmaşıklık açısından ele aldığımızda, Avrupa profesyonel spor 
yapılanmasında futbol daha baskındır. Futbol kulüpleri ilk başlarda, bütün üyelerine ait olan ve bu 
üyeler tarafından seçilen bir komite tarafından idare edilen hukuki yapılardı. I. Dünya Savaşı 
sırasında İngiltere’deki futbol kulüpleri sınırlı sorumlu şirketler hâline dönüştürülmüş olmakla 
birlikte, başlangıçtaki bu yapıyı hâlen muhafaza eden Avrupa ülkeleri de bulunmaktadır. Fransa’da 
ise profesyonel futbol organizasyonuna yönelik hukuki çerçeve 1901 yılına dayanmaktadır. Bu 
tarihte, vatandaşların kâr amacı gütmeyen organizasyonlar bazında örgütlenmelerini özgür bırakan 
bir kanun yürürlüğe girmiştir.  Belediyelerin yasal olarak sporu geliştirme ve ileri götürme 
görevleri bulunduğundan yerel yönetimler futbolun finansmanı ve yönetimine dâhil olmuşlardır.  
Dolayısıyla 1970’lere kadar 1. Futbol Ligi gelirlerinin yaklaşık yüzde 18’i hükûmetin belediyelere 
aktardığı kaynaktan gelmiş ve pek çok stadın mülkiyeti yerel yönetimlere ait olmuştur. Yine 1970 
yılında devlet, genç yetenekleri yetiştirmek için Ulusal Futbol Enstitüsünü kurmuş ve profesyonel 
kulüplerden yerel örgütler ve okullarla iş birliği içinde kendi eğitim merkezlerini kurmasını 
öngörmüştü.56 

Pek çok Avrupa ülkesinde büyük sanayi firmalarının ve zengin kişilerin futbol 
kulüplerine finansal kaynak sağlaması geleneksel hâle gelmiştir. Bu firmalar ve kişiler için, 
kulübün ticari kazanç elde etmesinden çok, isimlerinin bir kulüple özdeşleşmesi ve bu şekilde 
isimlerinin gündemde tutulması önem taşımaktadır. Bu nedenle kulüpler, ünlü ve başarılı 
futbolcuları oldukça yüksek fiyatlarla transfer etmekten kaçınmamaktadır. Transfer ücretlerinin 
getirdiği maliyetler nedeniyle, Avrupa’da profesyonel futbol alanında finansal krizler sık sık 
yaşanmakta olup kulüplerin zararda olması neredeyse alışılmış bir norm hâline gelmiştir.57 

3.1.2. Anglosakson (Kuzey Amerika) Modeli 
Sporda Anglosakson modeli olarak adlandırılan ve Kuzey Amerika’da görülen bu model, 

devletin kulüpleri desteklediği Avrupa modelinin aksine, kendi kendilerini idare eden bağımsız 
kulüplerin örgütlenmesine dayalıdır. Fiziksel egzersiz sadece bireyler için fayda sağlamamakta, 
başka dışsallıklar da yaratmakta, en basitinden sosyal anlamda daha verimli bireyler 
yetiştirmektedir. Pek çok ülkede devlet, sporun sağladığı dışsallıkları göz önüne alarak sporun 
teşvik edilmesi gerektiğini savunmuş ve bu nedenle federasyonlar, kamu inisiyatifiyle 
kurulmuştur. Oysa Anglosakson modelinde sporun bu tip dışsallıklar sağlıyor olması göz ardı 
edilmekte ve devletin, hiçbir şekilde federasyonların ve kulüplerin işleyişine müdahale etmesi ve 
finansman sağlaması talep edilmemektedir. Spor kulüpleri ve federasyonlar kamudan mali destek 
alsa bile bu daha çok proje bazlı olmaktadır. 58 

Anglosakson modelinde modern sporlar, kulüp üyelerinin ya da o sporla uğraşan 
kişilerin eğlenmelerini sağlamak amacıyla ortaya çıkmış; bu spor dallarının ticarileşmesi ise 
seyirci ve taraftarların belli sayıya ulaşmasıyla gerçekleşmiştir. Devlet, spor örgütlerinin ticari 
gelişimleri sürecinde herhangi bir müdahalede bulunmadığından, kulüplerin elde ettiği gelirlerin 
dağıtımı oldukça kapsamlı olabilmektedir. 

Kulüp ve federasyonların bağımsız yapıda olmaları nedeniyle Kuzey Amerika’da spor 
alanında çok sayıda yapılanma ortaya çıkmış ve bu yapılar birbiriyle hem sporcu hem de taraftar 
bulabilmek için rekabet eder hâle gelmiştir. Bu modelin en kuvvetli yanı da bu tip rekabetler 
                                                            
55 Sloane, 2006, s. 299-303. 
56 Sloane, age. s. 299-303. 
57 Sloane, age. s. 299-303. 
58 Sloane, age. s. 299-303. 
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sayesinde ortaya çıkan zengin spor kültürünün varlığıdır. Ayrıca Anglosakson modelinde, lig 
yapısı kapalı olup coğrafi bazda örgütlenmiş ligler bulunmaktadır. Böylelikle takımlar, bölgesel 
bazda eşit oranda temsil hakkına sahip durumdadır. 

3.1.3. Gelişmekte Olan Ülkeler Modeli 
Spor faaliyetlerinin örgütlenmesinde “Amerikan ekolü mü yoksa Avrupa ekolü mü 

avantaj sağlamaktadır?” tartışmaları devam ederken,  gelişmekte olan ülkeler için ayrı bir model 
oluşturulup oluşturulamayacağı da gündemdedir. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde 
hükûmetler her ne kadar spora önem verdiklerinden ya da vereceklerinden bahsetseler de, 
uygulamada bu alana çok az kaynak aktarabilmektedirler. Pek çok ülke, spor aktivitelerinin 
organizasyonu için dış ülkelerden yardım almaktadır ve spor malzemeleri yerli olarak 
üretilemediği için ithal edilmektedir. 

Ekonomik gelişmeyle spor alanındaki performans (örneğin olimpiyatlarda elde edilen 
başarı) arasındaki ilişki pek çok çalışmaya konu olmuş bir inceleme alanıdır.  Ne yazık ki az 
gelişmiş ülkelerde istatistiksel veriler yeterli olmadığı için, bu ülkelerde sporun ve ekonomik 
yapının bir arada analiz edilmesi mümkün olmamaktadır. Az gelişmiş pek çok ülkede spor tesisi 
sayılarına ve bunların kullanım sıklığına ilişkin hiçbir veri bulunmamaktadır. 

Bilindiği üzere, spora katılım, bir ülkedeki spor kulüplerine üye olanların sayısının tüm 
nüfusa oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. 2000’li yılların başında spora katılım oranı az gelişmiş 
ülkelerde % 0,01 ilâ % 1 arasında değişirken, bu oran Avrupa ülkelerinde % 20-25’lere 
ulaşmaktadır. Buna ilaveten az gelişmiş ülkelerde halkın çok az sayıda, basit ve özellikle de tesis 
gerektirmeyen spor dallarına yoğunlaştığı görülmektedir. UNESCO’nun 1995 yılında 32 Afrika 
ülkesinde yaptığı çalışmanın sonucunda ilk ve ortaöğretimde spor dersi sayısının 1 ila 2,5 saat 
arasında değiştiği, bununla birlikte bu derslerin spor öğretmeni, spor malzemesi ve spor tesisi 
eksikliklerinden dolayı yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Diğer yandan orta gelir seviyesinde yer alan 
Küba, Mısır, Suriye ve Tayland gibi ülkelerde spor öğretmenlerinin yetiştirilmesi için kapasitenin 
Afrika ülkelerine kıyasla oldukça iyi durumda olduğu vurgulanmıştır.59  

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki en büyük sorun, spor faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve tesislerin inşası için gereken finansmanın temin edilememesidir. Gelişmekte 
olan ülkelerin çoğunda hükûmet, spor aktivitelerinin idaresini ve finansmanını üstlenmiş 
durumdadır. Avrupa ve Amerika modelinin aksine, gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda yerel 
yönetimlerin spora kaynak aktarmadığı ya da aktaramadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, 
bireyler de bütçelerinden spora pay ayıramamaktadır. Bütün bu şartlar altında, az gelişmiş 
ülkelerin çoğunda devlet, federasyonlara fon sağlamakta olup federasyonların başka geliri yoktur. 
Ancak sağlanan finansman o kadar düşük seviyededir ki, pek çok federasyon faaliyetlerini 
sürdürememektedir. Bu gibi ülkelerde hem yeterince spor tesisi yapılamamakta hem de mevcut 
tesislerin bakım ve onarımları gerçekleştirilememektedir. Hâl böyle olunca, büyük ölçekli spor 
tesisleri ancak büyük ve önemli karşılaşmalar ya da gösteriler için açık tutulmakta; normal 
zamanlarda ise halkın ya da spor kulüplerinin buraları kullanmalarına izin verilmemektedir. Bu ise 
tesislerin etkin kullanılamamasına neden olmaktadır. 60 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde spor alanında yaşanan sorunlardan biri de 
sporcuların sağlık hizmetlerinden ve sosyal güvenceden yoksun olmalarıdır. Az gelişmiş ve 
gelişmekte olan pek çok ülkede spor alanında uzmanlaşmış doktor ve sağlık merkezi 
bulunmamaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin spor alanında karşılaştıkları diğer 
sorunlar ise spor alanında yetişmiş insan kaynağının, özellikle de yetenekli olanların gelişmiş 

                                                            
59 Andreff, 2006, s. 308-315. 
60 Andreff, age. s. 308-315. 
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ülkelere göç etmesi, spor dallarında profesyonelleşme sürecinin oldukça zorlu geçmesi ve pek çok 
ülkede rüşvet, şike ve yasal olmayan bahisle ilgili sorunlar yaşanması olarak sıralanabilir. Bu 
ülkelerde spor, devletten bağımsız yapıda değildir ve merkezden yönetilmektedir. Spor idaresi 
bürokratik ve hiyerarşik bir yapılanmadadır. Spor kulüpleri, kâr amacı gütmeyen organizasyonlar 
olup genellikle gönüllüler tarafından profesyonel yönetimden uzak olarak yönetilmektedir. Spor 
ekonomisi ise hem pazar hem de yatırım açısından gelişme göstermemiştir.61  

Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğu, Afrika modelinde tanımlanan sorunları 
yaşamaktadır. Bu ülkelerin, sorunlarını kısmen de olsa hafifletebilmek için başvuracağı birkaç 
yöntem vardır. İlk olarak, geleneksel spor dallarının geliştirilmesine önem verilebilir. Geleneksel 
spor dalları fazla karışık sporlar olmadıkları için, büyük ölçekli tesis ve ekipman yatırımı 
gerektirmemektedir. İkinci çözüm yolu, okul çağındaki çocuklara ve gençlere yönelik spor 
programları geliştirilmesidir. Bu programlar için hükûmetten, ulusal ve uluslararası sponsor 
firmalardan ve gelişmiş ülkelerin mali ve teknik yardım programlarından kaynak 
bulunabilmektedir. Üçüncü olarak, gelişmiş ülkelerle ikili iş birliği yoluna gitmek ya da 
uluslararası kurumlardan projeler veya anlaşmalar çerçevesinde yardım sağlamaktır. Bu yardımlar 
nakdî, ayni ya da eğitim-kapasite geliştirme gibi farklı nitelikler taşımaktadır. Son olarak bu 
ülkelerde sporda yaşanan ve ahlaki çöküntüye neden olan davranış ve tutumların suç olarak 
görülmesi ve ciddi tedbirler alınması gerekmektedir.62 

Yapılan çalışmalar, sportif başarı ile spora katılımın, ülkelerin ekonomik 
gelişmişlikleriyle yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Yani bir ülkenin, ekonomik sorunlarını 
aşmadığı sürece sporda ileri gitmesi oldukça güçtür. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra her ülkenin 
kendi gelişim süreçlerine, sahip olduğu kaynaklara, halkın değerlerine, kültürel özelliklerine ve 
kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri yapılanmalarına uygun bir model geliştirmesi 
gerekmektedir. 

3.2. SPOR KULÜPLERİNDE YÖNETİŞİM VE KURUMSALLAŞMA 
Anayasa’nın “Gençliğin Korunması” başlıklı 58’inci maddesinde Devlet’in, gençleri alkol 

düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve 
cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alacağı hükme bağlanırken; “Sporun Geliştirilmesi” 
başlıklı 59’uncu maddesinde ise Devlet’in, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını 
geliştirecek tedbirleri alacağı, sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceği ve başarılı sporcuyu 
koruyacağı düzenlenmektedir. 

Anayasa’da gençlik ve sporla ilgili bu maddeler, gençliğin korunması ile beden ve ruh 
sağlığını geliştirecek şekilde spor yapılabilmesini, sporun kitlelere yayılmasını ve başarılı 
sporcunun korunmasını temel haklar ve hürriyetler arasında saymaktadır. 

1977 tarihli Çocuk Oyun Hakları Malta Deklarasyonu 1990 yılında ülkemizce imzalanmış, 
1994 yılında onaylanmıştır. 1995 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi 0–18 yaş grubunun oyun ve 
spor hakkını düzenlemektedir.63  

Bu açılardan bakıldığında üçüncü kuşak haklar ya da dayanışma hakları dizgesi adı verilen 
haklar arasında açıkça sayılmasa da, sporun ancak dayanışma ve yönetişim anlayışıyla 
geliştirilebilecek bir hak olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 

                                                            
61 Andreff, age. s. 308-315. 
62 Andreff, age. s. 308-315. 
63 Kasap, 2005.   
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Sporda yönetişim bir yandan sporun üst yönetiminde yönetişimi ifade ederken, diğer 
yandan spor kulüplerinin yönetiminde de yönetişimi ifade etmektedir. Sporun üst yönetiminde spor 
sektörünün paydaşlarının tamamının katkı sağlayacağı bir yönetim formatı ve mekanizması 
tasarlanması ve işletilmesi bu açıdan önemlidir. Sporda kamu, federasyonlar, kulüpler, teknik 
direktörler, sporcular, hakemler, taraftarlar ve medya gibi pek çok aktör ve paydaş bulunmaktadır. 
Bunların tamamının fikirlerini aktarabileceği bir üst yönetim mekanizması geliştirilmesi, bütün 
sorunların yansıtılması yanında; birlikte çözüm bulunması açısından da önem taşımaktadır. Bu 
nedenle sporun üst yönetiminde, ekonomi yönetimindeki Ekonomik Sosyal Konsey benzeri bir 
mekanizmanın geliştirilmesi önem taşımaktadır. Çünkü yönetişim, emir-komuta zinciri şeklinde 
bir yönetimden ziyade; paydaş katılımcı, yatay ve saydam bir yönetimi ifade eder.  

Aynı durum federasyonların yönetimi için de geçerlidir. Federasyon yönetimlerinde de 
yönetişimin geliştirilmesi; saydamlık, hesap verebilirlik, birlikte karar alabilme ve kurumsallaşma 
gibi değerlerin geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.64 

Spor kulüplerinin idari, mali ve hukuki pek çok sorunu olduğu düşünüldüğünde kulüp 
yönetiminde yönetişimin geliştirilmesi de bu sorunların çözülmesinde önemli bir yaklaşım 
olacaktır. Bu, aynı zamanda kulüplerin kurumsallaşması yönünde de atılmış önemli bir adım 
olacaktır.  

Kulüpte yönetişim ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması, kulüp idaresindeki 
aksaklıkların hemen tespitinin ve Yönetim Kurulunun harekete geçmesinin sağlanması yanında, 
oluşan zarar ve ziyanın belirlenmesi, kulübün pay sahiplerinin, paydaşlarla, taraftar/tüketiciyle 
olan ilişkilerinin koordine edilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans 
değerlendirmesi, diğer kulüp çalışanlarının kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi ile ilgili 
işlevlerin yerine getirilmesinde önemli sonuçlar doğuracaktır. Avrupa’da çoğu kulüp; ulaştıkları 
devasa bütçelerini daha iyi yönetebilmek, sermaye piyasalarına açılarak daha ucuz fon temin 
etmek, iktisadi ve mali başarıya ulaşarak sportif başarıyı yakalamak adına kurumsal yönetişime 
doğru yol almaktadır. UEFA lisanslama sisteminin de etkisiyle Avrupa’da çoğu futbol kulübünün 
kurumsal yönetim ve yönetişimi kendi örgütsel yapılarına uyarlamaya çalıştıkları görülmektedir. 
Bu süreçte pazarın tümünü etkileyen en önemli trend, gelir kaynaklarındaki hızlı artıştır ve bu 
durum, idari ve stratejik zorluklarla birlikte, üst ve alt seviyedeki kulüplere fırsatlar da 
sağlamaktadır. Bu anlamda Manchester United gibi Avrupalı üst düzeydeki kulüpler, rakiplerine 
üstünlük sağlamada kurumsal yönetim ilkelerini çok etkin kullanmaktadırlar. Kurumsallaşabilen 
yapı, ortak aklın yönetim ve denetimine giren; sistematik yönetimin hâkim yönetim yapısı hâline 
geldiği; şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve katılımcılığın ana ekseni olduğu yönetsel örgütlenmeyi 
tanımlamaktadır. Kurumsallaşan kulüpler, üç tür yönetimi çok iyi yapılandırmaktadırlar; 

1) İlişki yönetimi (Kadrosunda barındırdığı yıldızları iyi yönetmek, teknik adamları iyi 
yönlendirmek, kulübe büyük maddi katkı sağlayan taraftar müşteri ile yönetim arasında çok 
başarılı bir iletişim ve etkileşim kurabilmek.) 

2) Varlık ve risk yönetimi (Oyuncu, stat, taraftar/müşteri, gayrimenkul ve menkul 
değerler.) 

3) Performans yönetimi (Yarışmacı ve sonu kupayla biten bir ortamda sportif ve mali 
başarı performansının yönetimi.)65 

Kurumsallaşma; idari, mali ve hukuki anlamda bir “kurum” yapısı kazanma kadar 
kurumun taraftar, sporcu, yönetici, menkul ve gayrimenkul tüm değerleriyle bir bütün olması 

                                                            
64 Ünüvar, Gürkan, Acar, Bıçakcı, Karacar, Tanrıöver ve Akşar, 2010. 
65Akşar, 2011. 
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sonucunu da doğuracaktır. Değer kavramı bu şekilde tanımlanınca bu değeri en iyi şekilde 
yönetecek bir yönetim yapılanması da bunun tamamlayıcısı olacaktır. 

Sporda yönetişim, sporda iyi yönetişim ve kurumsallaşma kavramlarının giderek artan 
oranda spor yönetimimize girmesi ve yönetim yapımızın spor yönetişimi şekline dönüşmesi, 
sporun ve spor kulüplerinin sorunlarının çözülmesi yanında, şiddetin azalmasında da etkili 
olacaktır. Zira görüşlerini değişik platformlarda ifade edebilen, sporun ve kulüplerin yönetiminin 
ya da yönetişimin bir parçası hâline gelen taraftar,66 sporcu ve medya gibi tüm aktörler sporda 
şiddet konusunda daha duyarlı olacaklar ve aynı geminin yolcusu olma bilinciyle ona zarar verici 
yaklaşımlardan uzak duracaklardır. 

3.3. SPOR KULÜPLERİNİN YAPISI VE SORUNLARI 
Bu kısımda spor kulüplerinin hukuki ve mali yapıları, ilgili mevzuat hükümleri dikkate 

alınarak incelenmiştir. Burada amaçlanan, spor sektörünün tüm paydaşlarına sporun ana hizmet 
birimi olarak görülen spor kulüplerinin sorunlarının tespitinde ve bu sorunlara uygun çözüm 
önerilerinin getirilmesinde yardımcı olmaktır.  

3.3.1. Spor Kulüplerinin Hukuki ve Mali Yapıları 

3.3.1.1. Spor Kulüplerinin Hukuki Yapısı 
Ülkemizdeki spor kulüpleri, 23.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu 

hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 14’üncü maddesi, gençlik ve spor kulüplerini 
düzenlemektedir. Buna göre, dernekler başvurmaları hâlinde spor faaliyetine yönelik olanlar “spor 
kulübü”, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar “gençlik kulübü” ve her iki 
faaliyeti birlikte amaçlayanlar “gençlik ve spor kulübü” adını almaktadır. 

Kanun’un aynı maddesinde kulüplerin organları, bu organların görev ve yetkileri, 
kulüplerin GSGM’ce de denetlenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst 
kuruluş oluşturulmasında uyulacak esas ve usuller, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin 
nitelikleri ve bunlara uygulanacak disiplin işlemleri ile kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin 
esasların İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine GSGM’nin bağlı olduğu Bakanlıkça 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenleneceği belirtilmektedir. “Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği” 08.07.2005 tarihinde yayımlanmıştır.  

Bu Yönetmelik’in 6’ncı maddesine göre kulüplerin organları; Genel Kurul, Yönetim 
Kurulu ve Denetim Kurulu olarak belirlenmiştir. 7’nci maddeye göre de Genel Kurul, kulübün en 
yetkili karar organıdır. Genel Kurulun kaç üyeden oluşacağı ve üyelerin belirlenme yöntemleri 
tüzüklerinde yer almaktadır. 12’inci maddeye göre ise Yönetim Kurulu; beş asil ve beş yedek 
üyeden az olmamak üzere kulüp tüzüğünde belirtilen sayıdaki üyeden oluşmaktadır. 14’üncü 
maddede ise Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere kulüp tüzüğünde 
belirtilen sayıdaki üyeden oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Yönetmelik’in 17’nci maddesi ise 
kulübün yönetim biriminin genel sekreter ve genel sekretere bağlı ücretli ve fahri görevlilerden 
oluşacağını ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve 
faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlendirileceğini belirtmektedir. 

                                                            
66 Güner, A., Bulcay, İ., Altay, O., Fındıkçı, M., 23.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
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Yönetmelik’in 20’nci maddesine göre kulüpler; taahhüt ettikleri gençlik faaliyeti 
türlerinde ve spor dallarında gençlik lideri, eğitmen ve antrenör çalıştırmaya mecburdurlar. 21’inci 
maddeye göre kulüpler; kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak; ortak kullanabilecekleri 
mekân, araç ve gereçlere sahip olmak; saha ve tesisler kurmak ve kullanmak; eğitim olanakları 
sağlamak amacıyla federasyon, federasyonlar da konfederasyon kurabilmektedirler. 

Yönetmelik’in 22’nci maddesine göre de GSGM veya mülki idare amirinin onayı 
alınmak kaydıyla il müdürlükleri; kulüpleri ve üst kuruluşları, Dernekler Kanunu ve Dernekler 
Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla her yönden denetleyebilmektedir. Kulüplerin genel 
kurullarına gerekli hâllerde GSGM il müdürü veya yetki vereceği kişi gözlemci olarak katılmakta 
ve hazırlayacağı raporu, ilgili birimlere havalesi yapılmak üzere, mülki idare amirliğine 
sunmaktadırlar. 

Yönetmelik’in 28’inci maddesi kulüplerin, gençlik faaliyetleri ve spor faaliyetleri için 
ayrı ayrı tescil edileceğini belirtmektedir. Tescil işlemi, Yönetmelik’in 33’üncü maddesindeki 
hususlar çerçevesinde iptal de edilebilmektedir. 

Yönetmelik uyarınca kayıt ve tescilleri uygun görülen kulüpler, en fazla iki spor dalında 
faaliyet göstermek üzere Yönetmelik’in 31’inci maddesine göre “İhtisas Spor Kulübü'' adını 
alabilmektedir. 

Yönetmelik’in 34’üncü maddesinde, kulüplerin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde 
yürütebilmelerini sağlamak amacıyla GSGM bütçesinde yer alan yardım ödeneğinin; spor 
malzemesi; araç ve gereç; tesis yapımı, bakımı ve onarımı; tüzüklerindeki amaç doğrultusunda 
eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri; sağlık hizmetleri, sigortalama ve sosyal güvenlik 
hizmetleri ile kira ve benzeri zorunlu giderler için kullanılmak üzere il müdürlükleri aracılığıyla 
kulüplere ayni ve nakdî olarak aktarılabileceği düzenlenmiştir.  

Dernekler Kanunu’nun “Beyanname Verme ve Denetim” başlıklı 19’uncu maddesine 
göre; spor kulübü olan dernekler de diğer dernekler gibi gelir-gider işlem ve durumlarını her 
beyanname ile mülki idare amirliğine vermekte; gerekli görülen hâllerde, derneklerin tüzüklerinde 
gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını 
mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları, İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından 
denetletilebilmektedir. Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî 
idare amiri durumu derhâl Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirmektedir. 

31.03.2005 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin bazı 
maddelerinde spor kulüpleri ile ilgili bazı hususlar düzenlenmiştir. Dernekler Yönetmeliği’nin 
4’üncü maddesinde derneklere ait spor saha ve salonları “dernek eklentisi” olarak tanımlanmıştır. 
61’inci maddesine göre de gençlik, spor veya gençlik ve spor kulüplerinin sosyal amaçlı tesisleri 
ile lokallerinde alkollü içki kullanılmasına izin verilmeyeceği düzenlenmiştir. 

08.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56–100’üncü maddelerinden 
oluşan II. bölümü de, genel bir çerçeve çizecek şekilde dernekleri düzenlemektedir. Türk Medeni 
Kanunu’ndan daha sonra çıkan 23.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Medeni 
Kanunu’nun düzenlemeleri paralellik göstermektedir. 

3.3.1.2. Kulüplerin Mali Yapısı 
Spor faaliyetleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulan ve faaliyet gösteren 

dernek statüsündeki kuruluşlar ile kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri 
eliyle gerçekleştirilmekte; ayrıca kulüpler, profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 
hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan anonim şirketlere devredebilmektedirler. 
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Spor kulüpleri; üyelerinden elde ettikleri aidatlar, açmış oldukları spor okulları, maç 
hasılatları, bağış ve yardımlar gibi sınırlı kaynaklardan gelir elde ederken; zamanla şans oyunları, 
televizyon yayın gelirleri, sponsorluk, forma, hediyelik eşya satışı gibi gelir getirici enstrümanların 
yaygınlaşmasıyla kulüplerin gelirlerinde önemli ölçüde artışlar olmuştur. Ancak bu artıştan, daha 
çok profesyonel spor kulüpleri faydalanırken; amatör spor kulüpleri, gelirlerini artırmakta güçlük 
çekmektedirler.  

Televizyon yayın gelirleri, markalı ürün satışları, maç hasılatları, kombine kart satışı, 
sporcu kiralama ve satışı, spor kulüplerinin en önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktadır.  

GSGM ile spor federasyonları ise öteden beri spor kulüplerine nakdî olarak kaynak 
ayırmakta, amatör spor kulüplerinin tesisleşmesine katkı sağlamakta ve spor malzemeleri yardımı 
yapmaktadır.  

      Tablo 11. 2004-2010 Yılları İtibarıyla GSGM tarafından Spor Kulüplerine Yapılan Nakdî 
Yardımlar 

Yılı Spor Kulübü Sayısı Miktarı Kulüp Başına Düşen Ortalama 
Yardım Miktarı 

2004 279 891.750 3.196 
2005 413 1.505.057 3.644 
2006 601 2.040.000 3.394 
2007 462 1.783.000 3.859 
2008 425 1.675.000 3.941 
2009 913 2.745.000 3.007 
2010 1.201 3.025.000 2.519 

Toplam 4.294 13.664.807,00  

Kaynak: GSGM, 2011. 

Tablo 11’den de anlaşılacağı gibi, GSGM tarafından spor kulüplerine yapılan nakdî 
yardımlar yıllar itibarıyla toplam tutar olarak artmasına rağmen; spor kulüplerinin sayısının da 
artması nedeniyle, reel olarak kulüp başına yapılan yardımlar düşmüştür. 

Kitle iletişim araçlarının etkinliğinin artması sonucunda, spor faaliyetleri aracılığıyla 
tanıtım yapmak ön plana çıkmış; bilhassa popüler spor dallarında sponsorluk ve reklam 
gelirlerinde önemli artışlar sağlanmıştır.67 

 

 

 

 

 

                                                            
67 Alpaslan, G., Karakaş, C., Üstündağ, M.A., Ekşi, M., Gökpınar, B., Uslu, E., Erül, E., Kırbaş, A., 12.01.2011 
tarihli Komisyon tutanakları. 
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Şekil 1. Sponsorlukların Yıllara Göre Dağılımı 

 
Şekil 1’de görüldüğü gibi, 2001 yılında 137.735 TL olan sponsorluk gelirleri, 2010 

yılında 428 kat artarak 59.074.256 TL’ye çıkmıştır.  

Şekil 2’de, sponsorluk gelirlerinden faydalanan birimler gösterilmektedir. Şekilde de 
görüleceği gibi, sponsorluk gelirinin % 53,50’sini kulüpler alırken; % 34,01’ini federasyonlar 
almaktadır. 

Şekil 2. Sponsorlukların, Sponsorluk Alan Birimlerine Göre Dağılımı 

 
Sponsorluk gelirlerinin futbol federasyonu hariç diğer federasyonlara göre dağılımını 

gösteren şekil 3’te yine bazı popüler spor dallarına ait federasyonların sponsorluk gelirinin diğer 
federasyonlara göre daha fazla olduğu; basketbol, voleybol, otomobil ve satranç federasyonları 
dışında kalan federasyonların fazla bir sponsorluk geliri elde edemedikleri görülmektedir. 
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  Şekil 3. Federasyonlara Yapılan Sponsorluklar 

 
Ülkemizde bilhassa Spor Loto, Spor Toto, İddaa gibi şans oyunlarının yaygınlaşmasıyla, 

Spor Toto Teşkilatından spor kulüplerine isim hakkı payı olarak aktarılan kaynaklar önemli ölçüde 
artmıştır. Tablo 12’de Spor Toto Teşkilatından 2004-2010 yıllarında spor kulüplerine isim hakkı 
bedeli olarak aktarılan tutarlar gösterilmektedir. Görüldüğü gibi kulüplere aktarılan paralar 2004 
yılına göre 2010 yılında yaklaşık 61 kat artmıştır. Aktarılan tutarların en önemli kısmını Süper Lig 
başta olmak üzere futbol kulüpleri alırken;68 bunu sırasıyla, basketbol, voleybol, hentbol kulüpleri 
izlemiş; diğer 55 spor branşında faaliyet gösteren kulüpler ise 2009 yılında ancak 681.060 TL      
(% 0,35), 2010 yılında 1.020.000 TL (% 0,61) tutarında pay alabilmiştir.  

Tablo 12. 2004-2010 Yılları Arasında İsim Hakkı Gelirlerinin Tahakkuk Miktarları 
Ligler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Toplam 

Spor Toto Süper 
Lig 

5.087.890 30.167.722 40.422.876 38.826.298 43.759.452 52.774.988 53.635.806 264.675.032 

Bank Asya 1. Lig
3.436.054 21.670.458 28.130.998 27.712.008 30.723.820 35.043.382 28.019.771 174.736.491 

Spor Toto 2. Lig 

3.016.414 19.653.783 27.412.958 33.914.990 43.603.758 46.947.249 34.821.800 209.370.952 

Spor Toto 3. Lig 

1.708.411 16.113.502 25.339.817 25.811.521 34.657.413 32.078.581 21.310.800 157.020.044 

Amatör Lige 
Düşen Takımlar 

1.686.165 13.305.920 16.493.114 16.517.278 14.861.654 7.571.380 955.800 71.391.312 

Basketbol 
0 0 0 0 0 13.964.819 18.608.600 32.573.419 

                                                            
68 Bk. 10/739 ve 10/878 esas numaralı Meclis Araştırması Önergeleri. 
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Ligler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Toplam 

Voleybol 
0 0 0 0 0 4.644.708 4.519.400 9.164.108 

Hentbol 
0 0 0 0 0 767.697 2.360.000 3.127.697 

Diğer Spor 
Branşları 

0 0 0 0 0 681.060 1.020.000 1.701.060 

Toplam İsim 
Hakkı Bedeli 

14.934.935 100.911.384 137.799.763 142.782.094 167.606.097 194.473.865 165.251.977 923.760.116 

Futbol karşılaşmalarının televizyonlarda yayımlanması için televizyon kanalları arasında 
ortaya çıkan rekabet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbol kulüplerine aktarılan yayın 
hakkı gelirlerinde önemli artışlara yol açmıştır. Tablo 13’te futbol kulüpleri tarafından, futbol 
sezonları itibarıyla elde edilen yayın gelirleri tutarları verilmektedir. Görüldüğü gibi yayın gelirleri 
2004-2005 sezonunda 131.871.470 TL iken, 2009-2010 sezonunda 236.078.579 TL’ye ulaşarak 
yaklaşık % 80 artış göstermiştir. 

Tablo 13. Futbol Kulüplerinin Elde Ettiği Toplam Yayın Gelirleri (TL) 
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

131.871.470 163.288.283 175.091.756 199.464.925 225.911.497 236.078.579 

    Kaynak: TFF (2011). 

Spor kulüpleri GSGM’ye, mahalli idarelere, Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 
olan spor tesislerini kira, intifa, işgal suretiyle kullanmaktadırlar. Tesislerde kullanılan spor 
malzemelerinin önemli bir kısmı ise mahalli idareler, federasyonlar ve GSGM tarafından 
sağlanmaktadır. 

Spor kulüplerinin gelirlerindeki artışlar sonucunda mali yapılarında düzelme olması 
beklenirken, tam tersine borçluluk durumlarında daha yüksek boyutlarda artışlar meydana geldiği 
gözlenmektedir. 

Profesyonel spor dallarında bilhassa teknik adam ve sporculara ödenen yüksek transfer 
bedelleri, psikolojik olarak amatör spor dallarında da teknik adam ve sporcu giderlerini 
artırmaktadır.69 Sporcu ve teknik adama ödenen ücretlerin artması, menajerlik müessesinin 
önemini arttırmış, menajerlerin bir aracı olarak devreye girmesiyle sporcu ve teknik adam 
maliyetleri daha da artmıştır. İsabetli yapılmayan sporcu transferlerinin de etkisiyle, kulüplerin 
gelirlerinin büyük bir kısmı; sporcu ücret, maaş ve bonservis ücretlerine harcanmaktadır. 
Türkiye’de Süper Lig’de mücadele eden dört büyük futbol kulübünün futbolcuları için yapmış 
olduğu harcamalar toplam gelirlerinin % 67’sine ulaşmaktadır.70 

TBMM Araştırma Komisyonunca İstanbul’da 2011 Kulüpler Birliği Toplantısı’nda 
yapılan ankette sorulan; “Sporcu/teknik adam transferlerinde kulüplerin geliri açısından üst 
sınırlama olmalı mı?” sorusuna, dört lig takımındaki yetkililer genel olarak “evet” cevabı 
vermişlerdir (% 61,4). Sorunun açıklamalar kısmında “Borçlu kulüplere transfer yasası cezası 
uygulanmalı.”, “Kulüpler kısa vadeli hedefler için borca girmemeli.” şeklinde görüş bildirilmiştir. 

                                                            
69 Karakuş, S. ve Acet, M., 13.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
70 Aksar, T,  8.03. 2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
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Standartların yükselmesi; toplumun daha kaliteli hizmet beklentisi; spor tesislerinde 
inşaat, tamir, bakım ve onarım ihtiyaçlarını, buna bağlı olarak maliyetleri ve giderleri de 
arttırmaktadır. 

 Sporda şiddet olaylarının önlenebilmesi ve uluslararası standartlara ulaşılabilmesi için 
diğer tedbirlerin yanında, sahaların teknik donanımını yapmaları ve özel güvenlik hizmeti satın 
almaları, kulüp giderlerini artıran bir neden olarak spor sektörünün paydaşları tarafından dile 
getirilmiştir. 

Kulüplerin giderini artırıcı diğer bir etken de yayın giriş ücreti, reklam payı, yayıncı 
kuruluş araç yeri tahsis ücreti ve maç hasılatları üzerinden alınan pay gibi değişik isimler altında 
GSGM’ye yapılan ödemelerdir.  

2003-2004 futbol sezonunun sonunda kulüplerin Spor Toto Başkanlığına bildirilen borç 
miktarı 67.702.366 TL iken, 03.12.2010 tarihi itibarıyla kulüplerin çeşitli borç miktarları % 360 
oranında artarak 311.480.906 TL olmuştur. Bu süre içerisinde GSGM’nin kulüplerden alacağı      
% 1739, SGK alacakları % 270, vergi alacakları % 677, icra ve haciz alacakları % 120, temlik 
alacakları % 5.160 oranında artmıştır. 

Tablo 14’te hisseleri İMKB’de işlem gören şirketleşmiş dört spor kulübü ile en çok gelir 
beyan eden dört spor kulübünün, 2009 yılına ilişkin olarak dernekler masasına gönderdikleri71 
beyannamelerde yer alan bilanço büyüklükleri değişik açılardan analiz edilmiş; şirketleşmiş 
kulüpler A, B, C, D; şirketleşmemiş kulüpler E, F, G, H harfleriyle simgelenmiştir. 

İşletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren cari oran aynı zamanda net 
çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını da ortaya koymaktadır. “Dönen varlıklar/kısa vadeli 
yabancı kaynaklar” formülüyle hesaplanan cari oranın yüksek olması, ödeme gücünün de yüksek 
olması anlamına gelmekte ve dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılayabilmesi için en az bir 
(1) olması gerekmektedir.72 Tabloda da görüldüğü gibi şirketleşmiş kulüplerden sadece Kulüp B, 
şirketleşmemiş kulüplerden ise sadece Kulüp H cari oran açısından kısa vadeli borçlarını 
ödeyebilecek durumda olup şirketleşmemiş kulüplerin cari oranlarının şirketleşmiş kulüplerden 
nispeten daha iyi olduğu anlaşılmaktadır.  

Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla karşılandığını gösteren kaldıraç oranı 
“toplam yabancı kaynaklar/aktif toplamı” formülü ile hesaplanmakta ve oranın % 50’nin üstünde 
olması yabancı kaynakların payının öz kaynakların payından daha fazla olması anlamına gelmekte; 
işletmenin faiz ve borçlarını ödeyememe nedeniyle mali yönden zor durumda kalma riskinin 
yüksek olduğunu göstermektedir.73 Tablodan anlaşıldığı üzere, şirketleşmiş kulüplerden Kulüp A 
ve Kulüp C’nin, şirketleşmemiş kulüplerden Kulüp H’nın kaldıraç oranı % 50’nin altında kalırken; 
şirketleşmemiş kulüplerin orta ve uzun vadede mali zorluklarla karşılaşma ihtimalinin daha yüksek 
olduğu görülmektedir.  

Şirketleşmiş kulüplerden Kulüp A öz kaynaklarının % 0,1’i, Kulüp C % 7,1’i kadar kar 
elde ederken; Kulüp B % 4,2’si Kulüp D % 31,5’i kadar zarar etmiştir. Şirketleşmemiş 
kulüplerden Kulüp F öz kaynaklarının % 1376’sı, Kulüp H % 88,7’si kadar kâr elde ederken; 
Kulüp E ve Kulüp G negatif büyüklükte olan öz kaynaklarını sırasıyla % 0,5 ve % 22,9 oranında 
negatif olarak artırmışlardır.  

 

                                                            
71 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 
04.03.2011 tarihli ve 739 sayılı yazı. 
72 Anadolu Üniversitesi, 2011. 
73 Anadolu Üniversitesi, age. 
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Tablo 14. Futbol Kulüplerinin 2009 Yılı Bilançosunun Değerlendirilmesi (TL) 

  
Kulüp A Kulüp B Kulüp C Kulüp D Kulüp E Kulüp F Kulüp G Kulüp H 

Aktifler 308.954.782 510.849.696 558.250.598 31.158.210 22.152.654 35.785.777 3.601.624 7.824.803 
Dönen 
varlıklar 27.689.182 110.640.560 71.604.713 401.464 15.298.918 27.685.229 3.270.437 7.552.657 
KVYK 64.875.730 41.442.589 175.526.031 21.391.685 18.422.510 35.448.837 10.820.960 1.138.734 
UVYK 68.030.919 384.425.094 73.066.930 5.637.579 12.860.589 0 0 0 
Öz 
Kaynaklar 176.048.133 84.982.014 309.657.637 4.128.946 -9.130.444 336.940 -7.219.336 6.686.069 
Gelir 
toplamı 28.995.894 274.009.598 83.611.434 3.972.391 32.010.666 48.868.648 35.711.560 36.781.125 
Dönem 
K/Z 166.069 -3.572.157 21.831.683 -1.300.435 -41.607 4.636.519 -1.650.619 5.931.207 
ÖK 
Kârlılığı 
(%) 0,1 -4,2 7,1 -31,5 -0,5 1376,1 -22,9 88,7 
Cari Oran 0,43 2,67 0,41 0,02 0,83 0,78 0,30 6,63 
Kaldıraç 
Oranı 0,43 0,83 0,45 0,87 1,41 0,99 3,00 0,15 
Açıklama: KVYK: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, UVYK: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, K/Z: Kâr 
veya Zarar, ÖK: Öz Kaynak 

      Kaynak: Meclis Araştırması Komisyonu, 2011. 

Komisyonumuzca İstanbul’da 2011 Kulüpler Birliği Toplantısı’nda yapılan ankette 
“Kulüplerinin borçlarının artmasının nedenleri sizce nelerdir?”  sorusuna, TFF, Süper Lig ve 2-3. 
Lig takımlarının yetkilileri genel olarak  “Gelir gider dengesinin iyi yönetilmemesi” cevabını 
vermişlerdir (% 37). Birinci Lig’in görüşleri ise dağınık olarak ortaya çıkmıştır. Açıklama olarak 
verilen cevaplarda ise “2. ve 3. liglerde 24 yaş sınırının getirilmesi futbolcu fiyatlarını arttırdı”, 
“Kulüplerin mali ve idari denetim boşluklarının olması”, “Vergi ve sigorta primleri düşürülmeli 
hatta kaldırılmalı” hususları üzerinde durulmuştur. 

“Kulüp borçlanmalarında bir sınır olmalı mıdır?” sorusu karşısında ise hem TFF hem de 
dört ligde yer alan takımların yetkilileri genel olarak gelirle orantılı bir sınır konmasını 
benimsemiş görünmektedirler (% 63,3). Soru için yapılan açıklamalardan bir kısmı “Her yönetim 
kendi süresince ve geliri oranında borçlanmalı,” “TFF ile yapılan çalışmalar sonunda maddi 
yönden denetim getirilmeli.” şeklindedir. 

3.3.1.3. Spor Faaliyetlerinin Vergilendirilmesi 

Kişiler ve kurumlar hukuki yapılarına göre, elde etmiş oldukları gelirler üzerinden gelir 
vergisi veya kurumlar vergisine tabidirler.  

Vergiye tabi gelir unsurları; ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek 
kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlardır.  

Bu unsurlardan elde edilen gelirler sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu 
müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarına ait ise Kurumlar Vergisi 
Kanunu’na göre; komandit, kolektif, adi şirket ortaklarıyla diğer gerçek kişilere ait ise Gelir 
Vergisi Kanunu’na göre vergilendirilirler. Spor kulüpleri, ya anonim şirket ya da dernek 
statüsünde olduğundan elde ettikleri gelirlerin Kurumlar Vergisi Kanunu açısından 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Üyelerinden aidat toplayarak kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere faaliyette 
bulunan dernekler, kurumlar vergisinin konusu dışında kalmaktadır. Ancak amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere gelir getirici faaliyette bulunmaları durumunda, derneklerin bu faaliyetleri 
iktisadi işletme oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu iktisadi işletmeler ile anonim şirket şeklinde 
kurulan spor kulüplerinin faaliyetleri, kurumlar vergisinin konusuna girmektedir. 

Spor kulüplerinin, spor okulu açması, maç bileti satışları, maç yayın hakkının satılması, 
forma, ayakkabı ve diğer malzeme satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj 
işletmeciliği gibi faaliyetleri kulüp bünyesinde iktisadi işletme oluşturan faaliyetlerdir. 

TFF74 ve TMOK75 yetkilileri ile UEFA 1. Asbaşkanı Şenes ERZİK76 tarafından 
Komisyona gönderilen yazılarda ve Kulüpler Birliği ile İstanbul’da yapılan toplantıda birçok kulüp 
yöneticisince; sporcu ve teknik adamlar için uygulanan gelir vergisi stopaj oranı ile maç 
biletlerinden, spor okullarından, lisanslı ürün satışlarından alınan % 18 oranındaki katma değer 
vergisinin (KDV) yüksek olduğu belirtilerek, sporcularla yapılan sözleşmelerde damga vergisinin 
kaldırılması kulüp borçlarının yeniden yapılandırılması kulüplerce alınan tesis, arazi, araç ve 
gereçlerde teşvik uygulaması yapılmasının kulüpleri rahatlatacağı bildirilmiştir. 

Aşağıda spor kulüplerinin vergilendirilmesi ile spor faaliyetlerine, sporculara ve spor 
kulüplerine yönelik olarak uygulanan vergi avantajları açıklanmaktadır. 

1) Spor Kulüplerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu 

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1’inci maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve 
serbest meslek faaliyetleri kapsamında yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile her türlü mal veya 
hizmet ithalatı KDV’nin konusunu oluşturmaktadır. Derneklerin normal faaliyetleri doğrudan 
katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Ancak, derneklere ait veya tabi olan iktisadi 
işletmeler ile anonim şirket statüsünde sportif faaliyetlerde bulunan kuruluşların KDV 
mükellefiyeti bulunmaktadır. 

Spor kulüplerine ait iktisadi işletmelerin, sosyal tesis, lokal, otopark, spor okulları ve 
kursları, spor sahaları, sağlık merkezleri, plaj tesisleri işletmeleri, Spor Toto-Loto ve İddaa isim 
hakkı gelirleri, spor malzemesi ve hediyelik eşya satışı, yayın hakkı gelirleri, maç hasılatları, 
reklam gelirleri gibi teslim ve hizmetleri, KDV’nin konusuna giren işlemlere örnek teşkil 
etmektedir. 

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranlarını belirleme yetkisi ise Bakanlar 
Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu çıkarmış olduğu kararnamelerle KDV oranlarını 
belirlemektedir. Mevcut hâliyle KDV; genel oran % 18, indirimli oranlar ise % 8 ve % 1 olarak 
uygulanmaktadır. 30.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 
Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler % 1; (II) sayılı listede yer alan mal ve 
hizmetler % 8; listelerde yer almayanlar ise % 18 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır. 

Söz konusu Kararname’ye göre; spor kulüplerinin iktisadi işletmelerini de ilgilendiren, 
forma, eşofman, çorap, spor çantaları, sırt çantaları, ayakkabılar gibi tekstil ve konfeksiyon 
ürünlerinin satışı ile otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan 
geceleme hizmetleri; kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, 
pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti 
sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da 
işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin 

                                                            
74 TFF tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 17.01.2011 tarihli ve 1351 sayılı rapor. 
75 TMOK tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 29.12.2010 tarihli ve 848 sayılı rapor. 
76 Erzik, S. Tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderileni 03.02.2011 tarihli rapor. 
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bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere 
isabet eden kısmı hariç) % 8 oranında KDV’ye tabi iken maç bileti, isim hakkı, yayın hakkı, 
reklam gelirleri ve spor okullarında KDV oranı % 18’dir. 

2) Sporcuların Vergilendirilmesi 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesine göre işverene tabi ve belirli bir iş 
yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanıp para ile temsil 
edilebilen menfaatler ücret olarak tanımlanmış; sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan 
ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak kabul edilmiştir. 

5766 sayılı Kanun’un 8’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 72’nci 
madde, sporculara ödenen ücretlerin 31.12.2017 tarihine kadar sadece aşağıda belirtilen oranlarda 
tevkifat yoluyla vergilendirileceğini hükme bağlamıştır. 

a) Lig usulüne tabi spor dallarında; 

1) En üst ligdekiler için % 15, 

2) En üst altı ligdekiler için % 10,  

3) Diğer liglerdekiler için % 5, 

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile millî 
sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5. 

Yapılan tevkifatlar nihai vergilendirme mahiyetindedir. Sporculara transfer ücreti veya 
sair adlarla yapılan ödemeler ayrıca sporcular tarafından beyan edilmeyecek ve başka gelirleri için 
beyanname verilse bile bu gelirler beyannameye dâhil edilmeyecektir. 

Ülkemizde sporcular yukarıdaki şekilde vergilendirilirken, 2011 yılında ücret gelirlerine 
de uygulanacak olan gelir vergisi oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
    Tablo 15. Gelir Vergisi Tarifesi 

9.400 TL’ye kadar  % 15  
23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL fazlası % 20 
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL'nin 23.000 
TL’si için 4.130 TL) fazlası  % 27 

53.000 TL’nin 53.000 TL’si için 12.230 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL’den 
fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL) fazlası % 35 

           Kaynak: GİB, 2011. 
İspanya’da 17.707,20 avroya kadar olan gelir için % 24, 53.407,20 avro ve üzerindeki 

gelir için % 43; İngiltere’de 2.150 sterline kadar olan gelire % 10, 2.150-31.150 sterlin arası 
gelirlere % 22, fazlasına % 40 oranında gelir vergisi uygulanmaktadır.77  
 Görüldüğü gibi ülkemizde sporcular, hem ülkemizdeki diğer ücret gelirlerinden hem de 
diğer ülkelerdeki sporcuların ödediği gelir vergisinden daha düşük oranlarda vergi ödemektedirler. 
Teknik adamlara ödenen ücretlerde ise normal gelir vergisi oranları uygulanmaktadır. 

3) Yapılan Sözleşmelerden Alınan Damga Vergisi  

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesi hükmünce yazılıp imzalanmak 
veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya 

                                                            
77 Komisyonun , 21-27 Ocak 2011 ve 24-30 Ocak 2011 tarihli İngiltere ve İspanya tutanakları ile bu çalışma 
ziyaretlerine ait notlar. 
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belli etmek için ibraz edilebilecek olan, Kanun’a ekli (I) sayılı listede gösterilen belgeler damga 
vergisine tabidir.  

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Kanun’a ekli (I) sayılı listede yer 
almakta olup damga vergisi oranı binde 8,25 olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda spor kulüpleri, 
transferini gerçekleştirdiği sporcularla ve teknik adamlarla yapmış oldukları sözleşmede 
gösterdikleri transfer ücreti üzerinden binde 8,25 oranında damga vergisi ödemek 
durumundadırlar. 

4) Şans Oyunlarından Alınan Veraset ve İntikal Vergisi 

5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşların, 
ikramiye kazananların ikramiye tutarından % 10 oranında veraset ve intikal vergisi keserek, 
kesilen vergileri bir beyanname ile vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. İkramiye tutarının 
2.535 TL’si vergiden istisnadır. 

5) Spor Müsabakalarından Alınan Eğlence Vergisi 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 17’nci maddesine göre belediye sınırları ile 
mücavir alanlar içinde düzenlenen spor müsabakaları, bilet satış tutarından KDV düşüldükten 
sonra kalan tutar üzerinden % 10 oranında eğlence vergisine tabi bulunmaktadır.  

6) Spor Müsabakalarına Dayalı Şans Oyunları Üzerinden Alınan Şans Oyunları 
Vergisi 

5602 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesine göre her türlü şans oyunları faaliyetinden elde 
edilen hasılat, şans oyunları vergisine (ŞOV) tabidir. Spor Loto, Spor Toto, İddaa gibi spor 
müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5 oranında ŞOV alınmaktadır. 

Spor Toto Teşkilatı tarafından şans oyunları hasılatının sadece % 7’sinin kulüplere 
dağıtıldığı, bunların da büyük kısmının profesyonel spor kulüplerine ayrıldığı, amatör kulüplere 
sadece küçük bir kısmının verildiği belirtilmektedir.78 

5602 sayılı Kanun hükümlerine göre şans oyunlarından bir yıl içinde tahsil edilen 100 
TL’nin dağıtımının nasıl yapılacağı aşağıda hesaplanmaktadır.  

100 TL tutarındaki şans oyunları tahsilatı içinde yaklaşık (100 X 18 / 118) = 15,25 TL 
tutarında KDV bulunmaktadır. KDV düşüldükten sonra kalan tutar içinde % 5 oranında ŞOV 
bulunmaktadır. ŞOV tutarı yaklaşık olarak 4,04 TL’dir. [(100 - 15,25) X 5 /105]. 100 TL 
tutarındaki şans oyunları tahsilatı içinde yaklaşık olarak 19,29 TL vergi bulunmaktadır.  

Toplam tahsilattan vergilerin düşülmesiyle elde edilen hasılatın (80,71 TL) en az % 40’ı 
(yaklaşık 32,28 TL); en fazla  % 59’u (47,6 TL) ikramiye olarak dağıtılmakta en fazla % 20’si 
(16,13 TL) yatırım ve işletme gideri olarak ayrılmaktadır. Yatırım ve işletme giderleri, GSGM’ye, 
federasyonlara, spor kulüplerine ve sporculara isim hakkı olarak aktarılan tutarlar ile Spor Toto 
Teşkilatının bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerini kapsamaktadır.  

Hasılattan, dağıtılan ikramiyelerin düşülmesiyle net hasılat (en az 33,11 TL; en fazla 
48,43TL) bulunmaktadır. Net hasılattan yatırım ve işletme giderlerinin düşülmesiyle kalan tutar 
(Yatırım ve işletme giderinin % 20 olması varsayımıyla en az 16,98 TL; en fazla 32,3 TL) kamu 
payı olarak; Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Maliye 
Bakanlığı hesabına yatırılmaktadır. Böylece vergi ve kamu payı toplamı en az 36,27 TL, en fazla 
51,59 TL’ye ulaşmaktadır.  
                                                            
78 Bk. 10/739 esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi. 



- 54 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 733) 
 

5602 sayılı Kanun GSGM’ye, federasyonlara, spor kulüplerine ve sporculara isim hakkı 
olarak aktarılan tutarların da içinde yer aldığı yatırım ve işletme giderinin bir katına kadar 
artırılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki vermektedir.  

7) Spor Faaliyetlerine,  Sporculara ve Spor Kulüplerine Tanınan Vergi 
Ayrıcalıkları 

Sosyal, kültürel, ekonomik vb. amaçlarla ülkemizde değişik kişi, grup, faaliyet, işlem vs. 
için vergisel ayrıcalıklar tanınmış, spor da vergisel ayrıcalıklardan faydalanan faaliyetler arasında 
yer almıştır. 

Meclis Araştırması Komisyonunun yapmış olduğu yurt dışı araştırmalarında, İngiltere ve 
İspanya’da spor kulüplerine ve sporculara herhangi bir vergisel ayrıcalık tanınmadığı 
anlaşılmıştır.79 Ülkemizde sporculara, spor kulüplerine ve spor faaliyetlerine uygulanan başlıca 
vergisel ayrıcalıklara aşağıda yer verilmiştir. 

a) Spor Kulüplerinin İdman ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Kurumlar Vergisi 
Muafiyeti  

GSGM ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş, spor kulüplerinin idman ve spor 
faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan 
anonim şirketler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi 
kapsamında kurumlar vergisinden muaftırlar.  

Transfer ve bonservis gelirleri, saha reklam gelirleri, maç bileti satışları, sporcuların 
formalarına aldıkları reklamlar, maç yayın hakkının satılması faaliyetleri de idman ve spor 
faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir. 

Kulüplerin idman ve spor faaliyetlerinin yanı sıra forma, ayakkabı ve diğer malzeme 
satışı, otopark, benzin istasyonu, restoran, otel, büfe ve plaj işletmeciliği yapması durumunda, 
idman ve spor faaliyetleri dışında kalan bu faaliyetlerin ayrı bir iktisadi işletme olarak kurumlar 
vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

Ülkemizde uygulanan kurumlar vergisi oranı % 20 iken, bu oran İspanya’da % 30, 
İngiltere’de kurum kârının 300.000 sterline kadarı % 19; 300.000-1.500.000 sterlin arası % 32,75; 
1.500.000 sterlinden fazlası % 30 olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde uygulanan 
kurumlar vergisi, bu ülkelere kıyasla daha düşük olup spor ve idman faaliyetleri istisna 
kapsamında olduğundan, spor kulüplerinin önemli bir kurumlar vergisi yükü bulunmamaktadır. 

b) Sponsorluk Harcamalarında Vergi İndirimi 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen Kanunlar uyarınca tespit edilen 
amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre kurumlar vergisi matrahından, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
89’uncu maddesine göre de beyan edilecek gelirden indirilebilecektir. 

c) Sporculara Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası 

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesine göre, yüz 
ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran iş yerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde iki 

                                                            
79 Komisyonun , 21-27 Ocak 2011 ve 24-30 Ocak 2011 tarihli İngiltere ve İspanya tutanakları ile bu çalışma 
ziyaretlerine ait notlar. 
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amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi şartıyla 
amatör sporculara asgari ücretin iki katını aşmayan ödemeler; 29’uncu maddesine göre de, spor 
yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler ile spor yarışmalarını yöneten 
hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden istisnadır. 

d) Emlak Vergisi Muafiyeti 

29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesiyle, 
GSGM’ye tescil edilmiş amatör spor kulüplerine ait binalar, gelir veya kurumlar vergisine tabi 
işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmemeleri şartıyla emlak vergisinden muaf 
tutulmuştur. 

e) Harç İstisnası 

02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 59’uncu maddesine göre, Beden 
Terbiyesi Teşkilatına dâhil derneklerin münhasıran sporla uğraşmak üzere kurulan anonim 
şirketlere sermaye olarak koydukları gayrimenkuller ile bu şirketlere devrettikleri gayrimenkullerle 
ilgili devir ve iktisap işlemleri harçtan istisnadır. 

f) Eğlence Vergisi İstisnası 

26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 19’uncu maddesi 
uyarınca, Spor Toto Teşkilatı tarafından düzenlenen müşterek bahisler eğlence vergisinden 
istisnadır. 

3.3.1.4. Spor Yargısı 
Başlangıçta bir oyun ve serbest zaman değerlendirme aracı olarak ortaya çıkan spor, 

günümüzde ekonomik, siyasi, uluslararası ve hukuki yönden farklı bir nitelik kazanmıştır. Bu 
anlamda spor, çok yönlü etkileri olan toplumsal bir kurum hâline gelmiştir. Sporun hukukla olan 
ilişkisi de diğer toplumsal kurumların hukukla olan ilişkilerinden farklı değildir. Bütün alanlarda 
olduğu gibi sporun da belli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi ve denetlenmesi bir zorunluluktur. 

 Spor, rekabetin geçerli olduğu diğer alanlardan farklı bir özelliğe sahiptir. Çünkü sporda 
rakip olmazsa yarışma da olmaz. Ekonomik rekabette amaç, rakipleri azaltarak veya görevini 
zayıflatarak piyasaya hâkim olmaktır. Diğer rekabetlerde yok olan her rakip kalanları 
sevindirirken; sporda, rakipler müsabakayı ortaklaşa üretmek durumundadır. Bu nedenle Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD), AB'nin spora özgü kurallara müdahale edemeyeceğine ve rekabet 
kurallarını katı şekilde uygulayamayacağına karar vermiştir.  

Spor hukuku; sporcular ile kulüpler, kulüpler ile kulüpler, kulüpler ile federasyonlar veya 
sporun diğer aktörleri arasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne; spor felsefesine uygun, 
hukukun genel ilkeleriyle bağdaşır çözümler bulan bir disiplindir.80  

Dar anlamda spor hukuku; sporcuların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen 
kuralları; spor kuruluşlarının yapısını, faaliyetlerini ve aralarındaki ilişkileri; antrenörler başta 
olmak üzere sportif yaşamı yönetenlerin eylemlerini, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını; spor 
gerçek ve tüzel kişilerinin davranışlarını; sporda fair-play’i; sporda yargı organlarının hukuki 
varlığını düzenleme ve bunların ihtilaflarını usul ve esastan çözümleme kurallarını içerir.81  

Geniş anlamda spor hukuku ise bireyin spor yapma ve sportif faaliyetlere özgürce 
katılma hakkını; sportif faaliyet ve ilişkilerin sosyal güvenlik ve iş hukuku boyutunu; profesyonel 

                                                            
80Genç, 1998. 
81Erkiner, 2002. 
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spor aktörlerinin hak ve ilişki düzenlemesini; sporda şiddet, doping, ceza ve disiplin hukuku 
kapsamına giren eylemler gibi olumsuz davranışların önlenmesini; sporda adalet ve barışın 
sağlanmasına yönelik her türlü önlem ve kurumu; uluslararası spor yarışmalarının yapılabilmesi 
için gerekli kişi, kurum, kuruluş ve devletler düzeyinde kuralları ve bunlar arasındaki ilişkileri 
içerir.82  

Spor hukuku, özel hukukun bir parçası olmasına karşılık; spor olaylarının kendine ait 
özelliğinin özgün problemler olarak hukuk düzeninde yansıması sonucu olarak spor yargısı ortaya 
çıkmıştır.83 Önlerine gelen problemleri, maddi hukuk ve usul hukuku kriterlerine göre çözen 
hakemlik müessesinin spor yargısındaki karşılığı tahkimdir. 

Tahkim müessesesi “ihtiyari tahkim” ve “zorunlu tahkim” olmak üzere iki türlüdür. 
İhtiyari tahkimde taraflar mahkemeye gitme hakları olduğu hâlde, haklarını kullanmayıp bir başka 
hak olan tahkim yoluna giderler. Buna karşılık bazı hâllerde, uyuşmazlığın çözülmesi zorunlu 
olarak hakeme bırakılmışsa buna “zorunlu tahkim” denir. Sporda da, örneğin profesyonel futbolla 
ilgili ihtilafların çözümü de mahkemelerin nezrinde olmayıp zorunlu olarak Tahkim Kurulu 
tarafından çözümlenmektedir. 

 Tahkim Kurulu görevinde bağımsızdır. Bağımsızlık, hâkimlerin bağımsızlığı 
anlamındadır; yani hiçbir kurum veya kişiden emir almaz, çalışmalarını hukukun evrensel 
prensipleri doğrultusunda yapar ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Tahkim üyeleri, 
sorunu, belli bir süre içinde, önceden belirlenmiş usul hukuku prensiplerine göre çözümler. 

 Tarafların tahkime yönelme nedeni, tarafların uyuşmazlıklarını işin uzmanına 
çözdürebilmeleridir. Tahkimde taraflar işin uzmanını, hakem olarak seçme olanağına sahiptirler. 

 Tahkim hakemleri mahkemelere oranla daha çabuk karar verme olanağına sahiptirler.  
Tahkimde ise hakemler seçildikleri davalara bakarlar. Ayrıca spor tahkim mahkemelerinde de 
olduğu gibi uluslararası tahkim bakımından, mahkemelerin tabi olduğu tebligat usulü tahkimde 
uygulanmadığından da süreç kısalmaktadır. 

 Tahkimde görevli hakemlerin yaptığı yargılama kamuya açık değildir. Taraflar kendi 
aralarındaki uyuşmazlığı başkalarının bilmesini istemeyebilir, böylece tahkim taraflara bu avantajı 
sağlar. Tarafların farklı vatandaşlıklara sahip olması hâlinde ise, ulusal mahkemelere karşı 
olabilecek güvensizlik uluslararası tahkim yoluyla giderilmektedir. 

3.3.1.4.1. Uluslararası Tahkim 

 Spor anlaşmazlıklarını çözmek için esnek, hızlı ve düşük maliyetli, uzman otoritelerden 
oluşan tarafsız bir mahkeme kurma fikri, sporla ilgili dolaylı ve dolaysız tartışmaları sonlandırmak 
düşüncesinden hareketle çıkmıştır. Bu düşünceden hareketle Uluslararası Tahkim Mahkemesi 
(CAS), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) model alınarak kurulan, ulusal ve uluslararası spor 
federasyonlarının yasa ve tüzükleriyle uyum içerisinde spor anlaşmazlıklarını çözmeye yönelik, 
uluslararası platformda kabul gören bir spor örgütüdür. Kurulduğu ilk yıllarda idari ve mali olarak 
IOC’nin etkisinde olan CAS, yapılan 1994 reformuyla Spor Tahkimi Uluslararası Konseyini 
(ICAS) kurmuş, kendi üyelerini seçip atayarak ve baktığı davalardan belli bir ücret alarak, idari ve 
mali olarak daha özerk bir statüye kavuşmuştur. CAS’ın getirdiği en önemli katkılar şu şekilde 
sıralanabilir: Spor anlaşmazlıklarının çözümlenmesinde etkili ve hızlı yargılama süreci getirmesi, 
sporcuların haklarını koruyan ve sporcuların yargı mekanizmasına güvenini artıran yapıda olması, 
CAS’taki kurulların sporda uzmanlaşmış kişilerden oluşması, sorunların çözümünde objektif 

                                                            
82 Erkiner, age. 
83 Memiş, P., Bayraktar, K.,  13.01.2011 tarihli Komisyon  tutanakları. 
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olması ve spor alanının inceliklerine hâkim bir şekilde yargı kararlarının oluşmasını 
sağlamasıdır.84  

 Genel olarak CAS’a iki türlü anlaşmazlık gelmektedir. Bunlardan birincisi, tüzel ve özel 
kişiler arasındaki yasal ilişkilerden kaynaklanan; ikincisi ise spor yönetimlerinin (Olimpiyat 
Komitesi, federasyonlar vb.) aldığı kararlar ve bunun neticesinde ortaya çıkan kurum içi sorunlar 
ile sporcuların yasal haklarını ilgilendiren uyuşmazlıklardır. Sözleşmeye bağlı ilişkilerden veya 
haksız fiilden doğan bir uyuşmazlıkta “birinci derecede tahkim usulü” veya “arabuluculuk usulü” 
geçerlidir. Spor teşkilatları veya federasyonlarının organları tarafından alınan kararlardan doğan 
uyuşmazlıklarda ise “temyiz tahkim usulü” geçerlidir.  IOC örneğinde olduğu gibi bazı uluslararası 
spor teşkilatlarının, sporun uygulanması veya geliştirilmesine yönelik herhangi bir girişiminin 
hukuka uygunluğu hakkında, dava dosyasına bağlı olmaksızın, CAS’tan istişari mütalaa istemeleri 
olasıdır. Böyle bir talep karşısında, CAS’ın verdiği mütalaa bir yargı kararı niteliği taşımayıp 
uyulması zorunluluğu bulunmamaktadır. CAS’a yapılan başvuruların ağırlığını doping, takıma 
seçilme ve sözleşme ihtilafları oluşturmaktadır.  

Ulusal yargıların spor teşkilatlanmaları üzerinde hiçbir hâkimiyeti olmadığını iddia 
etmek zordur. Ulusal hukuk sistemi organları kamu düzeni açısından spor teşkilatlanmaları 
üzerinde denetim gerçekleştirmektedir. CAS’ın verdiği kararlar karşısında, karar kesinleştikten 
sonra temyiz başvurusu ile İsviçre Federal Mahkemesine başvuruda bulunulabilmektedir. Ancak 
bu başvuru çok sınırlı sebeplerle yapılabilmektedir ki bunlar; yetkisizlik, bazı temel usul 
kurallarının ihlali (savunma hakkının sınırlanması gibi) ve kamu düzenine aykırı karar verilmesi 
hâlleridir.85  

 Uluslararası spor teşkilatları, faaliyet gösterdikleri ülkelerin mevzuatını da dikkate almak 
durumundadırlar. Genel kural olarak, faaliyet gösterilen ülkenin hukukuna nazaran “spor 
hukuku”nun bağımsızlığı, kamu düzeninin sınırına kadardır. Bunda, sporun her türlü 
yapılanmasının en üst yargı organı olarak kurulan CAS’ın büyük bir etkisi bulunduğunu söylemek 
doğrudur. Zira verilen kararlarla haksızlığa uğradığını düşünen kişi ya da federasyonun, bu karara 
karşı bu düzenlemeyi yapan FIFA olsa bile başvurabileceği bir yargı mercisi oluşmuştur. CAS 
kararlarının spor hukukunda yeknesaklığı sağladığı söylenebilir. CAS bir nevi, ABAD’ın işlevinin 
spor hukuku alanında gerçekleştirilmesidir.86  

3.3.1.4.2. Türkiye’de Tahkim 

 GSGM Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun’un ek 9’uncu maddesiyle oluşturulmuş bir 
mecburi tahkimdir. Özerk federasyonlar, ceza veya disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı 
GSGM bünyesinde oluşturulan Tahkim Kuruluna itiraz edilebilmektedir. 

 Tahkim Kurulu; 

• Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler 
arasındaki ihtilafları, 

• Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular arasındaki sorunları, 

• Kulüplerle kulüpler arasında çıkacak anlaşmazlıkları, 

                                                            
84 Erkiner, 2006. 
85 Erkiner, 2010. 
86 Erkiner, 2010, age. 
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• Federasyonca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu kararlarını ilgililerin 
itirazı üzerine, 

• Genel Müdürlük ile federasyonlar ve federasyonların kendi arasında çıkacak 
ihtilaflar hakkında Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında Genel 
Müdürlük ve özerk federasyon temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan 
komisyon kararlarını itiraz üzerine, 

• Özerk federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine 
aykırı davranışları nedeniyle haklarında yaptırılacak inceleme veya soruşturma 
sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen cezaları 

inceleyerek sonuçlandırır. 

 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun; kararların 
açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri 
dışında Kurul kararları kesindir. Bu kararlara karşı idari mercilere veya yargı yoluna 
başvurulamaz. 

Tahkim Kurulu kararları, federasyon ve ilgililer tarafından derhâl yerine getirilir. 
Kurulun verdiği kararların infazı, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 
38’inci maddesi hükmü uyarınca ilam niteliğindedir.  

 TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5894 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle iki tür 
mecburi tahkim getirilmiştir. Bunlar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kuruludur. 

 1) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; 

 - Kulüpler ile kulüpler, 

 - Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler ve 
müsabaka organizatörleri, 

 - Oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler arasında her türlü 
sözleşmeden doğan veya futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları; taraflarının başvurusu üzerine 
münhasıran yetkili olarak incelemek ve karara bağlamakla görevlidir. Dolayısıyla Kurulun 
görevinin kapsamı, Kanun’da belirtilen taraflar arasındaki sözleşmeden doğan veya sözleşmeden 
kaynaklanmasa dahi futbolla ilgili uyuşmazlıklardır. 

 2)  Tahkim Kurulu; 

- Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu 
temsilcileri, sağlık personelleri ve diğer yetkililer hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilen 
kararları, 
  - Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurullarının kararları, 
  -Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararları, 
  - Etik Kurulu kararları, 
  - Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ve talimatları uyarınca nihai karar verme yetkisine 
sahip diğer kurulların verdikleri hukuki sonuç doğuran kararlar, 
  - Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlar ile ilgili uyuşmazlıkları 

 ilgililerinin başvurusu üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar. 

 Sporcuların, teknik direktörlerin ve antrenörlerin sözleşmelerden kaynaklanan ve 
yabancılık unsuru içeren ihtilaflar, hakkında Tahkim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı, 
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FIFA ve UEFA talimat ve düzenlemeleri doğrultusunda CAS’a başvurulabilir. Kurul kararları, TFF 
tarafından derhâl uygulanır. 

 Aksine düzenleme bulunmayan durumlarda, Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. 
Bununla birlikte Kurul, ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararın 
açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi imkânsız zararlar doğurmasının kuvvetle muhtemel 
bulunması hâllerinde, yargılamanın seyrini dikkate alarak durdurma kararı verebilir. 

3.3.1.4.3. Anayasa Mahkemesinin Tahkime İlişkin Kararları 

GSGM ve TFF Tahkim Kurullarının vermiş olduğu kararların Anayasa Mahkemesine 
taşınması üzerine, Mahkemece Kurul kararlarının yargıya açık olup olmadığı hususunda verilen iki 
karar aşağıda özetlenmiştir: 

1) Anayasa Mahkemesinin, 02.09.2009 tarihli 2006/118 Esas, 2009/107 sayılı kararında; 
Kanun koyucu, taraflara görevli ve yetkili mahkemeye başvurmadan önce aralarındaki 
uyuşmazlığı kısa sürede çözmek üzere idari bir kurula başvurma yükümlülüğünü getirebilir ise de, 
bu kurulun kararlarının kesin olduğunu, Anayasa’nın 36’ncı maddesinde belirtilen hak arama 
özgürlüğüne ve 125’inci maddesinde belirtilen idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı 
denetimine tabi olduğu ilkesine aykırı görüldüğünü belirtmiş ve maddede geçen “kesin” 
sözcüğünün iptaline karar vererek, meydana gelecek hukuksal boşluğun kamu düzenini tehdit ve 
kamu yararını ihlal edici mahiyette olacağı hükmüne de vararak bu iptal kararının, Resmî 
Gazete’de yayımlanmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girmesini uygun görmüştür. 

 2) Anayasa Mahkemesi 06.01.2011 tarihli ve 2010/61 esas, 2011/7 sayılı kararında ise; 
Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlara karşı yargı yoluna başvurulamayacağı belirtilerek, 
tarafların yargı mercileri önünde dava haklarını kullanmalarının engellendiğini; Kanun koyucu, 
taraflara görevli ve yetkili mahkemeye başvurmadan önce aralarındaki uyuşmazlığı kısa sürede 
çözmek üzere Tahkim Kuruluna başvurma yükümlülüğü getirebilir ise de, bu kurulun kesin ve 
nihai kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamaması, Anayasa’nın 36’ncı maddesinde güvence 
altına alınan hak arama özgürlüğü alanına yapılmış açık bir müdahale niteliğinde olup hak arama 
özgürlüğü ile bağdaşmayacağını belirterek 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “… ve bu kararlar 
aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar 
vermiştir. 

Her iki karar birlikte incelendiğinde, Anayasa Mahkemesi, spor hukuku ile 
uyuşmazlıklarda Tahkim Kurulunun verdiği kararların, kişi ve kurumların hak arama özgürlüğü ile 
idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olması gerektiğinden hareketle, 
Kurul kararlarının kesin olmadığına hükmetmiştir. İdarenin bünyesinde oluşturulan Tahkim Kurulu 
kararlarına karşı yargı yolunun açık olması, hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Ancak spor 
yargısının hızlı ve işlevsel olması gerekliliği göz önüne alındığında, Tahkim Kurullarının yapısı 
değiştirilerek spordaki uyuşmazlıkların yargı önüne getirilmesi zorlaştırılabileceği gibi, spor 
faaliyetlerinin yönetilmesine ve Tahkim Kurulunun kararlarına karşı yargı mercilerine 
başvurulamayacağına dair anayasa değişikliği de yapılabilir. Nitekim 17/03/2011 tarihli ve 6214 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Anayasa’nın 
59’uncu maddesinin kenar başlığı “Sporun Geliştirilmesi ve Tahkim” olarak değiştirilerek, aynı 
maddenin sonuna “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin 
kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları 
kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.” hükmü eklenilerek spor 
tahkimi uluslararası mevzuata uygun hâle getirilmiştir.  
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Komisyonca yapılan yurt dışı ziyaretlerinden İspanya ve İngiltere örneklerinde farklı 
yaklaşımların söz konusu olduğu görülmüştür. 

3.3.2. Spor Kulüplerinin Sorunları 
 Spor kulüplerinin birçok sorunu bulunmaktadır. Bu başlık altında spor kulüplerinin; 
hukuki, finansal, şirketleşme ve halka açılma ile yönetime ilişkin sorunlar üzerinde durulacaktır.  

3.3.2.1. Spor Kulüplerinin Hukuki Sorunları 

3.3.2.1.1. Spor Kulüplerinin Dernek Statüsünde Olmalarından 
Kaynaklanan Sorunlar  

Spor kulüplerinin faaliyetlerini 23.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu 
hükümlerine tabi olarak sürdürmeleri, sporun paydaşları tarafından genellikle eleştirilmekte ve bu 
eleştiriler bir yandan özellikle profesyonel spor kulüplerinin şirketleşmesi yönündeki görüşlerle 
desteklenmekte, diğer yandan da Spor Kulüpleri Yasası şeklinde bir yasa hazırlanarak kulüplerin 
özel bir yapıda düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir.87 

 Spor kulüplerinin idari, mali ve hukuki olarak kurumsallaşmış bir yapıya kavuşması 
açısından Dernekler Kanunu’nun yetersiz kaldığı görüşleri her geçen gün daha fazla taraftar 
bulmaktadır. 

 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi verilerine göre; ülkemizde faal 86.311 dernek 
bulunmakta olup, dernek isimleri içinde “spor” ibaresi olan 9.807, “gençlik” ibaresi olan 444, 
“gençlik ve spor” ibaresi bulunan 2.318 olmak üzere toplam 12.569 dernek ve bunlara bağlı 
toplam 148 şube bulunmaktadır. Bunlardan 10.973’ünden fazlası, Dernekler Kanunu’nun 14’üncü 
maddesinde belirtilen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri 
Yönetmeliği”nin 28’inci maddesi uyarınca tescil edilmiş durumdadır. Söz konusu derneklerden 
4.554’ünün (% 36,2) futbol takımı bulunmakta olup diğer branşlarda da takımı bulunan dernek 
sayısı 5.569’dur. Bakanlar Kurulu Kararı ile bugüne kadar 14 spor kulübüne “Kamu Yararına 
Çalışan Dernek” statüsü verilmiştir. 

 Dernek statüsündeki spor kulüpleri, hem İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından 
5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde hem de  “Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğ”nin 22’nci maddesine göre GSGM 
tarafından denetlenmektedir.  

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesinin verilerine göre spor kulübü derneklerin denetim 
rakamları yıllar itibarıyla aşağıdaki tablodaki gibidir; 

 

 

 

 

                                                            
87 Baykan, M., 14.12.2010  tarihli Komisyon tutanakları. 
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           Tablo 16. Spor Derneklerinin Denetimi  
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Toplam 
Spor 
Dernekleri  

188 373 478 547 619 469 2.674 

Gençlik 
Dernekleri 

2 5 15 12 15 15 64 

Gençlik ve 
Spor 
Dernekleri 

24 46 88 129 145 94 526 

Toplam 214 424 581 688 779 578 3.264 

 Kaynak: İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi, 2011. 

Tabloda da görülebileceği gibi son 6 yıl rakamları toplandığında bile toplam 12.569 
derneğin yalnızca % 25,9’una tekabül eden 3.264’ü denetlenebilmiştir. İçişleri Bakanlığı Dernekler 
Dairesi Başkanlığının genel görüşü, spor kulüplerinin etkin denetiminin GSGM tarafından 
yapılması gerektiği şeklindedir.   

Aynı daire, spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkarılarak Türk Medeni Kanunu’nda 
da yer almayan kendine özgü bir statüde düzenlenmesinin, yeni ama sorunlu bir yapı oluşturma 
riskine, Komisyona gönderdiği raporda değinmektedir. Keza şu anda TBMM’ye sunulmuş 
durumda bulunan Spor Kulüpleri Yasa Tasarısı’nın, derneklerden çok farklı olmayan bir yapıyı 
öngördüğü görüşü de savunulmaktadır.  

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından spor kulüpleri denetimleri sonunda tespit 
edilen temel eksiklik ve aksaklıkların şunlar olduğu görülmektedir: 

• Spor kulüplerinin kurumsallaşması zayıf olup oldukça sık yönetim değişikliği 
olmaktadır. 

•  Ekonomik açıdan sürekli gelir kaynakları bulunmamakta olup, ekonomik 
bağımsızlık elde edememişlerdir. 

• Ağır vergi ve sigorta primi yükünden devamlı şikâyet etmektedirler. 

• Tesisleşme ve ekipman açısından oldukça zayıf durumdadırlar. 

• Benzer isim ve amaçla pek çok kulüp kurulup kötüye kullanılabilmektedir. 

• Spor kulüpleri, derneklerin tutmakla yükümlü olduğu defterleri ya hiç 
bulundurmamakta ya da defteri bulundurup içeriğini doldurmamaktadırlar. 

 Gelir ve giderlere ilişkin gerekli dokümantasyon işlemlerinde eksiklikler tespit 
edilmektedir. Bu durum gelirlerde, yetki belgeleri, alındı belgeleri, banka kayıtlarında mevzuata 
aykırılıklar; giderlerde de harcama belgesi, gider pusulası, gider makbuzu gibi tevsik edici belge 
zorunluluğuna uyulmaması şeklinde kendini göstermektedir. Kayıtlar için süre, şekil, prosedür ve 
envanter uygulamalarında aykırılıklar da buna ilave edilebilir. Bu çerçevede giderlerde belgesiz 
harcama,  eksik ve usulüne uygun olmayan belgelendirme, doğrudan kendisinin ve başkasının 
menfaatine sarf;  gelirlerde ise doğrudan ya da dolaylı olarak para veya para gibi kıymetli evrakın 
ya da malın kendisi veya başkasının menfaatine olacak şekilde ele geçirilmesi en çok görülen 
uygulamalardır.  
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 -İdari açıdan verilmesi gereken bildirim ve beyannameler genellikle verilmemektedir. 
Genel kurul, sonuç ile organlarda ve tüzükte değişiklik bildirimi, yerleşim yeri değişiklik bildirimi, 
yıllık faaliyet ve mali bilgilerin bildirim eksikliği ya da bildirimin öngörülen şekle uygun 
olmaması, eksik veya hatalı bildirim en çok tespit edilen eksiklikler arasında yer almaktadır. 

 -Kurumsal üyelik ve katkı mekanizmaları geliştirilememiştir. 

 -Kamuoyunda bu derneklere karşı kırılamayan olumsuz bir algılama bulunmaktadır. 

 -Başkan adaylarının çok olduğu, bu konuda çekişme bulunduğu, buna bağlı olarak 
kulüplerde en çok karşılaşılan sorunun üyelik kayıtlarına yapılan itirazlar olduğu belirtilmektedir. 
Üyelikten ihraç işlemleri ile olağan ve olağanüstü toplantı süreci, bu husustan etkilenen önemli 
ayrıntılar olarak göze çarpmaktadır. 

 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, özellikle borçlanma kaynaklı 
ekonomik darboğaza düşülmemesi için UEFA kriterlerinde olduğu gibi; borçlanma usullerinin 
belirlenmesi, belli miktarı aşan borçlanma yasağı, yönetim kurulunun görev süresini aşan 
borçlanma yapamaması ve belirli miktarı ve süreyi aşan borçlanmalarda dernek genel kurul kararı 
zorunluluğunun getirilmesinin sorunun çözümüne önemli katkı sağlayacağı görüşündedir.88  

 Dernekler Kanunu’nun 27’nci maddesinde kamu yararına çalışan derneklerin en geç 2 
yılda bir denetleneceği belirtilmişken diğer derneklerin denetim sıklığıyla ilgili bir süre 
bulunmamaktadır. En geç 2 yılda bir denetlenmesi mecbur olan, kamu yararına çalışan statüde spor 
kulübü vasfındaki dernek sayısının 14 olduğu düşünülürse diğerleri ile ilgili olarak denetim 
elemanı yetersizliğinden dolayı uzun süre denetlenememe riski ve uygun olmayan uygulamaların 
“gelenekselleşmesi” riski bulunmaktadır. Bütün bunlara bir de denetimler sırasında dernek 
statüsündeki spor kulüplerine eğitici ve yol gösterici bir rehberlik yapılması gerektiğini de 
eklemek gerekmektedir.  

Araştırma Komisyonunun 15 Ocak 2011 tarihinde Kulüpler Birliği Toplantısı’nda 
yapılan ankette, “Spor kulüplerinin, Dernekler Kanunu’na göre faaliyet göstermesini uygun 
buluyor musunuz?” sorusuna TFF ve kulüp yetkilerinin verdikleri cevaplara bakıldığında, ankete 
katılanların % 61,6’sı “Hayır” derken % 26’sı “Evet” cevabı vermiştir.  

Spor kulüplerinin dernek statüsünde olmaları nedeniyle, şirketlere tanınan prim ve vergi 
teşviklerinden yararlanamaması hususu İstanbul’da TFF ve Kulüpler Birliği ile yapılan toplantıda 
dile getirilen konulardan biri olmuştur. Ancak Hazine Müsteşarlığı tarafından devlet desteği 
uygulamalarında yapılan yatırımlara destek verilmesi şartları incelendiğinde, yatırımcının statüsü 
değil, yapmış olduğu eylemin yatırım niteliğinde olması gerekmektedir.  

Spor kulüplerinin hukuki statüsünün ne olacağından ziyade, bu kulüplerin 
kurumsallaşmasının; iş ve işlemlerinin idari, mali, sportif ve hukuki denetimlerinin etkin bir 
şekilde yapılmasının ve buna dair mekanizmaların kurularak işletilmesinin daha önemli olduğu 
düşünülmektedir.  

3.3.2.1.2. Yerel Yönetim Mevzuatından Kaynaklanan Sorunlar 
Mahalli ve müşterek hizmetleri yürütmek üzere yapılanmış olan mahalli idareler, 

ülkemizde il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, köyler ve bunların kendi 
aralarında kurmuş oldukları birliklerden oluşmaktadır.89 Spor, yapısı gereği mahalli ve müşterek 

                                                            
88 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 
19.01.2011 tarihli ve 251 sayılı rapor. 
89 Ayyıldız, E., Elvan, S., 03.02.2011 tarihli Komisyon  tutanakları. 
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bir hizmet alanıdır ve mevzuatımızda da mahalli idarelerin spor ile ilgili görev ve sorumlulukları 
bulunmaktadır. 

1) İl Özel İdareleri 

04.03.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun, il özel idaresinin görev ve 
sorumluluklarını düzenleyen 6’ncı maddesinde; il özel idaresinin mahalli ve müşterek nitelikte 
olmak kaydıyla gençlik ve spor hizmetlerini yapmakla görevli ve yetkili olduğu belirtilmektedir.  

 Aynı maddeye 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanun’un 85’inci maddesi ile eklenen 
fıkrada, bakanlıklar ve diğer merkezî idare kuruluşlarının gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin 
yatırımları ile bakanlıklar ve diğer merkezî idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer 
yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak 
suretiyle gerçekleştirebilecekleri düzenlenmiştir. 

Bu hüküm, Kamu Yönetimi Temel Kanunu’na paralel ve onu tamamlayacak şekilde 
konulmuş bir hüküm olmakla beraber, Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nun yürürlüğe girememesi 
nedeniyle uygulanmamaktadır.  

5302 sayılı Kanun’un “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlığını taşıyan 64’üncü maddesine 
göre, il özel idareleri, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve 
sorumluluk alanlarına giren konularda dernekler ile ortak hizmet projeleri 
gerçekleştirebilmektedirler. Bu madde kapsamında il özel idarelerinin, mahalli ve müşterek 
nitelikte olmak kaydıyla gençlik ve spor hizmetlerini yapmakla görevli ve yetkili olduğu 
düşünüldüğünde, dernek statüsünde olan spor kulüpleri ile de ortak hizmet projeleri 
gerçekleştirebileceklerdir.  

İl özel idaresinin, hizmetlere gönüllü katılımı düzenleyen 65’inci maddesiyle, spor 
hizmetlerinin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak; hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 
verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayacağı 
düzenlenmiştir. Ancak bu hüküm, uygulaması yaygın olmayan bir madde olarak kalmıştır. 

2) Büyükşehir Belediyeleri 

13.07.2005 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7’nci maddesinde; 
büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında büyükşehrin bütünlüğüne hizmet 
eden spor yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek görevi yanında; gerektiğinde 
amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında 
spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında üstün başarı gösteren veya 
derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek sayılmaktadır. 

Aynı maddede, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri arasında, spor 
yerleri ile parkları yapmak görevi sayılmıştır. 

Bu maddedeki ibarelerin “büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden spor yerleri yapmak, 
yaptırmak, işletmek veya işlettirmek” ve “gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek 
ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve 
yurt dışı müsabakalarında üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi 
kararıyla ödül vermek” şeklinde düzenlenmiş olması yani “büyükşehrin bütünlüğüne hizmet 
eden”, “gerektiğinde” şeklinde ibarelerin yer almış olması özellikle büyükşehir belediyelerinin 
harcamaları sırasında sıkıntıyla karşı karşıya kalmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle mezkûr 
ifadelerin yorumlamaya mahal bırakmayacak şekilde düzenlenmesi, bu sorunların çözülmesi 
açısından önem taşımaktadır. 
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5216 sayılı Kanun’un “Büyükşehir Belediye Başkanı” başlıklı 17’nci maddesinde ise 
büyükşehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarının görevlerinin 
devamı süresince profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamayacakları ve yönetiminde 
bulunamayacakları hususu düzenlenmiştir. 

Aynı Kanun’un belediyeler arası hizmet ilişkilerini ve koordinasyonu düzenleyen 27’nci 
maddesine göre sporu da içine alacak şekilde, büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında 
hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi 
tarafından sağlanmaktadır. Aynı maddeye göre yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde, spor 
tesislerinin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında 
dağılımına ilişkin esaslar, büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenmektedir. 

3) Belediyeler  

13.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyenin görev ve 
sorumluluklarını düzenleyen 14’üncü maddesinde; belediyelerin, mahalli müşterek nitelikte olmak 
şartıyla, gençlik ve spor hizmetlerini yapacağı veya yaptıracağı hükme bağlanmıştır. Yine aynı 
maddeye göre belediyeler gerektiğinde, öğrencilere ve amatör spor kulüplerine malzeme verip 
gerekli desteği sağlayabilmekte, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemekte, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarında üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla 
ödül verebilmektedir.  

Bahsi geçen maddedeki ibarelerin “Gençlik ve spor hizmetlerini yapar, yaptırır” ve  
“Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her 
türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında üstün başarı 
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” şeklinde 
düzenlenmiş olması yani “Gerekli desteği sağlar.” “gerektiğinde”, “ödül verebilir” şeklinde 
ibarelerin yer almış olması özellikle belediyelerin harcamaları sırasında sıkıntıya neden olabilecek 
yorumlara yol açabilmektedir. Bu nedenle bu ifadelerin daha açık şekilde düzenlenmesi, bu 
sorunların çözülmesi açısından önem taşımaktadır. 

Bu durum bazen yargı kararları ile açıklığa kavuşturulabilmektedir. Örneğin bir 
belediyenin dernek statüsünde olan bir spor kulübüne nakdî yardımda bulunması sonucu belediye 
başkanı, belediye encümen üyeleri ve bazı belediye görevlileri hakkında yapılan ön inceleme 
sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izni, Danıştay Birinci Dairesinin 
K.2009/439, E.2009/238 sayılı ve 10.03.2009 tarihli kararında; “Belediyelerin amatör spor 
kulüplerine malzeme desteği şeklinde yardımda bulunabilecekleri, ancak Belediye Kanunu’nda 
açıkça belirtilmemesi nedeniyle nakdî yardım yapamayacakları.” gerekçesiyle onaylanmıştır. 

5393 sayılı Kanun’un belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18’inci 
maddesinde ise spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi; bu çerçevede arsa, bina 
ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar verme görev ve yetkisi 
belediye meclisine verilmektedir. 

Yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 17’nci maddesine paralel bir şekilde 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 37’nci maddesi de belediye başkanlarının, görevinin devamı 
süresince profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamayacağını ve yönetiminde 
bulunamayacağını düzenlemektedir. 

5393 sayılı Kanun’un, belediye hizmetlerine gönüllü katılımı düzenleyen 77’nci 
maddesine göre de belediye, spor hizmetlerinin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı 
sağlamak; hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin 
katılımına yönelik programlar uygulamak ile görevlendirilmiştir. 



- 65 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 733) 
 

Gönüllü katılımı düzenleyen 77’nci madde de, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 
65’inci maddesinde olduğu gibi yaygın uygulanamamaktadır. 

4) Köyler 

07.04.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu’nda spor ile ilgili bir hüküm 
bulunmamaktadır. Ancak 11.06.2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 
18’inci maddesine göre ilçelerde sporu da içerecek şekilde köylere ait hizmetlerin yürütülmesine 
yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak üzere tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan 
köylere hizmet götürme birliği kurulabileceği öngörülmekte ve il özel idareleri ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının köye yönelik hizmetlerine ilişkin yapım, bakım ve onarım işlerini, 
aralarında yapacakları anlaşmaya göre, köylere hizmet götürme birlikleri aracılığıyla 
gerçekleştirebileceği hükme bağlanmaktadır. 

5355 sayılı Kanun’a göre il özel idareleri, belediyeler ve köylerden oluşan mahalli 
idareler spor da dâhil olmak üzere yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte 
görmek üzere kendi aralarında birlik kurabilmektedirler. 

Sporun tabana yayılmasını ve herkesin spor yapmasını sağlamak üzere köyü önemli bir 
ölçek olarak ele almak faydalı olacaktır. Bu açıdan bakarak belli büyüklükteki köylerde “Köy Spor 
Kulüpleri” kurulmasını önerenler bulunmaktadır.90  

5) Yerel Yönetim Mevzuatından Kaynaklanan Sorunların Genel Değerlendirmesi 

Ülkemizde yerel yönetimler ve yerel yöneticiler, özellikle gelir-gider dengesizliği 
yaşayan spor kulüpleri başta olmak üzere yardım istekleri ile sıkça karşılaşmaktadırlar. Yerel 
yönetim ile ilgili yasalarda, yukarıda belirtilen çerçeve dışında ya da bu çerçeveyi zorlayarak 
kendilerine yardım yapılması beklentisi içine girmektedirler. Yerel yönetimlerin; şirket, imar, ihale 
vb. uygulamaları yanında belediye şirketleri ve onların uygulamaları üzerinden dolaylı olarak spor 
kulüplerine kaynak sağlayıcı bir yaklaşım sergilemesi beklenmektedir. Yerel yöneticiler bir yandan 
yerel spora ve kulüplere destek vermeyen yönetici olarak algılanmakta, diğer yandan da mevzuat 
çerçevesinin dışına çıkmak istememektedir. Spor kulüplerinin ve kulüp yöneticilerinin bu yöndeki 
istekleri, yerel yöneticiler üzerinde devamlı baskı unsuru olarak kullanılabilmektedir. 

Büyükşehir belediye başkanı ve belediye başkanlarının, profesyonel spor kulüplerinin 
başkanı ve yöneticisi olma yasağı yine dolaylı yollardan aşılmak istenmekte, özellikle gelir gider 
dengesinin yeniden kurulması ve kulüp devamlılığının sağlanması açısından belediye başkan 
yardımcıları ya da belediye başkanına yakın kişilerin kulüp başkanı olması beklenmektedir.  

Mahalli idareler, 24.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu kapsamında bulunduklarından, spor kulüplerine yapacakları yardımlarla ilgili olarak 
Kanun’un “Bütçelerden Yardım Yapılması” başlıklı 29’uncu maddesine riayet etmek 
durumundadırlar. Bu maddeye göre, gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu 
kaynağı kullandırılamamakta, yardımda bulunulamamakta veya menfaat sağlanamamaktadır. 
Ancak,  bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, 
kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilmektedir. Bu yardımların 
yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve 
usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan 17.07.2006 tarihli 
Yönetmelik’le düzenlenmiştir.  

Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim 
Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik 

                                                            
90 Üçışık, 1999, s.139. 
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çerçevesinde mahalli idare bütçelerinden spor kulüplerine yardım yapılabilmesi için Yönetmelik’in 
5’inci maddesi uyarınca; 

• Mahalli idare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması, yardımlarda kamu 
yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm sağlaması 
ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,  

• Spor kulübünün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet 
göstermesi, spor kulübü ile yardım yapacak mahalli idare arasında protokol yapılması,  

• Spor kulübünün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 
İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması, spor kulübünün, Anayasa 
ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,  

• Spor kulübünün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı 
amacının bulunmaması 

 gerekmektedir.  

Söz konusu yönetmelik, spor kulüplerine yapılacak bu yardımların izleme ve 
denetlenmesiyle ilgili detaylar yanında, yapılan yardımların kamuoyuna açıklanması 
zorunluluğunu da düzenlemiştir. 

Mahalli idarelerin sporculara verebildikleri ödüllere ilişkin detayları düzenleyen bir 
mevzuat bulunmadığından, bu konu da önemli bir sıkıntı yaratmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, mahalli idarelerin spor kulüpleri ile ilişkilerine yön 
vermek üzere iki önemli görüş yayımlamıştır. 06.03.2007 tarihli ve 2772 sayılı görüşte; 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanunu’nun “İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesine 
göre sporla ilgili görev ve yetkileri kullanmada öncelik belirlemenin önem taşıdığından, bununla 
ilgili ölçütler ilgili maddenin 6’ncı fıkrasında; “Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il 
özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate 
alınarak belirlenir.” şeklinde düzenlendiğinden il özel idareleri tarafından amatör spor kulüplerine 
nakdî yardım yapılabileceği belirtilmektedir. 

 İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 09.06.2010 tarihli ve 8762 sayılı görüşünde ise; 
5018 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak, 5072 sayılı Kanun kapsamında olmayan derneklere kamu yararı gözetilerek ve 
bütçelerine gerekli ödeneği koymaları şartıyla nakdî yardım yapabilecekleri değerlendirilmiştir. 

Yerinde inceleme ve araştırma yapılan İspanya’da, özerk ve yerel yönetimlerin de spor 
ve sporda şiddet hususlarında ortak ve özel yetkileri bulunmaktadır. Bu alanda yasama yetkisi ile 
genel gözetim ve koordinasyon yetkisi merkezî idarenindir. Sporla ilgili diğer yetkiler ise otonom 
yerel idarelere bırakılmıştır. Spor güvenliği ve spor ile ilgili sağlık yetkileri de temel olarak 
merkezî hükûmettedir. Bu sistem 1985 Avrupa Konseyi kararları esas alınarak oluşturulmuştur. 
Sporda Şiddete, Irkçılığa, Yabancı Düşmanlığına ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Kanun hazırlanmıştır. 
Bu Kanun’da temel olarak; konu ile ilgili hususların koordinasyonu yanında kulüpler, belediye, 
yerel yönetimler, taraftarlar, lig ve kulüp yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları paylaşması esas 
alınmaktadır. Her özerk bölge, spor yönetiminin odak noktasıdır ve özerk bölgelerde Turizm, 
Ticaret ve Spor Bakanlığı bulunmaktadır. Burada sporla ilgili olarak sporda eğitim ve spor sağlığı 
birimleri vardır. Buna paralel olarak her özerk bölgenin futbol vb. branşları için yerel 
federasyonları ve yerel ligleri de bulunmaktadır. 

İspanya’da her özerk bölgede sporda şiddete karşı komisyonlar bulunmaktadır. Bu 
komisyonlarda sivil savunma, belediye, polis, merkezî hükûmet temsilcisi, yabancı maçlarda 
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elçilik görevlisi, misafir takımın ulaşım temsilcisi, gerek olursa kulüp temsilcileri yer almaktadır. 
Komisyon, maçın riskini ve alınacak önlemleri belirlemektedir. Komisyonun ceza verme yetkisi 
bulunmamakta, cezalar Madrid’de bulunan komisyon tarafından verilmektedir. 

Spor karşılaşmalarında merkezî asayiş polisi, belediye polisi, trafik polisi ve sivil 
savunma beraber çalışmaktadır. Güvenlik kameraları spor sahasının 1 km etrafından başlayacak 
şekilde görüntü alabilmektedir. 

  Belediyeler ve yerel yönetimler spor kulüplerine malzeme ve nakit yardım 
yapabilmektedirler.91  

İngiltere'de ise güvenlik uygulamaları yerel yönetimlerin sorumluluğuna verilmiştir. Spor 
alanlarının “güvenlik belgesi” almaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu belgeler, maç bazında 
belirlenmekte olup salon/alanlara göre değişmektedir. Söz konusu belgeyi, o yerin yerel idaresi 
vermektedir. Ayrıca yerel idarenin güvenlik alanında bir danışman grubu bulundurması 
gerekmektedir.92 

Kulüpler Birliği Toplantısı’nda yapılan ankette, “Yerel yönetimler ile spor kulüplerinin 
ilişkileri konusunda aşağıdakilerden hangisine/hangilerine katılırsınız?” sorusuna, TFF yetkilileri 
ve dört lig takımının yetkilileri genel olarak, yerel yönetimlerin kulüplere destek olmadıkları 
cevabını vermişlerdir. Kulüp yöneticileri, yerel yönetimlerin destek vermemesini 
anlayamadıklarını belirtmişlerdir. Sorulan sorudaki “Yerel yönetimler profesyonel spor 
branşlarıyla kesinlikle ilgilenmemeli,” maddesine katılmadıklarını % 64,4 oranında belirtmişlerdir. 
“Amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmalılar.” maddesine katılmadıklarını. % 54,8 oranında, 
“Kulüplere yeterince destek olmaktadırlar.” maddesine katılmadıklarını % 86,3 oranında, 
“Kulüplere destekte sıkıntı yaşamaktadırlar.” maddesine ise katılmadıklarını % 53,4 oranında 
belirtmişlerdir.   

3.3.2.2. Spor Kulüplerinin Finansal Sorunları 
Kulüplerin, gelirlerinin artmasına karşın giderlerinin daha fazla artması, özel kuruluşlara 

olduğu kadar kamu kuruluşlarına olan borçlarını buna bağlı olarak kayıt dışı faaliyetlerini de 
artırmaktadır. Diğer taraftan, kulüplerin birikmiş kamu borçlarından müteselsil sorumlu olmaları, 
yöneticiler açısından rahatsızlık oluşturmaktadır. 

3.3.2.2.1. Birikmiş Vergi ve Sigorta Prim Borçları 

Spor kulüplerinin vergi ve sigorta prim borçları sürekli artış göstermiş, zor durumda 
kalan93 kulüplerin borçlarının tahsil edilebilmesi amacıyla diğer mükelleflerden ayrı olarak değişik 
zamanlarda borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik kanunlar çıkarılmıştır.  

Spor kulüplerinin vergi borçları 5228 sayılı Kanun’la 16.07.2004 tarihinde 5 yıl süreyle, 
hem vergi hem de sigorta prim borçları 5766 sayılı Kanun’la 04.06.2010 tarihinde 10 yıl süreyle 
tecil edilmiştir.  

                                                            
91 Komisyonun  24-30.01.2011 tarihli İspanya tutanakları ve bu çalışma ziyaretine ait notlar. 
92Komisyonun  21-27.01.2011 tarihli İngiltere tutanakları ve bu çalışma ziyaretine ait notlar. 
93 Bk. 10/80 ve 10/737 esas numaralı Meclis Araştırması Önergeleri. 
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Tablo 17. Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Sonuçları 

  

5228 Sayılı Kanun 
Kapsamında 
Yapılandırılan 
Borçlar (TL) 

5766 Sayılı Kanun 
Kapsamında 
Yapılandırılan 
Borçlar (TL) 

Yapılandırma Öncesi Vergi Borcu Toplamı 84.540.104 155.670.527 
Yapılandırılan Borç 22.907.513 99.100.286 
Yapılandırma Oranı % 27 64 
Yapılandırma Tahsilat Tutarı (Tecil Faizi Dâhil) 25.408.003 22.311.101 
Yapılandırmada Tahsil Edilemeyen Tutar 2.656 1.494.993 
Yapılandırılan Borçların Tahsilât Oranı  (%)  100 98 
     Kaynak: GİB, 2011. 

Vergi borçları 2004 ve 2010 yıllarında yürürlükte bulunan tecil faizinin 1/6’sı alınmak 
suretiyle yeniden yapılandırılmış olmasına rağmen; 5228 sayılı Kanun kapsamında yeniden 
yapılandırılan vergi borcu oranı % 27 iken, 5766 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan 
vergi borcu % 64 olmuştur. GİB verilerine göre 07.02.2011 tarihi itibarıyla spor kulüplerinin 
vadesi geçtiği hâlde ödenmemiş 274.986.563 TL vergi borcu bulunmaktadır.94 

Sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak çıkarılan 
5458, 5510, ve 5766 sayılı Kanunlardan spor kulüplerinin yararlanma tutarlarını gösteren tablodan 
da anlaşılacağı gibi, spor kulüpleri kanunen kendilerine tanınan imkânlardan yeterince 
faydalanmamış olup yeniden yapılandırma oranı çok düşük kalmıştır. 2010 yılı sonunda ise spor 
kulüplerinin borç aslı ve gecikme zammı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna toplam 75.058.496 
TL borcu bulunmaktadır.95 

Tablo 18. Spor Kulüplerinin Sigorta Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Sonuçları 

  

5458 Sayılı 
Kanun’a Göre

5510 Sayılı 
Kanun’un Geçici 
24’üncü 
Maddesine Göre 

5510 Sayılı 
Kanun’un Geçici 
25’inci Maddesine 
Göre 

5766 Sayılı 
Kanun’un 
Geçici 2’nci 
Maddesine Göre 

Yapılandırma Öncesi 
Toplam Borç 19.093.664 4.361.484 287.205 51.718.503 

Yapılandırılan Borç 14.697.692 3.337.851 146.931 38.676.102 
Yapılandırma Tahsilat 
Tutarı 7.098.166 654.273 97.384 3.352.405 
Yapılandırmada Tahsil 
Edilemeyen Tutar 7.599.525 2.683.579 49.547 35.323.697 

Tahsilat Oranı (%) 48,29 19,60 66,27 8,66 
   Kaynak: SGK, 2011. 

Nihayetinde vadesinde ödenmeyen idari para cezası, sigorta primi, vergiler ve diğer 
amme alacaklarını ceza, gecikme zammı ve gecikme faizini affetmek suretiyle yeniden 
yapılandırarak iki aylık vadelerle 18 taksitte ödeme imkânı getiren Bazı Alacakların Yeniden 

                                                            
94 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 
07.02.2011 tarihli ve 11514 sayılı yazı. 
95 SGK tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 10.01.2011 tarihli ve 455836 sayılı yazı. 
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Yapılandırılmasına İlişkin 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun’da spor kulüpleriyle ilgili özel 
bir düzenleme yapılarak, spor kulüplerin bu tür borçlarını 42 taksitte ödeme imkânı getirilmiştir. 

3.3.2.2.2. Spor Faaliyetlerinde Kayıt Dışılık Sorunu 
Ülkemizin en önemli sorunlarının başında, kayıt dışı ekonominin büyük boyutlara 

ulaşmış olması gelmektedir. Kayıt dışı ekonomiyi ölçmeye yönelik çalışmalarda kayıtlı ve kayıt 
dışı ekonominin birbiriyle iç içe geçmesi nedeniyle kesin sonuçlar verecek yöntemler 
kullanılamamakta; vergi yaklaşımı, işlem hacmi, istihdam yaklaşımı, karma yöntem gibi çeşitli 
tahmin metotlarından faydalanılmaktadır. 

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü belirleyebilmek için farklı yıllarda 
yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda kayıt dışı ekonominin GSMH’ye oranının % 2 ila % 70 
arasında olduğu tahmin edilmektedir.96 

Kurumlar vergisinden muaf oldukları için, spor kulüplerinin kurumlar vergisi açısından 
bir vergi kayıp ve kaçağının olması söz konusu değildir. Ancak,  spor kulüplerinin stopaja tabi 
ödemeleri varsa stopaj sorumlulukları, KDV’den istisna edilmeyen işlemlerinden dolayı KDV 
mükellefiyetleri ve yapmış oldukları sözleşmeler nedeniyle damga vergisi mükellefiyetleri 
bulunmaktadır. 

2009 ve 2010 yıllarında Turkcell Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig’inde mücadele eden 19 
spor kulübünün incelenmesi sonucunda; yurt dışından hizmet veren menajerlik firmalarına yapılan 
ödemelerden, KDV ve kurumlar vergisi tevkifatı, sporcu ve teknik adamlara yapılan bir kısım 
ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmadığı; sporcu transferlerinde önceki kulüpler ve 
menajerlerle yapılan sözleşmelerde bir kısım damga vergisinin beyan edilmediği tespit edilmiştir.97  

İncelemeler sonucunda ortaya çıkan; gerek eksik beyan edilen gerekse hiç beyan 
edilmeyen matrah farkı tutarları tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 19. Spor Kulüplerinde Kayıt Dışı Faaliyetler 

  (I) (II)  (III) 
Vergi Türü Bildirilen Matrah Matrah Farkı Kayıt Dışı Faaliyet 

Oranı (II/I)x100 

KDV 10.306.744 114.074.197 1.107 
Gelir Stopaj Vergisi 468.056.799 851.090.616 182 
Damga Vergisi 372.055.474 1.020.584.902 274 
TOPLAM 850.419.017 1.985.749.715 234 
 Kaynak: GİB, 2011.  

Tabloda görüldüğü gibi Turkcell Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig’inde mücadele eden 
spor kulüplerinde kayıt dışı faaliyetlerin kayıtlı faaliyetlere oranı % 234’e ulaşmaktadır.  

 
 
 

                                                            
96 Resmî Gazete, 05.02.2009- 27132, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008– 2010, 
 s.7-8. 
97 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 
05.01.2011 tarihli ve 814 sayılı yazı. 
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3.3.2.2.3. Spor Kulübü Yöneticilerinin Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve 
Vergi Borçlarından Sorumlu Olmaları  

Tüzel kişiler, üçüncü kişilere olan borçlarına karşı sadece mal varlıklarıyla sorumlu 
olmalarına rağmen; gerek VUK 10’uncu maddesi gerekse 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35’inci 
maddesiyle amme alacaklarına olan borçlarından kanuni temsilcilerin de sorumlu olacağı hükme 
bağlanmıştır.  

Dernekler Kanunu’ndaki hükümlerden, derneklerin ve spor kulüplerinin kanuni 
temsilcilerinin yöneticiler olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle kulüplerin vergi ve sigorta 
borçlarından dolayı, yöneticileri de sorumlu olmaktadırlar. Bu sorumluluk anonim şirket olarak 
faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerinin kanuni temsilcisi statüsündeki yöneticileri için de 
geçerlidir. Ancak, borçların yöneticilerden tahsili yoluna gidilebilmesi için, öncelikle tüm çabalara 
rağmen tüzel kişilikten bu borçların tahsil edilememiş olması gerekir. 

Takip konusu amme alacağının ait olduğu dönemde ve ödeme zamanında farklı kişilerin 
kanuni temsilci olması hâlinde, bu kişiler hakkında müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına 
göre takip yapılmaktadır. 

Komisyonca İstanbul’da 2011 Kulüpler Birliği Toplantısı’nda yapılan ankette “Kulüp 
yöneticileri kulübün vergi ve SGK borçlarından sorumlu olmalı mı?” sorusuna, genel olarak hem 
TFF hem de dört ligde (Süper, 1., 2. ve 3. Lig) yer alan takımların yetkilileri daha çok evet cevabı 
vermişlerdir (% 52,1). Kulüp yönetimlerinin, yaptıkları borcun sorumluluğunu taşımaları 
gerektiğinde hemfikir olunduğu anlaşılmaktadır. 

3.3.2.2.4. Sponsorluk ve Reklamla İlgili Sorunlar 
 Spor kulüpleri için en önemli gelir kaynaklarından biri sponsorluk olarak ortaya 
çıkmıştır. Sponsorluk yoluyla spor tesisleri yapılmakta, spor tesislerine spor malzemeleri temin 
edilmekte, sporcu transferleri gerçekleştirilmekte ve daha birçok imkân sağlanmaktadır.  

Sponsor olan firmaların beklentisi, sponsorluk yoluyla daha geniş halk kitlelerine 
ulaşarak kendi tanıtımını yapmaktır. Bu nedenle futbol, basketbol, voleybol gibi ilgiyle takip 
edilen spor dallarında sponsorluk geliri artarken; güreş, halter, boks, taekwondo gibi uluslararası 
alanda da başarılar elde ettiğimiz spor dalları sponsor bulmakta güçlük çekmektedir.  

Sponsor firmalar, sponsorlukla ilgili yapmış oldukları harcamaları gider olarak 
gösterememekte, bunlar yıl sonunda beyan ettikleri vergi matrahından düşebilmektedirler. Bu 
durumda sponsorluk sadece kâr eden firmalar için gider görünümüne bürünmektedir. Zarar eden 
firmalar açısından bu harcamaların vergi hesaplamalarında bir etkisi olmamaktadır.  

3.3.2.2.5. Spor Faaliyetlerinde Yatırım Teşvik Sorunu 
Kulüpleri spor tesisi yapmaya özendirecek bir teşvik sistemi oluşturularak araç gereç, 

arazi alımlarının teşvik kapsamına alınması talep edilmektedir.98,99,100 

Yatırım teşvikleri, 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında,  kalkınma 

                                                            
98 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen “Spor 
Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddetin İncelenmesi” konulu, 17.01.2011 tarihli ve 57 sayılı rapor. 
99 Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 24.01.2011 tarihli 
ve 39 sayılı rapor. 
100 Erzik, Ş. tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen  03.02.2011 tarihli rapor. 
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planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak 
tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım 
eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü 
artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, 
doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre 
korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla 
verilmektedir. 

Teşvik belgesine bağlanan yatırımlar, yatırımın yapıldığı bölge ve yatırımın tutarına 
bağlı olarak, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi 
desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği avantajlarından faydalanabilmektedir. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 
numaralı Tebliğ’de derneklerin de yatırım teşvik belgesi müracaatında bulunabilecekleri 
belirtilmiştir.  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar eki ek-4 listesinde spor tesislerinin 
yatırım teşviklerinden faydalanabilmesi, en az 10.000.000 TL tutarında yatırım yapma şartına 
bağlanmıştır.  

Gerek dernek gerek şirket statüsünde olsun spor kulüplerinin mevcut yatırım 
teşviklerinden yararlanmasının önünde, spor tesisleri için öngörülen 10.000.000 TL tutarını aşmak 
kaydıyla hukuki bir engel bulunmamaktadır. Ancak teşvik unsurları açısından bakıldığında; spor 
kulüpleri kurumlar vergisinden istisna olduğundan, vergi indiriminden; spor faaliyetleri ve spor 
tesisleri istihdama yönelik olarak inşa edilmediklerinden, sigorta primi işveren hissesi desteğinden; 
yapılacak yatırımların büyük bir kısmı makine ve teçhizat kapsamında 
değerlendirilemeyeceğinden, KDV ve gümrük vergisi istisnasından faydalanamayacaktır. Diğer 
taraftan spor tesisleri de genel itibarıyla GSGM tarafından yapılmaktadır. İnşaat malzemeleri ile 
arazi tipi olanlar dâhil otomobil, minibüs vb. binek araçları ise yatırım teşvik belgesi kapsamında 
bulunmamaktadır.  

Dolayısıyla spor kulüplerinin elde etmiş oldukları kurumlar vergisi istisnası gibi vergisel 
avantajlar ve yapmış olduğu faaliyetlerin özelliği nedeniyle, mevcut hâliyle “Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar” kapsamında veya yeni bir teşvik sistemi geliştirilerek teşvik 
edilmesinin oldukça zor olduğu görülmektedir. 

3.3.2.3. Spor Kulüplerinin Şirketleşmesine ve Halka Açılmalarına İlişkin 
Sorunlar 

Spor kulüplerinin şirketleşmesi şeffaflık, denetlenebilirlik, gelir kaynaklarında çeşitlilik, 
yönetimde profesyonellik gibi birçok alanda kulüplere faydalar sağlayacaktır. Kulüplerin halka 
açılabilmesi için ise tıpkı diğer halka açık firmalarda olduğu gibi, anonim şirket şeklinde 
örgütlenmiş olmaları gerekmektedir. Nitekim Komisyona yapılan sunumlarda,101 kulüplerin 
bütçelerinde gelir ve gider kalemlerinin şeffaf ve hesap verebilir olması ve kulüplerin 
borçlanmalarına üst sınır getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

3.3.2.3.1. Hukuki Yapı 

Spor kulüpleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre dernek statüsünde kurulurlar. 
GSGM’ye tescilleri (futbol dalında faaliyette bulunanlar için TFF’ye) yapıldıktan sonra spor 

                                                            
101 Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu,  İsmail Dilber tarafından 09.12.2010 tarihinde Komisyonda 
yapılan sunum. 
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kulübü vasfını kazanırlar. Bazı spor kulüpleri anonim şirket şeklinde de kurulabilmektedir. Bunlar, 
futbol alanında TFF mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren, TFF’ye kendilerini tescil ettirmiş 
bulunan ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri uyarınca kurulmuş “Profesyonel Futbol 
Hizmetleri Anonim Şirketi” statüsündedirler.  

3289 sayılı GSGM Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 24’üncü maddesi ve 5894 
sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 27’nci maddesi 
uyarınca spor kulüplerine, profesyonel futbol şubelerini anonim şirketlere devredebilme veya spor 
faaliyetleri ile ilgili olarak anonim şirket kurabilme hakkı tanınmıştır. Günümüzde birçok spor 
kulübü profesyonel futbol şubelerini ve/veya sportif faaliyetleri ile ilgili gelirlerini, kuracakları 
veya kurulmuş olan anonim şirketlere devretme eğilimindedirler. 

“Halka arz” kavramı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)’nun 3’üncü maddesinde 
tanımlanmış olup özetle, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka 
çağrıda bulunulmasını ifade eder. Türkiye’de şirketleşme yoluna gitmiş birçok kulüp olmasına 
rağmen, halka arz çalışmasını tamamlamış dört kulüp bulunmaktadır. Bunlar Beşiktaş Futbol 
Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ, Galatasaray 
Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret AŞ’dir.* 
(Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır). 

Rekabetçi piyasa, kulüpleri yeni gelir kaynakları yaratma yoluna itmiştir. Bu amaçla 
kulüpler daha değişik, daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli fonları sağlayabilmek için 
sermaye piyasalarına açılmışlardır.102 Sermaye piyasalarına yönelen kulüpler bir yandan sermaye 
piyasalarından fon temin ederlerken, diğer yandan kurumsallaşarak profesyonelleşmeye 
başlamışlardır.103 

3.3.2.3.2. Farklı Ülke Uygulamaları 

Dünya futbol hasılatının üçte ikilik kısmının üretildiği ve paylaşıldığı Avrupa’da futbolda 
ekol olmuş ve Avrupa futbolunun lokomotifi olan beş büyük lige baktığımızda, bu liglerde de hâlâ 
şirketleşmenin istenilen noktadan uzakta olduğu görülmektedir.104 Beş büyük lig içinde yıllık ciro 
ve Avrupa futbol piyasasından pay alma anlamında İngiliz kulüpleri, rakiplerinin önündedir. Diğer 
dört büyük ligde (İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa’da) kulüplerin mali etkinlikleri, istisnalar 
dışında, Premier Lig (PL) ekiplerinin gerisinde bir performansa sahiptir.105 

İngiltere’de futbolu yönetecek kurum olan Futbol Federasyonu (FA) 1863’te kurulmuştur. 
1903’te FA, bir limited şirket olmuştur. İlk olması sebebiyle FA, dünya ülkelerinin federasyonları 
arasında önünde ülke ismi belirtmeye gerek görmeyen tek futbol federasyonudur. FA, futbol 
piramidinin en altından en üstüne kadar her bölümünde yer alan üye kulüplerden oluşan bir 
kuruluştur. 231 tam üye kulüp, başlı başına ortaktır. FA, kâr amacı gütmeyen bir şirkettir ve 
ticarete konu olamayan hisselerden oluşur. FA Premier League (FA PL) ve Football League 
müşterek olarak 1 sterlin değerinde özel hisseyi elinde bulundurur. FA, bir Konsey tarafından 
yönetilir. Konseyin rolü, disiplin hususları, hakemler ve maç-turnuva sonuçlarını tescil etmek gibi 
futbolla ilgili konuları düzenlemektir.106 

Avrupa futbol piyasasının önemli aktörlerinden biri olan İtalyan Serie A’da kulüplerin 
şirketleşme zorunlulukları bulunmamaktadır. İtalya’da Roma, Juventus ve Lazio gibi şirketleşerek 

                                                            
102 Ekenci, 2000. s. 43-54.  
103 İmamoğlu, 1992, s. 21-34  
104 Akyüz, 2005.  
105 Balcı, 2003. s. 53-66.  
106 Komisyonun  21-27 Ocak 2011 tarihli İngiltere tutanakları ve bu çalışma ziyaretine ait notlar. 
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halka arz olmuş kulüpler bulunmasına karşın, iflas eden kulüp örnekleri de bulunmaktadır. Buna 
en tipik örnek olarak Fiorentina ve Parma gösterilebilir.107  

İspanya’da merkezî düzeyde bakanlığa bağlı spor müsteşarlığı ve özerk federasyonlar 
bulunmakta ve bu yapılarla merkezî yönetim spor faaliyetlerini kontrol etmektedir. İspanya Futbol 
Federasyonu olduğu gibi, otonom bölgelerin kendi futbol federasyonları da bulunmaktadır. Bir 
ulusal spor organizasyonu/ligi, bir de özerk bölgelerin kendi spor organizasyonları/ligleri 
bulunmaktadır. Özerk bölgelerde başarılı olan kulüpler, ulusal düzeyde müsabakalara katılma 
hakkı elde etmektedir.  

Alman Bundesliga’ya baktığımızda ise bu ligde mücadele eden kulüplerin büyük bir 
kısmının dernek statüsünde faaliyetlerini devam ettirdikleri görülmektedir. Bundesliga’da faaliyet 
gösteren kulüplerin büyük bir kısmı dernek statüsünde bulunmalarına karşın; ticari gelir elde 
etmek amacıyla, ülkemizde olduğu gibi, ürünleştirme faaliyetleri için ayrı tüzel kişilikler 
oluşturmuşlardır. Ana kulübe bağlı birer iktisadi işletme olarak varlıklarını devam ettiren bu 
kulüpler, bugün yüz milyon dolarlara varan büyük bütçeleri kontrol etmektedirler.108  

Bundesliga, Seri A, ve Fransa Lig 1 2008/2009 döneminde yaşanan ekonomik daralmaya 
rağmen hasılat kalemlerinde önemli büyümeler gerçekleştirmiştir.109 Deloitte tarafından hazırlanan 
“Futbol Para Ligi Raporu”na göre, en fazla gelir elde eden 20 kulübün toplam geliri bir önceki yıla 
göre % 8 artış göstermiştir. Yayın gelirlerinde 178 milyon 100 bin avro ile Barcelona ilk sırada yer 
alırken, maç günü gelirlerinde Real Madrid 129 milyon 100 bin avro ile birinci sıradadır.110  

3.3.2.3.3. Ülkemizde Halka Arz ve Şirketleşme 
Ülkemizde ilk şirketleşen kulüpler olarak karşımıza Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, 

Malatyaspor, Vanspor, Adanaspor, Göztepespor, İstanbulspor, Çanakkalespor, Karşıyaka, 
Antalyaspor ve Siirtspor çıkmaktadır. Ancak söz konusu kulüplerimizden sadece dört büyük 
kulüp, hisselerini borsaya açma başarısını gösterebilmiştir. Bu kulüplerimizden Beşiktaş’ın 
dışındaki Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin biçimsel farklılıkları olsa da öz 
olarak halka açılma ve şirketleşme biçimleri birbirine benzer özellikler göstermektedir.111  

Bazı futbol kulüpleri oluşturdukları bu yapı sayesinde bir taraftan dernek olmanın getirdiği 
çeşitli avantajları kullanırken, diğer taraftan kurdukları veya ortak oldukları şirketler sayesinde, 
derneklerin sınırlı olarak yapabildiği veya hiç yapamadıkları geniş çaplı ticari faaliyetlere 
girişmekte ve kendilerine sürekli ve önemli gelir kaynakları yaratma yolunda faaliyetlerde 
bulunmaktadırlar.112  

Spor kulüpleri genel olarak, kulübün elde ettiği gelirleri ile kulübün ana çatısı altında 
kurulan şirketlerin sağladığı ticari kazançları; İMKB’ye açılan Futbol AŞ veya Sportif AŞ’lere 
devir ve temlik ederek, tüm giderleri ise kulüp bünyesinde bırakacak şekilde oluşturulan bir yapı 
ile İMKB’ye açılmayı uygun bulmuşlardır.  

                                                            
107 Boon ve Jones, 2005.  
108 Balcı, age, s. 53-66.  
109 Deloitte, 2010, s.11. 
110 Taha, 2011,  s. 28.  
111 Şafak,1999.  
112 Dorukkaya,  Ebiçlioğlu ve Kıratlı, 1998. 
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Beşiktaş, şirketleşme ve halka arz konusunda diğer üç kulüpten farklı bir modelle 
karşımıza çıkmaktadır. Diğer kulüplerin aksine Beşiktaş, futbolla ilgili tüm gelir ve giderleri ile 
tüm aktif ve pasif değerlerini Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ adlı şirkete devretmiştir.113  

Galatasaray, 14-15 Şubat 2002 tarihinde ilk halka arzını gerçekleştirmiştir. Başlangıçta 
Beşiktaş modelinden farklı olarak gelir ağırlıklı bir model benimsenmiştir. 2010 yılı içerisinde, 
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, TTK’nin 451’inci maddesi, KVK’nin 18-20’nci 
maddeleri ve SPK’nin Seri: I, No.: 31 “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine 
göre Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’yi devralmak suretiyle birleşme talebi ile 
Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurmuş söz konusu talep SPK tarafından olumlu 
karşılanmıştır. Böylelikle, ilk halka arzdaki gelir ağırlıklı model terk edilerek gelir ve giderlerin 
tek bir çatı altında toplandığı bir model benimsenmiştir.  

12-13 Şubat 2004 tarihinde ilk halka arzını gerçekleştiren Fenerbahçe Sportif Hizmetler 
AŞ’nin payları 19 Şubat 2004’te İMKB’de işlem görmeye başlamış, Fenerbahçe bu halka arzdan 
39.375.000 TL (30 milyon Amerikan doları) gelir elde etmiştir. 

İMKB’ye kote olan dört kulübümüzün şirketleşme ve ilk halka arzlarına bakıldığında 2010 
yılında Galatasaray’ın birleşmesini dışarıda bırakırsak genel olarak Beşiktaş’ın dışındaki sportif 
AŞ’lerin “gelir ağırlıklı” bir şirket yapılanması içinde halka arz modelini benimsediklerini 
görüyoruz. Her ne kadar bu sportif AŞ’lerin yapılanış ve örgütleniş şekilleri arasında biçimsel 
farklılıklar varsa da, öz ve sonuç olarak aralarında genel anlamda bir farklılık olmadığı 
görülmektedir.114 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve değerlendirmeler çerçevesinde ülkemizdeki 
yapıyı kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: Dernekler Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermekte olan 
bir spor kulübü, kurulan anonim şirkete/şirketlere ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, aralarında 
yapılan sözleşmeler dâhilinde belirli faaliyetlerini devretmektedir. Ardından kurulan bu anonim 
şirket/şirketlerin payları tercih edilen modele göre sermaye piyasalarında halka arz edilmektedir. 

3.3.2.3.4. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kurumsal Yönetim 
Finansal krizlerin ve şirket iflaslarının arkasında yatan önemli nedenlerden birinin kötü 

yönetim olduğu görüşü, iyi kurumsal yönetim kavramının önemini öne çıkarmıştır. Uluslararası 
alanda kurumsal yönetimin geliştirilmesine önem verilmeye başlanmış ve yatırım kararlarında, 
finansal performans kadar kurumsal yönetimin kalitesi de gözetilir hâle gelmiştir.115 

Yapılan ampirik çalışmalar, uluslararası yatırımcıların, şirketlerdeki kurumsal yönetim 
uygulamalarını en az finansal performansları kadar önemli bulduklarını; yatırım kararlarının 
alınmasında, bu konunun reform ihtiyacı olan ülkeler için daha önemli olduğunu düşündüklerini ve 
iyi kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketler için daha fazla fiyat ödemeye hazır 
olduklarını göstermektedir. 

İyi kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler ve ülke açısından önemli yararları 
bulunmaktadır. Konuya şirketler açısından bakıldığında, kurumsal yönetim kalitesinin yüksek 
olması; düşük sermaye maliyeti, finansman imkânlarının ve likiditenin artması, krizlerin daha 
kolay atlatılması ve iyi yönetilen şirketlerin sermaye piyasalarında dışlanmaması anlamına 
gelmektedir. Aynı zamanda ülkelerin imajının yükselmesi, sermayenin yurt dışına kaçmasının 
önlenmesi, dahası yabancı sermaye yatırımlarının ve ekonomi ile sermaye piyasalarının rekabet 

                                                            
113 Akşar, 2006.  
114 Akyüz, age. 
115 SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, 2011. 
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gücünün artması, krizlerin daha az zararla atlatılması, kaynakların daha etkin bir şekilde dağılması, 
yüksek refahın sağlanması ve sürdürülmesi anlamına gelmektedir. 

Dünyada kurumsal yönetim alanında belirli bir çerçeve oluşturmaya yönelik olarak yapılan 
çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturulan Global 
Kurumsal Yönetişim Forumu (GCGF) öncü olarak faaliyet göstermektedir. 

Dünyadaki uygulamalara paralel olarak, SPK tarafından, kurumsal yönetim ilkeleri 
oluşturulmuştur. İlkelerin hazırlanmasında birçok ülkenin düzenlemeleri incelenmiş, başta 1999 
yılında yayımlanan “OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri” olmak üzere, dünyada benimsenmiş ve 
tavsiye edilen genel esaslar ile ülkemizin kendine özgü koşulları dikkate alınmıştır. 

İlkeler, öncelikle halka açık anonim şirketler için hazırlanmıştır. İlkelerde yer alan 
prensiplerin uygulanıp uygulanmaması isteğe bağlıdır. Ancak, bu ilkelerde yer alan prensiplerin 
uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmadı ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere 
tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim 
uygulamalarında ilkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup 
olmadığına ilişkin açıklamaya yıllık faaliyet raporunda yer verilmesi ve ayrıca kamuya 
açıklanması gerekmektedir. 

İlkelerde yer alan ana prensipler; uygula, uygulamıyorsan açıkladır. İlkeler, mevcut 
düzenlemelere herhangi bir istisna teşkil etmemektedir. Diğer bir ifade ile halka açık anonim 
şirketlerin mevzuat ile belirlenen yükümlülükleri aynen devam etmektedir. 

3.3.2.3.5. Şirket Futbolcu Değerlemesi ve Karşılaşılan Sorunlar 
Türkiye’de halka açık olan dört futbol kulübünden gelir ve giderlerin aynı çatı altında 

toplandığı kulüpler, futbol sözleşmelerini şirket bünyesinde tutmakta olup uluslararası 
uygulamalara paralel olarak, futbolculara ilişkin bonservis bedellerini maliyet bedeli üzerinde 
haklar hesabında aktifleştirmekte ve futbolcu ile yapılan sözleşmeleri dönemine göre itfa 
etmektedir. Özetle, şirketlerin bilançolarında aktif hesaplarda yer alan maddi olmayan duran varlık 
kalemi, futbolcuların kendileri değil; futbolcular ile kulüpler arasında imzalanan sözleşmelerden 
doğan haklardır. 

Konunun diğer paydaşı olan kulüpler ise, aktif bir piyasaları olmadığından dolayı sahip 
oldukları futbolcu bonservis haklarını periyodik finansal tablolarında yeniden değerleme metoduna 
göre değerleyemediklerini ve bu durumun şirketlerin aktif yapısının gerçek değerinden daha düşük 
gösterilmesine neden olduğunu ifade etmektedirler.116 Ancak Uluslararası Muhasebe Standartları 
(UMS) 38 hükümleri uyarınca futbolcu bonservis haklarının finansal tablolarda makul değer 
üzerinden gösterilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri, tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, spor 
kulüplerinde değerleme ile ilgili karşılaşılan sorunların aşılmasında,  futbolcu sözleşmelerinin 
rayiç değeri ile sözleşmelerde yer alan hükümler ve uluslararası kurallara riayet edilmesinin uygun 
olacağını ifade etmek gerekir. 

 
 
 

                                                            
116 Beşiktaş Futbol Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından SPK’ye gönderilen 27.02.2007 tarihli yazı. 
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3.3.2.3.6. Kulüp Mali Yönetiminin Saydam ve Hesap Verebilir 
Olmamasından Kaynaklanan Sorunlar 

Derneklerin denetimi İçişleri Bakanlığı, GSGM ve mülki idare amirlikleri tarafından 5253 
sayılı Dernekler Kanunu’nun 14, 19 ve 27’nci maddelerine istinaden yürütülmektedir. Spor 
kulüplerinin denetimi ile ilgili olarak Komisyona yapılan sunumlarda, ciddi bir denetimin olması 
hâlinde, çoğu kulübün önemli eksiklerinin olduğunun anlaşılacağı,117 denetimle ilgili olarak 
yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi gerektiği118 ifade edilmiştir.   

Gençlik kulübü, spor kulübü veya gençlik ve spor kulüplerinin denetimleri sonucu işlem 
istemlerinde, yoğun olarak defter ve kayıtlar eleştiri konusu yapılmaktadır.119 

Halka açık anonim ortaklık statüsündeki spor kulüplerinin finansal tablolarının ve özel 
durum açıklamalarının kamuya duyurulmasında, SPK’nin ilgili düzenlemelerine uyulmak 
zorundadır. SPK’nin Seri: VIII, No: 54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin 
Esaslar Tebliği” ile, bir borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların 
yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve 
gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durumlar ile bunların açıklanma esasları düzenlenmiştir. Bu 
Tebliğ’e göre, özel durumların veya özel duruma konu bilgilerdeki değişikliklerin ortaya çıktığı 
veya öğrenildiği anda en seri haberleşme vasıtasıyla Tebliğ’in 26’ncı maddesinde belirtilen 
rehberde yer alan formlar kullanılarak ilgili borsaya ulaştırılması zorunludur. Ayrıca Tebliğ 
uyarınca yapılacak açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine 
yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olmalıdır. 

Diğer taraftan, SPK’nin Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 10 ve 11’inci maddelerinde yıllık ve ara dönem finansal 
raporların SPK’ye ve İMKB’ye bildirimi düzenlenmiştir.  

Gerek özel durumların kamuya açıklanması gerekse de finansal tablo bildirim 
yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, SPKn.’nun “Cezai Sorumluluk” başlıklı 
47’nci maddesi hükümlerince cezai işlem tesis edilebilmektedir.  

Türkiye’de spor kulüplerine bağlı şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmeleri ve menkul 
kıymet borsalarında işlem görmeye başlamaları SPK ve İMKB’nin incelemelerini içeren bir süreç 
dâhilinde gerçekleşmektedir. Ayrıca spor kulüplerine bağlı şirketler, işlem görmeye 
başlamalarından sonra mali tablolarını belirli dönemlerde bağımsız denetim kuruluşlarına 
denetlettirmekte, ortaklarını ve kamuyu düzenli olarak bilgilendirmekte; SPK ve İMKB’nin sürekli 
denetimine tabi olmaktadırlar. Bu çerçevede halka açılmak ve hisse senetlerinin menkul kıymet 
borsasında işlem görmesini sağlamak ile kulüpler, sermaye piyasasının denetim mekanizmaları 
sayesinde kurumsallaşma süreçlerini hızlandırmakta ve modern denetim tekniklerine daha kısa 
sürede kavuşabilmektedirler.120 

Kulüpler Birliği Toplantısı’nda yapılan ankette, “Kulüp borçlanmalarında bir sınır olmalı 
mıdır?” sorusuna, cevap olarak hem TFF hem de dört ligde yer alan takımların yetkileri, genel 
olarak “gelirle orantılı bir sınır” konmasını benimsediklerini ifade etmişlerdir.” % 63,3. Soru için 

                                                            
117 Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar’ın 08.12.2011 tarihinde Komisyona yaptığı sunum; GSGM 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 31.12.2010 tarihli ve 
291 sayılı, Görüş başlıklı rapor. 
118 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi yetkililerinin 09.12.2010 tarihinde Komisyonumuza yaptığı sunum, 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 
19.01.2011 tarihli ve 251 sayılı rapor. 
119 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından Komisyonumuza sunulan 19.01.2011 tarihli ve 
251 sayılı “Spor Kulüpleri hk.” başlıklı rapor. 
120 Devecioğlu ve Çoban, 2003, s. 3. 
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yapılan ilginç açıklamalardan bir kısmı “Her yönetim kendi süresince ve geliri oranında 
borçlanmalı,” cevap olarak, “TFF ile yapılan çalışmalar sonunda maddi denetim getirilmeli,” 
şeklinde görülmektedir. 

Aynı ankette, “Kulüplerin borçlarının artmasının nedenleri sizce neler?” sorusuna, TFF, 
Süper Lig ve 2-3. Lig takımlarının yetkilileri genel olarak “Gelir gider dengesinin iyi 
yönetilmemesi.” cevabını vermişlerdir (% 37). Birinci Lig’in görüşleri ise dağınık olarak ortaya 
çıkmıştır. Açıklama olarak verilen cevaplarda ise “3. liglerde 24 yaş sınırının getirilmesi futbolcu 
fiyatlarını arttırdı,” “Kulüplerin mali ve idari denetim boşluklarının olması”, “Vergi ve sigorta 
primleri düşürülmeli, hatta kaldırılmalı,” ifadeleri üzerinde durulmuştur. 

Aşağıdaki tablolarda payları İMKB’de işlem gören dört büyük spor kulübünün ve diğer 
bazı spor kulüplerinin 2009 yılı finansal tablolarına ilişkin özet veriler yer almaktadır. Payları 
İMKB’de işlem gören şirketlere ilişkin özel durum açıklamaları ve finansal bilgiler gibi tüm 
açıklamalara “Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nun İnternet adresinden erişilebilmektedir. 
 Tablo 20. İMKB’de İşlem Gören Spor Kulüplerinin 2009 Yılına Ait Seçilmiş Bilanço Kalemleri 

BJK FB GS TS 

Aktif Toplamı 225.776.991 140.968.889 455.382.526 207.437.975 

Dönen Varlıklar 96.914.679 101.362.785 164.309.264 78.559.745 

Duran Varlıklar 128.862.312 39.606.104 291.073.262 128.878.230 

Kısa Vadeli YK 42.732.147 9.608.614 74.133.980 38.708.098 

Uzun Vadeli YK 62.758.343 3.572.490 71.930.114 32.065.008 

Öz Kaynaklar -  63.781.109 127.787.785 309.318.432 136.664.869 

Ödenmiş Sermaye 40.000.000 25.000.000 2.035.000 25.000.000 

Net Dönem K/Z - 48.441.578 62.310.136 76.387.704 37.409.703 
 Kaynak: www.kap.gov.tr  

Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere şirketlerin özellikle karlılık ve sermaye 
yeterlilik durumları değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik üzerindeki en önemli etmen daha 
önce de belirtildiği üzere halka açılma modellerinde görülen farklılıktır. Şirketin ödeme gücü 
hakkında fikir veren ve 2’den büyük olması beklenen cari oran; 4 kulüpte de 2’nin üzerindedir. 
Duran varlık kaleminde görülen rakamların büyüklükleri genel olarak futbolcu lisanslarının bu 
kalem altında sınıflandırılmasından kaynaklanmaktadır. Yükümlülükler açısından ise, aktiflerin 
borçlarla finanse edilme oranını gösteren finansal kaldıraç oranı en düşük olan kulüp 0,09 ile 
Fenerbahçe olup, bu diğer kulüplerde 0,30-0,40 oranlarındadır. 
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Tablo 21. Şirketleşmemiş Spor Kulüplerinden En Yüksek Gelir Beyan Eden Üç Büyük Spor 

Kulübünün 2009 Yılına Ait Seçilmiş Bilanço Kalemleri 

Kulüp A Kulüp B Kulüp C 

Aktif Toplamı 35.785.776,77 3.601.623,89 7.824.802,59 

Dönen Varlıklar 27.685.228,51 3.270.437,49 7.552.656,65 

Duran Varlıklar 8.100.548,26 331.186,40 272.145,94 

Kısa Vadeli YK 35.448.837,11 10.820.959,87 1.118.734,05 

Uzun Vadeli Borçlar - - - 

Öz Kaynaklar 336.939,66 - 7.219.335,98 6.686.068,54 

Ödenmiş Sermaye - - 2.418,00 

Net Dönem Kâr Zararı 4.636.518,76 - 1.650.618,54 5.931.206,78 
Kaynak: İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 2010.121 
Tıpkı payları İMKB’de işlem gören şirketlerde olduğu gibi, diğer spor kulüplerinde de öz 

sermaye ve karlılık değişkenlik göstermektedir. Borsa şirketlerinde yasal bir zorunluluk olan 
sermayenin ödenmiş olması ilkesi bu kulüpler için geçerli olmadığı için, ödenmiş sermaye kalemi 
üzerinden çıkarsamada bulunulması mümkün bulunmamaktadır. Kulüplerin cari oranlarına 
bakıldığında, bu oran C kulübü haricinde 1’in de altında olup, kulüplerin ödeme güçlerinin zayıf 
olduğu görülmektedir. Yükümlülükler açısından ise, finansmanın tamamının kısa vadeli borçlar ile 
sağlandığı dikkat çekmektedir. 

Yukarıda yer alan tablolardan da görüleceği üzere spor kulüplerinin kâr-zarar durumu, 
finansal performansı; halka açık veya kapalı statüde olma ya da Dernekler Kanunu’na tabiiyetten 
bağımsızdır. Aynı şekilde, “Şirketleşme mi? Dernekleşme mi?” sorusunun dünyanın hiçbir yerinde 
kesin ve net bir cevabı bulunmamakta olup, şirketleşme hiçbir zaman futbolun kesin çözüm yolu 
olmadığı gibi, dernekleşme de kesin çözüm yolu değildir. Bunun tipik örneklerini beş büyük ligde 
görmekteyiz. Ülkemiz özelinde model olarak, iyi yönetişim ve kurumsal yönetimin futbol 
kulüplerine egemen örgüt modeli hâline getirilmesi, sektör açısından en önemli gerekliliktir.122 

Spor kulüplerinin mali sorunları ile ilgili olarak Komisyona yapılan sunumlarda 
gelirlerle orantılı bir harcama yapısının olması,123 UEFA ve Avrupa kriterlerinin uygulanması124 
hususları dile getirilmiştir. Ülkemizde de spor kulüplerimiz 2000 ila 2009 arasında yoğun bir kredi 
kullanımına yönelmişlerdir. Kredi kullanımında ise özellikle dört büyük kulübün (Beşiktaş, 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un) kullandıkları kredilerin toplamları sektörde önemli 
bir yüzdeye sahiptir. Nitekim 2009 finansal verileri itibarıyla düzenlenen genel konsolide mali 
tablolardan oluşturulan dört büyük kulübün kısa vadeli yabancı kaynakları toplamı 677,5 milyon 
TL’ye, orta ve uzun vadeli yabancı kaynakları toplamları da 418,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. Yine 
                                                            
121 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından 04.03.2011 tarihinde Meclis Araştırma 
Komisyonuna gönderilen 94 sayılı yazı. 
122 Akşar, T.,08.03.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
123 Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel’in 07.12.2010 tarihinde Komisyonumuza yaptığı 
sunum. 
124 Mungan, Ay, S,  ve Spor Yazarı Kayalıoğlu, E. tarafından 23.12.2010 ve 02.02.2011 tarihlerinde 
Komisyona yapılan sunumlar. 
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dört büyük kulübün toplam gelirleri, giderlerini % 121 civarında aşmaktadır. Avrupa’da bu oran 
%105 dolayındadır.125 

3.3.2.4. Spor Kulüplerinin Yönetimine İlişkin Sorunlar 
Spor kulüp üst yönetimine ve insan kaynaklarına ilişkin birçok sorun bulunmaktadır. Bu 

başlıklar altında ilgili sorunlar ele alınmıştır. 

3.3.2.4.1. Kulüp Üst Yönetimine İlişkin Sorunlar 

Türkiye'de sporun ana hizmet birimleri olarak görülen spor kulüplerinin çok büyük bir 
kısmının, bir yönden mali yetersizlikler, diğer yönden kurumsallaşamamaları nedeniyle 
profesyonel yönetici çalıştırmadıkları bilinmektedir.126 Bu durum; kulüpteki fahri yöneticilerin, 
profesyonel yöneticilerin sahip olduğu, beceri gerektiren yönetim uygulamalarını kendi başlarına 
yapmaları gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Meclis Araştırma Komisyonunun görüşlerine 
başvurduğu kişi ve kurumlar, son yıllarda sporun, özellikle futbolun, küreselleşmesi ve ciddi bir 
iktisadi faaliyet alanı oluşturması göz önüne alındığında; spor kulüplerinin yönetiminin 
profesyonel kişilerce yürütülmesinin veya kulüp yönetiminde profesyonellerden yararlanılmasının 
bir gereklilik olduğunu dile getirmişlerdir.127 Komisyon Üyesi bir milletvekili bu konudaki 
görüşlerini;128 

“Bugün, kulüplerin en önemli problemi kulüp profesyonelken, yapılan iş dolaylı 
etkileriyle dünyadaki dördüncü büyük sektör iken, yöneticilerin gönüllülük esasına dayalı bir 
taraftar havası içerisinde amatör olmasıdır. Yani, kulübün başında kulübü yönetenler, kulüp 
yönetimini iş olarak benimsemiş değil; profesyonel bir anlayış içerisinde bunu kendi işiymiş gibi, 
kendi ticarethanesiymiş gibi görmüyor. Bu işi gönüllülük esasına dayalı, Dernekler Kanunu’na 
göre yönetilen bir yer olarak görüyor; profesyonel kulüpler Dernekler Kanunu’na göre taraftarlık, 
amatör ruh denebilecek şekilde yönetilmemeli, profesyonelce yönetilmeli. Şirket kendi şirketiymiş 
gibi mesuliyet yüklenmeli ve yöneticinin psikolojisi de o olmalı.” şeklinde ifade etmiştir.  

Kulüp yöneticilerinin, finansal bilgi birikimi ve tecrübe düzeyi (halka açılma ve 
sponsorluk gibi) çeşitli kaynaklardan gelecek mali destekten mahrum kalmalarına zemin 
hazırlayabilmektedir. Oysa; fahri genel kurul üyelerince zaman kaybı sayılabilecek bu konulara 
ilişkin bürokratik işlemlerin yürütülmesi ve diğer gelir kaynaklarını cezbedici halkla ilişkiler 
programları oluşturulması, profesyonel bir yöneticinin asli sorumluluklarındandır.129 Çalışmalar 
esnasında, spor kulüplerinin yöneticileri ve üst birlikleri konumundaki federasyon yöneticileri 
hakkındaki görüşmelerde sponsorluk gelirlerinin çok az olduğu belirtilmiş; bunun nedeni olarak da 
yalnızca sponsorlukla ilgili yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığı ifade edilmiştir. Toplam kalite 
anlayışına göre, üst yönetim, yönetiminde bulunduğu kuruluşa, yasal şartlarda dâhil olmak üzere, 
müşteri (taraftar) şartlarının yerine getirilmesinin önemini iletmekle, kalite politikasını 
oluşturmakla, kalite hedeflerinin oluşturulmasını sağlamakla, yönetimin gözden geçirilmesini 
sağlamakla ve pek tatbiki kaynaklarının bulunabilirliğini sağlamakla sorumludur.  

Spor Kulüplerinin içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle, kulüp yönetiminde 
genellikle mali anlamda güçlü veya paralı diyebileceğimiz kişilerin tercih edildiği, ancak bu 

                                                            
125 Akşar, T, Komisyona yaptığı 08.03.2011 tarihli sunum; Tuğrul Akşar tarafından, Meclis Araştırması 
Komisyonuna gönderilen “Spor Kulüplerinin Mali ve Yönetişim Sorunları ve Bunlara İlişkin Çözüm 
Önerileri” başlıklı 10.03.2011 tarihli ve 100 sayılı rapor. 
126 Öğüt, 2010. 
127 Bilgi Üniversitesi, 2010,” Spor Şirketlerinin Yapısal ve Finansal Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı sunum.  
128 Uzunırmak, A., 15.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
129 Öğüt, age. 



- 80 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 733) 
 

kişilerin mali gücünün kulüplerin içinde bulunduğu mali problemlere çözüm olmadığı hatta bu 
sıkıntıların daha da büyüdüğü yapılan görüşmelerde, araştırmalarda beyan edilmiş, hatta iş 
hayatında çok başarılı olan iş adamlarımızın yönettiği kulüplerin borç batağı içinde oldukları 
bunun ise cidden şaşırtıcı olduğu ifade edilmiştir.130, 131 

Diğer yandan, sporda şiddete ilişkin olarak yapılan araştırmalarda, şiddete neden olan 
veya körükleyen taraftar liderleri ile kulüp yöneticileri arasındaki problem üretebilir ilişkiye son 
verilmesi, kulüp yöneticilerinin demeçlerinde sporda şiddeti tetikleyecek beyanlarda 
bulunulmaması gerektiği de dile getirilmiş; bu konularda kulüp yöneticilerinin ilgisiz ve duyarsız 
oluşunun, yöneticilik bilinci taşımamalarının, kulübün amaçlarını gerçekleştirmesinde bir engel 
olduğu/olacağı vurgulanmıştır.132, 133 Bu bağlamda, spor kulüplerinin yönetimine ilişkin bir kısım 
mesleki kriterlerin getirilmesi, kulüp yöneticilerinin sporun üst yönetimi tarafından mesleki 
eğitimlerinin sağlanması özel önem taşımaktadır.134 

3.3.2.4.2. Kulüplerin İnsan Kaynaklarına İlişkin Sorunlar 
Günümüzde çağdaş spor yönetimi, yönetim ve iletişim bilimlerinin gelişmesine paralel 

olarak değişmektedir. Her yöneticinin, her sporcunun sporu yönetmesi artık gerilerde kalmıştır. 
Spor yönetimi bilimi bile kendi içinde birçok bölümlere ayrılmış ve uzmanlık alanları oluşmuştur. 
Ülkemizde millî eğitim, gençlik ve spor, turizm, sivil toplum kuruluşları gibi sporun yer aldığı her 
kademede, spor yönetiminde insan kaynakları politikasına ciddi bir gereksinim vardır. Genel 
yaklaşım, her alanda yetişmiş uzman personel çalıştırılması olmalıdır. Sporla ilgili faaliyet 
gösteren kurumların her kademesinde, spor yönetimi eğitimi almış personelin görevlendirmede 
öncelikli olması, ülke yatırımları ve bu alana ayrılan kaynakların verimli, etkin ve alternatif 
maliyetlere uygun kullanımı için zorunluluk arz etmektedir.135 Bu hususta spor kulüpleri de bir 
farklılık arz etmemekte olup raporun farklı bölümlerinde sporun ana hizmet birimleri olarak 
nitelendirilen spor kulüplerinin de insan kaynakları politikasına ihtiyaç duyduğu görülmektedir.  

Spor sektöründe meydana gelen değişikliklerle birlikte, kulüplerde hizmet kalitesi ve 
taraftar memnuniyeti son yıllarda tartışılan önemli konulardan biri hâline gelmiştir.136 Bu açıdan 
spor kulüplerinin beşerî sermayesini oluşturan kulüp yöneticisi, sporcu, teknik adam ve kulüp 
personelinin de taraftar memnuniyetini sağlayabilecek hizmet kalitesine sahip olmaları ve bu 
personelin insan kaynakları yönetimi, tesis yönetimi, kulüp yönetimi, sporda eğitim yönetimi vb. 
alanlarda hizmet içi eğitimlerle ve katılacakları bu tür seminer, konferans ve kongrelerle mevcut 
kapasitelerini artırmaları gerekmektedir.  

3.4. SPOR VE MEDYA  
Medya, insanlar tarafından farklı yönleriyle algılanmaktadır. Fakat medyada görünen, 

okunan ve işitilen her şey, yaşam deneyiminin önemli parçalarını oluşturur. Medya organları 
kişisel deneyimlerimizi, dünya hakkında neler düşündüğümüzü, sosyal olayları nasıl 
değerlendirdiğimizi, gelecek için planlarımızı ve bunların arasındaki etkileşimleri yapılandırır. 
Medya organları, günlük yaşantıda birlikte olunamayacak insanlarla halkı bir araya getirir. Aynı 
zamanda dikkatleri, bilginin özel bölümlerine yönlendirir. Böylece medya bilginin, yorumun ve 

                                                            
130 Üçışık, F., 06.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
131 Sancaklı, S., 01.02.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
132 Ziyagil, M.A, 06.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
133 Yılmaer,E. ve Çakır, A., 14.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
134 Kuru,E., 08.03.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
135 2008 Spor Şûrası Kararları. 
136 Or, 2008. 
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tüketmek istenen eğlencenin, düzeltilmiş bir versiyonunu izleyicilere sunar. Spor medyası, sadece 
hangi spor branşlarının veya hangi yarışların/maçların seçilip sunulacağının kararını vermez. Aynı 
zamanda karşılaşmalar içinde nelerin vurgulanacağının da kararını medya mensupları alır. Bunu 
yaparken sporu, hayatımızı yorumlama ve açıklama biçimimizi çerçevelendirirler. Spor, disiplinler 
arası bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasıyla, reklam unsurunun 1908’lerden başlayarak 
körüklenmesiyle birlikte artık ticarileşmeye başlamıştır. Bu ticarileşme, sporun hümanist ve 
entelektüel yönünün kaçınılmaz olarak daha geriye bırakılmasını da beraberinde getirmeye 
başlamıştır. Türkiye’de spor medyasının gerek görsel gerek yazılı bölümlerine baktığımızda,  spor 
sayfalarının neredeyse tamamını futbol haberleri doldurmaktadır. 

Spor medyası, halkı bilgilendirmek ve haber vermek konusunu önde tutan bir alandır. 
Bütün spor branşlarının özelliklerini, işlevlerini, geçirdiği tarihsel süreçleri halka anlatmayı, 
tanıtmayı hedef alır. Sporun kitlelerde yaygınlaştırılması için, cimnastikten  tenise, eskrimden 
yüzmeye kadar diğer bütün amatör branşlara yer ayırmayı; halkı bu sporlara katılıma teşvik etmeyi 
öne çıkartır. Aynı zamanda, spor medyası halkı bilgilendirirken sporun kültürel işlevlerini 
anlatmayı unutmamalıdır. Medya, sporun vazgeçilmez bir yaşam amacı olarak “sporun 
kültürlenmesi”ni tetiklemelidir. “Spor” gibi bir sosyal olgunun entelektüel boyutunu sorgulamak 
da medyanın görevleri içindedir.  

 Spor yazarları tüm dünyada örgütlenerek kendi özlük haklarını ve meslek standartlarını 
netleştirip bilgi alışverişini sağlamak amacıyla dernekler oluşturmuştur. Dünya Spor Yazarları 
Birliği (AIPS) çatısı altında ilk büyük yapıyı oluşturmuşlardır. Spor yazarları da futboldan fazlaca 
etkilenmiş olacaklar ki yeşil sahadaki örgüt yapısının bir kopyasını kendi bünyelerine uygulamışlar 
ve AIPS’in Avrupa’daki kolu olan Avrupa Spor Yazarları Birliğini (UEPS) kurmuşlardır. 
Türkiye’de de Spor Yazarları Derneği (TSYD) aynı amaçla kurulmuştur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SPORDA SALDIRGANLIK VE ŞİDDET 

4.1. SPORDA SALDIRGANLIK,  ŞİDDET VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Türk Dil Kurumu şiddeti; “Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma.” olarak 

tanımlamaktadır. Şiddet sözcüğü genel anlamda, aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, 
sertliğini kaba ve sert davranışı, eylemi nitelendirir. Bir başka tanıma göre de şiddet, bir yandan 
fiziki gücün karşı tarafın beden bütünlüğünü istismar edici şekilde kullanılması ve diğer yandan da 
kanunların ihlalidir.137 Aynı kaynakta farklı bir tanım olarak “Spor karşılaşması içinde ise şiddet, 
rakip sporcuların birbirlerine karşı uyguladıkları kuvvetin kanunsuz kullanımıdır” şeklinde 
açıklanmaktadır. 

Saldırganlık, Türk Dil Kurumu tarafından “Bireyin kendi düşünce ve davranışlarını, 
dıştaki direnmelere karşı, zorla karşısındakine benimsetme çabası.” olarak ele alınmaktadır. 
Saldırganlık, sosyal psikolojide genellikle yanlış yorumlanan bir kavramdır. Görünüşte 
bağırmanın, provoke eden bir jestin, yumruk sallamanın ya da raketi yere atmak gibi davranışların 
saldırganlık olduğu düşünülür; ancak tam tanıma göre bu davranışlar saldırgan değil, atılgan ya da 
spordaki adlandırmasıyla “taf olma (sert duruş sergileme)” davranışlarıdır. Saldırganlık, 
başkalarına zarar verme potansiyeli olan, zarar verme niyetiyle gerçekleştirilen ve bu nedenle belli 
bir hedefe yönelik davranışlardır.138 Atılgan davranışlar ise takımın ateşlenmesi amacıyla yapılan, 
rakibe zarar verme niyeti taşımayan davranışlardır. Oyuncularından “saldırgan” olmalarını isteyen 
antrenörler, aslında “atılgan” olmalarını istiyordur.139 Silva’nın kavramsallaştırdığı saldırgan ve 
atılgan davranışlar sadece kavramları belirlemekle kalmaz, bu kavramlardaki belirsizliği de ortaya 
koyar. Bu nedenle aktarılan tanımlar spordaki tüm davranışları açıklamak için yeterli değildir. 
Bazı davranışlar ise birden fazla tanıma uymaktadır. Özellikle de oyunun kurallarına karşı 
gelinmediği ancak altta psikolojik ya da fiziksel zarar verme niyeti taşıyan davranışlar bu duruma 
örnektir. Bu tür davranışlara “kurallara uygun ama haksız kazanma davranışları” adı verilir.140 

Günümüzde, saldırganlığın antisosyal bir güdü olduğu kanısı yavaş yavaş silinmektedir. 
Bazı araştırmacılar, saldırganlığın ve şiddet olgusunun en iyi şekilde toplumsal ilişkilerin 
dinamikleri içinde, bütüncül bir bakış açısıyla anlaşılabileceğini savunmaktadırlar. Ülkemiz, 
yıllardır süregelen anlayış, hoşgörü ve uzlaşma yoksunluğu, ilişki ve iletişim bozukluğu, kavram 
ve değer çatışması içinde kargaşa toplumu görünümü vermekte; saldırı ve şiddet olaylarıyla 
birlikte yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.141,142 

Saldırganlık ile şiddet, eş anlamlı kavramlar değildir. Saldırganlık aktif, fiziksel bir 
şiddet olabileceği gibi; pasif, sözel ya da başka bir biçimde de ortaya çıkabilir. Şiddet, anlam 
bakımından daha özgül ve genellikle hiçbir şekilde sosyal olarak meşru görülmeyen, fiziksel 
olarak zarar veren saldırıları anlatmak için kullanılmaktadır.143 

                                                            
137Memiş, 2010. 
138 Berkowitz,1993. 
139Silva,1980. 
140Koruç, Bayar ve Arslan, 2004. 
141 Köknel, 2000. 
142Üçışık, H.F., 05.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
143 Kayaoğlu, 2000. 
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Saldırganlıktan söz edebilmek için öncelikle bir davranışın ortaya çıkması, davranışın 
zarar ve incitme niyeti taşıması, zarar verme veya incitmenin gerçekleşmesi gerekir. Bu fiziksel ya 
da psikolojik olabilir. Vurmak veya tekmelemek kadar birisine küfretmek ve kötü söz söylemek de 
saldırganlıktır.144 

Şiddet, karşı tutumda ve görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, sert davranma olarak da 
tanımlanabilir.145 Şiddet, saldırganlığın bir çeşididir ve saldırgan davranışın uç noktasıdır. Yani her 
saldırgan davranış, şiddet içermeyebilir.146 Bu şekli ile şiddet, karşı tutumda ve görüşte olanlara 
kaba kuvvet kullanma, sert davranma olarak tanımlanabilir.147 

İnsanlarda şiddet kullanma; kanuna uymamak, kişiye zarar vermek, birinin hakkını 
çiğnemek, hırpalamak, incitmek, canını acıtmak için zor kullanmak, yıkıcı davranışlarda 
bulunmak, aşırı derecede öfke ifade etmek şekillerinde kendisini gösteren davranışlar olarak 
tanımlanabilir.148 

Şiddet, “özel şiddet” ve “kolektif şiddet” diye ikiye ayrılır. Kolektif şiddete en iyi örnek; 
stadyumdaki taraftar kavgalarıdır.149 

İnsanın gerek kendine gerekse başkalarına karşı şiddet kullanmasının altında yatan 
nedenlerin başında “engellenme” duygusu gelir. Kendini ifade edememe, muhatap bulamama veya 
muhatap tarafından dikkate alınmama, baskı altında kalma, istediği gibi davranamama ve 
hedeflenen amaca yönelik bir eylemin durdurulması gibi pek çok durum insanı şiddete 
yöneltebilir.150 

4. 1. 1. Seyirci, Taraftar, Fanatik ve Holigan 
Spor karşılaşmasını yerinde, kayıttan ya da televizyon gibi görsel medya yoluyla izleyen 

kişilere spor seyircisi denilmektedir.151 Spor karşılaşmalarını sahadan ve televizyondan canlı 
olarak izleyen veya sonradan yazılı basından takip edenler de benzer kişilerdir.  

Taraftar, spor olayına duygusal olarak bağlanan tüketiciler olarak değerlendirilmektedir. 
Bir başka tanımda da bir spor kulübüne bağlı olan, onunla ilgilenen ve onu destekleyen kişiler için 
bu tanım kullanılmaktadır. Bu anlamda taraftar ve seyirci, çoğu kez iç içe kullanıma açık gibi 
görünmektedir.152 Taraftar, seyirciden farklıdır. Taraftar adı üzerinde, bir taraftan yana olandır. 
Seyirci ise, bir taraftan yana olmadan maç izleyen kişidir. Ancak bu durum, sporun günümüz 
endüstriyel ve teknolojik gelişimi yanında çok azınlıkta kalmıştır. Önceleri sadece gazetelerin arka 
sayfalarında yer alan spor haberleri, şampiyonluk kutlamaları veya dağıtılan ödüller, 
televizyonların ana haber bültenlerine ve gazetelerin birinci sayfalarına taşınmıştır. 

Fanatik kavramı; Türkçede aşırı derecede ve tutkuyla bağlanmış kişiler olarak 
kullanılmaktadır. Başka bir deyişle körü körüne bir takım tutan, bağnaz taraftar anlamına 
gelmektedir. Dünya dillerinde ise sporla ilgilenen ve tutkuyla bağlı olanları tanımlarken kimi 
zaman futbol taraftarları, kimi zaman futbol holiganları gibi iç içe geçmiş tanımlar 
kullanılabilmektedir. Bu iki kavramı ayırmak gerekmektedir. Holigan; taşkın, gözü kara anlamında 

                                                            
144 Tiryaki, 2000. 
145Taşçıoğlu, 1996. 
146 Kılcıgil ve Partal, 2003. 
147Taşçıoğlu, 1996.  
148 Erten ve Ardalı, 1996. 
149 Ünsal, 1996. 
150Kongar, 2002. 
151Guttman, 1986. 
152Kayaoğlu, age. 
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kullanılmaktadır.153 Aralarındaki temel fark şudur: Fanatik, kazanmak için her yolu meşru 
görürken, holigan, tuttuğu takım yense de yenilse de karşı tarafla kavga etmek için uğraş 
göstermektedir. Holiganlarda kavgaya yatkınlık, fanatiklerden daha fazladır. Futbol fanatiğinde 
takıma duyulan sevgi önemliyken, futbol holiganında şiddet daha ön plandadır.154 

Pratikte taraftar olup seyirci olmamak veya seyirci olup taraftar olmamak olasıdır. 
Toplumsal etkilenme, kimlik, statü veya özdeşleşme gereği zorunluluktan taraftar olup da, taraftarı 
olunan kulüp maçlarının seyredilmediği veya takip edilmediği durumlar söz konusudur. Kişisel 
sohbetlerde ikili veya grup ilişkilerinden kopmamak, konu sohbetinden ayrı düşmemek için 
taraftar kimliği belirtmek zorunluluğu olduğu hâlde, tarafı olunan kulüp maçlarını seyirci 
kimliğiyle izlemek mümkündür.  

 4.1.2. Spor Kültürü ve Taraftarlık  

Sloan,155 taraftarların çoğunun yalnızca seyirci olmadığını; geçmişteki maçları çok iyi 
anımsadıklarını ve gelecek maçlar için planlar yaptıklarını; iş, aile, arkadaş ve önemli günlerden 
daha önemli olarak kabul ettiklerini ve tarafı oldukları kulübe gerçekten çok fazla bağlandıklarını 
belirtmektedir. 

Spor sosyolojisinde egemen olan görüş Talcot Parsons’ın yapısal-görevselcilik 
yaklaşımından gelmektedir. Bu görüş, kültürü; farklı toplumsal konumlar ve rollere bağlanan 
inançlar, değerler ve kurallar alanı olarak belirler. Pratikte bu fikri, deneysel kültür araştırmalarıyla 
desteklemeye çalışır. Bu araştırmalar kültürü, özellikle işçi sınıfı kültürünü, “serbest zaman 
etkinliği” olarak niteler, spor ve politikayı birbirinden tamamıyla ayrı iki etkinlik olarak sunar. 
Kültürel, ekonomik ve toplumsal değişimden çıkan gereksinmeler ve baskılara, grupların ve 
toplumun uyumunda rol oynama görevi verir. Kısaca bu görüşe göre kültür, modern endüstriye 
dayalı toplumun normal işlev üstlenmesinde rol oynar. Bu tanım içinde, spor kültürünün birbiriyle 
ilişkili, birbirini tamamlayan şu görevleri vardır: Kişiler için anlamlı bir etkinlik sağlar. Nasıl? 
Kuralları belirli koşullar içinde kişilerin kendilerini ifade etmeye, gerginliklerini gidermeye, 
saldırganlıklarını bir kanalda kullanmalarına fırsat verir. Bu ne işe yarar? Kişilerin toplumsal 
yapıya uyumunu, ortak kural ve değerleri destekleyerek toplumsal düzende istikrar sağlar.156 

 Bu koşullarda taraftarlığın rasyonel bir açıklamasını yapmak gerekmez. İnsanlar “takım 
tutarken” genellikle, düşünüp taşınıp karar vermezler. Takım tutulur ve öylece sürer gider. Ama 
öte yandan bu kadar düşünmeden yapılan bir tercihin, nerdeyse ömür boyu süren bir bağlılığa 
dönüşmesinin de irrasyonel bir yanı var gibi görünmektedir. Çünkü bu bağlamda rasyonel insan 
davranışının ne olması gerektiği konusundaki genel kanı; insanın inandığı, güvendiği kişi ya da 
kurumun kendisini hayal kırıklığına uğratması hâlinde; bu inanç ve güveni bir başka kişi ya da 
kurumda yeniden kurması olarak ifade edilir. Oysa taraftarlık kimliği böyle bir davranışa yol 
açmaz. Aksine kötü bir yenilginin ardından bile, taraftar kendini bir başka takımın kucağına atmaz, 
aksine umudunu ve heyecanını bir sonraki haftaya taşır.157 

                                                            
153Erkiner, 2002, age. 
154Dunning, 1995. 
155 Sloan, 1979.  
156 Alemdar ve Erdoğan, 1994. 
157 Bostancıoğlu, 2001.  
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4.2. SPORDA SALDIRGANLIK VE ŞİDDETİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
Spor sahalarındaki saldırganlık, 13. yüzyıla değin uzanan eski bir sorundur. 14. yüzyılda 

futbolun kontrol edilmesi çabaları başlamıştır. İskoç futbolu, 17. yüzyılda sınır saldırıları ve 
şiddetle betimlenmeye başlanmıştır. 17. yüzyıl süresince futbolcuların sahadaki tuvaletleri tahrip 
ettikleri ve kente zarar verdikleri belirtilmiştir.  

18. yüzyılda ise futbolun düzensiz ve kötü tanımlı oyun hâlinden; modern, kurallı hâle 
dönüşmesinde endüstrileşme ve kentleşme temel etken olmuştur. Futbol, kurallara göre 
oynanmaya başlanmış ve bu sayede oyunun centilmenlik yönü ve kuralları da bu dönemde 
vurgulanmıştır. İskandinavlar, futbolu ideal İngiliz centilmenlik davranışı olarak görmüşlerdir. 
İsveç’te futbol, sınıf temelli olarak ele alınmış ve futbol izleyicilerinin üst sınıftan kişilerden 
oluştuğu görülmüştür. Fransa’da orta sınıflar ve burjuvazi egemen olmuştur.  

İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde futbolun, Millîyetçi duyguların yayılmasına 
yardımcı olduğu görülmüştür. İngiltere’de 1900’lü yılların başlarında, işçi sınıfı futbolda baskın 
hâle gelmeye başlamıştır. Oysaki 1880’li yıllarda görülen kalabalık şiddeti, organize olmaktan çok 
kendiliğinden gelişirken; bunun organize olmuş saldırganlık şekline dönüşmesi 1912 yılında 
başlamıştır. İlk ciddi sorunlar, Olimpiyat Oyunları’ndaki İsveç-Danimarka karşılaşmasında 
yaşanmıştır.158 

1950’lerin başında Yugoslavya’da kitleselleşen futbol terörü başlamıştır. 1960’lı yıllarda 
futbolda şiddet; düzenli gösteriler, ritmik sloganlar, hareketler, eş güdümlü eylemler yoluyla daha 
örgütlü hâle gelmiştir. 1960’lı yıllarda Avrupa içindeki nüfus hareketleri ile yeni bir Millîyetçilik 
formu, şiddetin doğmasına neden olmuştur. 1964’te gruplar kendilerini takım taraftarı olarak 
tanımlamışlar ve ilk defa diğer gruplarla karşı karşıya gelmişlerdir. Avrupa, 1966 Dünya 
Kupası’nda ilk kez İngiliz Holiganlığı ile tanışmış ve bunu bir İngiliz hastalığı olarak görmüştür. 
1970’lerde bu gruplar kendilerini daha da geliştirmişlerdir. 1980’lerde Danimarka Millî Futbol 
Takımı’nın barışçıl destekleyicileri olan “roliganlar” (holiganlar yerine) ortaya çıkmıştır.159 

4.3. SPORDA SALDIRGANLIK VE ŞİDDETİN KURAMSAL 
ÇERÇEVESİ VE NEDENLERİ 

Sporda saldırganlık ve şiddet konusundaki kuramsal çalışmalar daha çok, futbolda 
şiddetin yaygın olduğu ülkelerde yapılmaktadır. Bu nedenle futbolun beşiği olarak kabul gören 
İngiltere’de daha fazla araştırmanın yapıldığını söylemek olasıdır. Buna karşın, diğer Avrupa 
ülkelerinde de değişik çalışmalar yapılmıştır.  

Spor sahalarında seyircinin yarattığı sorunların incelenmesinde, bir kısım önemli 
yaklaşımların bulunduğu gözlenmektedir. Bunların ilki, aynı zamanda da futbol ve şiddet 
konusunda yapılan psikiyatrik nitelikli ilk çalışma olarak kabul edilen Harrington’un160 
çalışmasıdır. İlk kez bu araştırmada seyirci şiddetinin ve saldırganlığının yeni bir sosyal fenomen 
olarak ele alındığı gözlenmektedir. Rapor iki ana başlık altında toplanmıştır. İlkinde, seyircinin 
bireysel patolojisi, ikincisinde de seyircilerin bulundukları yerde bir uyaran karşısında 
gösterdikleri ani tepkiler üzerine odaklanılmıştır. Çalışmada olgunlaşmama ve kontrol yokluğu 
kavramları sıklıkla kullanılmıştır. Bununla beraber, grup dinamiğinin sosyal gücü üzerinde de 
durulmaya çalışılmıştır.  

                                                            
158Ellias ve Dunning, 1986. 
159 Toros,  2003. 
160 Harrington, 1968. 
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Lang,161 İngiliz Futbol Federasyonu, İskoç Futbol Federasyonu ve polislerinin de 
katıldığı yeni bir araştırma yapmıştır. Araştırmada üç unsur öne çıkartılmıştır: Futbol kulüpleri ile 
polis güçleri arasında azami iş birliği, herkes tarafından hakem kararlarının mutlak onaylanması ve 
maçlarda tüm seyircinin ayakta kalmayacak şekilde oturabileceği yer sağlanması gerektiği 
vurgulanmaktadır. 

Daha sonraki çalışmalarda bir kısım bakış açıları ele alınmaya çalışılmıştır. Bunlardan 
ilki, 1971 yılında Taylor162 tarafından yapılan çalışmadır. Araştırma, yerel kulüpleri ve çalışan 
sınıfın değişen rolünü ele alan yeni bir görüşü ortaya atmıştır. Sanayileşmenin artması ve II. 
Dünya Savaşı sonrasında da profesyonel futbolun organize olmasıyla birlikte kulüp ve sporcu 
sayısında büyük artışlar yaşanmıştır. Geleneksel olarak kabul edilen çalışan sınıfın, hafta içinde 
çalıştığı ve serbest zaman bulamadığı ama hafta sonunda rahatlayabilmesine ya da yıkılasıya 
içmesine olanak veren fulbol maçları, 19. yy’ın son bölümünde çok fazla ilgi çekmeye başlamıştır. 
Bu geleneksel hafta sonları yerini, genç çalışan sınıfın hükûmete karşı olan davranışlarını kolayca 
sergileyebilecekleri bir alan olarak, futbol maçlarındaki şiddete bırakmaya başlamıştır. Taylor 
çalışmasında, 1970’lerin başlarında, futbol kulüplerinde yaşanan demokrasi erozyonunun şiddete 
sebep olduğunu vurgulamıştır. Bu dönem içinde zengin iş adamları tarafından sadece kulüplerin 
ele geçirilmediğini, aynı zamanda oyuncu ücretlerinin de yükseldiğini ve kendi takımlarını 
desteklemekte olan yerel taraftarların zenginlerce uzaktan kumanda edildiğini ve süper star 
konumundaki oyuncuların da iş adamlarının birer reklamı konumuna geldiğini belirtmektedir.  

Taylor’a163 göre, seyirciler tarafından yaşanan bu yabancılaşma duygusu, sporcuların 
yaşadığından daha şiddetlidir. Böylece yeni, sonradan görme bu zenginlerin oyun üzerinde kontrol 
kurmaya çalışması nedeniyle, geleneksel çalışan sınıfın değer ve özelliğini reddetmesi sonucunda, 
futbol maçlarında şiddet patlamıştır. Taylor’un bu çözümlemesi spekülatif olarak hâlen kabul 
görmektedir.164 

Diğer bir önemli yaklaşım biçimi alt kültür açıklamalarıdır. Clarke165 ilk kez, genç 
çalışan sınıfın ve erkeklerin özel bir alt kültür oluşturduğunu belirtmiştir. Savaş sonrası alt 
kültürler, gerek sayı gerek yapısal ve maddi konuları ele alan sembolik katılımlar oluşturmaya 
başlamışlardır. Bu alt kültürler; giysileriyle, saç traşlarıyla, botlarıyla, kendilerine olan 
güvenleriyle çalışan sınıfın bir temsilcisi konumuna gelmeye başlamıştır. Clark,  futbol taraftarları 
arasındaki yakın ilişkinin ve takımların öneminin vurgulanmaya başlamasıyla, ayrı bir alt kültüre 
kapı açıldığını ifade etmektedir.  

Etnojenik yaklaşım ya da Oxford Okulu yaklaşımı olarak bilinen Marsh’ın166 yaklaşımı, 
sosyolojik yaklaşımlardan daha uzak bir yapı olarak ele alınmaktadır. Sosyolojik yaklaşımların 
tersine, Marsh’ın yaklaşımı ağırlıklı olarak sınıf ve makro ekonomik değişiklikleri vurgulamak 
yerine, doğrudan seyircinin davranışlarının gözlenmesine dayanan ve seyircinin kendisini ele alan 
bir yaklaşım biçimidir. Marsh,167 seyircinin organize olmuş bir alt kültür oluşturduğunu, bu kültür 
içinde belli ritüellerin egemen olduğunu belirtmektedir. Ritüelik şiddet, bir tür sembolik şiddettir. 
Bu şiddet; duruşlar, mimik ya da yaratılan hava ile tehdit edici görünmektir. Gerçek anlamdaki 
saldırganlığın yerine; bu tür sembolik saldırganlık spor sahalarında egemen olan bir konuma 
gelmiştir. Sahadaki şiddet; sosyal kuralların sessizce zorlandığı, sosyal hareketler üzerinde yapay 
bir yönlendirmenin bulunduğu ve düzenli üst ritüelik davranışların ele alındığı bir bozukluk olarak 
adlandırılmıştır.  

                                                            
161 Lang, 1969.   
162 Taylor, 1971. 
163 Taylor, 1982. 
164 Dunning, age.  
165 Clarke, 1978. 
166 Marsh, 1978. 
167 Marsh, 1978-1982. 
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Leicester Okulu yaklaşımı, futbol holiganizmine bakışta, “ortadoksik” olarak 
adlandırılan, Leicester Üniversitesinden Williams ve arkadaşlarının araştırmaları, 1970’in 
sonlarında Taylor, Clark, Hall ve Marsh’ın çalışmalarının bir devamı olarak kabul edilmektedir. 
Bu aynı zamanda, sosyolog Elias’ın “uygarlık süreci”ni vurguladığı ve holiganizmi açıklayan 
sosyolojik temelli açıklamasını öne çıkartan bir yaklaşım tarzına sahiptir. Böylece, şiddet içeren 
erkeksi tarz olarak adlandırılabilecek, daha çok toplumdaki alt katmanların kültürünü içeren tek 
cinsiyetli, etnik özellikli ve dışa vurumsal şiddet formları taşıyan yapının ürünü olan holiganizmi 
ele alma biçimini ortaya çıkartmıştır.168 

Giulianotti’nin169 sahadaki saldırganlık ve şiddete karşı ortaya koyduğu yeni savı ise 
futbolda şiddetin, sosyal yapılı bir etmen olmasından daha çok, İskoç, taraftarlarda olduğu gibi, 
özel kültürel ve tarihsel güçlere dayandığı şeklindedir. İskoç taraftarların benzer İngiliz taraftarlara 
göre daha arkadaş canlısı olduklarını ve şiddet olaylarında polisin rolü üzerinde de durulması 
gerektiğini vurgulamıştır.  

Tüm bu yaklaşımlara bakıldığında özellikle İngiltere’de Ulusal Suç Bürosu, 1990’lı 
yıllarda cuma ve cumartesi geceleri genel suç oranında % 1,67’lik bir artma olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu maçlarda oluşan gerçek futbol, holiganizm düzeyi ile oranlandığında kalabalığın 
da etkisiyle daha kolay açıklanabilirmiş gibi görünmektedir. Fakat etnografik çalışmalarda  küçük 
ölçekli ilişkiler içinde ayrı ayrı neyin gerçek olduğu henüz çok da belirli değildir. Bu nedenle, 
seçilmiş ve odaklanılmış süreçlerden hareketle yapılan açıklamalarda genellemeye gitmek oldukça 
zordur.170 

İtalya’da Dal Lago,171 Marsh’ın çalışmasını destek alarak gerekli ritüelik özelliklerde 
olan futbol taraftarlarını gözlemlemiştir. Dal Lago, maçlarda artık sembolik anlamlı el kol 
hareketleri, fiziksel saldırganlık yerine, şarkılar ve tahriklerin yer aldığını belirtmekte ve bu tür 
durumlarda da gerçek kavgaların ortaya çıkabileceğini söylemektedir. Bunu da iki sebebe 
bağlamaktadır. İlki, geleneksel olarak iki taraf arasında yer alan rekabet ya da yarışma, ikincisi ise 
durumsal etmenlerdir. Yine Del Lago, stadyumların dışında iki taraf arasındaki rekabete bağlı 
olarak ciddi saldırgan kavgaların çıkabileceğini belirtmektedir.172 

Roversi173 ise Bedouin Sendromu diye adlandırdığı, şehirler arasında gelişmeye başlayan 
düşmanca davranışların; yeni bağlanmalar ve yeni yabancılaşmalar yarattığını belirtmektedir. Bu 
yabancılaşmanın politik ideoloji ile örtüşerek aşırı sağ, aşırı sol hareketler içinde grup 
sardırganlığına ve grup dışı düşmanlığa dönüştüğünü belirtmektedir.  

Almanya da futboldaki şiddeti, direnç olaylarını ve buhranı açıklamak için alt kültür ve 
kimlik bakış açısının bir bileşenini kullanmış; kişisel kimliklerini gerçekleştirmeye çalışan genç 
Almanların pek çoğunun aşırı sağ bir alt kültürün etkisi altında geliştiğini belirtmiştir. Gençlerin 
pek çoğundaki provakatif hareketlerin alt kültürün bir ürünü olarak ortaya çıktığı ve içinde estetik 
standartlar, kendilerine özgü düzenlemeler, normlar ve karşıt protest bir birikimin bulunduğu 
söylenebilir.174 Pilz175 futboldaki şiddetin içinde olan,  gelecekten çok az umutları bulunan ve 

                                                            
168 Dunning, age. 
169 Giulianotti, 1995. 
170 Koruç, Bayar, Arslan, age. 
171 Dal Lago, 1990. 
172 Del Lago ve De Biasi, 1994. 
173 Roversi, 1994. 
174 Hahn, 1987. 
175 Pilz, 1996.  
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toplumdaki başarısızlıklarını haykırarak “yardım çığlığı” atan birçok genç insanın var olduğunu, 
bunu da basit anket çalışması ile belirlemenin mümkün olmadığını belirtmektedir. Çalışmasında, 
bu hayal kırıklığı içindeki kendi deyişi ile “zavallı” olan futbol taraftarının Alman toplumunun 
abartılı disiplini ve zorlamalı eşitsizlik biçimini, altını çizerek vurgulamıştır. Pilz,176 Taylor’un 
çalışmasının bulgularını güçlü bir biçimde anımsatmakta ama bunu daha liberal bir bakış açısıyla 
vurgulamaktadır. Almanya’da yapılan çalışmalar içinde ırkçı yaklaşımın da yerini belirtmek 
gerekmektedir. Roth’un177 çalışmaları, Almanya'da futbol taraftarlarının % 20’sinin neonazi ve 
benzeri politik görüşlere sempati duyduğunu göstermektedir. Irkçılıkla ilgili olarak yaşananlar 
sadece Almanya ile sınırlı kalmayıp ilerleyen zaman içinde Avrupa’daki diğer ülkelerde de 
yayılmaya başlamıştır. Bu kapsamda benzer açıklamalar Meclis araştırması önergelerine de 
yansımıştır.178 

Hollanda’da sporda saldırganlık ve şiddet konusunda yapılan çalışma sayısının daha az 
olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmalar, Hollandalı taraftarların İngiltere’deki gibi sadece çalışan 
sınıftan olmadığını, futbolun Hollanda’da aynı zamanda orta sınıfı da içeren bir kültür olduğunu 
göstermektedir. Van der Brug’un179 çalışmasında, şiddet içindeki gençlerin sorunlarından ilki, 
sorunlu okul yaşantısı, ikincisi ise etkili ana-baba denetiminin olmaması olarak açıklanmaktadır. 
Russell ve Goldstein180 ise 60 taraftar holigan ile 43 taraftar olmayan holiganla yaptıkları 
çalışmada; taraftar holiganların, taraftar olmayanlara göre daha yüksek psikopatik ve antisosyal 
eğilimlerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Avrupa ülkelerindeki bu çalışmaları genel olarak değerlendiren Dunning,181 statlarda 
saldırganlığın gelişiminin üç başlık altında ele alınmasının daha doğru olacağını vurgulamaktadır: 

a) Sporcu ya da hakemler gibi resmî görevlilere saldırılması, 

b) Karşıt taraftarlar arasında saldırgan davranışın ortaya çıkması, 

c) Şiddetin, stat dışına taşması; caddelerde rakip taraftarların taş ve sopalarla birbirlerine 
saldırmaları (zararlı hırsızlık olayları, vandalist davranışlar, sıkça polisle kavga etme).  

Bu sıralama aynı zamanda şiddetin boyutu olarak da ele alınabilir. En şiddetli olaylar, üç 
numarada bulunan stadyum dışına taşan olaylarda gözlenmektedir. Daha hafif olanlar ise birinci 
sıradaki olaylardır. 

Sahalardaki şiddet ve saldırganlığı açıklamak amacıyla sosyal psikoloji de, klasikleşen 
kuramların yanında yeni kuramsal yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır.  

4.3.1. Klasik Kuramlar 
 Klasik kuramlar engellenme-saldırganlık kuramı, sosyal öğrenme kuramı ve sosyal 
kimlik kuramından oluşmaktadır. 

4.3.1.1. Engellenme-Saldırganlık Kuramı 
Saldırganlığa ilişkin ilk sosyal psikolojik açıklamalardan biri olan engellenme-

saldırganlık kuramı, Dollard ve arkadaşları182 tarafından ortaya konmuştur. Saldırganlık, kişinin 
isteklerine ve hedefine yönelik davranışlarının engellenmesi sonucu oluşan öfkenin bir tepkisi 
olarak kabul edilmektedir. Kendi hedefine uygun davranışı gerçekleştirmesi engellenen oyuncunun 
                                                            
176 Pilz age. 
177 Rous, 1978. 
178 Bk. (10/714) ve (10/876) esas numaralı Meclis Araştırması Önergeleri. 
179 Van der Brug, 1994. 
180 Russell ve Goldstein,1995. 
181 Dunning, age. 
182 Dollard ve arkadaşları, 1939. 
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öfkeleneceği ve bu öfkenin sonucunda saldırganlık göstereceği hipotezi, çok fazla 
desteklenmemiştir. Daha sonraları Russell,183 sporun doğasının, engellenmeyi doğurduğunu ancak 
bu engellenmenin her zaman saldırganlığa yol açmayacağını savunmaktadır.  

Kuramın yakın dönemdeki düzenlemeleri, Bandura’nın sosyal öğrenme yaklaşımından 
etkilenerek, engellenmenin saldırganlığa dönüşmesini açıklamaya çalışmaktadır.184 Berkowitz’e 
göre, stresli durumlarda artan uyarılmışlık düzeyi, kişide duygusal tepki olarak engellenmişliğe yol 
açar. Ancak, önceki öğrenilmiş davranışlar da varsa bu öfke, saldırganlığa dönüşecektir. Bu 
kapsamda, seyircinin medya ya da verilen demeçler aracılığı ile belli hedeflere hazırlanmasının 
ardından, takımlarının bekledikleri performansı gösterememesi duygusal engellenmeye yol açar ve 
sonuç seyircinin taşkınlığıdır. Bu taşkınlık, kimi zaman da sadece bağırıp çağırma şeklinde karşılık 
bulurken, kimi zaman da şiddet eğilimleri ve saldırganlık şeklinde olmaktadır. Engellenme 
kuramının bir alt başlığı olarak uyarılmışlık düzeyi ve saldırganlık ilişkisi incelenebilir.  

Sporda saldırganlığın ortaya çıkmasına yol açan bir etken de yüksek düzeydeki 
psikolojik uyarılmışlık gibi, dışsal fizyolojik nedenler olabilir. Harcanan yoğun çabanın etkisiyle 
sporcuların uyarılmışlık düzeyleri yükselecektir. Maç sonrasındaki toparlanma ile uyarılmışlık 
düzeyi bir miktar azalsa da, uzun saatler boyu oldukça yüksek seyredebilir.185 Kişilerin yüksek 
uyarılmışlık düzeylerinin farkında olamadıkları ya da bunu farklı yorumlamalarla öfke ya da 
saldırganlık gibi duygularla karıştırdıkları görülmüştür. Sporda, özellikle hokey, ragbi ve futbol 
gibi pek çok kez sprint atılan branşlarda oyuncular yüksek düzeyde fizyolojik uyarılmışlık 
hissedebilir; bu uyarılmışlık, öfke duygularına yol açabilir ve kurallar içinde olmak kaydıyla bu 
durumlarda saldırganlık şeklinde kendini gösterebilir.186 

4.1.3.2. Sosyal Öğrenme Kuramı  
Sosyal öğrenme kuramı daha önceki çalışmalarda motivasyonu etkileyen bir kuram 

olarak tanıtılmıştı. Bandura,187 saldırganlığın model alınan ya da çocukluk dönemindeki 
deneyimlerden öğrenilen bir davranış olduğunu savunmaktadır. Yaptığı bir deneysel çalışmada, 
kuramını destekleyen oldukça önemli bulgular elde etmiştir.  

Bandura’ya göre saldırgan davranışın ortaya çıkmasını belirleyen bazı faktörler 
şunlardır: 

1.  Saldırgan davranışlarla ilgili geçmiş yaşantılarda bireysel olarak maruz kalmak ya da 
gözlemlemek. 

2.  Kişisel hedeflere ulaşmak için kullanılan saldırgan davranışların başarıya ulaşması. 

3.  Saldırgan davranışlar sergilendiğinde gelen pekiştirme, cezalandırılacak mı yoksa 
ödüllendirilecek mi beklentisi.  

4.  Kişilik, sözel cesaretlendirme ve önemli değerlerinin varlığı gibi; psikolojik, sosyal ve 
çevresel faktörler. 

Sosyal öğrenme kuramı, saldırgan davranışların gelişimini ve hangi koşullar altında ortaya 
çıktığını açıklamaya çalışmaktadır; bu şekliyle de engellenme-saldırganlık kuramından daha 
kapsamlı görünmektedir. 

                                                            
183 Russell, age. 
184 Berkowitz,1993. 
185 Zillman ve arkadaşları, 1974. 
186 Hagger ve Chatzisarantis, 2005. 
187 Bandura, 1994. 
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Sporda sosyal öğrenme kuramı, profesyonel sporlarda taraftarların kahraman seçiminde 
açık saldırganlığın etkisini anlatmak için kullanılmaktadır. Russel,188 arşivleri ve röportajları 
inceleyerek yaptığı çalışmada, atılan gollerin ve yapılan penaltıların buz hokeyi taraftarlarının 
favori oyuncularını ve takımlarını seçmelerinde etken olduğunu belirlemiştir. Takım seçiminde 
özellikle atılan gollerden çok, yenilen penaltıların etken olduğunu belirtmiştir. Bu durum, 
saldırgan davranışların tutumlar üzerinde performansı belirleyen davranışlardan daha baskın bir 
etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Russel’a göre, medyanın saldırgan davranışlara fazlaca yer 
vermesi, sporun doğasında bunun var olduğu ve başarıyla ilişkili olduğunun düşünülmesinde 
oldukça etkilidir. Bu düşünce, taraftarların takım seçiminde ve kendi oyun tarzlarında etkili 
olacaktır. Benzer şekilde, özellikle saha içinde görev yapan silahlı ve şiddet çağrıştıran kolluk 
kuvvetlerinin varlığı da, kuramdaki anlatım şekliyle, saldırganlığı etkilemektedir.  

Fakat seyirci saldırganlığını açıklamada, sosyal psikolojinin klasikleşmiş kuramları yeterli 
olmamaktadır. Bu nedenle yeni yaklaşımlar ve modeller geliştirilmeye başlanmıştır. Son 10 yıl 
içinde özellikle kalabalığın saldırganlığı ya da ortak olarak yapılan saldırganlık konusunda, sosyal 
psikoloji alanı yeni kuramsal açıklama yapmak gereğini duymuştur. Kısaca bunlara da bakmak 
yararlı olacaktır. Saldırganlık ve şiddetin kişilikle ilişkisi de bu kapsamda ele alınabilir. 

Kişilik ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar, kişiliğe ait uyumluluk 
faktörünün sadece ergenlerde görülen saldırgan davranışlarla güçlü ve negatif bir ilişki içinde 
olmadığını; engellenme gibi, saldırganlığı ortaya çıkardığı iddia edilen sosyal bilişlerin de 
tahminine yardımcı olduğunu belirlemiştir. Bu önemli bir bulgudur; çünkü uyumluluk, kişinin 
diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurmasını etkileyen bir boyuttur. Yakın dönemde yapılan 
araştırmalar, saldırganlığın ayrı ve özel bir kişilik faktörü olduğunu belirlemiştir. Örneğin, 
Zuckerman ve arkadaşları,189 saldırganlık-düşmanlık faktörünün, diğer kişilik boyutlarından ayrı 
bir boyut olduğunu belirtmişlerdir.  

Kişilik faktörlerine ek olarak, araştırmacılar sabit bir davranış örüntüsü belirlemişler ve “A 
Tipi Kişilik” olarak adlandırmışlardır.190 A tipi kişilik özelliğine sahip bireyler, davranışlarında ve 
kişiler arası ilişkilerinde azimli, rekabetçi ve dışa dönüktür. Bu kişilik yapısına sahip bireylerin, 
yarışmacı durumlarda daha saldırgan ve düşmanca davranışlar sergilediğine dair araştırmalar 
mevcuttur. Biassi,191 A tipi kişilikteki sporcular ve dansçılar, normal grupla karşılaştırıldığında; 
şiddetin en az iki kat daha fazla görüldüğünü belirlemiştir. Grup saldırganlığı ve öz yeterlik gibi 
sosyal bilişsel değişkenlerin, A tipi kişilik özelliğindeki bireylerinin saldırgan davranışları 
üzerinde de etkili olduğu söylenebilir.  

Saldırganlığın kişilik yapısıyla açıklandığı kuramlara getirilen başlıca eleştiri, bu 
kuramların bireysel ve grup düzeyindeki sosyal bilişsel yapıları göz ardı etmesidir. 

4.1.3.3. Sosyal Kimlik Kuramı 

Sosyal kimlik kuramının amacı, grup süreçlerinde görülen sosyal davranışların arkasında 
yatan mekanizmaları açıklamaktır. Bunu da grup üyeliğinin, bireylerin davranışlarını nasıl 
etkilediğini inceleyerek yapar. Kurama göre, bireyler kendi kimliklerini bırakırlar ve grubun 
inançlarını, tutumlarını ve beklentilerini benimserler. Bu durum da karmaşık grup yapısına yol 
açabilir ve bireylerde, diğer takımlara ilişkin önyargılı ve saldırgan davranışlar oluşturabilir.  

                                                            
188 Russel, 1979. 
189 Zuckerman ve arkadaşları, 1993. 
190 Matthews ve arkadaşları 1982. 
191 Biassi, 1999. 
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Sosyal kimlik kuramının kilit hipotezlerinden biri, grupça paylaşılan tutumların, 
bireylerin tutumlarının yerine geçmesidir. Kişi, grubun diğer üyeleriyle benzer inançlara, yargılara 
ve davranış örüntülerine sahiptir. Böyle de olmalıdır, çünkü benlik saygısı gruba üyeliğine 
bağlıdır. Benliğe ilişkin olumlu duyguların olması için, grup üyelerinin gruba bağlılık duygusunu 
yaşaması gerekir. Bu kendini sınıflandırma süreci, grup üyelerinin normatif davranışları 
kabullenmesiyle sonuçlanır. Kendini sınıflandırma süreci, sosyal karşılaştırma sürecini doğurur. 
Kişi, kendi grubunu oluşturan yani iç gruptaki yargılarla, grubun üyesi olmayan yani dış gruptaki 
kişileri karşılaştırır. Bu karşılaştırma süreci, grup içi önyargıları oluşturur.  

Grubun tutumlarını tamamen kabul etmek, kişinin kimliksizleşmesi ya da kimlik 
belirsizliği ile sonuçlanır. Festinger’in192 geliştirdiği bu kavrama göre, kişi kimliğini kaybetmez; 
ancak diğer grup üyeleri ile paylaştığı sosyal bir kimliği tercih eder. 

Kimliksizleşme; kişinin bireysel olarak sergilemeyeceği davranışları, bir grubun üyesi 
olarak sergilemesine açıklama getiren bir süreçtir.193 Gruplarda üyenin kendi kimliğini saklaması, 
normal durumlarda var olan kişisel kontrolün yok olması ve bireysel sorumlulukların azalması 
anlamına gelir.194 Bunun sonucu olarak, grup üyelerinin davranışları daha engellenemez, dışa 
dönük, dürtüsel ve mantıksız hâle gelir. Yapılan çalışmalar; kimliksizleşen bireylerin sorunlu 
davranışlarını, kimliklerinin belirli olduğu durumlara göre daha kolay sergilediğini ortaya 
koymuştur; aileyi eleştirmek ya da hırsızlık yapmak gibi. Sporda kalabalığın şiddetine ilişkin en 
çok ilgi uyandıran çalışmalar, Zimbardo’nun195 kimliksizleşen bireylerin daha fazla saldırgan 
davranışlar sergilediğini ortaya çıkardığı çalışmalardır. 

 Kendini sınıflandırma, gruba özdeşim ve kişisel kalıp yargılar ve kimliksizleşme 
süreçleri, grup normuna uyumla sonuçlanır. Bu koşullar altında bireysel kimlikten ve benlik 
saygısından uzak bir sosyal kimlik yaratılır. Bunun bir sonucu olarak, iç grup üyeleri kendilerini 
dış grup üyelerinden farklı hisseder ve “biz” ve “onlar” ayrımı ortaya çıkar. Üyeliğin sorgulandığı 
ya da tehlikeli olduğu düşünülen gruplarda, dış grup üyelerine karşı ön yargı gelişebilir. Bu ön 
yargı, iç grup ve dış grup arasındaki farkı abartma biçiminde gerçekleşebilir; ırk ve dine göre 
ayrımlar gibi. Bu ön yargılar saldırgan davranışlara da yol açabilir.  

 Spor kalabalıklarında saldırganlığa nadiren rastlansa da, tehditler, iç grup üyelerinin dış 
grup üyelerine zarar vermek için coşku hissetmesine yol açabilir. Bu durum, spor kalabalıklarında 
insanların tutarlı biçimde aynı davranışları sergilemesini açıklayabilmektedir. İsyan çıkarma ve 
yağmacılık gibi kalabalığın şiddetini inceleyen çalışmalar, bu davranışların şaşırtıcı biçimde dış 
grubun belirli bir yönüne doğru sergilenen toplu davranışlar olduğunu tespit etmiştir.  

 Sosyal gruplar arasındaki saldırganlık ve şiddeti, sosyal kimlik kuramı açısından 
inceleyen pek çok araştırma olmasına rağmen, karşıt taraftarlara yönelik ve spor kalabalığı ile 
polis arasındaki kalabalığın şiddetini inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Scott ve 
arkadaşları196 yaptıkları geniş kapsamlı çalışma sonrasında, grup davranışları üzerindeki ortak 
kimlik ve gruplar arası çatışmaların tek yönlü değil, karşılıklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
nedenle, ortak kimlik, sadece spor kalabalığının davranışlarının amaçlarını ve doğasını belirlemez; 
grup davranışlarını etkiler ve durumu değiştirir. Çevredeki değişimler, sosyal kimliği de 
etkileyecek ve değiştirecektir.  

                                                            
192 Festinger,1954. 
193 Reicher ve arkadaşları 1995. 
194 Mann, 1981. 
195 Zimbardo, 1970. 
196 Scott ve arkadaşları, 2001. 
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 Kısaca, sosyal kimlik kuramı, spor kalabalığının sergilediği şiddet içerikli davranışların 
altında yatan süreçleri açıklamak için özel ve kapsamlı bir model sunar. Festinger197 ve benlik 
saygısı kuramcıları, Tajfel ve Turner’ın198 kuramsal yaklaşımlarından etkilenir; grup içinde sosyal 
kimliğin bireysel kimliği etkilediğini ve gruba aidiyette benlik saygısının önemini vurgular. Benlik 
saygısı, gruplar arasında ön yargıların oluşmasının nedeni olarak düşünülmektedir. Benlik 
saygısını korumak için, grubu da korumak gerekmektedir. Bu nedenle gruba yönelik bir tehdit, 
benlik saygısını da tehlikeye atacağı için, saldırganlık ve şiddet kullanılabilir.  

Sosyal kimlik kuramının şiddet ve saldırganlığın nedenlerini açıklamada kulanılmasına 
yönelik olarak geliştirilen Simon ve Taylor’ın199  (1992) “seyircinin psikososyal modeli”nde 
saldırganlığa neden olan etmenler sıralanmaya çalışılmıştır. 

Potansiyel etmenler, futboldaki saldırganlığın temel unsurlarını oluşturmaktadır. 
Genellikle çalkantılı ekonomik ve toplumsal durumlarda saldırganlığın bir yansıma olarak ortaya 
çıktığı bilinmektedir. İngiltere’de Margeret Theacher hükûmeti döneminde emek yoğun İngiliz 
ekonomisinin, makine yoğun şekle dönüştürülmesinden sonraki yıllarda, özellikle Liverpool 
seyircisinin saldırganlık eğilimlerinin arttığı gözlenmiştir. Benzeri bulgular Kanada’da da ortaya 
çıkmıştır.200 Ülkemizde ise çarpık kentleşme ve gelir dağılımındaki dengesizliğin giderek artması; 
ekonomik, siyasal ve toplumsal olarak kültürel bir çöküntü ve yozlaşmaya neden olmuştur. Bu 
olumsuzlukların yol açtığı bireysel anomi, bu alt kültürü oluşturan kitlelerde büyük bir öfke 
birikimine sebep olmaktadır. “…Bu kitleler de öfke birikimlerini ifade edebilecekleri en uygun 
ortam olarak spor alanları ve futbol maçlarını görmektedirler.”201  

Kuram; özdeşleşme, grup dayanışması ve kimlik yitiminin; bir gruba ait olma ve benlik 
sınıflandırması sürecine bağlı olarak ortaya çıktığı gözlenmektedir. İnsanları bir ölçüte göre 
sınıflara ayırır ve bu sınıflama içine giren bireylerin algıladıkları benzerlikleri abartıp farkları en 
aza indirme eğilimi içine girer. Böylece benlik sınıflandırması süreci, kişi ile grubun özellikleri 
arasındaki benzerlikleri abartıp ayrılıkları en aza indirir. Fakat bu sırada diğer grubun özelliklerini 
ve kendi içindeki benzerlikleri en aza indirir, ayrılıkları abartarak ön plana çıkartır. Bu durumda 
grup üyesi olan kişi, kendisini grup içi ile benzer diğer gruptan farklı algılamaya başlar.202 Tipik 
iki örneği, spora ilgi duyan kişiler ve partizan gruplardır.203 

Sosyal kimlik kuramı gereği, rakibi insan olarak görmemek, biz ve onlar sürecini 
gündeme getirecektir. Süreç başladıktan sonra grup dışına önem vermeyen ve grup içi ile 
özdeşleşen birey, yabancılaşmanın da etkisiyle onları (rakibi) sadece bir madde olarak ele almaya 
başlayacaktır. Bunun sonucu olarak seyirciler arasında dışlanmışlık, kabullenememe, 
kimliksizleşme ve kimliksizleştirme süreçleri yaşanmaya başlanacaktır.204 

Seyircinin psikososyal modelinin saha dışı etmenler başlığı altında alkol, model alma, 
engellenme ve maçların yoğunluğu yer almaktadır. Derbi maçları, yoğunluğu yüksek olan 
maçlardır ve seyircinin saldırganlaşmasında bir dışsal etmen olarak değerlendirilmektedir. Model 
alma davranışı ise özellikle medya ya da seyirciler arasında yaratılan “kahraman” kişilerin 
pekiştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Saha içi etmenler ise sahada oynanan sporun türü, antrenör 
ya da sporcuyu model alma, saha içi saldırganlığın modellenmesi, maçın skoru ve oyun 

                                                            
197 Festinger, 1954. 
198 Tajfel ve Turner, 1986. 
199 Simon ve Taylor, 1992. 
200 Smith, 1980. 
201 Akşar, 2004. 
202 Arkonaç, 2001.  
203 Mann, 1979.   
204 Wann, 1998. 
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kurallarıdır. Bir kısım spor dallarında saldırganlık, oyunun kendi kurallarından 
kaynaklanmaktadır.205, 206 

Modelin son noktasında da sahada liderlik yapan amigoların rolleri üzerinde 
durulmaktadır.  Marsh,207 futbolu bir mikrokültür olarak kabul ettiği çalışmasında, küçük yaş 
grubundan gençlerin sahalarda holigan davranış içinde olduğunu ama bunun arkasında bir de farklı 
roller üstlenen ve o mikrokültürün parçası olan kişilerin bulunduğunu belirtmekte ve “kabadayılar 
grubu” olarak adlandırılan bu grup içinde olduklarını söylemektedir. Bu konuya daha sonra tribün 
liderleri bölümünde ayrıntılı olarak değinilecektir. 

Spor sahalarındaki saldırganlığa ilişkin bu çalışmalarda, daha sonraki dönemler içinde 
sosyal bilimlerin çok nedenlilik yaklaşımına koşut olarak farklı nedenlere bağlı açıklamalar 
yapabilmek için, farklı değişkenlerin etkileri araştırılmıştır.  

Sosyal kimliğin açıklanmasında, kaçınılmaz olarak cinsiyet ve saldırganlık ilişkisi de ele 
alınmalıdır. Bu kapsamda erkeklerin kadınlara göre daha saldırgan davranışlar sergilediği,208 
saldırgan tutum ve inançlarını daha rahat yansıttığı209 sıklıkla vurgulanmıştır. 

Bu farkın nedenleri: 

1) Erkeklerdeki androjen seviyesindeki artış, 

2) Saldırganlığın baskınlığı ve statüyü kanıtlamada faydalı olduğuna dair evrimsel 
inanış, 

3) Gelişim süreci boyunca erkekler arasında saldırgan eğilimlerin sosyalizasyonudur. 

Saldırganlık, takım yarışmalarında çoğunlukla erkek sporcularda gözlenmektedir.210 
Kadınların yarışmalarda yüksek düzeyde ahlaki davranış sergilediği görülmüştür.211 Ancak 
çalışmalar göstermiştir ki, grup normu olarak kabul ediliyorsa kadınlar da rakiplerine karşı 
saldırganlık sergileyebilmektedir.212, 213 İlginçtir ki; sözel saldırıya maruz kalsalar da kadınlar, 
erkekler gibi sözel ya da fiziksel saldırganlık göstermemektedir.214 

Sosyal kimlik kuramının bir alt başlığı olarak ahlaki değerler ve saldırganlık konusunu 
da ele almak mümkündür. Toplum yanlısı davranışlar, genel ahlaki değerleri yansıtır. Öte yandan, 
sosyal kimlik kuramında belirtildiği gibi, bireysel ahlaki davranışlar, üye olunan grubun 
normlarına ve davranışlarına göre değişebilir. Böyle durumlarda kişiler bireysel özelliklerini bir 
yana bırakarak grubun tutumlarını benimser.215 Spor takımlarında bireyin toplum yanlısı 
davranışları ikinci plana itilerek, daha benmerkezci bir ahlaki bakışa sahip olunduğu gözlenir. Bu 
durum, paranteze alınmış ahlaki değerleri ortaya çıkarır. Paranteze alınmış bu değerler, sporda 
yaralayıcı ya da saldırgan eylemleri meşrulaştırabilir. Wann’ın yapmış olduğu çalışmada, ahlaki 
ikilemler karşısında, sporcu olmayanların ve basketbolcuların, ahlaki nedenselleştirme düzeyleri 

                                                            
205 Hagger ve Chatzisarantis, age. 
206 Wann, age. 
207 Marsh, age. 
208 Wrangham ve Peterson 1996 . 
209 Eagly ve Chaiken 1993. 
210 Tucker ve Parks 2001. 
211 Stephens ve Bredemeier 1996. 
212 Stephens ve Bredemeier, age. 
213 Tucker ve Parks, age. 
214 Haris 1992. 
215 Bredemeier ve Shields, 1986. 
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araştırılmıştır. Bu kapsamda sporda meşru sayılan saldırgan davranışların resimleri katılımcılara 
gösterilmiş ve doğru kararın ne olacağı sorulmuştur. Basketbolcuların daha benmerkezci ve daha 
az toplumsal nedenselleştirmeler yaptıkları görülmüştür.216  

4.3.2. Yeni Kuramsal Yaklaşımlar 
 Seyirci saldırganlığını açıklamada sosyal psikolojinin klasikleşmiş kuramları yeterli 

olmamaktadır. Bu nedenle yeni yaklaşımlar ve modeller geliştirilmeye başlanmıştır. Son 10 yıl 
içinde özellikle kalabalığın saldırganlığı ya da ortak olarak yapılan saldırganlık konusunda sosyal 
psikoloji alanı yeni kuramsal açıklama yapmak gerekliliğini duymuştur. Kısaca bunlara da 
değinmek yararlı olacaktır. 

4.3.2.1. Değişim Kuramı  
Kerr,217 Apter’in218 değişim kuramını futbolda saldırganlık ve kalabalığın şiddetini 

incelemek için uyarlamıştır. Bu kuram, futbol holiganlığına ve kalabalığın şiddetine 
uyarlandığında, sahalarda saldırganlık olayına karışan seyircinin -daha çok holiganların- paratelic 
durumda olduğu ve bu nedenle heyecan aradığı düşünülmektedir. Maçlarda istedikleri 
uyarılmışlığı ve haz aralığını bulamadıklarında yani bu beklentileri engellendiğinde (maçlarda 
canlarının sıkıldığı durumlarda) değişim gerçekleşir, sıkılan seyirci heyecan yaratacak eylemlere 
girişir (Spor dışındaki insanlar ise can sıkıntısıyla bungee jumping vb. adrenalin sporları 
yaparlar).219  

Değişim kuramına getirilen eleştiri, bazı insanların neden holigan olduklarına ilişkin ve 
paratelic durumu baskın olan holiganların diğer şiddet içermeyen alternatif davranışları tercih 
etmediğine ilişkin bir açıklama sunamamasıdır. 

4.3.2.2. Betimsel Yaklaşım  
Kalabalığın şiddetine ilişkin en etkili sosyolojik kuramlardan biri, Leicester Okulu 

araştırmacılarının ortaya koyduğu betimsel yaklaşımdır. Bu yaklaşım, futbol taraftarlarının şiddet 
eğiliminin etnografik çalışması ile geliştirilmiştir. Futbol holiganizmine betimsel yaklaşım, 
bireysel bir bakış açısı sunar. Bu yaklaşıma göre kişinin içindeki eğilimler şiddet davranışını 
ortaya çıkarmaktadır. Dunning ve arkadaşları, Elias’in220 “uygarlık” kuramından yararlanmaktadır. 
Bu kurama göre sosyal ortamdaki birey zaman içinde uygarlaşma yolunda ilerlemeyi bekler. 
Ancak bu durum, sınıflara ayrılmış toplumda yukarıdan aşağı doğru organize edilebilir.221  

4.3.2.3. Çatışma Kuramı  
Kuram, Marksist ideolojiye dayanarak, sporda şiddetin nedeninin işçi sınıfının yaşadığı 

sosyal, politik ve ekonomik haksızlıklar olduğunu öne sürer. Bu nedenle de, yaşadıkları 
haksızlıkların sorumlusu olarak algıladıkları kişilere karşı saldırganlık sergileyebilmek amacıyla, 
spor ortamını kullanırlar. Ortak saldırganlık da bu kavramsal çerçevede açıklanmaktadır.222 

Yüzeysel olarak bakıldığında, futbol holiganizmine karşı betimsel yaklaşım ve çatışma 
kuramı, sporda şiddetin işçi sınıfı ve bu sınıfın algıladığı haksızlıklardan kaynaklandığı yönünde 
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ortak bir açıklamaya sahiptir. Ancak saldırgan davranışların, amaçlanan yönü açısından farklı 
görüşleri vardır. Çatışma kuramı, saldırganlığın işçi sınıfının algıladığı haksızlıkların bir yansıması 
olduğunu ve muhalefetlerini, mücadelelerini sergileme ve dengeyi kurma amacı taşıdığını öne 
sürer. Betimsel yaklaşım ise saldırganlığı, çatışmaları çözmek için kültürel değerlerin 
meşrulaştırdığı şiddetin sergilenme eğilimi olarak açıklar. Çatışma kuramı ilgi çekse de, Taylor223 
özellikle de son dönemde elit profesyonel takımların süper zengin kişilerce satın alınmasının da 
etkisiyle (İngiltere Premier Ligi gibi), çatışma kuramının yeterli kanıta sahip olmadığını belirtir. 
Weed224 ise bu yaklaşımın sınırlı olduğunu vurgulamıştır. Çünkü kalabalığın saldırganlığı, sporun 
otorite figürlerine değil, takım taraftarlarının birbirlerine karşıdır.225 

Bu kuramsal yaklaşımların yanında, Freud’un yaklaşımlarından oluşturulan bir kuramsal 
yapı olarak kabul edilen katarsis kuramının da ele alınması gerekebilir. 

  
4.3.2.4. Katarsis/Boşalma Kuramı 
Sporda saldırganlığın, sadece insanların duygusal olarak boşalmaları biçiminde 

gerçekleşmiş olabileceği yaklaşımı ise oldukça eski ve sıklıkla gündeme gelen bir yaklaşımdır. 
Özellikle kişilik konusu ele alındığında, Freudcu yaklaşımın ortaya koyduğu önemli bir açıklama 
olan katarsis hipotezini ele almadan saldırganlığı açıklamak eksiklik olacaktır.226 

Saldırganlığın, bastırılmış engellenmeyi ve ifade edilemeyen duyguları açığa çıkaran bir 
yol olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu duyguları açığa çıkarma, boşalma olarak tanımlanır ve 
katarsis kuramı, sosyal ortamlarda bu amaca hizmet eden durumları açıklamaya odaklanır. 
Kuramda, özellikle seyircilerin saldırganlığı araç olarak kullandığı düşünülmektedir. Örneğin 
Wann,227 saldırgan sporları izleyen seyircilerin katarsis yaşadığını ve sonrasında kendilerini daha 
az saldırgan hissettiklerini belirlemiştir. Gençlerin sporda sergiledikleri saldırganlığın katarsise 
neden olması açısından sağlıklı olduğu düşüncesi, antrenörler arasında yaygındır.228 

Bu derin inanışa karşın, katarsis kuramını destekleyen az sayıda kanıt vardır ve bu 
gerçek bir etkiden daha çok, bir inanıştır.  

Spor sahalarındaki saldırganlığa yol açabileceği düşünülen bir hormon ve steroid 
kullanımının da kısaca üzerinde durmak yararlı olacaktır.   

Hormonlar ve steroid kullanımının etkisi, sporda saldırganlığa yol açabilen dışsal 
faktörlerden biri de madde kullanımıdır. Spor türüne ve düzeyine göre kullanılan maddenin dozu 
ve türü değişiklik gösterse de saldırganlığa yol açtığı inkâr edilemez. Farmakolojik çalışmalarda, 
anabolik steroidler ve saldırgan davranışlar arasında açık bir ilişki tespit edilmiştir.229 Bu tür 
maddelerin kötüye kullanımı, sporcuların androjen hormon düzeylerinde farklılık oluşmasına ve 
buna bağlı olarak testosteron düzeyinin artmasına yol açar. Testosteron, kadın sporculara kıyasla 
erkek sporcularda saldırgan davranışların ortaya çıkmasında rol oynayan önemli bir faktör olarak 
belirlenmiştir. Madde kullanımından kaynaklanan fizyolojik değişikliklere eşlik eden durumsal 
faktörlerin kişiyi saldırgan davranışlara itebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.230 
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4.4. KALABALIĞIN ŞİDDETİ, ORTAK SALDIRGANLIK VE 
HOLİGANİZM 

Sporcular arasındaki saldırganlık, spor olaylarında gerçekleşen saldırgan eylemlerin 
sadece küçük bir kısmıdır. Saldırganlık ve şiddet; özellikle seyirciler, kalabalıklar ve fanatikler 
arasında tüm dünyada var olsa da Batı Avrupa ve Güney Amerika’da daha çok futbolda ortaya 
çıkmaktadır. Kuzey Amerika’da ise farklı spor branşlarında gözlenebilmektedir. 

Günümüzde spor kişinin duygularını, motivasyonunu ve ilişkilerini etkilemekle 
kalmamakta; bir endüstri ve turizm alanı olarak da hizmet etmektedir. Bu nedenle, spor 
takımlarının kişileri ve daha geniş sosyal çevreleri etkilemek gibi bir sorumlulukları da 
oluşmuştur.  Spor takımları, sosyal davranışlar üzerinde son derece önemli bir etkiye sahiptir ve 
kalabalığın şiddeti ile ortak saldırganlık incelenirken bu durum göz önünde tutulmalıdır.  

Grup süreçleri incelenirken sadece kişilik, cinsiyet, liderlik gibi bireysel temelli 
faktörlere odaklanmak; sosyal davranışların nedenlerini açıklamada yetersiz kalabilir. Çünkü grup 
süreçleri üzerine çalışan pek çok sosyal psikolojik kuramının da vurguladığı gibi, kişiler grubun 
içinde farklı davranabilirler ve diğer grup üyelerinin psikolojik ve davranışsal özelliklerine uyma 
eğilimi gösterirler. Spor kalabalığı, toplumda açıkça ifade edilebilen gruplardan biridir, üyeleri 
ortak bir hedefi paylaşır ve ortak bağları vardır. Kalabalığın şiddetini açıklamaya çalışan 
kuramlardan biri olan sosyal kimlik kuramına göre kalabalığın içindeki dostluk, diğer grup 
üyelerinin nasıl değerlendirildiği, diğer takımların taraftarlarının nasıl tanımlandığı ve kalabalığın 
üyelerin benlik saygılarına olan katkıları, kalabalık davranışını belirleyen önemli etmenlerdir.231 

Kalabalığın davranış biçimi ele alınırken bu grubun nasıl davrandığının ortaya konması 
önemli bir unsurdur. Özellikle akışkanlar fiziği ile kalabalığın benzerliğine vurgu yapan 
Ünalan232,“İnsan kalabalıkları normal durumlarda akışkanlar gibi davranırken, aşırı yoğunlukta 
kum veya tuz gibi, tanecikli yapılar gibi akıyor. Kritik yoğunlukta yaşayanlar türbülans akışından 
çok, bir heyelan sırasında meydana gelen çığa benzer. Bir yığın kumun dar bir bölgeden geçmeden 
hemen önce oluşturduğu kavis gibi, acil çıkış kapılarından yoğunlaşan insanlar da tam çıkış 
noktasında kavis oluşturur.  Yine de insan akışının nasıl tıkanıklığa dönüştüğünün mekaniği tam 
olarak anlaşılmış değildir.” demektedir. 

Kalabalığın şiddeti, ortak saldırganlığın bir türüdür. Ortak saldırganlık, şiddetli ve diğer 
kişi ya da kişilere zarar verme niyeti taşıyan davranışlar olarak tanımlanabilir. Bazı durumlarda 
saldırgan davranışlar, grubun bir özelliği olarak görülmese, hatta grup üyeleri birbirini tanımıyor 
olsa bile gerçekleşebilir.233 Kalabalığın şiddeti üzerine yapılan çalışmaların çoğu, holigan olarak 
bilinen, Avrupa’daki futbol taraftarları ile yapılmıştır.234 Holigan ya da holiganizm tanımları 
üzerinde net bir birlik yoktur. Daha önce ele alındığı gibi araştırmacılar, holiganizmi ortak 
saldırganlık ve şiddet gibi olumsuz davranışlarla ilişkilendirme eğiliminde olsalar da, tanım aynı 
zamanda kalabalığın şiddet içermeyen, dışa dönük davranışlarını da kapsamaktadır; şarkı söyleme, 
dalga geçme, tezahürat yapma ve bağırma gibi. Taraftarlar arasında bu tür davranışlar 
cesaretlendirilmekte ve bu davranışları sergileyen kişiler, diğer grup üyelerince pekiştirildiği için 
benlik saygıları ve gruba aidiyetleri artmaktadır. Bu bağlamda, bazı spor dallarında holigan etiketi 
olumlu bir etkiye sahiptir. Holigan davranışları artırmada medyanın da önemli bir payı 
mevcuttur.235 
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4.4.1. Kalabalığın Saldırganlığını Etkileyen Faktörler 

Kalabalığın şiddetini ve ortak saldırganlığı etkileyen çeşitli çevresel ve sosyal faktörler 
vardır. Bir kısmı, madde kullanımı ya da grubun büyüklüğü gibi daha önce değinilmiş 
kavramlardır. Bu kısımda ise ortak saldırganlığı ve taraftarların algılarını belirleyen iki önemli 
etkene değinilecektir: Medya ve alkol kullanımı. Son olarak da proveke edici unsur olarak 
amigolar üzerinde durulacaktır. 

4.4.1.1. Medyanın Saldırganlığa Etkileri 

Daha önce değinildiği gibi, sosyal öğrenme kuramı, şiddetin gözlenerek öğrenilmesinin 
diğer insanlar üzerinde kullanılmasına yol açacağını savunmaktadır. Şiddet görüntülerine yer 
verildiğinde, televizyon kanalları ve gazeteler kınanmamaktadır. Bu görüntüler halkın ilgisini 
çekmekte, ne kadar az yer verilse de dikkatle izlenmektedir. Bu görüntüler, sporun itibarına zarar 
gelmesine yol açmanın yanı sıra, gençlerin ve taraftarların üzerinde olumsuz etkiler yaratma 
ihtimali açısından da değerlendirilmektedir. Kalabalığın şiddeti ve oyuncular arasındaki şiddete 
itibar gösterilmesi ve bunun gençler tarafından izlenmesi; sosyal öğrenme ile edinilen  bu 
davranışların içselleştirilmesine, norm olarak kabul edilmesine ve meşrulaşmasına yol açabilir. 
Kişilerin, spor kahramanlarını performanslarına göre değil, gösterdiği saldırgan tavırlara göre 
belirleme eğiliminde olduğu ortaya konmuştur.236 Buna ek olarak, spor dallarına özgü hareketler 
nesillerin değişmesine rağmen aynı kalmakta, gençler daha yaşlı sporcuların davranışlarını taklit 
etmektedir.  

 Yakın dönemde Weeds,237 medyanın, kalabalığın şiddetine  daha fazla yer verme 
eğiliminde olduğunu ancak polis ve hükûmet görevlilerinin karıştığı olayların da gösterildiğini 
belirlemiştir. Weeds, Belçika’daki 2000 Avrupa Şampiyonası’nda İngiliz ve Alman taraftarlar 
arasındaki şiddeti gösteren medya görüntülerini incelemiştir. İngiliz yazılı basını şiddet olaylarını 
İngiliz holiganlardan kaynaklanan bir olay olarak geniş boyutlu bir şekilde verirken, TV kanalları 
daha duyarlı bir açıdan ele alarak basit bir olay gibi, kısa bir süre değinmiştir. İngiliz kültüründeki 
holiganlığa ait geçmiş yaşantıların, bu konudaki yargılamaları etkileyeceği düşünülmektedir.238 

Günümüz dünyasında iletişim teknolojisinin gelişmiş olması, sporu izleyen kitle 
sayısında artış meydana getirmiştir. Bu artışa paralel olarak, dijital televizyon yayıncılığı devri 
başlamıştır. Bu yayıncılığın kazancı sadece maç yayınlarından kazanılan gelir  değil, o maç ile 
ilgili her türlü spekülatif haberlerin izleyicilere sunulmasıyla kazanılan reklam ve yayın 
gelirleridir. Bu sırada oluşturulan taraftar yazarlar da, taraftarları “taraf” gözüyle olumsuz 
etkilemektedirler. Tarafı olunan takımın yazarı, o taraftar için en büyük referans kaynağıdır. O 
yazarın yazdığı her bilgi doğru kabul edilmektedir. Medyada görev alan yazarlar da birer taraftar 
olduklarından medya günümüz taraftarlarını olumsuz etkilemektedir.239 

 Medyanın şiddet yerine, takımlarını şarkı söyleyerek, tezahüratla yani şiddet içermeyen 
davranışlarla destekleyen taraftarların görüntüsüne yer vermesi; olumlu ve güvenli bir spor ortamı 
yaratılması adına önemlidir.  

                                                            
236 Russell 1983. 
237 Weeds, age. 
238 Koruç, Bayar ve Arslan, age. 
239 Kılcıgil, 2001. 
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 Medya ve şiddet ilişkisi konusunda ülkemizde farklı çalışmalar yapılmıştır.240, 241, 242, 

243Bu çalışmalarda genel olarak, medyanın saldırganlığı etkilediği görüşü egemendir. Aynı şekilde 
Meclis Araştırması Komisyonunun, Kulüpler Birliği Toplantısı’nda yaptığı 2011 anket 
çalışmasında, araştırmaya katılanların % 67,1’i medyanın sahadaki saldırganlık ve şiddet olaylarını 
etkilediğini belirtmiştir.  

4.4.1.2. Alkol ve Kötüye Kullanımın Saldırganlıga Etkileri 
Kalabalığın şiddeti ve ortak saldırganlık söz konusu olduğunda, genellikle aşırı alkol 

tüketiminin etkisinin olduğu düşünülmektedir. Futbol gibi bazı spor branşlarında bu düşünce 
çoğunlukla doğrudur, ancak bu durum da medya tarafından itibarlı bir hâle getirilmiş olabilir. 
Sosyal psikoloji alanındaki metaanaliz çalışmaları sonucunda, alkol tüketimi ve saldırganlık 
arasında bir ilişki bulunmuştur.244 Bu durum ketlenmenin kalkması ile açıklanabilir, yani alkol 
kişinin saldırganlık gibi davranışlarını bastıran kontrol mekanizmasını ortadan kaldırır. Öte 
yandan, saldırganlık ve alkol arasındaki bağlantı, tehdit ve cesaretlendirme gibi durumsal 
faktörlerden de etkilenir. Alkol tek başına ortak saldırganlık için etken olmayabilir, ancak abartılı 
davranışlara yol açması nedeniyle beklenmeyen olaylara neden olması mümkündür. Alkollü 
kişileri sakinleştirmek, basit ve etkili bir yol olabilmektedir.245 Öte yandan, kalabalığın şiddeti söz 
konusu olduğunda, özellikle de çevrede alkollü kişileri teşvik eden insanlar varsa bu çözüm daha 
az etkili olacaktır.  

Ülkemizdeki çalışmada da fanatik seyircilerin genel olarak maçlara alkolü gitmeyi tercih 
ettikleri % 87,61 görülmektedir.246 

4.4.1.3. Tribün Liderlerinin Saldırganlıga Etkileri 
Holigan gruplar içinde, düşünce ve faaliyetleri başlatan kişilerin bulunması önemlidir.247 

Bu kişiler de tribün liderleri olarak adlandırılan amigolardır. 

Marsh,248 çalışmasında amigoların üç grupta olduğunu belirtmektedir.  

1) Aggro liderler: Saldırganlığı ve abartıyı üzerlerinde taşıyanlar,  

2) Slogan liderleri “amigolar” : Seyirciyi coşturan kişiler, 

3) Mezunlar: “Kabadayılık” rolleri artık netleşmiş, güç ve cesaretlerini sürekli olarak 
gösterme gereksinimi olmayan, grup tarafından iyi tanınan ve saygı duyulan liderler. 

Spor seyircisinin psikososyal modeline yönelik çalışmaların sayısı tüm Avrupa 
ülkelerinde hızla artmakta ve modeli destekleyen kanıtlar oluşturulmaktadır. Piotrowski,249spor 
seyircisini saldırgan yapan mekanizmaları ele alırken ailenin, okuldaki yaşantının, akran 
gruplarının, yaşanan kültür tarafından değer ve standartların anlamlandırılışının, yaşanan 
yabancılaşmanın ve holiganların alt kültürünün önemli olduğunu belirtmektedir. 

                                                            
240 Talimciler, 1998. 
241 Kuru, 2003. 
242 Cengiz, 2004. 
243 Özmaden, 2004. 
244 Bushman ve Cooper, 1990. 
245 Taylor ve Gammon 1976. 
246 Koruç, Bayar ve Arslan, age. 
247 Çelik, A., 06.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
248 Marsh, 1982. 
249 Piotrowski, 2003. 
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Mutlu,250 sporda saldırganlığın nedenlerini şöyle maddeleştirmektedir: 

a) Sporcu ve seyirci aşırı rekabet hissinin baskısı altında bulunması, 

b) Oyun yeri, deplasmanda olup olmaması, oyun ortamının uygun şartlarda bulunup 
bulunmaması, 

c) Müsabaka yeri disiplininin temin edilmemiş olması, 

d) Gerçekte iyi hazırlanmadıkları hâlde sporcuların çok iyi hazırlandıkları ve mutlaka 
kazanmaları gerektiği konusunda idarecilerce şartlandırılmış olmaları, 

e) Müsabaka sırasında hakemler tarafından lüzumundan fazla cezalar verilmesi, 

f) Spor seyircisinin hakeme küfretmeyi sürdürmesi, 

g) Saha içindeki sporcunun kavgaya angaje olması, 

h) Sporcuların iyi oyun sergileme yerine, karşı tarafın iyi oyununu ne pahasına olursa 
olsun bozma taktiği uygulamaları, 

i) Sporcunun oyun kuralları konusunda yeterli derecede bilgi sahibi olmaması, 

j) Sporcunun spor eğitiminden yeteri kadar yararlanıp sportif olgunluğa erişmemiş olması, 
k) Yenilgi ve başarının önemi, 
l) Sporcunun sporun önlem ve önemi konusunda yeterli eğitime sahip olmamasıdır. 

4.5. AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNİN SPORA 
YAKLAŞIMI  

Spor milyonlarca Avrupa vatandaşının yaşamının merkezindeki noktalardan biri olması 
ve sosyal, ekonomik boyutları itibarıyla Avrupa Birliği’nin önemi artan ilgi alanlarından biri 
haline gelmiştir. Spor politikası, doğrudan Avrupa Birliği (AB) tarafından şekillendirilen bir 
politika alanı olmamakla birlikte, son 30 yıl içerisinde önemi gittikçe artmakta ve 1990’lar sonu 
itibarıyla AB otoritelerinin önemli ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. AB’de spor, temelde 
üye devletlerin ve ilgili uluslararası kuruluşların sorumluluğundadır. Avrupa Komisyonu spor 
organizasyonlarının özerkliğine ve bu konudaki üye ülkelerin yürüttüğü politikalara tamamen 
saygı göstermektedir. Dolayısıyla Komisyon, spor karşılaşmalarının organizasyonu ve spora ilişkin 
kurallar konulması gibi konulara müdahale etmez. AB’nin halk sağlığı, eğitim, sosyal uyum, 
gençlik, kültür gibi politikaları spor ile sürekli kesişen diğer politika alanlarıdır. Bu bağlamda AB, 
üye devletlerin spor politikalarını destekleyen ve üye devletlerin spor alanında Avrupa 
bütünleşmesine katkı sağlayacak şekilde iş birliğini teşvik eden bir yaklaşım benimsemektedir.251 

4.5.1. Avrupa Birliği Spor Politikasının Genel Çerçevesi  
AB’nin kuruluş antlaşması sayılan 1957 Roma Antlaşması’nda spor konusu ele 

alınmamaktadır. Sporun AB’nin ilgi alanına yerleşmeye başlaması ilk kez 1974 yılında Avrupa 
Adalet Divanının, Walrave ve Koch davalarında spor sektöründe Millîyete dayalı ayrımcılık 
yapılamayacağı üzerine bir karara varması ile gerçekleşmiştir. Yine 1995’te Avrupa Adalet 
Divanı, profesyonel sporcuların spor sektöründe istihdam ediliyor olmasından yola çıkarak, 
işçilerin serbest dolaşım ve serbest rekabet ilkeleri uyarınca, sporcuların ülkeler arası transferinde 
sözleşme süresinin bitiminde engellerle karşılaşmaması gerektiği ve sporcuların tek pazarın 
kurallarına tabi olduğunu belirten kararını Bosman davasıyla ortaya koymuştur. Bu karar ile UEFA 
ve FIFA, transfer düzenlemelerinde değişikliğe gitmiştir.  

                                                            
250 Mutlu, 2000. 

251 Avrupa Birliği ve Spor, 2008, Mart 21. 
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1997 yılında ise Amsterdam Antlaşması’nın eklerinden olan Amsterdam 
Deklarasyonu’nda AB ilk kez sporun ekonomi dışı yönlerini tanıdığını belirtmiş, sporun sosyal 
boyutuna dikkati çekmiş ve bu bağlamda AB kurumlarının spor örgütleri ile diyalog geliştirmesi 
ve amatör spora önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.252 Bu gelişmelerin akabinde Avrupa 
Komisyonunda spor birimi kurulmuştur. 2000 yılında imzalanan Nice Antlaşması’nın eki olan 
Nice Deklarasyonu’nda ise üye ülkeler üzerinde yasal bir bağlayıcılığa sahip olmayacak şekilde, 
sporun doğasından kaynaklı sosyal eğitim ve kültürel işlevleri vurgulanmış; AB politikaları ve 
programlarının spor dostu olması yönünde bir temenni ortaya konulmuştur. “2004 Avrupa Spor 
Yoluyla Eğitim Yılı” olarak belirlenmiş, Komisyon iletişim kampanyası doğrultusunda 200 
civarında projeyi desteklemiştir.253 

Sporun büyük bir endüstri hâline gelmesi, günlük hayatta daha fazla yer alması ve yargı 
kararları ile spora belli bir yön verilmiş olması, AB nezdinde doğrudan bazı çalışmalar yapılması 
ve politikalar belirlenmesi gereksinimini artırmıştır. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu, Temmuz 
2007’de “Spor Üzerine Beyaz Kitap” olarak adlandırılan rapor ile, spor üzerine şimdiye kadarki 
ilk kapsamlı girişimi başlatmıştır. Beyaz Kitap’ın ana temalarını; AB politika yapıcılarının sporla 
ilgili bilincinin, sektörle ilgili ihtiyacın farkındalığının ve özgünlüğün arttırılması; gelişen ve 
uygulama alanı genişleyen AB politikaları içinde sporun kendine has yapısının 
sürdürülebilirliğinin garantiye alınması ve AB düzeyinde sporla ilgili hareketliliğin arttırılması 
oluşturmaktadır. Beyaz Kitap, Komisyon tarafından desteklenen üç alanda, bir dizi tedbir ve 
eylemleri hayata geçirmek konusunda öneriler getirmektedir:254 

  1. “Sporun Toplumsal Rolü” başlıklı bölümü; fiziksel aktiviteler yoluyla toplum 
sağlığını korumak ve geliştirmek, doping ile mücadele etmek, eğitimde sporun rolünü artırmak, 
gönüllü aktiviteler yapmak ve/veya bunların sayısını artırmak, toplumsal bütünleşmeye katkıda 
bulunmak, şiddet ve ırkçılıkla mücadeleye destek vermek ve katkıda bulunmak vb.  

2. “Sporun Ekonomik Boyutu” başlıklı bölümü; toplum odaklı spor 
organizasyonlarının ve alt yapı gelişimine finansal destek sağlanması ve karşılaştırmalı veri 
toplanmasının temini vb. 

3. “Sporun Organizasyonu” başlıklı bölümü; sporun kendine özgü yapısının 
korunması, sporcuların serbest dolaşımı, oyuncu transferleri, oyuncu temsilcileri (menajerler), 
küçüklerin korunması, yolsuzluk ve kara paranın aklanması, kulüp lisans sistemi ve medya hakları 
gibi hususlarda tedbir ve önerileri içermektedir. 

Avrupa Komisyonu, Spor Üzerine Beyaz Kitap ile spor konusundaki genel politika 
ilkelerini somutlaştırmıştır. AB’nin eylemlerini oluşturacak öneriler, somut 53 öneri olarak Beyaz 
Kitap’ın bir eki olan “Pierre de Coubertin Eylem Planı”nda ortaya konulmuştur. Beyaz Kitap, spor 
alanında, AB düzeyindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için uygun bir zemin sunmuş; sporun 
paydaşları ile AB kurumlarının yapısal diyalog oluşturmasını ve her yıl AB Spor Forumu 
düzenlenmesine destek olarak tüm AB politikalarına eklemlenmesini sağlamıştır. 

Aralık 2009’da Lizbon Antlaşması olarak bilinen Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair 
Antlaşma’nın (ABİA) yürürlüğe girmesinden itibaren “spor”, Avrupa Birliği’nin yetkili olduğu 
alanlardan biri hâline gelmiştir. Birliğin, üye devletlerin faaliyetlerini yürütmede destekleme, 
koordinasyon sağlama veya ilave eylemlerde bulunma konusunda yetkili olduğu kabul edilmiştir. 

Spor, ABİA’nın 6’ncı maddesinin (e) bendinde özel olarak sayılmış ve 165’inci 
maddesinde de AB’nin spor politikasının ana hatları ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur:  

1. Birlik, sporun kendine özgü niteliğini, gönüllülük esasına dayalı yapısını ve sosyal ve 
eğitsel işlevini göz önünde tutarak, Avrupa sporunun geliştirilmesine katkıda bulunur. 

                                                            
252 Avrupa Birliği İçin Yasal Dayanak, 2004. 
253 Kronoloji 2010, Kasım 16.  
254 Avrupa Komisyonu,  Spor Üzerine Beyaz Kitap, 2007. 
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2. Birlik, spor karşılaşmalarında dürüstlük ve şeffaflık ile spordan sorumlu kurumlar 
arasında iş birliğinin teşvik edilmesi, özellikle çok genç sporcular olmak üzere, kadın ve erkek 
sporcuların bedensel ve ahlaki bütünlüğünün korunması yoluyla, sporda Avrupa boyutunun 
geliştirilmesini hedefler. 

3. Birlik ve üye devletler, eğitim ve spor alanında, başta Avrupa Konseyi olmak üzere, 
üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararası örgütlerle iş birliğini geliştirir. 

Neticede, AB’nin spor politikası, temelde şunları amaçlamaktadır:  

• Spor müsabakalarında adaleti ve şeffaflığı sağlamaya çalışmak ve spordan sorumlu 
kurum ve yapılar arasında iş birliğini teşvik etmek,  

• Spor yapan kişilerin -özellikle gençlerin- fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumak. 
ABİA’da belirtildiği üzere AB, başta Avrupa Konseyi olmak üzere Birleşmiş Milletler, 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve diğer uluslararası örgütler ile spor alanında iş birliği 
içerisindedir. 

Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi sonrasında; AB’nin ilgili kurumlarının, 
Avrupa’nın spor üzerindeki yeni yetkisi ile, AB’nin spor alanındaki eylem ve faaliyetlerinin 
artması için yeni olanaklar sağlanacağı beklentileri doğmuştur. Antlaşma ile üye devletlerin spor 
politikalarının desteklenmesi ve koordinasyonuna yardımcı olunması anlamında; AB’nin yeni 
rolünün belirlenmesi ve spor karşılaşmalarında yaşanan şiddet ve hoşgörüsüzlük ile mücadele 
edilmesi, sektörel karşılaştırma imkânı sunan güvenilir veri sisteminin kurulması, doping ve şike 
gibi ülkelerin ulusal düzeyde baş etmekte zorlandıkları bu alanlarda üye devletlere yardımcı 
olunması amacıyla Avrupa Komisyonu, 18 Ocak 2011’de “Sporda Avrupa Boyutunu Geliştirme” 
başlıklı tebliğini yayımlamıştır. Bu Tebliğ ile Komisyon ve üye ülkelerce uygulanacak eylem 
alanları belirlenmektedir. Sporun, Avrupa 2020 Stratejisinin ana hedefleri olan istihdam, 
hareketlilik ve sosyal uyumu da destekleyecek bir unsur olduğuna vurgu yapılmaktadır.255 Bu 
çerçevede Avrupa Komisyonunun “Eğitim, Kültür, Gençlik, Çok Dillilik ve Spor” alanlarından 
sorumlu Komiseri Androulla Vassiliou, sporun Avrupa ekonomisi için önemine ve Avrupa Sosyal 
Modeli için kilit bir bileşen olması hususuna dikkat çekmiş; AB tarafından bugün için önerilen 
tedbirlerin ise sporun topluma olan katkısını ve sporun işleyiş biçimini daha ileri götürmek ve 
iyileştirmek amaçlı olduğunu vurgulamıştır.256 

Tebliğ’de önerilen eylemler, paydaşlar arasında diyaloğu güçlendirmeyi; spor 
sektöründeki sorunlar vurgulanarak sektörün gelişmesine yardımcı olmayı amaçlayacak şekilde 
düzenlenmiştir. Tebliğ tıpkı Beyaz Kitap’ta olduğu gibi sporun toplumsal, ekonomik ve 
organizasyonel boyutlarına odaklanmıştır.257 

Sporun toplumsal rolü ile ilgili olarak; 

• Dopingle mücadele alanında Avrupa Konseyinin Antidoping Konvansiyonuna 
AB’nin katılımının değerlendirilmesi, 

• Spor eğitimi ve genel eğitimin birleştirilmesi üzerine Avrupa’daki rehber 
dokümanların geliştirilmesi, 

• Uluslararası spor karşılaşmaları için gerekli güvenlik düzenlemeleri ve asayiş 
gereksinimlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, 

• AB “Fiziksel Aktivite Rehberi”* temelli ulusal dokümanların geliştirilmesinin 
desteklenmesi,  

                                                            
255 Avrupa Komisyonu, “Sporda Avrupa Boyutunu Geliştirme” Tebliği, 2011, Ocak 18. 
256 Avrupa Komisyonu Basın Bildirisi 18.01.2011 IP/11/43.  
257 Avrupa Komisyonu, “Sporda Avrupa Boyutunu Geliştirme” Tebliği, age. 
*(AB Spor ve Sağlık Çalışma grubu tarafından 2008 yılında kabul edilen ve AB Spor Bakanları tarafından 
Biarritz buluşmasında onaylanan sağlığın fiziksel aktiviteler yoluyla güçlendirici politikaları tavsiye eden bir 
belgedir.) 
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• “Avrupa Engelliler Stratejisi”ne uygun olarak spor organizasyonlarına, spor 
faaliyetleri ile karşılaşmalarına ve spor alanlarına engellilerin erişiminin 
iyileştirilmesi, 

• Sporda liderlik konumlarına kadınların erişiminin desteklenmesi, 

Sporun ekonomik boyutu ile ilgili olarak;  

• Gelirlerin adil dağılımının sağlanması amacıyla, spor kuruluşlarının medya 
haklarının toplu satışı ile ilgili mekanizmaları kurmasının sağlanması,  

• Spora ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi, 

• Sporun sürdürülebilir finansmanını ve şeffaflığını destekleyici iyi uygulamaların 
paylaşılması, 

• Spor sahalarında devlet yardımı hukukunun uygulanmasının izlenmesi, 

•  Spor boyutu içeren yapısal fonların tam anlamıyla kullanılmasının sağlanması, 

• Tüm üye ülkelerin sporla ilgili karşılaştırılabilir istatistiksel verilerinin sağlanması 
üzerine çalışmalar yapılmasının teşvik edilmesi, 

Sporun organizasyonel boyutu ile ilgili olarak da;  

• Sporun kendine has yapısını dikkate alarak iyi örneklerin paylaşılması yoluyla iyi 
yönetişimin teşvik edilmesi, 

• Transfer kurallarına açıklık getirmek amacıyla bir çalışmanın yayımlanması, 

• Sporcuların serbest dolaşımını AB kurallarıyla tam uyumlu hâle getirmek için bir 
rehber yayımlanması, 

• Spor sektörü için AB düzeyinde sosyal diyalog yaratılması amacıyla sosyal 
paydaşların ve spor kuruluşlarının desteklenmesi 

tavsiye edilmektedir. 

Komisyon; üye devletler ve paydaşların, AB’nin yeni spor yetkisi ve düzenlemelerinin 
uygulamasına yol gösterici olması bakımından 2012-2013’te uygulamaya koymayı planladığı ilk 
spor programının taslak çalışmalarına devam etmektedir. 
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4.5.2. Avrupa Birliğinin Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Çalışmaları ve 
Önerileri 

Sporda şiddetle mücadelede Avrupa iş birliği, 1985’te Heysel Stadyumu’ndaki trajedi 
sonrasında güçlenmeye başlamıştır. Avrupa Komisyonu, uluslararası spor karşılaşmalarında 
şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmaların geliştirilmesini etkin şekilde teşvik etmektedir. Bu 
doğrultuda Komisyon iki kilit hedef belirlemiştir.258 

• Üye ülkeler arasında deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı ile güvenlik ve kamu 
düzeni alanında ortak standartların belirlenmesi. 

• Veri koruma kurallarına uygun olarak risk altındaki veya şiddete eğilimli futbol 
taraftarları hususunda enformasyon değişimine dayalı operasyonel iş birliğinin 
geliştirilmesi.  

 Bu bağlamda, 25.04.2002 tarihli ve 2002/348/JHA sayılı Konsey kararı ile ulusal futbol 
enformasyon noktalarının kurulması hususunda bağlayıcı yükümlülükler getirilmiştir. Bu 
enformasyon noktaları ile, futbol kaynaklı şiddetle mücadelede kolluk kuvvetleri ve diğer yetkili 
otoriteler arasında bilgi değişimini ve iş birliğini iyileştirmek amaçlanmıştır. Bu kararın 
uygulanmasına dair değerlendirme raporunda, üye devletlerin enformasyon paylaşımının gücünü 
pekiştirmek için ilgili yapılar kurması gerekliliğine vurgu yapılmıştır.259 

Bu iş birliğini kolaylaştırmak ve bütünlük kazandırmak amacıyla, Konsey önergesi260 
uyarınca futbol maçlarında şiddetin önlenmesi ve kontrolü için, yararlı önlemleri içeren 
tavsiyelerden oluşan bir el kitabı hazırlanmıştır. Konsey, bazı üye ülkelerin deneyimlerine 
dayanarak stadyum yasakları ortaya koyma ve bu yasakları cezalarla destekleme olasılığını 
incelemesi için, üye devletlere çağrıda bulunmuştur. Konsey başkanlıkları, holiganizm ile etkin 
mücadeleyi konu alan ve düzenli olarak uzman gruplarının katıldığı toplantılar 
gerçekleştirmiştir.261 

Avrupa’da spor karşılaşmalarında şiddet ile mücadelede, Avrupa Birliği ile iş birliği 
içinde çalışan en önemli uluslararası örgüt Avrupa Konseyidir. Sporda şiddetin önlenmesi 
alanında, Avrupa Konseyinin çalışmalarının önemi tartışılmazdır. Avrupa Konseyi, 1985 yılında 
“Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve 
Taşkınlıklarına Dair Avrupa Konvansiyonu”nu hazırlamıştır. Bu Konvansiyona AB ülkelerinin 
tamamı ile birlikte Türkiye de taraftır.262 

2007 yılında Avrupa Komisyonunca yayımlanan Spor Üzerine Beyaz Kitap’taki sporda 
şiddetin ve ırkçılığın önlenmesine dair yaklaşım iki sütun üzerine inşa edilmektedir. Bunlar hukuki 
yaptırım mekanizmalarının çalışması ve önlemlerin etkin uygulanmasıdır. Komisyon, Beyaz Kitap 
ile birlikte, konunun çok disiplinli bir yaklaşımla, kulüpler ve taraftar derneklerini de içerecek 
şekilde tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde etkin biçimde ele alınması gerektiğini vurgulamıştır.263 

Ocak 2011 tarihli “Sporda Avrupa Boyutunu Geliştirme” başlıklı Tebliğ ise seyirci 
şiddetinin Avrupa çapında bir sorun olduğunu, spor karşılaşmalarında risklerin azaltılması için 
Avrupa yaklaşımını içeren uzlaşmacı tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, 

                                                            
258 Avrupa Komisyonu Çalışma Belgesi, 2007, s.18.  
259 Avrupa Komisyonu Çalışma Belgesi, age. s.19.  
260 Avrupa Birliği Konsey İlke Kararı (OJ C 22, 24/1/2002) ve Avrupa Birliği Konsey İlke Kararı (OJ C 322, 
29/12/2006).  
261 Avrupa Komisyonu Çalışma Belgesi age. s.19. 
262 Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına 
Dair Avrupa Konvansiyonu, 1985.  
263 Avrupa Komisyonu,  Spor Üzerine Beyaz Kitap, age. 
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Tebliğ’de Avrupa Konseyi ile AB iş birliğinin önemine dikkat çekilmekte; hukuki yaptırım ve 
önleyici tedbirlerin oluşturulması ve uygulanması ile başta kolluk kuvvetleri, yargı otoriteleri, spor 
ve taraftar kuruluşları, kamu otoriteleri olmak üzere paydaşlar arası etkin iş birliğinin gerekliliğine 
odaklanılmaktadır.264 

4.5.3. Avrupa Konseyinin Spora İlişkin Tavsiye Kararları 
Türkiye’nin de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Konseyi, spor konusunda insan ve 

kültürel diyalog odaklı demokratik bir yaklaşım sergilemektedir. Konseyin temel anlayışı spor 
yoluyla demokrasi ve sporda demokrasi çerçevesinde şekillenmekte; spor, kültürün bir parçası 
olarak değerlendirilmektedir. Bu anlayış, temelini Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 
1975 yılında ilk versiyonu kabul edilen “Avrupa Spor Şartı” ve “Sporda Etik Prensipler 
Belgesi”nden almaktadır.265 

Spor yoluyla demokrasi, sporun başta gençler ve çocuklar olmak üzere toplumun tüm 
katmanlarındaki sağlıklı yaşamın gelişmesini teşvik etmek, toplumsal bütünleşmeyi kolaylaştırmak 
ve sosyal dayanışmaya katkıda bulunmak için önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bunun 
yolu “Herkes İçin Spor”u geliştirmek, aynı zamanda teşvik etmekten geçmektedir. Sporda 
demokrasi ise öncelikli olarak sporda iyi ve şeffaf yönetimin sağlanmasıdır. Spordaki doping, 
şiddet, şike, rüşvet, kayıt dışılık ve mafyalaşma gibi sorunlar, aksaklıklar ve yanlışlıklarla 
mücadele bu çerçevede ele alınmaktadır.266 

Avrupa Konseyinin sporda şiddetle mücadele hususundaki çalışmaları, 1985 yılında 
Belçika’nın Heysel Statında 39 kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanması ile sonuçlanan 
felaket ile hızlanmış; “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet 
Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Konvansiyonu”nun 19 Ağustos 1985 tarihinde imzaya 
açılması ile sonuçlandırılmıştır.  

Konvansiyona günümüzde Türkiye ile birlikte 41 ülke taraftır. Konvansiyonda, tarafların 
spor karşılaşmalarında şiddetin önlenmesi ve kontrolünde kamu otoriteleri ve bağımsız spor 
kuruluşlarıyla iş birliği yapmaları ele alınmaktadır. Taraflara, seyircilerin şiddet ve taşkınlıklarını 
önlemek ve kontrol altına almak için aşağıda belirtilen önlemlerin alınması yönünde tavsiyede 
bulunulmaktadır. Ayrıca Konvansiyonca oluşturulan Daimî Komite tarafından, Konvansiyona 
taraf ülkelerin uygulamaları izlenmekte ve şiddeti önlemeye dair iş birliğinin geliştirilmesi için 
destek olunmaktadır.267Daimî Komite, Konvansiyonun uygulanması için gerekli standartları içeren 
tavsiye kararlarını hazırlayıp onaylarken, UEFA ve FIFA gibi üst düzey uluslararası spor 
kuruluşları ve taraf ülke temsilcileri ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.268 

Konvansiyonun ve Daimî Komitenin aldığı tavsiye kararları, sporda şiddetin önlenmesi 
hususunda Avrupa standartlarının temelini oluşturmaktadır. Bu standartlar, 1993 yılında alınan 
1/93 sayılı tavsiye kararı;269 bir karşılaşma öncesi, sırası ve sonrasında alınacak 70 tedbiri detaylı 
şekilde ele alan ve her tedbir için sorumlu kurumun tek tek belirlenmesini öngören kontrol listesi 
örneğinde olduğu gibi, pek çok teknik detayı içermektedir.270 

                                                            
264 Avrupa Komisyonu, “Sporda Avrupa Boyutunu Geliştirme” Tebliği, age, s. 5.  
265 Özyavuz, 2007, s. 851. 
266 Özyavuz, age. s .851. 
267 Seyirci Şiddeti Üzerine Avrupa Konvansiyonu, 2011.  
268 Özyavuz, age. s. 852. 
269 Avrupa Konseyi Futbol Maçları Organizatörleri ve Kamu Otoritelerince Alınması Gereken Tedbirlere 
İlişkin Tavsiye Kararları (1/93).    
270 Özyavuz,  age. s. 852. 



- 105 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 733) 
 

Bu Konvansiyonun geneline göre ve Daimî Komitenin almış olduğu kararlar 
çerçevesinde incelediğimizde alınan önlemler yedi başlık altında özetlenebilir:271 

1. Spor Güvenliği ile İlgili Koordinasyonun Sağlanması: Burada ulusal ve yerel 
seviyede koordinasyon sağlanması önerilmektedir. Ulusal seviyedeki koordinasyonun, 
ülkenin bu konudaki politikasını belirleyecek ve uygulamasını takip edecek yetkilerle 
donatılmış bir “Spor Güvenliği Koordinasyon Kurulu” kurması; yerel seviyedeki 
koordinasyonun ise spor karşılaşmaları sırasında alınması gereken önlem ve 
uygulamaları içermesi tavsiye edilmektedir. 

Başta spordan sorumlu bakanlık, içişleri bakanlığı, polis teşkilatı, yerel 
yönetimler ve spor federasyonları ile kulüpler olmak üzere kamu kurumları ve spor 
kuruluşları arasında, sorumluluk ve yükümlülüklerin açık ve net bir biçimde yazılı 
olarak belirlenmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.  

2. Konvansiyonu Temel Alan Ulusal Mevzuatın Oluşturulması: Mevzuatta, yasaklı olan 
fiiller ile bunlara ilişkin cezai yaptırımlar açık ve net bir biçimde belirtilmelidir. Cezai 
yaptırımların kamuya duyurulması, kamu tarafından tam olarak bilinmesi sağlanmalıdır. 
Bu konuda mevzuatın oluşturulması tek başına yeterli olmamaktadır. Önemli olan, 
gerekli alt yapı ve kadroların oluşturulması ve mevzuatın tam olarak uygulanmasıdır. 

3. Polisiye Güvenlik Önlemleri: Polis teşkilatı içinde sporda şiddet konusunda uzman bir 
birimin oluşturulması, polisin kitle hareketleri konusunda eğitilmiş olması, uygun 
önlemlerin alınması açısından büyük önem arz etmektedir. Polisin kendi içinde 
oluşturduğu koordinasyon birimi, saha içinde ve stat çevresinde faaliyeti düzenleyen 
sorumlular, taraftar temsilcileri ve seyircilerle de koordinasyon içinde olmalıdır. Polisin 
ve adli birimlerin, daha önce olaylara karışanlar hakkında gerekli önlemlerin alınmasına 
yönelik bilgi bankalarının oluşturulması sağlanmalıdır. Ancak böyle bir uygulamanın 
özel hayatın gizliliği ilkesine aykırılık olarak algılanabilme ihtimaline karşı, kişisel 
verilerin korunmasını sağlayacak yasal çerçeve içinde yapılması hukuk devletinin bir 
gereği olarak vurgulanmaktadır.  

4. Statların Yapısal ve Teknik Özellikleri ile İlgili Önlemler: Karşılaşmaların 
gerçekleştiği alanlarda yapısal ve teknik problemlerin düzeltilmesi desteklenmektedir. 
Buna göre statların çağdaş standartlarda yapılması ve yenilenmesi, giriş çıkışların etkin 
kontrol sistemine kavuşturulması, stat içerisindeki hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve 
spor tesislerinin çevre koruması ve enerji tasarrufu ile ilgili normlara uygun olarak inşa 
edilmesi alınacak önlemler arasındadır. 

5. Seyirci Yönetimine İlişkin Önlemler: Spor karşılaşmalarını düzenleyenler ile spor 
kulüplerinin yetki ve sorumluluklarının iyi belirlenmesi, riskli maçlarda rakip taraftarlara 
ayrı alan tahsis edilmesi, Konvansiyonun hassasiyetle üzerinde durduğu hükümlerdendir.  
Bilet satış ve kontrolünün kesin kurallara göre ve etkin bir biçimde sağlanması 
gerekmektedir. Biletlerin teknik özellikleri, satışı ve kontrol sistemine kadar her şeyin 
hazırlanması gerektiğine dair, Daimî Komitenin almış olduğu tavsiye kararları 
mevcuttur. Bu kararın uygulanması, özellikle güvenlik endişesi yaratan karaborsanın 
önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Statlarda “steward” denilen görevli birimin 
oluşturulması da bu tavsiyeler içindedir. Stat içindeki seyircinin doğru yönlendirilmesini 
sağlayacak ve yardım çağrısına anında yanıt verecek olan bu birim, polisten farklı ancak 
onu tamamlayan bir yapıda olmalıdır.  

Özellikle uluslararası turnuvalarda şehir merkezleri ve stat çevresindeki 
seyircilere, taraftarlara yardımcı olmak amacıyla “Taraftar Elçilikleri” adı verilen bilgi 
ve danışma merkezlerinden oluşan hizmet sisteminin kurulması tavsiye edilmektedir.  

                                                            
271 Özyavuz,  age. s. 832-855. 
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Bu önlemler tam olarak yerine getirildiği takdirde, statlardaki tel örgülerin 
kaldırılarak polisin sahalardan büyük ölçüde çekilmesi sağlanabilir. 

6. Sosyal ve Eğitsel Önlemler: Ülkelerin, spor politikaları ve spora bakış açılarını net bir 
şekilde ortaya koyması tavsiye edilmektedir.  

Taraftarlar ile ilişkiler konusunda açık ve net bir tavır belirlenmesi ve bu 
doğrultuda taraftarlar, spor kulüpleri ve spor kuruluşlarının hak ve sorumluluklarının 
tanımlanmasının sağlanmasına; tüm paydaşları kapsayan katılımcı bir politika 
uygulanmasına vurgu yapılmaktadır.  Her kulübün taraftarlarla ilişkilerinden sorumlu bir 
yönetici tayin etmesi, taraftar dernekleri ile diyalog kurulması, onlara yönelik eğitici 
faaliyetler, kampanyalar düzenlenmesi önerilmektedir. Kulüplerin sosyal sorumluluk 
bilinciyle yerelde aktif bir rol oynaması mahalli idarelerle iş birliği yapılması ve bu 
önlemlerin alınmasında ayrıca mahalli idarelere de önemli görevler düştüğü 
belirtilmektedir. Avrupa Konseyinin bu konudaki çalışmaları ve tavsiyeleri “Sporda 
Şiddetin Önlenmesine Dair Sosyal ve Eğitsel Tedbirlerin Rolüne İlişkin Daimî Komite 
Tavsiye Kararı ve Sporda Şiddetin Önlenmesi Elkitabı”nda daha detaylı olarak ele 
alınmıştır.272 

7. Uluslararası İş Birliği: Daimî Komite’nin görevleri arasında, Konvansiyona taraf olan 
ülkelerin uygulamalarının izlenmesi ve tavsiye kararlarının hazırlanıp onaylanması, 
önemli uluslararası şampiyonalar sırasında uluslararası iş birliğini sağlamaya katkı 
sunulması yer almaktadır. Söz konusu iş birliğine; spor karşılaşmalarında yer alan 
ülkelerin polis teşkilatları arasında koordinasyonun sağlanması, istihbarat, bilgi ve 
deneyim paylaşımı örnek olarak gösterilebilir.  
Türkiye “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet 

Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Konvansiyonu”nu 25 Eylül 1986 tarihinde imzalamış, 
bu Konvansiyon 1991 yılında da iç hukuka dâhil olmuştur.  

Kasım 2000’de Komite, Konvansiyonun uygulanmasını izleme görevi çerçevesinde 
Türkiye’de teknik bir ziyaret gerçekleştirmiş; bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Daimî Komite, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile ortaklaşa Ekim 2002’de yılında uluslararası 
bilgi ve deneyimleri paylaşmak amacıyla Antalya’da uluslararası seminer düzenlemiştir. Bu 
seminerde 26 ülkeden 200’ü aşkın katılımcı yer almıştır. Seminerin sonuç bildirisinde yer alan 
bazı önemli tavsiyeler aşağıda belirtilmiştir:273 

• Seyirci hareketlerine özgü hukuki çerçeveyi çizen, suç tanımlarını yapan ve uygun 
cezaları belirleyen yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

• Organizatörlerin ve kamu yetkililerinin görevleri çok net bir şekilde belirlenmeli; 
kuruluşlar ve spor kulüplerinin bilinci artırılmalı, stat güvenliği sağlanmalı; polisin stat 
içindeki varlığı sınırlı tutulmalıdır.  

• Sporun bütün paydaşlarının (kulüpler ve seyirciler dâhil) görev ve hakları açık bir 
şekilde tanımlanmalıdır.  

• Kulüplerin yönetimi ve finansman kaynaklarını şeffaf bir şekilde ortaya koyan özel ve 
sağlam bir yasal düzenleme yapılmalıdır.  

• Ceza kanunlarına, özel suç tanımlamaları yapan ve uygun müeyyideleri öngören 
maddeler ilave edilmelidir.  

                                                            
272 Avrupa Konseyi, Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Sosyal ve Eğitsel Tedbirlerin Rolüne İlişkin Daimî 
Komite Tavsiye Kararı ve Sporda Şiddetin Önlenmesi El Kitabı, 2003. 
273 Özyavuz,  age. s. 855. 
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• Bilet satış ve dağıtım düzenlemesi, sporda güvenliğin anahtarıdır; bu alanda aşağıdaki 
hususlara uyulmalıdır. 

o Statlarda kapasitenin (oturma koltuklarının sayısı) aşılması önlenmelidir.  

o Rakip taraftarlara ayrı bölümler tahsis edilmelidir.  

o Karaborsa bilet satışı ile mücadele edilmelidir. 

o Stadyum yasaklarına uyulması sağlanmalıdır.  

o Sorumlulukların aktörler arasında paylaşımı sağlıklı şekilde yapılmalıdır.  

o Tarafların tanınmalarına özen gösterilmelidir. 

Avrupa Konseyi “Şiddetin Önlenmesi Çalışma Grubu”nun 10-11 Ekim 2002 tarihlerinde 
Strasbourg’da yaptığı bir toplantıda da “Sporda Şiddeti Önleme Elkitabı” tasarısı 
hazırlanmıştır.274 Söz konusu el kitabı, Daimî Komitenin 2003 yılı tavsiye kararının eki olarak 
sunulmuştur. Bu el kitabı, belli saptamalarda bulunarak ülkelerin birbirlerinin deneyimlerinde 
faydalanmalarını sağlamak; iyi uygulamaları saptamak ve teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Ülkeler, mevcut durumları ve ihtiyaçları doğrultusunda bu el kitabındaki önerilerinden 
yararlanabilirler.275 Burada sunulan bazı saptamalar ve çözüm önerileri aşağıda özetlenmektedir:276 

• Şiddet sadece profesyonel sporu etkilememektedir, amatör futbol düzeyinde de hem 
oyuncular hem de seyirciler arasında şiddet mevcuttur. 

• Günümüz futbolunda sürekli ve önceden düşünülmüş bir şiddet vardır. Holiganlar 
kendilerini taraftarların bir nevi seçkin sınıfı olarak görürler, böyle bir gruba aidiyeti “bir 
yaşam tarzı olarak” benimserler ve sosyal yaşamlarının bir artı değeri olarak nitelerler.  

• Yeni iletişim teknolojileri (GSM, İnternet) şiddet eylemlerinin organizasyonuna ve 
uygulamasına yardımcı olmaktadır.  

• Ulusal takımların taraftar profili ile kulüplerin taraftar profilleri birbirlerinden farklıdır. 
Ulusal takım taraftarları, çoğunluğunda daha yaşlı ve davranışlarında daha kontrollüdür; 
ekonomik bakımdan da daha varlıklıdırlar; bu taraftarlar arasındaki kadın yüzdesi de 
daha yüksektir.  

• Tedbirlere gelince, öncelikle belirtilmiştir ki; İngiltere, İspanya ve Portekiz birer “Sporda 
Şiddete Karşı Ulusal Konsey” kurmuşlardır. Fransa’da “Statlarda Güvenlik Ulusal 
Karma Komisyonu”, Almanya’da “Spor ve Güvenlik Ulusal Komitesi” mevcuttur. 

• Diğer bir tedbir, taraftarları çevreleyen “Fan Koçluğu” ve “Taraftar Elçiliği” 
müesseselerinin kurulup çalıştırılmasıdır.  

Avrupa Konseyinin ve diğer uluslararası kuruluşların bu alandaki çalışmaları, 
Türkiye’de sporda şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmaların geliştirilmesine önemli 
katkılar sunmaktadır. 

                                                            
274Spor Hukuku Enstitüsü Derneği tarafından 31.01.2011 tarihinde Meclis Araştırması Komisyonuna 
gönderilen 70 sayılı, “Sporun Sorunları” başlıklı rapor, s. 27. 
275 Avrupa Konseyi, 2003, age.  
276 Spor Hukuku Enstitüsü Derneği tarafından 31.01.2011 tarihinde Meclis Araştırması Komisyonuna 
gönderilen 70 sayılı, “Sporun Sorunları” başlıklı rapor, s. 27. 
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4.6. TÜRKİYE’DE SPORDA ŞİDDET VE MEVCUT DURUM 

 4.6.1. İstatistik ve Araştırmalar 
Ülkemizde, taraftarlarla bir kısım çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sayısal olarak 

fazla olmasına karşın; önemli bir kısmının, iyi tasarlanmış bilimsel çalışma niteliğinden uzak 
olduğu dikkat çekmektedir. Türkiye’de spor branşları arasında sahadaki şiddet ve saldırganlık 
olaylarının sayısal verilerine bakıldığında, bu olayların en çok futbolda yaşandığı gözlenmektedir.  

Tablo 22. Sahalarda Saldırganlık Olayına Karışan Seyircinin Spor Dallarına Göre Dağılımı 

 Futbol Basketbol Voleybol Hentbol Diğer 

2004-2008 
TFF*  

% 93 % 4 % 2 % 0 % 1 

2008-2010 
EGM** 

% 96,5 % 2,7 % 0,6 % 0 % 0,2 

Kaynak: * TFF Ocak 2009, Çözüme Doğru Antalya Toplantısı. 
**  Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından TBMM Araştırması Komisyonuna 14.01.2011 tarihinde 

19035  sayılı yazıyla gönderilen 2008-2010 yıllarına ait veriler. 

Futbolun şiddet bağlantısını kolaylaştıran en önemli etmen, oyunun oynandığı alanın 
büyüklüğü ve seyirci sayısının çokluğu yani statların büyüklüğüdür. Statların büyüklüğü seyircinin 
kimliksizleşmesini kolaylaştıran asli etmen olarak ele alınmaktadır.277 Kimlik belirsizliği; sözel ve 
fiziksel taciz ve saldırganlık durumlarında, karşılık ya da ceza görme olasılığını ulusal düzeyde 
kaçınılmaz olarak en aza indirmektedir. TFF’nin, Ocak 2009 Çözüme Doğru Antalya 
toplantısında, yıllara göre TFF futbol disiplin kurullarına sevk edilen sporcu, yönetici ve diğer spor 
insanlarının sayısında artma olduğu ifade edilmiştir. (2005-2006 sezonunda 1.564, 2006-2007 
sezonunda 2.006, 2007-2008 sezonunda 1.144, 2008-2009 sezonunda 2.760, 2009-2010 sezonunda 
ise 2.499 kişi). 

Aynı dönemde verilen para cezalarının, 2007-2008 sezonunda 908.500 TL, 2008-2009 
sezonunda 1.796.000 TL, 2009-2010 sezonunda ise 2.549.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Aynı 
dönemde seyircisiz oynama cezası 2007-2008 sezonu için 29, 2008-2009 sezonu için 30, 2009-
2010 sezonu için 44; saha kapatma cezası ise sırasıyla 4, 16 ve 13 olarak gerçekleşmiştir. Aynı 
yıllar içinde çirkin ve kötü tezahürata verilen cezalarda artış olduğu görülmektedir.  2007-2008 
sezonunda 1.215.000 TL, 2008-2009 sezonunda 2.564.000 TL, 2009-2010 sezonunda ise 
2.925.000 TL ceza verildiği görülmektedir. 

Fanatik seyirci sayısı farklı araştırmalarda yıllara göre tabloda aktarılmaktadır.  

 

 

 

 

                                                            
277 Rous, 1978. 
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    Tablo 23. 2002-2010 Yılları Arasında Sahalarda Saldırganlık Olayına Karışan Seyirci Sayısı 

 2002-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2002-2003 
EGM* 

1.253        

2004-2007 
TFF** 

 297 653 748 1.158 - - - 

2008-2010 
EGM*** 

 - - - - 1.087 1.209 1.091 

      Kaynak:*Koruç, Bayar, Aslan, 2004. 
   ** TFF Ocak 2009, Çözüme Doğru Antalya Toplantısı.  
   *** Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından TBMM Araştırması Komisyonuna 14.01.2011 tarihinde 

19035  sayılı yazıyla 2008-2010 yıllarına ait gönderilen veriler. 

Tabloda da görüldüğü üzere, saldırganlık ve şiddet olaylarına karışan taraftar sayısı yıllar 
itibarıyla artmıştır.  

Artan fanatik seyirci sayısına etki eden unsurlar ya da fanatik seyirciyi harekete geçiren 
oluşumlar, TFF verilerine ve Meclis Araştırması Komisyonunun 2011’de Kulüpler Birliği 
Toplantısı’nda yaptığı anket çalışmasının sonuçlarına göre verilmiştir.  

 

   Tablo 24. Taraftarı Saldırganlık Konusunda Harekete Geçiren Oluşumlar 
 Sorumsuz 

Seyirciler 
Hakemler Taraftar 

Dernekleri 
Kulüp 
Yöneticileri 

Kamu 
Görevlileri 
ve Siyasiler 

Medya Amigolar 

2004-
2008 
TFF 

% 16 % 6 % 7 % 21 % 4 % 35 % 11 

TBMM 
2011 

% 20 % 7 % 18 % 11 % 3 % 14 % 27 

Kaynak: * TFF Ocak 2009 Çözüme Doğru Antalya toplantısı ve TBMM Araştırması Komisyonu Anketi 2011. 

 

Meclis Araştırması Komisyonunun verileri, şiddet ve saldırganlığa asli etkenin amigolar 
olduğunu gösterirken; TFF’nin verileri, medyanın fanatikler üzerinde daha etkin tahrik unsuru 
olduğunu göstermektedir. Cengiz278 yaptığı çalışmasında, TSYD üyesi olan 116 medya 
mensubuna anket aracılığı ile ulaşmış ve 106 anketi değerlendirmeye almıştır. Spor medyasının 
seyirci saldırganlığına etkisi olduğuna “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum.” diyenlerin 
oranının % 86,8 olduğunu bulmuştur. Aynı biçimde spor medyasının “fair play”e etkisi olduğuna 
“Katılıyorum” ya da “Tamamen katılıyorum” diyenlerin oranı ise % 79,3 olarak bulunmuştur. Bu 
çalışma, sporda medyanın çift taraflı işlevinin ortaya çıkması açısından önem taşımaktadır. 

                                                            
278 Cengiz, 2004. 



- 110 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 733) 
 

TÜFAD,279 Meclis Araştırması Komisyonuna gönderdiği raporunda sahalardaki saldırganlıkta 
medya ve ırkçılığın en önemli iki neden olduğunu belirtmektedir. 2001-2002 sezonunda tesadüfi 
olarak 7 süper lig takımının 8 maçına giden ve tesadüfi olarak seçilen 2.380 seyirci ile yapılan bir 
başka çalışmada,280 seyirciye etki eden dışsal etmenler içinde önde gelen unsurların sırasıyla 
hakemler ve rakip seyirci olduğu belirtilmiştir. En düşük etki düzeyinin ise güvenlik güçleri ve 
antrenörler şeklinde sıralandığı gösterilmiştir. Bir başka çalışmada ise seyirciyi saldırganlıga iten 
nedenler281 seyircinin eğitim yetersizliği % 81, rakip seyirci ve oyuncunun tahriki % 36, hakem 
yetersizliği % 20 yetersiz ve tahrik edici güvenlik %16 olarak belirlenmiştir. Diğer bir çalışmada 
ise ankete katılanların % 42’si bulundukları toplumu, % 27’si futbolcuları, % 8’i amigoları 
saldırganlığa neden olarak göstermiştir.282 Çepe283  ise çalışmasında, seyircinin saldırganlaşmasına 
neden olan sebepleri karşı takım taraftarları % 40, hakemler % 16, kulüp yöneticileri % 41 olarak 
tespit etmiştir. 

Kılcıgil ve Partal’ın,284 yapmış oldukları araştırmada, hakemlerin sözde yanlı tutumu, 
taraftarların şiddete neden olan tahrik olma unsurlarında en önemli etken olarak görülmüştür. 

Türkiye futbol liglerinde sahadaki olaylara karışan ve fanatik olarak adlandırılıp sahalara 
girmesine yasak konan kişilerin yaş dağılımları, 2004 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 
verilerinden hareket eden Koruç, Bayar ve Arslan’ın çalışmasında incelenmiştir. 

          Tablo 25. Sahalarda Saldırganlık Olayına Karışan Seyircinin Yaş Dağılımı 

 10-19 Yaş 20-29 Yaş 30-39 Yaş 40-Üstü Yaş 

2002-2003 
EGM % 28 % 50,68 % 18,72 % 2,5 

          Kaynak: Koruç, Bayar ve Arslan, 2004. 

Fanatik futbol seyircilerinin eğitim durumları ve mesleki dağılımları tablolarda 
verilmiştir.  

            Tablo 26. Sahalarda Saldırganlık Olayına Karışan Seyircinin Eğitim Durumu 

 İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 

2002-2003 EGM* % 13,17 % 48,1 % 27,24 % 11,17 

2004-2008 TFF**   % 22 % 18 % 42 % 18 

2008-2010 EGM*** % 23,1 % 14,1 % 50,2 % 13,1 

        Kaynak:*Koruç, Bayar, Aslan, 2004. 
                        ** TFF Ocak 2009, Çözüme Doğru Antalya toplantısı.  

          ***  Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından TBMM Araştırması Komisyonuna 14.01.2011 
tarihinde 19035  sayılı yazıyla gönderilen 2008-2010 yıllarına ait veriler. 

 

                                                            
279 Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından, Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 14.01.2011 
tarihli ve 52 sayılı Öneriler başlıklı rapor. 
280 Özmaden, 2004. 
281 Yüksel, Doğan, Moralı ve Acar, 1997. 
282 Gültekin, Doğan, Doğan ve Eylem, 2000. 
283 Çepe, 1992. 
284 Kılcıgil ve Partal, 2003. 
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Tablo 27. Sahalarda Saldırganlık Olayına Karışan Seyircinin Mesleki Dağılımı 

Kaynak: *Koruç, Bayar, Aslan, 2004,  
              ** TFF Ocak 2009, Çözüme Doğru Antalya toplantısı,  
             *** Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından TBMM Araştırması Komisyonuna 14.01.2011 

tarihinde 19035  sayılı yazıyla 2008-2010 yıllarına ait gönderilen veriler. 

Fanatik seyircilerle yapılan çalışma sayısının Türkiye’de az olmasına karşın, bu 
çalışmalarda fanatiklerin özelliklerinin yıllara göre değişim gösterdiği belirlenmiştir.  Diğer 
yandan taraftara yönelik çalışma sayısı oldukça fazladır. Önceki bölümlerde değinilen araştırma 
verileri bu taraftar kitlesi üzerinden elde edilmiştir.285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 

Fanatik seyircilerle ilgili olarak Türkiye’deki ilk çalışma, 2000 yılında bir doktora tezi 
olarak “Futbol Fanatizmi, Sosyal Kimlik ve Şiddet: Bir Futbol Takımının Taraftarlarıyla Yapılan 
Çalışma” adıyla Kayaoğlu292 tarafından Bursaspor taraftarlarıyla yapılmıştır. Araştırmada futbol 
seyircisinin kimliklendirilebilir alt gruplar oluşturduğu ve bu grupların sıradan taraftara kıyasla 
takımla özdeşleşme düzeylerinin, şiddet eğilimlerinin ve takıma bağlılıklarının daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Futbol seyircisinin homojen bir kitleden daha çok, farklı normlara sahip 
oldukları belirlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları, futbol seyircisinin şiddet içeren davranışlarının 
dışardan bakanlarca “kaotik” anlamsız görülmesine rağmen, aktörlerince üzerinde anlaşmaya 
varılmış normlar çerçevesinde yürütülen anlamlı sosyal davranışlar olduğu tezini 
desteklemektedir. 
                                                            
285 Acet, 2003.  
286 Çepe, 1992. 
287 Çobanoğlu, 1993. 
288 Yüksel, Doğan, Moralı, Acar, age. 
289 Talimciler, 1998. 
290 Ünlüsan, 1998. 
291 Gültekin, Doğan, Doğan ve Eylem, age. 
292 Kayaoğlu, 2000. 

 Memur İşçi İşsiz Öğrenci Serbest 
Meslek 

Esnaf Diğer 

2002-2003 
EGM* 

% 3,2 % 26,87 % 10,03 % 19,5 - % 5,84 % 34,56 

2004-2008 
TFF**  

% 2 % 9 % 12 % 20 % 20 % 6 % 31 

2008-2010 
EGM*** 

% 2,9 % 9,1 % 12,2 % 16,9 - % 27,1 % 31,8 
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 Fanatik seyircinin, alt kültürlerinin ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla Koruç, Bayar 
ve Arslan293 tarafından yapılan çalışma önem taşımaktadır. Önceki çalışmalarda daha çok 
seyirci/taraftar üzerinde durulurken, bu çalışmada Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sahalara 
girmelerine yasak konan 1.253 holigan seyirciden 896’sına ulaşılmış,  5 farklı durumu 
değerlendirmeye yönelik 21 soru yüz yüze sorulmuş ve cevapları not edilmiştir. Bu araştırmanın 
bulguları kısaca şu şekilde özetlenebilir:  

Maçtan önce alkol kullanımı sorgulandığında, “Kullanırım” diyenler % 69,42; “Ara sıra 
kullanırım” diyenler % 18,19 ve “Kullanmam.” diyenler  % 12,39 olarak belirlenmiştir. Maçlara 
giderken sahaya giriş paranızı kim karşılıyor sorusuna  “Kendim karşılarım” % 26,89, “Arkadaşım 
karşılar” % 32,7, “Kulüp karşılar ” % 40,4 oranında cevaplar alınmıştır. Arkadaşınız kim ya da 
nasıl karşılıyor sorusuna genel olarak cevap alınamamıştır. Aynı soru deplasman maçları için 
sorulduğunda, “Kendim” cevabı % 15,85, “arkadaşım” cevabı % 25,58, “Kulüp” cevabı % 58,59 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu rakamlardaki “Arkadaşım” cevabının asıl kaynak olan kulübü gizleme 
çabasından verildiği kabul edilirse, “Kulüp karşılar” cevabının oranının % 84 olduğu 
varsayılabilecektir. Bu sorudan hareketle suça eğilimi kontrol etmek amacıyla sorulan metro ya da 
trenlere kaçak binmekten hoşlanıp, hoşlanmadıkları sorusuna verilen cevaplarda “Hoşlanırım” 
diyenler % 62,94, “Hoşlanmam” diyenler % 37,05 oranındadır. Bu da göstermektedir ki, holigan 
olarak ele alınan bu grup genel olarak suça eğilimli olup kulüpler tarafından da desteklenmektedir. 
Kimlik kazanma ya da takımla özdeşleşme açısından sorulan sorularda “Diğer takım taraftarına 
önem verme” % 19,97; “Diğer takım taraftarını önemsiz görme” % 80,02 olarak belirlenmiştir. 
Takımınıza bu taraftarlar bir şeyler söylerse ne yaparsınız sorusuna verilen cevapların oranı 
“Dayanamam.” % 92,5; “Sessiz kalırım.” % 7,5 olarak belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgular Türkiye'de de futbol holiganlarının bir alt kültür oluşturduğunu ve 
sosyal bir kimlik yarattıklarını göstermektedir.294 Futbol gibi seyirlik bir oyunun tüm dünyada ve 
ülkemizde bu tür grupların baskısı altında kalması üzücüdür. Böyle gruplar üzerinde daha fazla 
araştırma yapılarak bunların farklı özelliklerinin ortaya çıkartılması gerekmektedir. Tedbirler 
setinin buna göre belirlenmesi, şiddet ve saldırganlığı önlemede ciddi katkı sağlayacaktır.   

   4.6.2. Mevzuat 
Anayasa’nın “Sporun Geliştirilmesi ve Tahkim” kenar başlıklı 59’uncu maddesinin 

birinci fıkrasında “Devletin, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek 
tedbirleri alacağı ve sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceği,” ikinci fıkrasında ise “Spor 
federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak 
zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği, Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı 
hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı” belirtilmiştir. 

Futbol maçlarında seyircilerin şiddet ve taşkınlıklarını önlemek ve kontrol altına almak 
amacıyla çıkartılan “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet 
Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi” 25.09.1986 tarihinde imzalanmış ve bu 
Sözleşme’nin onaylanması 3608 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Anayasanın 90’ıncı 
maddesinin son fıkrası hükmüne göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar 
kanun hükmündedir. 

28.04.2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanun’la, spor müsabakalarının yapıldığı alanlar ile bunların eklenti ve 
çevresinde müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında veya sonrasında şiddetli rekabet ve bunun 
doğurduğu fanatizm sonucu patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kesici veya delici maddelerin 
                                                            
293 Koruç, Bayar ve Arslan, age. 
294 Bk. (10/876 ) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi. 
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kullanılmasının engellenmesi şiddet ve düzensizliğin, kişilik haklarına, ailevi veya manevi 
değerlere yönelik hakaret, sövme ve aşağılayıcı slogan ve davranışların yer aldığı, sporun ruhuna, 
ilke ve kurallarına uymayan kötü tezahüratın önlenmesi suretiyle huzur ve güvenliğin, kişi 
dokunulmazlığı ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak alınacak önlemler ve uygulanacak 
yaptırımlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek amaçlanmış, anılan Kanun'un uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile Spor Müsabakalarında Şiddet 
ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un Mali Hükümlerinin Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 5149 sayılı Kanun’da 
belirtilen özel güvenlik personeli ile ilgili olarak 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili hükümleri uygulanmaktadır. 

4.7. TÜRKİYE’DE SPORDA ŞİDDET SORUNU 

4.7.1. Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 
1 Haziran 2005 tarihinde, yeni ceza adaleti sistemini düzenleyen temel kanunların 

yürürlüğe girmesi nedeniyle, 5149 sayılı Kanun’un yaptırımlara ilişkin hükümlerinde, 23.01.2008 
tarihli ve 5728 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanun’da öngörülen yaptırımlar; 
adli yaptırım olarak hapis ve adli para cezası, idari yaptırım olarak ise idari para cezası ve 
müsabakayı seyirden men cezasıdır. Ancak, müsabakayı seyirden men cezası, bazı durumlarda 
mahkeme tarafından uygulanacak güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. 

5149 sayılı Kanun’la getirilen müeyyidelerin yetersiz kalması ve uygulamada 
karşılaşılan bazı sorunlar sebebiyle yeni bir tasarı TBMM Genel Kurul gündemine gelmiştir. 

  Mevcut Tasarı, Meclis Araştırması Komisyonu kurulmadan önce taslak olarak 
hazırlanarak TBMM’ye gönderilmiş olmasına rağmen,  Adalet Alt Komisyonu çalışmalarına üç 
Üye ile Tasarı değişikliklerine katkıda bulunulmuştur. Ayrıca ilgili Tasarı hakkında 
Komisyonumuzun görüşünü içeren bilgi notu 15.02.2011 tarihinde Adalet Komisyonuna 
gönderilmiştir. 

5149 sayılı Kanun, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar hâlinde bulundukları 
yer ve mekânlar ile müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarını kapsamamaktadır. 
Bu husus, TMOK’un Komisyonumuza sunduğu raporda da dile getirilmiştir.295  

5149 sayılı Kanun’daki başlıca eksikliklerin giderilmesi amacıyla, 1/990 esas numaralı 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı’nda kısaca aşağıdaki yenilikler 
getirilmektedir:296  

Spor müsabakalarındaki şiddet ve düzensizlikler, sadece müsabaka alanı içerisinde 
gerçekleşmemekte müsabaka alanı dışında taraftarların cadde ve meydanlarda toplu hâlde 
bulundukları yerler ve müsabakalara gidiş ve geliş güzergâhlarında da gerçekleşmektedir.297 
Bundan dolayı Tasarı ile 5149 sayılı Kanun’un kapsamı bu alanları da içine alacak şekilde 
genişletilmiştir. 

5149 sayılı Kanun’da,  şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza 
kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmemiştir. Bu Tasarı’yla, TBMM’nin 22. Dönem 
                                                            
295 Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 24.01.2011 
tarihli ve 39 sayılı rapor. 
296 TBMM 23. Dönem, Sıra Sayısı: 646, Adalet Komisyonu Raporu, 2011. 
297 Gürten, K., 17.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
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“Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu”nda298 ayrıntılı olarak ele alınan şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak düzenlenmiş ve 
ayrıca bu suçlarla etkin mücadele açısından Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen iletişimin 
tespitini, dinlenmesini ve kayda alınmasını düzenleyen maddesinin uygulanacağı hüküm altına 
alınmıştır.  

5149 sayılı Kanun içerisinde belirtilen, müsabakada teknik donanımların kurulması 
gerektiği; taraftar temsilcilerinin güvenlik güçlerine yardımcı olmaları gerektiği; müsabakada 
görev yapan diğer kişilere karşı söz veya hareketlerle aşağılayıcı, tahrik ve taciz edici kötü söz 
niteliğindeki slogan atılması ve çirkin tezahüratta bulunulmasının yasak olduğu düzenlenmiş, fakat 
bunlara aykırı davrananlara ceza öngörülmediğinden Kanun’un bu hükümleri uygulama kabiliyeti 
bulamamıştır. Bu Tasarı ile, yasaklanan eylemlerin cezaları açıkça düzenlenerek Kanun’un etkin 
uygulanabilirliği amaçlanmıştır. 

5149 sayılı Kanun’da düzenlenen yasak fiillere yaptırım olarak idari para cezası 
öngörülmesi ve bu cezaların spor güvenlik kurulları tarafından verilmesi nedeniyle uygulamada 
Kanun, gerek genel gerekse de özel önleme fonksiyonunu yerine getirememiştir. Bu itibarla, bu 
Kanun’da yasak fiillere ağırlıklı olarak hapis ve adli para cezası verilmesi düzenlenmiş, idari para 
cezalarının adli makamlarca verilmesi sistemi benimsenmiş ve konusu suç teşkil eden fiillerin 
ihtisaslaşmış ceza mahkemelerince yargılanması öngörülmüştür. 

Ayrıca müsabakalarda görevli tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinin yapmış oldukları 
görevleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirilen genel 
kolluk görevlilerinin yararlanamadıkları, Emniyet Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu sunum ve 
raporda dile getirilmiştir.299, 300 Spor kulüplerinin,  yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel 
güvenlik hizmeti satın alma yanında, görevlendirilen genel kolluk görevlilerine ücret ödenmesine 
ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır.  

Söz konusu Tasarı’nın yasalaşması hâlinde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine 
dair mevzuat eksikliğinin büyük ölçüde giderileceği, TFF tarafından Komisyona gönderilen yazıda 
da belirtilmiştir.301 

4.7.2. Mevzuatın Uygulanmasından Kaynaklanan Sorunlar 
Spor hukuku mevzuatında birçok uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu başlık altında 

mevzuattan kaynaklanan sorunlar üzerinde durulacaktır. 

4.7.2.1. İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulları 
İl ve ilçe spor güvenlik kurulları, 5149 sayılı Kanun ile öngörülen bir yapılanmadır. 5149 

sayılı Kanun’a göre; 

İl spor güvenlik kurulu; her ilde vali veya vali yardımcısının başkanlığında belediye 
başkanlığı, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, ilgili 
federasyon, il sağlık müdürlüğü temsilcileri ve gerekli görülecek spor kulüplerinin yetkilileri ile 
basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşturulan kurulu,  

                                                            
298 TBMM 22. Dönem 956 Sıra Sayılı Raporu, 2005. 
299 Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından TBMM Araştırması Komisyonuna gönderilen 20.01.2011 tarihli ve 
23727 sayılı yazı. 
300 Yıldırım, B., Çakır, C. ve Müftüoğlu, K., 13.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
301 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 17.01.2011 tarihinde Meclis Araştırması Komisyonuna Gönderilen 
1351 sayılı yazı. 
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İlçe spor güvenlik kurulu ise her ilçede kaymakam başkanlığında il spor güvenlik 
kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcilerinden oluşturulan kurulu ifade 
etmektedir. 

Bu Kurul, 5149 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesine göre spor alanlarına, seyri 
engellemeyecek nitelikte, federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyonun talimatlarına uygun 
olarak, seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri fiziki engeller 
konulması ve bu fiziki engellerin, ilgili güvenlik biriminin olumlu görüşü ile kaldırılması yetkisine 
sahiptir. 

Federasyonların görev ve sorumluluklarını düzenleyen Kanun’un 8’inci maddesine göre 
federasyonlar, müsabakanın yapıldığı yerdeki temsilcileri vasıtasıyla, sporcu ve taraftarların 
güvenliği için gerekli önlemlerin aldırılması, denetlenmesi, bağlı olduğu uluslararası 
federasyonların talimatlarının uygulamaya konulması ve gerekli ek önlemler aldırılması 
konusunda il veya ilçe spor güvenlik kurulu ile koordinasyonun sağlanmasından yetkili ve 
sorumludur. Yine aynı maddeye istinaden, kulüplerin bulundurmakla görevli oldukları özel 
güvenlik güçlerinin sayısı, gözlem kameraları ve benzeri teknik donanımların yerleştirilmesi, il 
veya ilçe spor güvenlik kurulu tarafından belirlenmektedir. 

Seyir güvenliğinin ihlalini düzenleyen 13’üncü maddeye göre; açık alanlarda yapılan 
spor müsabakalarında, müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike 
oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için, spor güvenlik kurulları gerekli 
önlemler alınmasını sağlamaktadır.  

Cezaların uygulanması ile ilgili 28’inci maddeye göre ise 5149 sayılı Kanun’a aykırı 
eylemlerde bulunanlar hakkında, büyükşehir ve il belediye sınırları içinde il spor güvenlik 
kurulunun, bunun dışındaki yerlerde ilçe spor güvenlik kurulunun re’sen veya kendisine gelen 
şikâyet ve ihbarlar üzerine yapacağı inceleme sonucunda, mahallin en büyük mülki idare amiri 
tarafından ilgili hakkında bu Kanun’daki idari para cezaları veya tedbirlerin uygulanmasına karar 
verilmektedir. Özellikle bu ceza yetkisi nedeniyle, il ve ilçe spor güvenlik kurullarında bir 
hukukçu bulunması yönünde önemli bir istek, sporun önemli aktörleri tarafından dile 
getirilmektedir.302 

İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının başkanı durumunda bulunan mülki idare amirlerinin, 
müsabaka güvenliğiyle ilgili alınan tedbirler ve kurul gündemine gelen cezalar hakkında politikacı, 
yerel basın ve kulüp yöneticileri gibi kurum ve kişilerle karşı karşıya geldikleri, Komisyona da 
ifade edilmiştir.  

Diğer taraftan, bu kurul tarafından verilen idari yaptırımlara ait idari para cezalarının 
tahsili ile ilgili de önemli sorunlar yaşanmaktadır. Komisyonun 15–17 Ocak 2011 tarihleri arasında 
İstanbul’da yapmış olduğu yerinde inceleme ve araştırma programı çerçevesinde izlediği İstanbul 
İl Spor Güvenlik Kurulunda, cezaların tahsil oranı konusunda sağlıklı veri olmadığı; bunun 
tahminen % 10 civarında olabileceği tahsilatın vergi dairelerince 6183 sayılı Kanun’a göre 
yapıldığı ancak meblağların düşük olması ve ceza alanların ise genellikle İstanbul dışında ikamet 
etmesi nedeniyle tahsilatın zorlaştığı; vergi dairelerinde özel tahsilat birimlerinin olmasının fayda 
sağlayabileceği belirtilmiştir. 

4.7.2.2. Genel Kolluk 
5149 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik’te spor müsabakaları ile ilgili genel kolluğun 

görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. 

                                                            
302  Helvacı, İ., 07.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 



- 116 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 733) 
 

Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında “Spor müsabakalarında alınacak güvenlik 
önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konularında yetkili olmak üzere o yerin en büyük mülki 
amirince belirlenecek rütbeli emniyet görevlisi, müsabaka güvenlik amiri, olarak görevlendirilir. 
Müsabaka güvenlik amiri müsabakanın güvenliği ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla gerekli 
koordinasyonu sağlamakla yetkili ve görevlidir...” denilmektedir.  

İlgili Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde müsabaka güvenlik amirinin görev, yetki ve 
sorumlulukları, 7’nci maddesinde de il/ilçe emniyet müdürlükleri ile il/ilçe jandarma 
komutanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları sayılmıştır. Ayrıca il/ilçe spor güvenliği 
kurulunun sekretaryası, kolluk tarafından yürütülmektedir.  

Bu doğrultuda, 2004 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürlüklerinde 
spor güvenliği ile ilgili birim oluşturulmuştur. Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının 
güvenliğini yürüten bu birim tarafından, ülke genelinde oynanan ulusal ve uluslararası spor 
müsabakalarında meydana gelen olaylar ve olaylara karışan şahıslarla ilgili bilgi bankası 
oluşturulmuştur.  

Kısaca, spor müsabakalarının öncesinde, esnasında, sonrasında alınan emniyet tedbirleri; 
müsabaka alanlarında meydana gelen olaylara karışan şahısların tespiti; ceza alanların kayıtlarının 
tutulması; cezaların uygulanması olmak üzere tüm güvenlik önlemlerinden genel kolluğun 
sorumlu olduğu görülmektedir. Her ne kadar 5149 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde; “…Spor 
alanlarının dış güvenliği genel kolluk güçlerince, saha içi ve tribün güvenliği ise 5’inci maddeye 
göre oluşturulacak özel güvenlik birimlerince ve saha yetkililerince sağlanır. Kapı aramaları özel 
güvenlik güçleri tarafından yapılır…” hükmüne yer verilse de, Kanun’un özel güvenlik ile ilgili 
maddesinin (5) yıl ertelenmesi, süre bitimi sonunda da özel güvenlik personelinin eğitiminin 
gerçekleştirilmemesi nedenleriyle, müsabaka güvenliğinde kolluk kuvvetlerinin iş yükü 
azalmamıştır. 

İstanbul ilinde 2009 yılında; 6.458 futbol, 1.080 basketbol, 1.055 voleybol ve 1.677 
diğer müsabakalar olmak üzere toplam 10.270 müsabaka oynandığı ve bu müsabakalarda 129.379 
emniyet personelinin görev yaptığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün raporunda yer almaktadır.303 
Bu, genel kolluğun spor müsabakalarındaki görev yoğunluğunu göstermektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, müsabakalarda görev alan tüm kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin yapmış oldukları görevleri karşılığında belli bir ücret aldıkları; müsabakalarda 
kolluk personelinin sabah erken saatlerden itibaren gece geç saatlere kadar görev yaptığı; hiçbir ek 
ücret ve fazla mesai ücreti almadıkları; bu durumun ise personelin motivasyonunu olumsuz yönde 
etkilediği; ayrıca statlarda kolluk personelinin ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik güvenlik odalarının 
olmadığı belirtilmiştir.304 

Diğer taraftan, Kulüpler Birliği Başkanı tarafından Komisyona yapılan sunumda; 
müsabakalarda özel güvenliğin olmasının gerektiği ancak eğitimlerinin yeterli olmadığı, polisin 
müsabaka öncesi ve sonrasında çok uzun süre görev yaptığı, çözüm üretmek gerektiği, gerekirse 
ücret verilebileceği konularına da değinilmiştir.305 

Meclis Araştırması Komisyonunun İngiltere’ye yapmış olduğu inceleme ziyaretinde 
müsabaka güvenliği ile ilgili yapılan görüşmelerde İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Yetkilileri 
tarafından özetle; 

                                                            
303 İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 21.01.2011 
tarihli ve 1415 sayılı Görüş ve Öneriler başlıklı rapor, s. 1. 
304 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen  
27.01.2011 tarihli ve 68 sayılı “5149 sayılı Kanun Değişikliği ile İlgili Görüş” başlıklı  rapor, s. 12 ve 18. 
305 Yıldırım, A., 15.12.2010 tarihli Komisyon tutanağı.  
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-İngiltere’de statta yaşanan tüm olaylardan kulübün sorumlu olduğu, kulüplerin özel 
güvenliği yönetmek ve polis ile koordinasyonu sağlamakla görevli güvenlik müdürü atama 
zorunluluğunun bulunduğu,  

-Profesyonel futbol müsabakalarının yaklaşık % 40’ında polisin görev almadığı, kulübün 
sorumluluğunda olan alanlarda görev yapan polise ise kulüp tarafından ödeme yapıldığı,  

-Statlarda güvenli ortamı sağlamak için polisin lig başında, fikstürün açıklanmasını 
müteakiben, oynanacak olan maçlara ve kulüplere ilişkin risk değerlendirmesi yaparak maçlarda 
ne kadar polis ile özel güvenlik personelinin görev yapacağını kulüplere bildirdiği, kulüplerin de 
sezon boyunca bütçelerindeki güvenlik harcamalarını buna göre ayarladığı, özel güvenlik sayısı 
için polis ile kulüp arasında mutabakat sağlandığı, 

- Özel güvenliğin kulüp ile seyirci arasında ara yüz olduğu, statlarda görev alan özel 
güvenlik personelinin 12 ila 18 ay arasında süren ve 10 farklı modülden oluşan eğitim aldığı ifade 
edilmiştir. 

Spor müsabakalarında, kulüplere ait alanlardaki güvenliğin bu konuda eğitim almış özel 
güvenlik personeli tarafından sağlaması, bu alanlarda görev yapacak kolluk personelinin ise 
istirahatlı olanların ücret karşılığında görevlendirilmesi şeklinde belirlenmesi, statlarda güvenlik 
personelinin ihtiyaçları için güvenlik odalarının oluşturulması fayda sağlayacaktır.306 

4.7.2.3. Özel Güvenlik  
5149 sayılı Kanun’un 2004 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte, spor kulüplerine, 

müsabakalarda yeteri kadar özel güvenlik hizmeti satın almak suretiyle saha içi ve tribün 
güvenliğini sağlama görevi verilmiştir. Ancak 2005 yılında yürürlüğe giren 5340 sayılı Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1’inci maddesi ile özel güvenliğin sayı 
ve nitelik olarak yetersizliği gerekçe gösterilerek bu yükümlülük, 5 Mayıs 2009 tarihine kadar 
ertelenmiştir.  

Bu tarihten itibaren görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin, turnikeler ve gişelerde 
yetersiz kalmadıkları, yığılmaların olduğu yerlerde gerekli tedbirleri alamadıklarından şiddete 
sebebiyet verdikleri ve genel kolluk güçlerinin yardımı olmaksızın görevlerini yapmakta 
zorlandıkları, müsabakalarda taraftar gibi davrandıkları, seyircileri değil müsabakaları izledikleri, 
kitle psikolojisini anlamada yetersiz oldukları, sınırlı sayıda müsabakada görevlendirilmelerinden 
dolayı yeterince tecrübe kazanamadıkları, böylece şiddete meydan verebildikleri belirtilmiştir.307 

5149 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2004 yılında 29 özel güvenlik şirketi, 38 özel 
güvenlik eğitim kurumu ve 57.855 özel güvenlik görevlisi bulunurken; günümüzde ise 1.105 özel 
güvenlik şirketi ile 652 özel güvenlik eğitim kurumu ve 508.684 özel güvenlik görevlisi 
bulunmaktadır.308 Özel güvenlik sektörünün, bu hâliyle yapılanma sürecini tamamladığı 
değerlendirilmektedir. 

Özel güvenlik personeli havaalanları, alışveriş merkezleri, siteler, para nakilleri, bazı 
kamu kurumları ve hassas noktalarda başarılı, disiplinli ve profesyonel bir anlayış içerisinde görev 
yapmaktadır. 

                                                            
306 Köksal, O. K., 05.01.2011 tarihli Komisyon tutanakları. 
307 İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 
20.01.2011 tarihli ve 23727 sayılı “5149 sayılı Kanun Değişikliği ile İlgili Görüş” başlıklı rapor,  s. 10 ve 12. 
308 Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 14.01.2011 tarihinde Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 53 
sayılı yazı, s. 2. 
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Diğer taraftan, 26.09.2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, özel 
güvenlik görevlilerine, görev yaptıkları yerin niteliğine ve özelliğine bağlı olarak, kendi 
konularında uzmanlaşmayı sağlayacak alan eğitimine imkân sağlanmıştır. Bu doğrultuda, spor 
güvenliği ilgili alan eğitiminin müfredatı belirlenerek, spor federasyonları nezdinde, spor 
müsabakalarında görev alacak özel güvenlik personeline eğitim verilmesi; bu eğitimi alan 
personelin müsabakalarda görevlendirilmesine öncelik verilmesi sorunun çözülmesine katkı 
sağlayacaktır. 

Meclis Araştırması Komisyonunca, 15.01.2011 tarihindeki Kulüpler Birliği 
Toplantısı’nda yapılan ankette, “Özel güvenlik giderleri kimler tarafından karşılanmalıdır?” 
sorusuna; TFF yetkilileri ve dört lig takımının yetkilileri ağırlıklı olarak “Federasyon” cevabını 
vermiş (% 53,4) ve “Kulüpler” cevabı ise ikinci sırada yer almıştır (% 17,8). Yapılan 
açıklamalarda ise; “Darboğazda olan kulüp (özel güvenlik giderlerinin) altından kalkamaz,” “(Özel 
güvenliği) Federasyon gönderirse daha ciddi olacaktır.” denilmiştir. 

4.7.3. Tesis Yapısından Kaynaklanan Sorunlar 
Sporda şiddetin oluşmasına neden olan unsurların tespiti, sorunun çözümünde, soruna 

ilişkin etkili ve uygun tedbirlerin alınmasında çok önemlidir. Bu nedenle şiddetin meydana geldiği 
spor alanlarının, spor olayı ile alanda görevlendirilen personelin özellikleri taraftarın 
saldırganlığını azaltabilir veya artırabilir. Bu unsurlardan yalnızca bir tanesinin karakteristiği, 
sporda şiddetin oluşmasını veya oluşmamasını garantileyemez. Bununla birlikte, kötü bir şekilde 
tasarlanmış fiziksel ortamların, enerjisi yüksek diğer bir deyimle riskli spor organizasyonlarının ve 
eğitimsiz, az eğitimli veya deneyimsiz personelin sporda şiddetin meydana gelme ihtimalini 
artıracağı, yapılan incelemelerde ortaya çıkmıştır.  

Düşük standartta tuvaletler, aşırı kalabalık ve yetersiz oturma alanları gibi zayıf fiziksel 
hizmetlerin seyirciye sunulması, kalabalıkların huzursuzluğuna, sonuç olarak da kalabalıkların 
düzensizliğine ve şiddete neden olan faktörler olarak çeşitli akademik çalışmalarda belirtilmiştir. 
İncelemelerimizde, bazı statlardaki tuvaletlerin yetersiz kalmasının ve bazı bölümlerdeki ses 
düzeninde meydana gelen aksaklıkların seyirciler üzerindeki olumsuz etkisine şahit olunmuştur. 
Komisyon çalışmaları esnasında görüşlerine başvurulan alanında yetkin birçok kişi de spor 
tesislerinde sunulan modern hizmetlerin, kalabalıkların kötü davranışlarının azalmasında katkı 
sağladığını belirtmişlerdir.309 Spor müsabakalarını oturarak izlemenin şiddeti azaltan önemli bir 
unsur olduğu hususu, İngiltere’de Heysel faciasından 3 yıl sonrasında 15 Nisan 1989’da Sheffield 
kentindeki Hillsborough Stadı’nda 96 kişinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrasında düzenlenen 
Taylor raporunda ayrıntılı olarak yer almıştır. Bu faciadan sonra İngiltere’deki statlar bugünkü 
görünümüne bürünmüş, tel örgüler kaldırılmış ve tüm tribünlerde koltuk sistemine geçilmiştir.  

Stada giriş ve çıkışların kolaylığı, spor tesislerine ulaşımdaki kolaylıklar, içecek ve 
yemek kuyruklarının azaltılması için sunulan hizmet noktalarının çoğaltılması, şiddeti azaltan 
unsurlar olarak incelemelerimiz esnasında tespit edilmiştir.  

Komisyonun İngiltere’ye yapmış olduğu ziyaret esnasında, İngiltere Futbol Federasyonu 
Yönetim ve Düzenleme Otoritesi Direktörü Darren Bailey tarafından, futbolda kısa vadeli hedefler 
konulurken, futbolun içinde eğlence ve şov işlerini de barındıran bir iktisadi faaliyet kolu 
olduğunun unutulmaması gerektiği ifade edilmiş;  dolayısıyla sahalara mümkün olduğunca fazla 
sayıda seyirciyi diğer bir deyişle müşteriyi çekmenin, onları farklı gösteri ve etkinliklerle memnun 
etmenin, bunları yaparken de onlara güvenli, emniyetli ve konforlu mekânlar sunmanın önemli 
olduğu vurgulanmıştır. Wembley Stadyumu ziyareti esnasında, stadyumun tamamında koltukların 
                                                            
309 Gümüşdağ, G. ve Mosturoğlu, Ş., 15.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
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numaralı olduğu, seyircilerin maç öncesinde kaliteli vakit geçirebilecekleri çok sayıda restoran ve 
tesisin mevcut olduğu; stadyumda 2600 civarında tuvaletin olduğu ve bunların maçların durumuna 
ve gelecek seyirci profiline göre bayan ve erkek tuvaletine dönüştürülebildiği; tesisin olabildiğince 
kısa sürede boşaltılmasını temin edebilecek şekilde koridorların geniş, merdiven yüksekliklerinin 
kısa tutulduğu Komisyonun dikkatinden kaçmamıştır. Komisyonun çalışmalarında, tesisteki 
gürültü seviyesi ile şiddet arasında bir ilişkinin olduğu, yüksek ses seviyesinin kişiler arasındaki 
saldırganlığı artırdığı, diğer yandan stadyumun yerleşiminden tutun da içerideki sıcaklığın bile 
seyircileri olumlu veya olumsuz yönde etkilediği hususları tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, spor tesislerinin inşasında seyirci konforu göz önüne alınarak giriş ve çıkış 
sayılarının ve niteliklerinin artırılması, seyirci ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzenlemelerin 
yapılması ve hizmetlerin sunulması, spor tesislerinin yapımında tesise ulaşımın kolaylığı hedef 
alınarak yer seçimine dikkat edilmesi veya ulaşım kolaylığını sağlayacak düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir. 

4.7.4. Eğitimden Kaynaklanan Sorunlar 
Bireylerden beklenen faydanın en üst seviyeye çıkarılabilmesi için, zihinsel eğitimin 

yanında fiziksel eğitimin de verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle spor eğitimi, toplum ve eğitim 
kurumları açısından vazgeçilmez bir gereksinim olup spor eğitiminin temeli ilköğretimde 
başlamaktadır.  

Araştırma Komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar (paydaş görüşmeleri, anket, yurt içi 
ve yurt dışı incelemeleri) neticesinde ülkemizde beden eğitimi ve spor alanında farklı kesimlerin 
eğitim ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçları; 

Spor alanında uzmanlaşmış spor adamlarının (antrenör, teknik direktör, yönetici, hekim, 
psikolog, sosyolog, beslenme uzmanı vb.) yeterince yetiştirilememesi,  

Okullarda spor eğitimini verecek beden eğitimi öğretmeni sayısının yetersizliği; başta 
okul öncesi eğitim olmak üzere, okullarda beden eğitimi ve spor derslerini verecek öğretmenlerin 
bu alanda yeterli eğitime sahip olmaması,310 

Gelecekte uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek yetenekli çocukların küçük 
yaşta tespit edilip uygun eğitimin verilememesi, 

Spor müsabakalarında görev yapan özel güvenlik güçlerinin spor sahalarında yaşanan 
olaylara müdahale konusunda yeterli eğitim ve deneyime sahip olmamaları,311 

Yazılı ve görsel medyada, sporun kitlelerde yaygınlaştırılması ve spor kültürünün 
kazandırılması konularında reklam kampanyaları ile eğitici programların yetersiz olması; sporda 
şiddeti tetikleyen yazı, demeç ve programların kontrol edilememesi,312 

Spor kulüplerinin yöneticilerine, çalıştırıcılarına taraftar ve üyelerine yönelik fair-play, 
spor ahlakı, spor kültürü vb. konular hakkında eğitim programlarının olmaması,313 

                                                            
310 Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen, 03.01.2011 
tarihli ve 3 sayılı Görüş başlıklı  rapor, s.2.  
311 UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 04.02.2011 tarihli 
ve 77 sayılı Görüş ve Öneriler başlıklı  rapor, s. 8. 
312 Dumlupınar Üniversitesi tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 07.03.2011 tarihli ve 95 
sayılı I. Oturum Raporu başlıklı rapor, s. 15. 
313 Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi Ziyagil, M., A. 
Tarafından  Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen  21.01.2011 tarihli ve 63 sayılı “Sporda Şiddet 
Sorunu ve Çözüm Yolları” başlıklı rapor, s. 6. 
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Spor yarışmalarında kullanılan müzik ve görselliklerin eğitici olmaması ve fair-play 
duygusundan yoksun olması şeklinde özetleyebiliriz.314  

4.7.5. Medya ile Kulüp ve Taraftar İnternet Sitelerinden Kaynaklanan 
Sorunlar 

İnternet, tüm dünyaya yayılmış, birbirleri ile bağlantılı, yani birbirleri ile “konuşabilen” 
yüz binlerce bilgisayardan oluşan ve sürekli büyüyen genel ağın adıdır. Bugün dünya üzerinde 
milyonlarca İnternet sitesi ve milyarlarca İnternet sayfası bulunmaktadır. İnternet’in birçok yararı 
ile birlikte aynı zamanda kötü amaçlı kullanımlar nedeniyle zararları da bulunmaktadır. Burada 
genel olarak İnternet’te bulunan zararlı içeriklerle mücadele ve bu içeriklerin kaldırılması hususları 
açıklanmıştır. Bu hususlar, taraftar İnternet sitelerinde bulunan zararlı içeriklerle mücadele ve bu 
içeriklerin kaldırılması konusunda da yol gösterici olacaktır. 

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de, İnternet dâhil 
hızla yaygınlaşan elektronik iletişim araçlarının sağladığı imkânların suiistimal edilmesi suretiyle 
işlenen suçlarla mücadele konusunda, etkinliği ve doğru yapılanmayı mümkün kılabilecek özel bir 
kanun çıkartılması zorunlu hâle gelmiştir.  

Bilindiği üzere, 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun” 
23.05.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Anılan Kanun’un uygulamasına ilişkin Başbakanlıkça hazırlanan “İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 30.10. 2007 
tarihli ve 26716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığınca bahse konu düzenlemeler uyarınca erişimin engellenmesi kararlarının 
uygulanmasına başlanılmıştır.  

Gelişmiş Batı demokrasilerinde de İnternet alanı tamamen kendi hâline bırakılmamış; 
bazılarında doğrudan devlet eliyle, bir kısmında ise sivil inisiyatifin devreye girmesiyle bir kısım 
denetim mekanizmaları oluşturulmaya çalışılmıştır. Ülkemiz uygulama olarak hâlihazırda, az 
gelişmiş ülkelerdeki şekliyle, yaygın konu başlıklarında merkezî denetim usulünden çok uzak ve 
ancak sivil inisiyatifi devreye sokan ileri Batı demokrasilerindeki anlayışa oldukça yakındır. 
Engelleme konusu başlıkların toplum için önemli birkaç hususla sınırlı tutulmuş olması ve yurt 
dışı haricinde tedbir müessesesinin tamamen yargı organlarınca işletilmesi yönüyle, ülkemiz 
açısından uluslararası uygulamaların ortalaması olan gelişmiş Batı ülkelerinin uygulamalarına 
paralel bir model ortaya konmuş, hızla değişen ve gelişen bu alanda önemli mesafe katedilmiştir. 

İnternet’teki içeriğe erişimin engellenmesi, uyar-kaldır ve filtreleme yöntemi, İnternet 
ortamının düzenlenmesinde kullanılan başlıca usullerdendir. 

 1) İnternet’teki İçeriğe Erişimin Engellenmesi Yöntemi: 

5651 sayılı Kanun’un “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde, “Bu Kanun’un 
amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcılarının 
yükümlülük ve sorumlulukları ile İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim 
sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.” hükmü yer almaktadır. 
Kanun’un amacının, İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla mücadele olduğu, bu maddede ve 
Kanun’un genel gerekçesinde açık olarak ifade edilmiştir.  

                                                            
314 Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 
29.12.2010 tarihli ve 31 sayılı Görüş başlıklı rapor, s. 2. 
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Bu suçlar Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “26.09.2004 tarihli ve 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun; 84, 103, 190, 194, 226, 227 ve 228’inci maddelerinde yer 
alan; intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde 
kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar 
oynanması için yer ve imkân sağlama ile bahis ve “5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 
Hakkında Kanun”da yer alan suçlar, erişimin engellenmesine konu olabilecek suçlar olarak 
katalog hâlinde sayılmıştır. 

2) Uyar-Kaldır Yöntemi: 

Uyar-kaldır yöntemi uygulanarak İnternet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile irtibata 
geçilmiş, yurt içi kaynaklı zararlı içeriklerin kaldırılması sağlanmış ve böylece yurt içi kaynaklı 
hiçbir İnternet sitesine, TİB tarafından 5651 sayılı Kanun uyarınca bugüne kadar erişim 
engellenmemiştir. Yurt dışı kaynaklı İnternet sitelerinde de esas olarak “uyar-kaldır” sistemi 
uygulanmakta ve bu yöntem ile bugüne kadar birçok yasa dışı içeriğin çıkarılması sağlanmak 
suretiyle, İnternet adresini tümüyle engellenmek gibi bir sakınca da giderilmiş olmaktadır. 

 3) Filtreleme Yöntemi: 

Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar vasıtasıyla zararlı içerik barındırdığı 
düşünülen İnternet siteleri veya içerikler Başkanlığa bildirilmektedir. Yapılan incelemeler 
sonucunda, suç unsuru taşıyan İnternet siteleri veya içerikler filtre yazılımı ve donanımı üreten 
kurum ve kuruluşlara veri teşkil etmektedir. Böylece bu filtre programlarını kullananlar zararlı 
içerikten korunmuş olmaktadırlar. Filtre programları ile, zararlı içerik barındıran İnternet sitesinin 
bütünü filtrelenebildiği gibi, ilgili İnternet sitesinin sadece zararlı içerik barındıran kısmı da 
filtrelenebilmektedir. Sadece zararlı içerik barındıran kısmın filtrelenmesi ile, tüm sitenin 
filtrelenmesi yerine yalnızca suç teşkil eden kısmı filtrelenmiş olmaktadır.  

Bu bağlamda;  

1) İnternet’in coğrafi genişliği ve hukuki olarak uluslararası uygulamalara ve etkileşime 
açık yanı, teknolojinin iç hukukla uluslararası hukuku eklemlemesi ve dolayısıyla yerel 
uygulamalarla uluslararası mevzuat düzenlemelerinin yarattığı sorunlar,  

2) İnternet’in tam olarak düzenlenemeyen, kontrol altına alınamayan dağıtık ve dinamik 
yapısı ile içeriğin kullanıcılar tarafından oluşturulduğu web sitesi türleri, saniyelerle ifade 
edilebilecek zaman aralığında engelli İnternet adreslerinin suç teşkil eden içeriğinin bir başka 
isim/isimler altında yeniden yayına sunulabilmesi, Türkiye’de İnternet’ten ulaşılmakta olan 
içeriğin % 90'ından fazlasının yurt dışı kaynaklı olması ve bu yönüyle faillerin belirsizliği 
durumları birlikte ele alındığında;  

Bazı taraftar İnternet sitelerinin engellenmesinin; 

• 5651 sayılı Kanun’un “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde yer alan “Belirli 
Suçlarla ” mücadele ibaresinin Kanun’a temel teşkil eden mantığına aykırılık teşkil 
edebileceği,  

• 12.04.2007 tarihli ve 1397 Sıra Sayılı315 Adalet Komisyonu raporunda yer alan “sınırlı 
sayıda suçla uluslararası uygulamalara paralel ve etkin mücadele” şeklindeki gerekçe ile 
çelişebileceği,  

• İnternetin engellemeyi % 100 mümkün kılmayan teknik yapısı gereği, ciddi anlamda 
emek ve kaynak israfına sebep olabileceği değerlendirilmektedir.  

                                                            
315 TBMM 23. Dönem, Sıra Sayısı: 1397. 
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Dolayısıyla, erişimin engellenmesi uygulamaları yerine, gelişmiş ülkelerin önemle 
üzerinde durduğu son kullanıcı hedefli ve özellikle de suça ilişkin içeriğe erişimi engellemeye 
yönelik (tüm İnternet adresine değil) “İnternet filtreleme” yönteminin tercih edilmesi AB 
normlarına, uluslararası sözleşmelere ve uygulamalara uygun olacaktır.  

Bu kapsamda; kurumların, sorumluluk alanlarıyla ilgili suçlara ilişkin düzenlemeler 
kapsamında yapacağı incelemelere bağlı olarak tespit edecekleri İnternet içeriklerini, adreslerini 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına bildirmeleri hâlinde; Başkanlık bu başvuruları, 5651 
sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde Başkanlığa atfen belirtilen “Bakanlık, kolluk kuvvetleri, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum 
kuruluşları arasında koordinasyonu oluşturma…” ve “…Kanun’da öngörülen gerekli tedbirleri 
alma…” şeklindeki görev ve yetkilerinin gereği olarak "İnternet filtreleme" çerçevesinde işleme 
koyabilecek, yargı organlarının tetkikine ihtiyaç bırakmayacak açıklıktaki durumlar kapsamında 
bu içeriklerin veya bu içeriklerden oluşan İnternet adreslerinin, İnternet filtrelemesi yöntemiyle 
erişimlerini engelleyebilecektir. Ayrıca zararlı içerik barındırdığı düşünülen İnternet adresleri, 
TİB’in ihbar telefon hattı ile resmî İnternet sitesine elektronik postayla “Bilgi İhbar Merkezi”ne 
bildirilebilecektir. 

İnternet filtrelemenin, yukarıda belirtilen süreçler dâhilinde olgunlaştırılmasına bağlı 
olarak; İnternet üzerinde işlenmekte olan suçların önlenmesi yönüyle çok önemli işlev göreceği; 
uygulanacak tedbirle amaç arasında sağlayacağı orantılılık yönüyle, İnternet sitelerinin tamamen 
engellenmesi sakıncasını gidermesi bakımından da amaca uygun bir araç olacağı 
değerlendirilmektedir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. SPORDA KAMU POLİTİKALARININ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 
Fiziksel ve kişisel olarak gelişmiş, sağlıklı insan gücü kaynağına sahip olabilmek; bir 

ülkenin sosyal ve ekonomik alanda sürdürülebilir kalkınması açısından en önemli unsurların 
başında gelmektedir. Spora ilişkin politikalar hem bu tip bireyleri yetiştirme hem de bu bireylerin 
ömürleri boyunca sağlıklı yaşam tarzlarını muhafaza etmeleri açısından önem taşımaktadır.  

Spor politikalarının eğitimden, ekonomi ve sağlığa; kültürden turizme; dış ilişkilerden 
istihdama kadar pek çok alana yansımaları olacağı hususuna dikkat edilerek bu konunun devlet 
tarafından stratejik planlarla ele alınması gerekmektedir.  

Spor birleştirici, kaynaştırıcı ve kalıcı özelliği olan sosyal bir olgudur. Bireysel ve 
toplumsal bazda kendine güveni sağlamanın yanı sıra etkili bir tanıtım ve iletişim aracı olarak da 
kullanılmaktadır. Çocukların ve gençlerin fiziksel, ruhsal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, 
bireylerin daha sağlıklı yaşam sürebilmesi, toplumda sosyal entegrasyon ve birlikteliğin 
sağlanması açısından sporun çeşitli şekilleriyle yaygınlaşması ve vatandaşların bu alanda 
farkındalık kazanmaları gerekmektedir. Spor kulüplerinin sorunları ile sporda şiddet sorununun 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonunun 
amacı, spor kulüplerinin evrensel standartlara yükseltilmesine ve başta futbol olmak üzere spor 
alanında yaşanmakta olan şiddetin önlenmesine yönelik sorunları tespit etmek ve öneriler 
geliştirmektir. 

Bu kısımda öncelikle Cumhuriyet Dönemi spor politikalarından başlayarak, kalkınma 
planlarında yer alan spor politikaları analiz edilecek; ardından GSGM ile Millî Eğitim 
Bakanlığının en son stratejik planlarında ve 60. Hükûmet Programı Eylem Planı’nda değinilen 
politikalar ile yatırım programı kapsamında ödeneklerin tahsisi aşamasında dikkat edilen hususlar 
irdelenecektir. 

5.1.1. Cumhuriyet Dönemi Spor Politikaları  
1922’de kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ), devletin spor yönetimini 

özel bir idareye bıraktığı ilk kuruluştur. Bu kuruluş, 1924 yılında yürürlüğe giren 170 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı’yla kamu yararına çalışan kuruluşlardan sayılmış ve 171 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı’yla devlet tarafından bu kuruluşa yardım yapılması uygun görülmüştür.316 Ayrıca 
yine aynı yıl çıkarılan 173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’yle TİCİ’ye, 1924 Paris 
Olimpiyatları’na katılabilmek için devlet tarafından 17.000 TL ödenek sağlanmıştır. 

18 Şubat 1936 tarihinde bağımsız olarak sporu yöneten TİCİ kaldırılmış ve Türk Spor 
Kurumu (TSK) kurulmuştur. Bu durum, sporda devletin müdahalesini ve doğrudan yetkisini 
getirmiştir. TSK dönemi (1936-1938), sporda kulüplerin federatif yönetiminden devlet yönetimine 
geçişi olarak değerlendirilmektedir.317 

                                                            
316 San, 1981, s. 87. 
317 Gök ve Sunay, 2010, s. 7-16. 
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1938 yılında 3530 sayılı Kanun ile spor yönetimini devlet üstlenmiş ve Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Böylelikle ülkemizde devletin spora destek vermesi yasalarda, 
hükûmet programlarında, bütçe, kararname ve planlarda yer almıştır. 

Spor ilk kez Atatürk döneminde, 1937 yılında hükûmet programlarına girmiş olmakla 
birlikte, II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkilerinden dolayı 1947 yılına kadar hükûmet 
programlarında bir daha yer almamıştır. 1946–1947 Hükûmet Programı’nda “Her türlü spor 
faaliyetleri, okullar ve kulüpler için öğretici kadroyu yetiştirecek yüksek beden eğitimi 
enstitüsünün açılması ve spor sahaları kurulmasında girişimde bulunulması” tedbirleri yer 
almıştır.318 

1961-1965 Hükûmeti döneminde Bakanlar Kurulunda ilk kez Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanına yer verilmiştir. Bu dönemde amatör ve okul içi sporlara öncelik verilmiş, sporun 
kitlelerde yaygınlaştırılması hedeflenmiş, sporu daha ileri seviyelere çıkarmak için mevzuat 
düzenleme çalışmaları yapılmıştır.319 

5.1.2. Kalkınma Planlarında Yer Alan Spor Politikaları  

Türkiye’nin planlı dönemlere adım attığı 1963 yılından itibaren, sporun kitlelerde 
yaygınlaştırılması konusu beş yıllık kalkınma planlarında yer almıştır.320 1. ve 9. Plan hariç bütün 
planlarda spora ilişkin tedbir ve önceliklere yer verilmiştir. 

Araştırma Komisyonu çalışmaları sırasında kalkınma planları incelenmiş ve planlarda 
yer alan, spora ilişkin politikalar 10 farklı kategoriye ayrılarak aşağıda listelenmiştir.  

1) Devletin, Diğer İdarelerin Spordaki Rolü ile Bu Alanda Politika ve Strateji 
Geliştirme: 2’nci ve 3’üncü Planlarda spor faaliyetlerinin, seyir sporundan kitle sporuna 
dönüştürülmesi tedbir olarak yer almıştır.  4’üncü Planda spor eğitim planı, 6’ncı Plan’da ise spor 
dalları itibarıyla master planı hazırlanması hedeflenmiştir. 7’nci ve 8’inci Planlarda spor sisteminin 
yeniden yapılandırılması, bu çerçevede spor alanında merkezî yönetim tarafından sağlanan spor 
hizmetlerinin özel sektör ve mahalli idareler eline bırakılması, kamu kesiminin denetleyen, 
yönlendiren, teşvik eden ve alandaki gelişmeleri takip eden yapıya kavuşturulması öngörülmüştür.  

2) Millî Eğitimde Sporun Desteklenmesi, Hizmet İçi Eğitim ve İstihdam: Okul içi 
beden eğitimi ve spor derslerinin düzenlenmesi her plan döneminde vurgulanmaktadır. Bunun yanı 
sıra, spor personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin sağlanması, üniversitelerin “Beden Eğitimi ve 
Spor Bölümü” mezunlarının istihdam sorunlarının giderilmesi en sık değinilen hususlardandır. 

3) Tesisleşme: Okullar da dâhil olmak üzere kamuya ait spor tesislerinin mesai saatleri 
dışında halkın kullanımına açılarak, tesislerin rasyonel kullanımının sağlanması her planda 
belirtilmiştir. Bunun dışında spor alt yapısının artırılması, bütün dallar itibarıyla ülke genelinde 
dengeli dağılımının sağlanması, kitle sporunun yapılmasına olanak verecek çok yönlü kullanımı 
olan spor tesislerinin kurulması, spor tesislerinin spor kulüpleri, federasyonlar,  özel sektör ve 
mahalli idareler tarafından yapılması ve işletilmesi konuları yoğunlukla vurgulanmıştır. 

4) Spor Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi, Toplumda Yaygınlaştırılması ve Spor 
Bilincinin Tesisi: Beden eğitimi ve sporun küçük yaşlardan başlayarak, toplumun bütün 
                                                            
318 Gök Sunay, age,  s. 7-16. 
319 Fişek, 1998, s. 144. 
320 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, 1967, s:192-196, 258; “Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı”,1972, DPT 
s.793-794, 827, 1005.; “Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı”,1979,  s. 156-157, 287-288.; “Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı”,1984, s.144,146, 150, 201.; “Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı”,1989, s.296-298, 356.; 
“Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”, 1995, s. 31. 
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kesimlerine yayılması ve farklı spor dallarının dengeli gelişmesinin teşvik edilmesi, her plan 
döneminde belirtilmiştir. Ayrıca, turizm amaçlı sportif faaliyetlerin artırılması ve 
yaygınlaştırılması da 5’inci, 6’ncı ve 8’inci Planlarda yer almıştır. 

5) Spor Kulüpleri ve Federasyonlara İlişkin Tedbirler: 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü 
Planlarda kulüplerin amatör spor dallarında faaliyet göstermelerinin teşvik edilmesi konusuna yer 
verilmiştir. 2’nci Plan’da spor kulüplerine daha fazla sayıda katılım sağlanması; 3’üncü Plan’da 
spor kulüplerinin sosyal ve kültürel alanlarda da çalışmalar yapmaları; 4’üncü Plan’da amatör spor 
kulüplerinin profesyonel spor faaliyetlerinde bulunan şubelerinin dernek statüsünden çıkarılarak 
şirketleşmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. 5’inci, 6’ncı ve 7’nci Planlarda kulüp ve 
federasyonlara ilişkin herhangi bir tedbir yer almazken, 8’inci Plan’da kulüp ve federasyonların 
kurumsallaşması; spor kulüplerinin mali ve idari açıdan tam bağımsız olmaları hedeflenmiştir. 

6) Finansman: Finansman konusu planlarda en az bahsi geçen konuların başında 
gelmektedir. 2, 3, 5 ve 6’ncı Planlarda bu konuda bir hedef yer almazken; 4’üncü Plan’da toplam 
eğitim yatırımlarının % 2,9'unun gençlik ve spor yatırımlarına ayrılması öngörülmüştür. 7’nci 
Planda spora ayrılan kaynakların artırılacağı belirtilmiş ama bunun nasıl sağlanacağı 
açıklanmamıştır. 8’inci Plan sponsorluk uygulamalarının yaygınlaştırılması için mevzuat 
düzenlemeleri gerçekleştirilmesini; kulüp ve federasyonların kendi kendilerini finanse edebilen bir 
yapıya kavuşturulmasını hedeflemiştir. 

7) Uluslararası Organizasyonlar ve Uluslararası İlişkiler: 3’üncü Plan’da 
“Uluslararası bir spor organizasyonunun gerçekleştirilmesine çalışılacaktır.”  ifadesi yer almış;  
8’inci Plan’da ise “Olimpiyat Oyunları için gerekli alt yapının oluşturulması çalışmalarına devam 
edilecektir.” denilmiştir. Diğer planlarda, uluslararası organizasyonlarla ilgili herhangi bir hedef 
yer almamış, ayrıca spor alanında uluslararası kurumlarla (IOC, FIFA vb.) ve diğer ülkelerle 
yürütülecek ortak proje ve çalışmalara değinilmemiştir.   

8) Sporcu Sağlığı ve Sosyal Güvenlik Hakları: 2’nci Plan’da sporcu sağlığı konusunun 
spor programlarının gelişimine paralel olarak geliştirilmesi; 3’üncü Plan’da “Okul ve Spor Sağlığı 
Programları” hazırlanması, gerekli personelin yetiştirilmesi ve spor faaliyetlerinin yoğunlaştığı 
illerde spor sağlık merkezleri kurulması; 4’üncü Plan’da sporcuların sosyal güvenlik kapsamına 
alınmalarının sağlanması ve 8’inci Plan’da sporcu sağlığı konusundaki eksikliklerin giderilmesi ve 
etkin denetimin sağlanması için mevzuatın yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür. 

9) Amatör Sporların Desteklenmesi: 3, 4, 5 ve 6’ncı Planlarda amatör spor 
kulüplerinin faaliyetlerinin desteklenmesi ve uluslararası alanda başarı gösterebilecek amatör 
sporcuların yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 6’ncı Plan’da profesyonelliğe müsait olan dallarda, 
profesyonelliğin teşvik edilmesi hususu yer almıştır.  

10) Spor Malzemelerinin Üretimi ve Temini: 3, 4 ve 5’inci Planlarda spor araç ve 
gereçlerinin, yurt içinde üretiminin özendirilmesi yer almış; kapalı ekonomi sisteminden 
vazgeçilmesi nedeniyle bu konuya sonraki planlarda yer verilmemiştir. 

Kalkınma Planları özelinde genel bir değerlendirme yapıldığında, ağırlık verilen 
konuların tesisleşme, spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve toplumda yaygınlaştırılması ile spor 
bilincinin tesisi; en az değinilen başlıkların ise finansman ile uluslararası organizasyonlar ve 
uluslararası ilişkiler konuları olduğu göze çarpmaktadır. Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin 
herhangi bir politika önerisi ise hiçbir planda yer almamaktadır. 
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5.1.3. 2010-2014 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 
 2010-2014 yıllarını kapsayan GSGM Stratejik Planı’nda321 spor alanında aşağıdaki 
tedbirlere yer verilmiştir. Bu tedbirlerin dışında kurumsal gelişim için öngörülen çeşitli tedbirler de 
bulunmakla birlikte, bu raporda bunlara değinilmemiştir.  
1. 2010 yılı sonuna kadar spor ile ilgili mevzuat iyileştirilecektir. 

• Özerk federasyonlarla ilgili mevzuat revize edilecektir. 
• Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ayrılacak bütçeler belirlenecektir. 
• Özerk federasyonların iç denetimi ile ilgili kriterler belirlenecektir. 
• Spor kulüpleri yasası çıkarılacaktır. 

2. 2010 yılı sonuna kadar kamu kuruluşları ve özel sektör için rekreasyonel spor programları 
oluşturulacaktır. 
• Kamu ve özel sektör çalışanları, hamileler ve yaşlılar için rekreasyonel spor programları 

geliştirilecektir. 
3. 2011 yılı sonuna kadar işlevsel ve uluslararası standartlara uygun tesis yapımı ve yönetimi 

anlayışı gerçekleştirilecektir. 
• Spor tesislerinin revize planları tamamlanacaktır. 
• Mevcut gençlik merkezleri, fiziki anlamda yenilenecektir. 
• Fiziki koşullar, ergonomi açısından yenilenecektir. 
• Engelliler için gelişimsel beden eğitimi tesis projeleri hazırlanacaktır. 
• MEB’e bağlı okulların salon ve bina projelerine teknik destek sağlanacaktır. 

4. 2014 yılı sonuna kadar spor kulüpleri, sporcu, antrenör ve diğer spor personeline yönelik 
çalışmalar uluslararası kabul görmüş standartlara getirilecektir. 
• Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan kulüp, sporcu ve spor elemanlarının 

gelişimine katkı sağlayacak şekilde yeni bir ödül yönetmeliği hazırlanacaktır. 
• Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcuların eğitim ve öğrenimlerine 

destek olunabilecek alt yapı oluşturulacaktır. 
• Dopingle mücadelede sporcular ve antrenörler başta olmak üzere spor kamuoyu 

bilinçlendirilecektir. 
• Spor hukukunun gerçekleştirilmesi ile ilgili alt yapı oluşturulacaktır. 
• Engellilere yönelik spor faaliyetleri çeşitlendirilerek daha fazla engelli vatandaşımızın 

spora katılımı sağlanacaktır. 
• Yerel ve ulusal müsabakalarda güvenlik ve sağlık önlemleri ile ilgili kriterler 

belirlenerek gerekli önlemler alınacaktır. 
5. 2014 yılına kadar MEB ve YÖK ile iş birliği içerisinde spor programları geliştirilecektir. 

• Okul öncesine,   
• İlköğretim birinci kademe öğrencilerine,  
• İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine, 
• Lise öğrencilerine,  
• Üniversite öğrencilerine ve  
• Engellilere yönelik spor programları geliştirilecektir. 
• Beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri ile antrenörlerin özel niteliklerini artırıcı spor 

programları geliştirilecektir. 
GSGM’nin hazırlamış olduğu stratejik plan, kurumun kendi planı olması nedeniyle 

makro düzeyde politikalardan daha çok, mikro yani uygulama seviyesindeki politikalara yer 
vermiştir. Bunun yanı sıra stratejik planda hedefler ve bu hedeflere ne şekilde ulaşılacağı 

                                                            
321 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı.   
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belirtilmemiştir. Örneğin “spor tesislerinin revize planlarının tamamlanması” hedefinin performans 
göstergesi “tamamlanacak revize plan”, performans ölçütü ise “tamamlanacak revize plan sayısı” 
olarak ifade edilmiş ancak bunlara ilişkin sayısal bilgi ve kullanılacak yöntem verilmemiştir.  

5.1.4. 2010-2014 Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 
Bilindiği üzere ülkemizde, okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili 

hizmetleri yürütmekten MEB sorumludur. Sporcu insan kaynağı açısından oldukça önemli olan 
MEB’in 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı322 incelenmiş ve bu planda yer alan spora 
yönelik politikalar derlenmiştir.   

MEB’in Stratejik Planı’nda sporla ilgili hedef ve tedbirler “Burs-Yurt-Sosyal-Kültür-
Spor ve Sağlık” başlığı altında yer almaktadır. Bakanlığın sportif faaliyetlerle ilgili hedefleri 
şunlardır: 

1.  Eğitim sistemi içindeki öğrencilerin bireysel farkındalık düzeyleri; kendilerini 
ifade etme ve yeteneklerini sergileme güçlerini geliştirmek üzere sosyal, kültürel, sportif ve 
sanatsal faaliyetlere katılım düzeyi, plan dönemi sonuna kadar % 100 artırılacaktır. 

2.  Mevcut izci öğrenci sayısı, plan dönemi sonuna kadar % 100 artırılacaktır. 
3. Öğrenciler arasında lisanslı sporcu sayısı, branş çeşitliliği de gözetilerek plan 

dönemi sonuna kadar % 50 oranında artırılacaktır. 

Bunlara ilaveten “Politika ve Stratejiler” bölümünde: “Sportif etkinliklere katılımın 
artması için mevcut spor salonlarında yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılacak, spor salonu 
olmayan okulların bu eksikliği giderilecek ve mevcut salonların ortak kullanımı sağlanacaktır.” 
ifadesi yer almaktadır. 

MEB’in Stratejik Planı’ndaki sporla ilgili kısımlar incelendiğinde, bu konunun ayrı bir 
başlık altında yer almadığı; sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bir arada ve yüzeysel olarak 
ele alındığı dikkati çekmektedir.  

Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmaları sırasında görüşü alınan tarafların 
tamamına yakını Millî Eğitim müfredatının spora ilişkin kısmının nitelik ve nicelik (ders saati, 
aktivite çeşitliliği, vb.) yönünden yetersizliğine değinmiştir. Ancak, bu konulara MEB’in Stratejik 
Planı’nda yer verilmediği görülmektedir. 

Son olarak, GSGM’nin Stratejik Planı’nda yer verdiği “2014 yılına kadar MEB ve 
YÖK ile iş birliği içerisinde spor programları geliştirilecektir.” tedbirinin karşılığının da MEB 
Stratejik Planı’nda yer almadığı tespit edilmiştir. Bu da kuruluşlar arasında, iletişim ve 
koordinasyonun önemini göstermektedir. 

5.1.5. Altmışıncı Hükûmet Programı Eylem Planı 

2007 yılında hazırlanan Altmışıncı Hükûmet Programı Eylem Planı’nın323 “Yaşam 
Kalitesinin Geliştirilmesi” ekseni altında, spora ilişkin aşağıda yer alan tedbirlerin GSGM’nin 
sorumluluğunda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir: 

• Olimpiyatlara sporcu hazırlama kapsamında gençlerimize teşvik ve destek sağlanacaktır. 
• Şampiyon sporcuların yetiştirilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. 
• Sporun tabana yayılması, kitlelerin yaşam boyu spora teşvik edilmesi sağlanacaktır. 
• Spor tesislerinin yapımına devam edilecektir. 

                                                            
322 Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı, s. 126-127, 186.   
323 Altmışıncı Hükûmet Programı Eylem Planı, 2008.  



- 128 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 733) 
 

Yukarıdaki ilk iki hedef doğrultusunda çeşitli projeler öngörülmüştür.  Bu projelerden 
“Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirme Projesi” çerçevesinde; spor eğitimine ağırlık 
verilmesi, sporcu adaylarının uygun olarak yetişip gelişmelerinin sağlanması ve çocuklara gerekli 
spor ortamının sunulması hedeflenmiştir.  

“Olimpiyatlar için Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirme Projesi”ne pilot 
illerde devam edilmesi; “Olimpik Başarı için Sporcu Hazırlama Projesi” kapsamında ise 2008 
Pekin Olimpiyatları’na katılması muhtemel sporculara maddi destek sağlanması planlanmıştır. Bu 
projelere ilaveten engellilerin olimpiyat oyunlarına katılımlarının teşvik edilmesi hedeflenmiştir. 

Üçüncü başlıkta yer alan sporun tabana yayılması çalışmaları kapsamında 5-18 yaş 
grubundaki çocuk ve gençlere yönelik “İI Spor Merkezleri Projesi” çerçevesinde projeye katılan 
sporcu sayısının 400 bine çıkarılması hedeflenmiştir. Ayrıca; “Bir Okul Bir Kulüp Projesi” 
kapsamında, okullarımızda kulüpleşmenin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.  

Dördüncü başlıkta yer alan spor tesisleri yapımı hedefi çerçevesinde ise 2011 yılında 
Erzurum’da yapılan UNIVERSIADE Kış Oyunları ile 2011’de Trabzon’da yapılacak olan Avrupa 
Olimpik Gençlik Festivali kapsamında gerekli tesislerin yapılması; ayrıca Akdeniz Oyunları’nın 
Mersin'de yapılması için çalışmalara devam edilmesi öngörülmüştür. (Bu kapsamda yapılan 
çalışmalar olumlu netice vermiş ve 2013 yılında Akdeniz Oyunlarının Mersin’de yapılması kabul 
edilmiştir.) Yeni tesislerin kurulmasının yanı sıra mevcut spor tesislerinin tam kapasitede 
kullanılması için, tesislerin herkese açık olmasının sağlanması ve ihtiyaç duyulan spor 
personelinin yetiştirilmesi amacıyla gerekli eğitim ve kursların düzenlenmesi amaçlanmıştır.  

Görüldüğü üzere, Altmışıncı Hükûmet Programı Eylem Planı’nın ağırlık verdiği 
konular;  başarılı sporcuların yetiştirilmesi, sporun tabana yayılmasının sağlanması, Türkiye’nin 
uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi, yeni spor tesislerinin kurulması ve tüm 
tesislerin rasyonel kullanımının sağlanması olarak özetlenebilir.   

5.1.6. Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yatırım Bütçesinden Spor 
Alanına Sağlanan Destekler  

Yazılı bir politika olmamakla birlikte, yatırım programı kapsamında üniversitelere 
tahsis edilen spor ödenekleri aracılığıyla, yeni kurulan üniversiteler başta olmak üzere bütün 
üniversitelerde: 
• Spor salonu (öğrenci sayısı 10 binden fazla olanlarda 1500, az olanlarda 500 seyircili), 
• Açık spor tesisleri (futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortları) ve  
• Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tesislerinin oluşturulması hedeflenmektedir.  

Benzer şekilde, GSGM’ye spor sektöründen tahsis edilen yatırım ödenekleri ile:  
• İllerde müsabaka ve antrenman amaçlı spor salonlarının yaygınlaştırılması,  spor salonu 

bulunmayan ilçe kalmaması ve tüm beldelerimizde spor salonlarının yaygınlaştırılması, 
• Kapalı yüzme havuzu bulunmayan illerimizde ve nüfusu 50 bin ve üzerindeki tüm ilçelerde 

kapalı yüzme havuzu yapılması,  
• Ülke turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacak kayak merkezlerinin yaygınlaştırılması, 
• Sentetik yüzeyli müstakil atletizm pisti bulunmayan illerde ve nüfusu 50 bin ve üzerindeki 

tüm ilçelerde sentetik yüzeyli müstakil atletizm pisti yapılması hedeflenmektedir. 

5.2. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BÜTÜNCÜL VE ENTEGRE 
MODEL YAKLAŞIMI 

Meclis araştırması, belirli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden 
ibarettir. TBMM’de grubu bulanan partiler ve milletvekilleri farklı tarihlerde, sporla ilgili 
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araştırma önergelerini (12 adet) TBMM’ye sunmuştur. Söz konusu önergeler oldukça geniş alana 
yayılmış olup, içerikleri daha önceki bölümlerde detaylı şekilde ele alınmıştır. 

Komisyon Ankara’da, TBMM’de sporculardan kulüp yöneticileri ve antrenörlere, 
akademisyenlerden basın mensuplarına, ilgili kamu kuruluşları ve bakanlıklardan sivil toplum 
kuruluşlarına, federasyon ve kulüp yöneticilerinden hakemlere ve spor alanında yöneticilik yapmış 
kişilere uzanan oldukça geniş bir yelpazede çok sayıda paydaşın görüşüne başvurmuştur. Bunun 
yanı sıra Komisyon, İstanbul’da Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF’nin organizasyonunda düzenlenen, 
Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin katıldığı “Türk Futbolunun 
Sorunları ve Geleceği” isimli toplantıya iştirak etmiş ve futbol kulübü yöneticileri ile 
temsilcilerine anket uygulamıştır. Ayrıca, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına katılınmış, 
FB ve BJK statlarında incelemelerde bulunulmuştur. Milletvekilleri ve Uzmanlardan oluşan iki 
ayrı Alt Komisyon oluşturularak İspanya ve İngiltere’de araştırma ve inceleme ziyaretleri 
yapılmıştır. Her iki ülkede federasyon ve kulüp yetkilileri ile görüşülmüş, stat incelemeleri ve okul 
ziyaretleri yapılmıştır. İlgili kamu görevlileri ve uzmanlarla görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Sporun temel amacı, insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, iradesini güçlü kılmak 
ve toplumda barış, kardeşlik ve dayanışma duygusunu yaygın hâle getirmektedir. Sporun bu 
özellikleri; faaliyet ve organizasyonların sporun kültürüne, sporun etik değerlerine uygun, 
sportmenlik duyguları içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik yaygın bir sosyal beklentiyi de 
gündeme getirmektedir. Tarihsel gelişim süreci içinde spor, sadece zevk için yapılan bir faaliyet 
olmaktan çıkıp profesyonel meslek olarak değerlendirilmekle birlikte, kazanç elde etmeye odaklı 
bir uğraş olmuştur. Sporun taraflar için büyük bir keyif alanı yaratması  (show business), bireysel-
kurumsal ve toplumsal güç sembolü hâline gelmesi, buna bağlı olarak spor karşılaşmalarının 
ekonomik ve sosyal açıdan genişlemesi, spora duyulan ilgiyi her geçen gün daha da artırmıştır.  

Branşlar, doğrudan ve dolaylı rol ve fonksiyon gören aktörler ile ilişkiler dikkate 
alındığında, spor karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, sorunları belirlemek ve çözüm 
üretebilmek için, detaylı analiz ve araştırma özel önem taşımaktadır.  

Sporcu, teknik direktör ve taraftar, sporun asli unsurları içerisinde ilk sıralarda yer 
almaktadır. Bu bileşenlerin ortak platformu ise spor kulüpleridir. Öte yandan spor faaliyetlerinde 
ve etkinliklerinde temel aktörler ve kritik faktörlerin kesişim alanı da spor kulüpleridir. Amatör ve 
profesyonel spor dalları ayrımı, dernek ve şirket şeklindeki kulüp yapılarının nispi avantaj ve 
dezavantajlarına işaret etmektedir. Sürdürülebilir spor performansı, kulüplerin yapısına ve 
özelliğine, dolayısıyla kurumsallaşma düzeyine bağlıdır. Sportif başarı, sporcu yeteneği yanında, 
kulüplerin ölçek, küreselleşme, beşeri ve finansal sermaye, kurumsallaşma gibi özelliklerine bağlı 
hâle gelmiştir. Bu nedenle kulüpler ve federasyonların yapılarının evrensel standartlarda olması, 
sportif başarıda ve performansta kilit rol oynamaktadır. 

Şiddet, birey ve kuruluşlar arasındaki davranış, iletişim ve ilişki kırılganlığına, 
istikrarsızlığa ve krize işaret etmektedir. Sporun kendisi, şiddet ve saldırganlık eğilimlerini azaltıcı 
bir faktörken; spor ortamlarında karşılaşılan, sporun bir parçası hâline gelen saldırganlık ve şiddet 
davranışları önemli bir paradoksu göstermektedir. Bu durumun pek çok nedeni bulunmakta olup 
bu hususlara raporun ilgili bölümünde yer verilmiştir.  

Sportif rekabet, sonuç almak amacıyla rakibi etkileyen süreçleri (maç performansı, 
seyirci etkisi, medya yönlendirmesi vb.) içerdiğinden oldukça karmaşıktır. Kazanmaktan ve bunu 
sağlayana destekten, kazanmayı engelleyene, hoşgörüsüzlüğe ve şiddete geçiş dikkate alınması 
gereken bir süreçtir. Sporda rekabeti ve “fair play”i yeniden keşfedilmesi gereken kavramlar 
olarak ele almak; kulüplerin yeniden yapılanmasını kolaylaştırmada, hoşgörüsüzlüğü ve şiddeti 
azaltmada katkı sağlayacaktır. “Sportif rekabet”, “haksız rekabet”, hukuk ve uygulamalar 
arasındaki ilişkiden, dengeden etkilenmektedir. Bu çerçevede spor hukuku, istatistiği, psikolojisi, 
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sosyolojisi, sağlığı, eğitimi-öğretimi, branşları, ekonomisi ve işletmeciliği, mühendisliği, ulaşımı 
ve medyası gibi pek çok faaliyet alanı devreye girmektedir. 

Rapor iki konuyu ön plana çıkarmaktadır: Kulüplerin sorunları ile şiddet sorunundan 
hareketle spor sisteminin genel sorunları ve alınması gereken önlemler. Bundan sonraki kısımda 
bütüncül ve entegre model yaklaşımına dayalı öneriler seti hazırlanmıştır. 

Komisyon, sorunları araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemekle 
görevlendirilmiş olduğundan, raporun amacı, incelenen iki sorun ve bunlardan hareketle spor 
sistemine evrensel standartta bir yön belirleyebilmek için bazı temel tercih ve öncelikleri ortaya 
koymak olmuştur. Araştırma sonucunda; farklı alanlarda aksaklıklar, eksiklikler, sorun üretebilen 
tercihler ve eylemlerle karşılaşılmıştır. Bunlar, spor sistemimizi küresel rekabete uygun şekilde 
yeniden inşa edebilmek için üzerinde durulması ve çözülmesi gereken ciddi konulara işaret 
etmektedir. 

         5.2.1. Sorunların Genel Değerlendirmesi  

Dünyada gençlik ve spor bayramı kutlayan tek ülke Türkiye olmakla birlikte, spor 
istatistiklerine, uluslararası düzeyde aldığımız derecelere ve halkımızın yaşam tarzına 
baktığımızda sporun öneminin, devletten bireye kadar uzanan pek çok seviyede yeterince 
kavranamadığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Bireylerin spora aktif katılımlarını teşvik etmek, sporu bir yaşam tarzı olarak 
benimsetebilmek ve okullardan başlayarak sistemli bir biçimde kitlelere yayılmasını sağlamak, 
Türk spor politikalarında temel ilke olarak ifade edilmiştir. Ancak, bu ilkeleri hayata geçirecek 
tedbirler etkin bir şekilde uygulamaya konulamadığından, Türk sporu yıllardır raporun ilgili 
bölümlerinde ele alınan ve aşağıda özetlenen sorunlarla uğraşmak durumunda kalmıştır.  

Gerek kalkınma planlarında yer verilen politikalar gerekse spor şûralarında alınan 
kararlar, ülkemizde profesyonel futbol ve seyir sporlarının uygulamadaki önceliğini ve ağırlığını 
korumasına engel olamamış; pek çok spor dalının kitlelere yayılması ve Türk sporcularının 
uluslararası müsabakalarda arzu edilen başarıları elde etmeleri sağlanamamıştır. 

Mevcut yapılanmada spor alanında çoklu karar alma ve uygulama mekanizmalarının 
(Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, GSGM ve federasyonlar) varlığı ile kuruluşlar arasındaki iş 
birliği ve kalitesi, spor politikalarının hazırlanmasını ve uygulanmasını etkilemektedir. Ayrıca; bu 
kuruluşlar ile Millî Eğitim Bakanlığı ve mahalli idareler arasındaki iş birliği de özel önem 
taşımaktadır. Bu durum, spor politikalarına yön verecek ve kuruluşlar arası eş güdümü sağlayacak 
yapının gerekliliğine işaret etmektedir. 

Spor hukuku, tarafların davranış, karar ve uygulamalarını şekillendiren, uymaları 
gereken kural ve prensiplere işaret etmektedir. Spor uygulamaları ise tarafların tercih ve 
önceliklerinin yön ve şeklini belirleyen faktörlere vurgu yapmaktadır. İki konsept arasındaki 
ilişkiler elbette karmaşık bir süreçtir. Spor alanındaki çerçeve mevzuatın yapısı ve içeriği, başka 
bir deyişle ilgili paydaşların görev, yetki ve sorumlulukları ile bunlara uyulmaması durumunda 
uygulanacak cezai müeyyidelerin tanımlanma biçimi; spor sisteminde belirlenmiş kural ve 
prensiplere uyma bilinci ve alışkanlığını oluşturmaktadır. Bu, sektörün ya da sistemin 
kurumsallaşmasında önemli bir alt yapı sağlamaktadır. Sporun kendi doğasında kural ve prensipler 
özel bir konuma sahipken, spor sisteminin, sektörünün gerekli kural ve prensiplere sahip olması da 
özel bir önem taşımaktadır. 

Gelişmiş ve spor alanında başarılı olan ülkelerin, ulusal spor yapılanmaları 
incelendiğinde bazı kritik kurumsal alt yapıların önemli rol ve fonksiyonlar üstlendiği görülecektir. 
Bunlardan biri, sistemin düzenleme ve denetlenmesinden sorumlu kamu otoritesi odaklı 
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mekanizmadır. Diğeri ise spordaki gelişmelerle ilgili veri ve bilgileri izleyen, derleyen, 
değerlendiren sistemdeki tüm tarafların, kamu ve özel kesim temsilcilerinden oluşan 
organizasyondur. Bu aynı zamanda, spor sisteminde güçlü bir yönetişimin önemine ve etkisine 
vurgu yapmaktadır. Ayrıca spora yönelik destek ve yardımlar, merkezî yönetimlerden, yerel 
yönetimlerden, özel kesimden ve sivil toplum kuruluşlarından gelmektedir. Politika 
dokümanlarında belirlenen hedeflere ulaşmak kadar, sahip olunan imkân ve kaynakların etkin, 
verimli ve alternatif maliyetlere uygun şekilde kullanılması gereği, bu alanda güçlü bir 
koordinasyon sistemini zorunlu kılmaktadır.  

Ülkemizde spor kulüpleri maalesef ki talep edenlerin aktif olarak spor yapmalarına 
olanak sağlar hâle gelememiştir. Gerek amatör gerekse profesyonel spor kulüplerinin kurumsal 
kapasitelerinin, mali yönetimlerinin ve finansmana erişimlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Benzer şekilde federasyonların da kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 
Kulüplerin ve federasyonların mali yapılarının şeffaf ve hesap verebilir olması, ayrıca spor 
yönetimi alanında uzman kişilerin kulüp ve federasyon yönetimlerinde daha fazla görev 
almalarının sağlanması gerekmektedir. 

Kapasitesinin geliştirilmesine ihtiyaç olan kurumların bir diğeri de Millî Eğitim 
Bakanlığıdır. Okullarda beden eğitimi ve spor derslerinin hem saat hem de içerik açısından yeterli 
olmadığı ifade edilmiştir. Çok sayıda çocuk ve gencin beden eğitimi ve spor eğitimi alması; spor 
kültürü ve spor geleneğinin geliştirilmesi, sporda başarının önemli bir ön koşuludur. Yetenekli 
çocukların erken yaşta tespit edilmesi, farklı branşların çocuk ve gençlere tanıtılması, spor 
kültürünün ve spor etik kurallarının kazandırılmasında Millî Eğitim müfredatının yeniden 
düzenlenmesi özel önem taşımaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının yanı sıra, spor kulüpleri, 
federasyonlar ve sivil toplum kuruluşlarının da sporun kitlelerce benimsenmesi ve spor ahlakının 
geliştirilmesi konusunda faaliyette bulunmaları, spor alanındaki farkındalığın artırılmasında ciddi 
ivme sağlayacaktır. 

Önemli bir diğer sorun da eğitim ve sporu birbirinin alternatifi faaliyetler olarak gören 
bakış açısıdır. Sınav sisteminin getirdiği baskılar nedeniyle çocuklarla gençler, spor ve sanatsal 
etkinlikleri bir kenara bırakmak ve yalnızca derslerine odaklanmak zorunda kalmaktadır. Spor ve 
eğitim arasında, hem gençlerin, potansiyel sporcuların tercih ve önceliklerine uygun hem de spor 
politika dokümanlarında belirtilen hedeflere uyumlu denge kurulması; sporun tabana yayılması ile 
sporcu yetiştirmede önemli bir alt yapı sağlayacaktır.  

Başarılı sporcuların yetiştirilmesi sürecinin iyileştirilmesi sporun yeniden 
yapılandırılmasında kritik rol oynamaktadır. Başarılı sporcular yetiştirmek için uygun fiziksel alt 
yapının ve yeterli donanıma sahip antrenörlerin bulunması gereklidir. Diğer yandan sporcu eğitim 
merkezleri alt yapı ve eğitimci sıkıntısı çekmekte, olimpiyatlara hazırlanan sporcular için yeterli 
sayıda ve imkânlara sahip hazırlık merkezleri bulunmamaktadır. Futbol alanında alt yapıdan 
oyuncu yetiştirilmesi konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca, üniversiteye giriş ve 
üniversitede okuma süreçlerinin, başarılı sporcuları teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. Bunların yanı sıra, spor alanında uzmanlaşmış kişilerin doğru alanlarda istihdamı 
sağlanamamakta, sporculara yeterli düzeyde sağlık ve sosyal güvenlik imkânı sunulamamaktadır.  

Kurumsal, hukuki ve idari eksikliklerden kaynaklanan sorunların yanı sıra, spor 
tesislerine ilişkin politikalarda da aksaklıklar görülmektedir. Spor tesisleri incelendiğinde, bölgesel 
bazdaki dağılım dengesizliklerinin yanı sıra, seyirlik ve profesyonel spor dalları dışındaki 
alanlarda yeterli sayı ve kalitede tesis olmadığı göze çarpmaktadır. Örneğin üç tarafı denizlerle 
çevrili ülkemiz için yüzme önemli bir branş olması gerekirken, hâlen kapalı yüzme havuzu 
olmayan illerimiz bulunmaktadır. Tesislerin sayı ve kalite yetersizliklerinin yanı sıra, rasyonel ve 
ortaklaşa kullanımlarının sağlanamaması da yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bunlara ilaveten, GSGM’nin sahip olduğu spor tesisleri dışında kalan spor tesislerine 
ilişkin sağlıklı bir envanter bulunmamaktadır. 
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Halkın spora olan ilgisini artıracak, spor yapmaya teşvik edecek ve spor kültürünü 
oluşturacak proje ve kampanyaların gerektiği ölçüde hayata geçirilemediği, medyada ise futbol ve 
basketbol gibi popüler spor branşları dışındaki spor branşlarına yeterince yer verilmediği 
görülmektedir. Halkın spor yapma alışkanlıklarının tespit edilebilmesi ve uygulanan proje ve 
programların ne derece başarılı olduğunun ölçülebilmesi için, spor faaliyetlerine katılım sıklığının 
ve ayrılan zamanın tespit edilmesini sağlayacak anketlerin periyodik olarak uygulanması 
gerekmektedir.  

Sporda şiddet, pek çok ülkede görülen bir sorundur. Bu konuya yönelik ilk kapsamlı 
rapor olan ve İngiliz taraftarların 1989 ve 1990 yıllarında yarattıkları olaylar nedeniyle İngiliz 
Hükûmeti tarafından Lord Justice Taylor’a hazırlatılan “Şiddetin Önlenmesi İçin Yeni 
Düzenlemeler Raporu”nda dört ana nokta belirlenmiştir.324 

• Sahaların fiziki şartları düzenlenmeli ve seyircinin konforu sağlanmalıdır. 

• Sahalardaki olaylara sert ve caydırıcı önlemler getirecek yasal düzenlemeler 
getirilmelidir. 

• Holigan olarak tanımlanan seyircilerin takip ve saptanmasında özel güvenlik ve 
genel kolluk güçlerinin görevlendirilmeleri sağlanmalı, kameralar ve elektronik 
bilet uygulaması gibi yöntemlerle etkin bir sistem geliştirilmelidir.  

• Şiddete karşı bilinçlendirme sağlayacak eğitimler verilmelidir. 

Komisyonun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Taylor raporunun değindiği 
sorunların ülkemizde de yaşanmakta olduğu gözlemlenmiştir.  

Bu çerçevede, önem taşıyan “Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun Tasarısı”, Komisyonlardaki görüşmeleri tamamlanarak TBMM Genel Kurul gündemine 
gelmiştir. Komisyonun kurulmasından çok önce Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve TFF 
tarafından çalışmaları tamamlanmış olan bu Kanun Tasarısı ile ilgili Bakanlığın son değerlendirme 
toplantısına ve Adalet Komisyonunda Alt ve Üst Komisyon çalışmalarına Komisyon 
Milletvekilleri katılmış; araştırma sürecinde elde edilen ön veri, bilgi ve öneriler aktarılmıştır. 

Ülkemizde pek çok spor tesisinin, şiddet olaylarını tetikleyecek şekilde konfordan 
yoksun koşullara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Seyircilerin sahalara giriş ve çıkışlarının sorunlu 
olduğu ve maç esnasında konforlu ortamlara (temiz tuvaletler, hosteslik hizmetleri, yeme-içme 
servisleri vb.) sahip olmadıkları, Komisyonun yapmış olduğu görüşmelerde sıklıkla 
vurgulanmıştır. Dolayısıyla spor sahalarının sahip olması gereken asgari standartların tespit 
edilmesi, yeni tesislerin bu standartlara göre yapılması ve mevcut tesislerin modernize edilmesi 
gerekmektedir.  

Saha içi ve saha dışındaki güvenlik uygulamaları, iyileştirilmesi gereken diğer önemli 
husustur.  Bu konuda saha içindeki güvenlik hizmetlerinin ağırlıkla özel güvenlik tarafından 
gerçekleştirilmesi, özel güvenlik güçlerinin bu hususta daha kapsamlı eğitimlerden geçirilmesi, 
güvenlik güçlerinin yarışmalar esnasındaki bekleme koşullarının iyileştirilmesi, saha içerisinde 
görev yapan emniyet güçlerine ödeme yapılması ve emniyet güçlerinin sporda sorun yaratan 
kişilere ait daha sistemli istihbarat toplaması gerektiği çeşitli taraflarca ifade edilmiştir.  

Sporda şiddetin önlenmesi, çok boyutlu ve koordineli bir çalışma gerektirmektedir. 
Kulüpler ve federasyonlar da şiddetin önlenmesine yönelik olarak kendilerine düşen tedbirleri 

                                                            
324 Taylor, J., The Hillsborough Stadium Disaster (Final Report), 1990. 
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almalıdır. Ancak, bazı kulüp yöneticileri verdikleri demeçlerle ve sorun yaratan taraftar 
ilişkileriyle şiddeti tetikleyebilmektedir.  

Spor alanındaki paydaşların şiddet ve etik olmayan davranışlar konusunda 
bilinçlendirilmesi, yeterli düzey ve içeriğe ulaşamamıştır. İlk ve ortaöğretim müfredatında spor 
ahlakı ve spor etiği derslerinin olmaması, bunun yanı sıra kulüplerle federasyonların bu konuya 
yeterince eğilmemeleri neticesinde, sporda şiddetin önlenmesine dair yönlendirme faaliyetleri 
kitlelere ulaşamamaktadır. Ayrıca yazılı ve görsel basın da sporda şiddetin önlenmesini teşvik 
eden ve fair-play uygulamalarına yer veren yayınlardan ziyade, olumsuz haberleri gündeme 
taşımaktadır. Yazılı ve görsel basın için, bu konulardaki etik kurallara, prensiplere uyulmasını 
sağlayacak bir sistemin olması, bu alandaki mevcut algı ve yaklaşımın daha hızlı düzelmesine 
ciddi katkı sağlayacaktır.325  

Bu sorunların yanı sıra, GSGM Tahkim Kurulu ve TFF Tahkim Kurulunun 
işleyişindeki aksaklıklar, Türkiye Antidoping Ajansının henüz kurulamamış olması, 7258 sayılı 
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 
eksikliklerinin bulunması ve taraftar derneklerinin kurulmasında yaşanan sıkıntılar, sporda şiddet 
ve spor etiği konusunda üzerinde durulması gereken hususlar olarak ön plana çıkmaktadır.  

TBMM Genel Kurul gündeminde yer alan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 698326 sıra sayılı Kanun Teklifi ile, GSGM Tahkim Kuruluna ilişkin 3289 sayılı Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 9’uncu maddesinin 
yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesinin, 2 Eylül 2009 
tarihli 2006/118 esas, 2009/107 sayılı iptal kararı doğrultusunda GSGM Tahkim Kurulunun 
yeniden yapılandırılması ve bağımsızlığının sağlanması söz konusudur.  

5.2.2. Alınması Gereken Önlemler 
Her sorun, bütünün tamamını yansıtmaktadır. Spor kulüplerinin sorunları ile sporda 

şiddet sorunu, spor sisteminin genel yapısı ve sorunları konusunda önemli ipucu sunmaktadır. 
Detaylarına ulaşılamayan konuların politika ve stratejileri de eksik kalmaktadır. İyi dizayn 
edilmeyen düzenlemeler, sistemi güçlendirmek yerine zayıflatabilmektedir. Komisyon, bu 
yaklaşım çerçevesinde araştırma konusu sorunları değerlendirmiş ve öneriler üretmiştir. 

Araştırma konusu dikkatli şekilde analiz edildiğinde, spor sektörünün yapısı ve ilişkiler 
sisteminin, amatör, profesyonel ve olimpik sporların, sporun tabana yayılması konseptlerinin 
bütüncül ve entegre model yaklaşımıyla değerlendirilmesinin gereğini ortaya koymaktadır. Her 
ülkenin kendine özgü durumu söz konusu olmakla beraber, sportif faaliyetlere yönelik bazı ortak 
noktaları da bulunmaktadır. Spor sisteminin ve sektörünün güçlü ve zayıf yanları ile olası fırsat ve 
tehditleri birlikte ele alınarak, sorunlara yönelik alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Çözüm 
önerilerinin genel perspektifi şu alanlara odaklanmaktadır: 

• Ulusal imkân ve kaynakların ve potansiyelin kullanımının iyileştirilmesi, 

• Kulüp rekabetinin, sporcu yetkinliğinin ve başarının artırılması, 

•   Sporun, serbest zamanı değerlendirmenin güçlü alternatifi yapılması. 

                                                            
325 Dilmen, R., Şaş, H., Yalçın, S., 21.12.2010 tarihli Komisyon tutanakları. 
326 TBMM 23. Dönem, Sıra Sayısı: 698, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2011.  
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Bütüncül ve entegre yaklaşıma dayalı modelin amacı, taraflarının tercih ve önceliklerini, 
beklentilerini dikkate alarak sektörün değişim, dönüşüm ve destek sürecine ışık tutmaktır. Hedefi, 
sürdürülebilir sportif performans için gerekli inisiyatifler setine işaret etmektir. İlkeleri ise ulusal 
dinamikleri ve potansiyeli, özel kesimin ve toplumun katkısıyla harekete geçirmektir. Modelin 
felsefesi ise kısa süreli, sürdürülemez başarıya veya performansa değil, sahip olunan imkân ve 
kaynakların, potansiyelin mümkün olabildiği ölçüde tam kapasite kullanımına odaklanmaktır.  

Araştırma Komisyonu, çözüm önerileri çerçevesinde,  

• Ulusal spor politikalarımızın ülke öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, kuruluşlar arası iş 
birliği içerisinde geliştirilmesini, izlenip değerlendirilmesini sağlayacak ve yerel yönetimlerle 
sivil toplum kuruluşlarının sistem içindeki etkinliğini artıracak yeni bir ulusal spor sisteminin 
geliştirilmesi, 

• Kulüp ve federasyonların kurumsallaşması ve mali yapılarının iyileştirilmesi, 
• Spor kültürünün geliştirilmesinin, sporun geniş kitlelerce benimsenmesinin ve farklı spor 

dallarının gelişiminin sağlanması, 
• Spor eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve uluslararası müsabakalarda başarılı olacak 

sporcuların yetiştirilmesi, 
• Sporda ve spor alanlarında şiddet ve etik olmayan davranışların azaltılması konularına ağırlık 

vermiştir. 

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için, Komisyonun araştırmaları çerçevesinde tespit 
edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri 5 ana başlıkta toplanmıştır. Oluşturulan ana başlıklar ve 
kodları aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 28. Bütüncül ve Entegre Modelin Bileşenleri 
Bileşen 

No Bileşen Adı Bileşen Kodu 

1 Spor Sisteminin Hukuksal, Organizasyonel ve 
Fonksiyonel Alt Yapısının Güçlendirilmesi 

YY–(Yeniden Yapılandırma) 

2 Spor Kuruluşlarının Kurumsallaşması ve 
Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması 

KK–(Kurumsal Kapasite) 
 

3 Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi, 
İletişim ve İlişki Ortamının İyileştirilmesi 

ŞÖ-(Şiddetin Önlenmesi) 

4 Branş ve Seyirci Olarak Sporun 
Çeşitlendirilmesi, Sporun ve Spor Tesislerinin 
Yaygınlaştırılması 

SY-(Sporu Yaygınlaştırma)  

5 Spor Eğitim ve Öğretim Standartlarının 
Yükseltilmesi  

SE- (Spor Eğitimi)  

Spor sistemi, birbiriyle ilintili birçok değişken ve faktörle yakın ilişki içindedir. Bu 
anlamda spor; ekonomik, sosyal ve kültürel sistemde kilit konuma, güçlü ileri ve geri bağlantılara 
sahiptir. Bu nedenle, spor sisteminin, sektörünün bir vizyon ve perspektif çerçevesinde yeniden 
yapılandırılması ve yeni mimarisinin dizaynı sürecinde, geçiş dönemleri oluşturularak farklı 
vadeleri içeren yaklaşımın belirlenmesi son derece önemlidir. Önlemlerin sürelerinin, önerilen 
sorumlu ve iş birliği yapılacak kuruluşlarla gerçekleştirilecek son değerlendirmelerden sonra 
belirlenmesi uygun olacağından, bu hususlar modelde ele alınmamıştır. 

Bileşenlere göre farklılaştırılmış 12 hedef bulunmaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek 
amacıyla, her hedefle ilgili farklı önlemler belirlenmiştir. Alınması gereken önlemlerin sayısı ise 
51’dir. Bileşenlerin sıralanışında da kendi içinde bir tutarlılık bulunmaktadır. İlk bileşen, spor 
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sisteminin, sektörünün yapısal açıdan güçlendirilmesiyle ilgilidir. İkinci ve üçüncü bileşenler, 
araştırma konusu sorun alanlarına ışık tutmaktadır. Dördüncü ve beşinci bileşenler ise sinerji ve 
ivme sağlayacak kritik konulara işaret etmektedir. Şüphesiz, alınması gereken önlemlerin beklenen 
sonuçları üretebilmesi, izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına bağlı bulunmaktadır. 

Spor Araştırması Komisyonu olarak, böyle bir yaklaşımın, sistematik olarak ele alınması 
ve spor alanındaki paydaşların iş birliğiyle hayata geçirilmesi hâlinde, ülkemizin tüm 
vatandaşlarına sunduğu spor imkânlarıyla dünyada öne çıkan ülkelerden biri durumuna geleceğine; 
sporun branşlarında ve olimpik dallarda hedeflediğimiz uluslararası başarılara ulaşılacağımıza; 
spor alanında yeni bir ekol, yeni bir  nesil model oluşturulacağına inanmaktayız. 

Çözüm bileşenleri kısmı, Komisyona sunulan ve/veya Komisyonun ulaşabildiği veri ve 
bilgiler ışığında, Komisyonun bakış açısı doğrultusunda hazırlanmıştır. Şüphesiz, yeni veri ve 
bilgiler, yeni gelişmeler, yeni yaklaşımlar, yeni bakış açıları, bu kısımda gündeme getirilen tedbir 
ve önceliklerde de değişikliğe neden olacaktır. Araştırmaların ve analizlerin güncellenmesinin ve 
yenilenmesinin en önemli nedeni de bu olmalıdır.  
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1. BİLEŞEN: SPOR SİSTEMİNİN HUKUKSAL, ORGANİZASYONEL VE FONKSİYONEL ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ (YY)  
Önlem 
No.: 

Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu 
Kuruluş 

İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

Hedef 1.1. Türk spor sisteminin etkinliğini artıracak yapısal tedbirler alınmalı, düzenlemeler yapılmalıdır. 
 
YY-1 

Yerleşim yerlerinin fiziksel ve doğa koşulları ile bireylerin spor 
potansiyeli, kapasitesi ve yeteneklerini belirleyecek “Spor Haritası” 
oluşturulmalı; periyodik olarak güncellenmelidir. Bu çerçevede spor 
sisteminin yeni mimarisine odaklı temel politika dokümanı olacak 
“Strateji Dokümanı ve Eylem Planı /Spor Master Planı” hazırlanmalıdır. 
İlgili Bakanlığın organizasyonel ve fonksiyonel yapısının da değişmesi 
uygun olacaktır. 

Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı 

GSGM, YÖK, üniversiteler, ilgili ve ilişkili 
kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil 
toplum kuruluşları, tüm paydaşlar, 
federasyonlar, kulüpler. 

 
YY-2 

Spor alanındaki paydaşların, aktörlerin, karar verici ve uygulayıcıların 
görev, yetki ve sorumlulukları ile yaptırımları tanımlayan ve karşılıklı 
ilişkilerini düzenleyen “Spor Çerçeve Kanunu” çıkarılmalıdır.  

Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı 

GSGM, federasyonlar, MEB, Adalet Bakanlığı, 
ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, özel 
kuruluşlar, üniversiteler, tüm paydaşlar. 

 
YY-3 

Spor sisteminin ve sektörünün istikrarından, küresel rekabet gücü 
kazandırılmasından, tarafların hak ve menfaatlerini korumadan sorumlu 
olacak “Spor Düzenleme ve Denetleme Otoritesi” oluşturulmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı 

GSGM, ilgili ve ilişkili kamu kuruluşları. 

 
YY-4 

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların spora yönelik teşvik, 
kaynak aktarma, destek, yardım ve finansal katkılarını tanımlayacak ve 
yönetecek “Spor Teşvik/Yardım Sistemi” oluşturulmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı 

GSGM, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve 
kuruluşları, özel kuruluşlar, üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları.  

 
YY-5 

Spor sistemi ve sektörüyle ilgili mevzuat, uluslararası mevzuatla uyumlu 
hâle getirilmelidir.  

Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı 

Adalet Bakanlığı, GSGM, ilgili ve ilişkili kamu 
kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları. 

Hedef 1.2. Ulusal ve küresel düzeyde spor alanındaki gelişmelerin analizini yapacak mekanizma kurulmalıdır. 
 
YY-6 

Ulusal ve küresel düzeyde spor alanındaki gelişmeleri izleyecek, 
değerlendirecek, raporlayacak ve tüm paydaşların katılımını sağlandığı 

Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı 

TBMM, Başbakanlık, DPT, GSGM, ilgili ve 
ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, özel 
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Önlem 
No.: 

Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu 
Kuruluş 

İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

“Spor Komisyonu” veya “Spor Daimî Özel İhtisas Komisyonu (DÖİK)” 
veya  “Spor Kurulu” oluşturulmalıdır.  

kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları, tüm paydaşlar. 

 
YY-7 

Karar alma ve uygulama süreçlerinin etkinliğini artıracak içerik ve 
yapıda “Spor Göstergeleri ve Spor İstatistiği” sistemi kurulmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı 

GSGM, TÜİK, ilgili ve ilişkili kamu ve özel 
kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları 

 
YY-8 

Spor branşlarında, olimpik sporlarda sürdürülebilir rekabet, performans 
ortamı oluşturmaya ve korumaya yönelik “Spor ARGE Merkezleri” 
kurulmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı 

GSGM, YÖK, üniversiteler, federasyonlar, 
kulüpler. 

Hedef 1.3. Yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin spor alanındaki rol ve fonksiyonları iyileştirilmelidir. 
 
YY-9 

Yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının spor faaliyetlerine 
yönelik görev, yetki ve sorumluluğu, “Spor Master Planı” ile uyumunu 
sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.  

İçişleri Bakanlığı Yerel yönetimler, kalkınma ajansları. 
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2. BİLEŞEN: SPOR KURULUŞLARININ KURUMSALLAŞMASI VE KURUMSAL KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (KK) 
Önlem 
No.: 

Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

Hedef 2.1. Spor kuruluşları için yönetim, finans, personel vb. konularda kural ve prensipler belirlenmelidir. 
 
KK-1 

GSGM’nin bu görevini evrensel standartlarda yerine 
getirmesine imkân verecek kriterler ile Dernekler Masasının 
sahip olması gereken donanımlar belirlenmelidir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  İçişleri Bakanlığı, GSGM, STK, üniversiteler. 

 
KK-2 

Branş yapısı, amaç ve hedefleri dikkate alınarak spor kulübü 
açabilmek için asgari koşullar, spor kulübü yöneticiliğine 
aday olmada aranacak özellikler, finansal fair-play-finansal 
kriterler, halka açılma usul ve esasları, sporcu yetiştirme ve 
transfer süreçleri, kalite ile iş sağlığı ve iş güvenliği koşulları, 
rekabet kuralları vb. belirlenmelidir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, GSGM, federasyonlar, SPK, 
üniversiteler. 

 
KK-3 

Federasyonların temsil ettiği spor dalının özelliğini yansıtan 
delege ve yönetim yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına 
uygun personel istihdamına ilişkin kriterler belirlenmelidir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı GSGM, federasyonlar, TMOK, STK, 
üniversiteler. 

Hedef 2.2. Spor alanında yeniden yapılandırma süreci başlatılmalıdır. 
KK-4 GSGM’nin ve Dernekler Masasının belirlenen kriterlere 

uyumu için “Spor Master Planı” na uygun geçiş süreci 
belirlenmelidir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  GSGM, İçişleri Bakanlığı. 

 
KK-5 

Federasyonların ve kulüplerin yeniden yapılandırılması 
sürecini, dikkate alınacak hususları ve evrensel kriterleri, 
kamunun ve bu kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, GSGM, 
federasyonlar, kulüpler. 
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Önlem 
No.: 

Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

şekillendirecek ve yönetecek bir mekanizma oluşturulmalıdır. 
  

 
KK-6 

Federasyonlar ile kulüplerin, amatör ve profesyonel amaç ve 
hedeflerine uygun olarak faaliyette bulunmaları için gerekli 
ortam (sportif başarı, ekonomik ve finansal performans, 
sosyal sorumluluk bilinci vb.) oluşturulmalı ve korunmalıdır.  

Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanlığı 
 

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, SGK, GSGM, federasyonlar, 
kulüpler, üniversiteler. 

 
KK-7 

GSGM’nin belirlenmiş kural ve prensiplere, kriterlere göre 
faaliyette bulunup bulunmadığı konusunda denetim sistemi 
oluşturulmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı Başbakanlık, GSGM, Federasyonlar, ilgili ve 
ilişkili kamu kuruluşları. 

KK-8 Federasyonların ve kulüplerin yapılarına, faaliyet alanlarına, 
ölçeklerine uygun bağımsız dış denetim zorunluluğu 
getirilmelidir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı GSGM, federasyonlar, YMMO, ilgili ve ilişkili 
kamu kuruluşları. 

 

3. BİLEŞEN: SPORDA ŞİDDETİN VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ, İLETİŞİM VE İLİŞKİ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ (ŞÖ) 
Önlem 

No.: Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

Hedef 3.1. Sporda şiddeti ve düzensizliği önleyici mevzuat oluşturulmalı ve etkin şekilde uygulanmalıdır.  

 Şiddet ve düzensizliğin nedenlerine yönelik tedbirleri 
içeren, tarafların yükümlülüklerini tanımlayan yasa 
çıkartılmalı; periyodik olarak güncellenmeli; kararlı şekilde 

İçişleri Bakanlığı  Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, GSGM, federasyonlar, kulüpler, ilgili 
diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel 
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Önlem 
No.: Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

ŞÖ-1 uygulanmalıdır.  kuruluşlar. 

 

ŞÖ-2 

Yasanın uygulanma sürecinde saha içi ve dışında genel 
kolluk ve özel güvenlik kuvvetlerinin yetkinliği artırılmalı, 
yetki ve sorumluluğu açık şekilde tanımlanmalı, rol ve 
fonksiyonları iyileştirilmelidir. 

İçişleri Bakanlığı  Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, GSGM 
kulüpler, federasyonlar. 

 

ŞÖ-3 

Kulüpler ve federasyonlar, şiddetin önlenmesine yönelik 
gerekli tedbirleri almalı; görsel ve işitsel materyaller, 
sloganlar, taraftar, gözlemci ve temsilci ilişkileri yasalara 
uygun hâle getirilmeli; yaşlı, kadın ve çocukların 
müsabakalara gelebilmeleri için ortam hazırlanmalı; 
demeçleri ile şiddeti tetikleyen ve etik sınırları aşanlara 
müeyyideler uygulanmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  GSGM, federasyonlar, kulüpler, üniversiteler. 

ŞÖ-4 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis 
ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri 
arasındaki ilişkiler yeniden düzenlenmelidir.  

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  Adalet Bakanlığı, GSGM, federasyonlar, 
Kulüpler. 

Hedef 3.2. Spor tesislerine, şiddet ve düzensizliği önleyici özellikler kazandırılmalıdır. 
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Önlem 
No.: Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

 
ŞÖ-5 

Spor tesislerinin asgari emniyet ve güvenlik standartları 
belirlenmeli ve bu standartların yer alacağı “Kılavuz 
Kitap” hazırlanmalıdır. Bu standartlar belirlenirken 
sahalar, seyircilerin konforunu ve memnuniyetini 
sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve düzenli olarak 
denetlenmelidir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  İçişleri Bakanlığı, GSGM, federasyonlar, TOKİ, 
kulüpler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. 

 
ŞÖ-6 

Statlarda özel güvenlik birimlerinin yanı sıra, seyirciye yer 
gösteren ve yardımcı olan görevlilerin kulüpler tarafından 
görevlendirilmesi ve bu görevlilerin “taraftar-izleyici 
sosyolojisi” ve “kalabalıklarla ilişkiler ve kalabalık 
yönetimi” gibi konularda hizmet içi eğitimleri 
sağlanmalıdır.  

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı GSGM, federasyonlar, kulüpler, İçişleri 
Bakanlığı, MEB, üniversiteler. 

 
ŞÖ-7 

Turnikelerde kameralı ve kontörlü giriş sistemi 
oluşturulması, güvenlik görevlileri için yeterli sayıda 
koltuk ayrılması ve statlara kapasite üzerinde seyirci 
alınmaması sağlanmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı GSGM, federasyonlar, kulüpler. 

Hedef 3.3. Hoşgörülü yaklaşımlar ve fair-play/adil oyun davranışları teşvik edilmelidir. 

ŞÖ-8 Spor medyası, uluslararası basın kuruluşlarının kabul ettiği 
etik kodlara, etik kurallara uygun davranmalı; şiddeti 
tetikleyen yorum ve yazılara izin vermemeli; fair-play/adil 
oyun uygulamalarına yer vermelidir. 

İlgili Devlet Bakanlığı RTÜK, Basın Konseyi, TSYD,  
medya kuruluşları, GSGM, federasyonlar,  
kulüpler. 
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Önlem 
No.: Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

ŞÖ-9 Kulüplerin; taraftarlarına oyun kuralları, sportif değerler, 
kulüp bilinci ve kurumsallaşma, aile ve takım olma, etik 
değerler, kulüp ilkeleri ve davranış repertuvarı gibi konularda 
eğitim vermeleri sağlanmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı GSGM, üniversiteler, kulüpler, federasyonlar. 

ŞÖ-10 Spor sisteminde, fair play/adil oyun davranışı sergileyen 
kulüpleri ve taraftarları ödüllendirici mekanizmalar 
oluşturulmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı GSGM, kulüpler, federasyonlar. 

 
4. BİLEŞEN: BRANŞ VE SEYİRCİ OLARAK SPORUN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, SPORUN VE SPOR TESİSLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI (SY) 
Önlem 
No.: 

Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

Hedef 4.1: Spor tesislerinin sayısı ve kalitesi artırılmalı, daha geniş kitlelere hitap etmeleri ve rasyonel kullanımları sağlanmalıdır. 
 
SY-1 

Spor branşlarında ve olimpik dallarda tesis ihtiyacının 
belirlenmesi amacıyla, spor tesislerine ilişkin envanter (alt 
yapı, eğitici vb.) çalışması yapılmalı; bu tesislerin 
kullanımlarına ilişkin istatistiki veriler derlenmeli ve 
güncellenmelidir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı GSGM, TÜİK, mahalli idareler, üniversiteler, 
MEB, federasyonlar, spor kulüpleri, STK, 
olimpiyat komiteleri. 

 
SY-2 

Spor tesislerinin yapımına ilişkin politika-strateji dokümanı 
oluşturulmalı ve spor tesisleri yapılırken, “Spor Haritası” 
ışığında bölgesel ihtiyaçlar ve özellikler dikkate alınmalı; 
öncelikle komşu ve çevre ülkeler ile hedeflenen uluslararası 
organizasyonlar göz önüne alınmalıdır. 
 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  GSGM, mahalli idareler, federasyonlar, spor 
kulüpleri, STK’lar, üniversiteler, mahalli 
idareler. 
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Önlem 
No.: 

Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

 
SY-3 

Talep eden her bireyin, sporcuların, öğrencilerin farklı spor 
branşlarını yapabilmesine imkân sağlayacak spor tesisleri 
için projeler geliştirilmeli, mevcut tesisler modernize 
edilmelidir. Büyük spor salonları yanında işletim giderleri 
daha az; bakımı, idamesi daha kolay, küçük ölçekli “mahalli 
spor salonları ve alanları” projelendirilmelidir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  MEB, üniversiteler, yerel yönetimler, GSGM, 
TOKİ, DPT, kulüpler, STK’lar, federasyonlar. 

 
SY-4 

Kamu kuruluşlarına ve okullara ait spor tesisleri ile 
uluslararası organizasyonlar için yapılan tesislerin bireyler, 
kuruluşlar ve kulüpler tarafından kullanılabilmesi için 
gerekli tedbirler alınmalı, düzenlemeler yapılmalıdır. 

Başbakanlık MEB, kamu kurumları, GSGM, üniversiteler, 
kulüpler, STK’lar, federasyonlar, üniversiteler. 

Hedef 4.2: Halkın spora olan ilgisini artıracak, spor yapmaya teşvik edecek proje ve kampanyalar üretilmelidir. 

SY-5 
Halkın spor faaliyetlerine katılım sıklığını ve spora ayrılan 
zamanın tespitini sağlayacak anketler uygulanmalı ve 
sonuçları analiz edilmelidir. 

Spordan Sorumlu  
Devlet Bakanlığı 

TÜİK, GSGM, federasyonlar. 

 
SY-6 

Spor kültürünün kazandırılması için, sporu yöneten 
kurumların program ve projeler üretmesi sağlanmalı; yazılı 
ve görsel basında, futbol dışındaki spor dallarına yer veren 
“özel programlar” yapılması teşvik edilmelidir. 

Spordan Sorumlu  
Devlet Bakanlığı  

MEB, RTÜK, TRT, spor federasyonları, spor 
kulüpleri, TMOK, TMPK, TSYD, üniversiteler, 
TASKK, Basın Konseyi, vb. 

 
SY-7 

Tüm bireylerin, gençlerin, kadınların, çocukların, yaşlılar 
ve sağlık problemi olanların yaşam performanslarının 
artırılması için spor programları geliştirilmeli ve kamuoyu 
tanıtımları yapılmalıdır.  

Spordan Sorumlu  
Devlet Bakanlığı  

GSGM, üniversiteler, federasyonlar, SHÇEK, 
Sağlık Bakanlığı. 

 
SY-8 

Engellilerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, spor talep ve 
ihtiyaçlarının karşılanması için spor branşları ve olimpik 

Spordan Sorumlu  
Devlet Bakanlığı  

GSGM, üniversiteler, federasyonlar, SHÇEK, 
Sağlık Bakanlığı, Paralimpik Komite 
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Önlem 
No.: 

Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

dallarda programlar geliştirilmeli ve kamuoyu tanıtımları 
yapılmalıdır.  

 
SY-9 

Spor kültürünün benimsetilmesi ve toplumsal hafıza 
kazandırılması açısından, özellikle büyük şehirlerde spor 
müzeleri kurulmalı; “İstanbul 2012 Avrupa Spor Başkenti” 
konsepti, toplumun spor algısını yükseltmek ve iyileştirmek 
amacıyla etkin şekilde değerlendirilmelidir. 

Spordan Sorumlu  
Devlet Bakanlığı  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, GSGM, İçişleri 
Bakanlığı spor federasyonları, spor kulüpleri, 
TMOK, TMPK, üniversiteler, TASKK, TSYD, 
İBB vb. 

 
SY-10 

Spor kültürünün gelişmesi için, başarılı olan sporcuların 
“rol model” olarak geçtiği yaşam öykülerinden ve spor 
kulüplerinin başarılarından hareketle, tüm tarafların dâhil 
edileceği projeler üretilmeli ve uygulanmalıdır. 

Spordan Sorumlu  
Devlet Bakanlığı 

GSGM, basın kuruluşları, federasyonlar, 
kulüpler, üniversiteler. 

 
5. BİLEŞEN: SPOR EĞİTİM VE ÖĞRETİM STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ (SE) 

Önlem 
No.: 

Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

Hedef 5.1. Bireylerin, kuruluşların ve toplumun spor kültürü, etik değerleri, algısı ve bilgisi artırılmalıdır.  
 
SE-1 

Spor bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi için 
MEB müfredatına bu konuya ağırlık veren teorik ve fiziksel 
(uygulamalı) dersler/ modüller konulmalıdır. 

MEB Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, GSGM, 
üniversiteler, federasyonlar, kulüpler 

 
SE-2 

Serbest zaman değerlendirme ile rekabet ve fair play/adil 
oyun konsepti çerçevesinde; çocukların, öğrencilerin, 
halkın, izleyicilerin, taraftarların vb. eğitimine yönelik özel 
projeler (fan kulüpler modeli gibi), sosyal sorumluluk 
örnekleri geliştirilmelidir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  MEB, GSGM, federasyonlar, kulüpler, 
üniversiteler ve STK. 
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Önlem 
No.: 

Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

 
SE-3 

Spor kuruluşlarında farklı seviyelerde görev üstlenen ve 
sorumluluğu bulunanlara yönelik olarak, beşerî sermayeyi 
iyileştirme amaçlı “hizmet içi” odaklı seminer ve kurs 
uygulamaları yapılmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  GSGM, federasyonlar, kulüpler, üniversiteler, 
özel kuruluşlar 

 
SE-4 

Spor sisteminde, sektöründe karar verici ve uygulayıcı 
konumdaki kişilere yönelik olarak amaç odaklı veri ve bilgi 
aktarımını sağlayan spesifik programlar düzenlenmelidir.  

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  MEB, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
GSGM, federasyonlar, kulüpler. 

 
SE-5 

Bireysel ve toplumsal bakış açısının oluşmasında; sportif 
gelişmelerin, olayların sunumu ve aktarımıyla ilgili; hedefle 
bağlantılı yeni nesil yaklaşımlar üretilmelidir. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  RTÜK, Basın Konseyi, GSGM, federasyonlar, 
kulüpler, üniversiteler, STK. 

Hedef 5.2 . Spor branşlarında ve özellikle de olimpik dallarda sporcu sayısı ve kalitesi artırılmalıdır.  
 

SE-6 

Sporcuların yetiştirilmesinden sorumlu antrenörler, ihtiyaç 
duyulan sayıda ve kapasitede yetiştirilmeli; ihtiyaç duyulan 
branşlarda ve spor merkezlerinde antrenör istihdamı 
sağlanmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  MEB, GSGM, üniversiteler, federasyonlar, 
kulüpler. 

 

SE-7 

Performans sporunun gelişmesi ve madalya sayısının 
artırılabilmesi; elit, yetenekli sporcu yetiştirilmesi için 
kurulacak “Olimpiyat Hazırlık Merkezleri”nin, “Sporcu 
Eğitim Merkezleri”nin ve diğer öğrenim kuruluşlarının 
imkân ve kaynakları, spor tesisi ve donanımları 
artırılmalıdır. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı  MEB, TOKİ, DPT, GSGM, federasyonlar, 
kulüpler, üniversiteler, olimpiyat komiteleri. 
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Önlem 
No.: 

Önerilen Önlem ve İşlem Önerilen Sorumlu Kuruluş İş Birliği Yapılması Önerilen Kuruluşlar 

SE-8 Spor branşlarına yönelik olarak öğretim sürecinin her 
aşamasındaki öğrenciler, yetenek taramasından geçirilmeli 
ve yetenekleri doğrultusunda spor faaliyetlerine 
yönlendirilmelidir.  

MEB Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, GSGM, 
YÖK, federasyonlar, üniversiteler. 

 

SE-9 

Öğretim sürecinin her aşamasında, sportif faaliyetlere katılan 
öğrenci sayısının ve faaliyetlerin kalitesinin artırılması, “spor 
ya da eğitim” bakış açısının “hem spor hem eğitim” bakış 
açısıyla değiştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı; 
tedbirler alınmalı ve projeler uygulanmalıdır. 

Spordan Sorumlu  
Devlet Bakanlığı  

MEB, Maliye Bakanlığı, GSGM, YÖK 
federasyonlar, üniversiteler. 

SE-10 
Öğretim süreçlerinde beden eğitimi ve spor, serbest zaman 
değerlendirme konseptleri, uzmanların da görüşü alınarak 
yeniden dizayn edilmelidir.  

Spordan Sorumlu  
Devlet Bakanlığı  

MEB, YÖK, GSGM, federasyonlar, 
üniversiteler. 
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Önlem 
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SE-11 

Öğretim sürecinin her aşamasında beden eğitimi ve spor dersi veren 
eğitimcilerin sayısı ile ders saatleri artırılmalı; özel veya kamuda 
farklı branşlarda uzmanlaşmış ve nitelikli beden eğitimi, spor 
eğitimcilerinin görevlendirilmeleri sağlanmalıdır. 

 
Spordan Sorumlu  
Devlet Bakanlığı  
 

MEB, Maliye Bakanlığı, YÖK, GSGM, 
federasyonlar, üniversiteler. 

 

SE-12 

Spor alanında uzmanlaşmış kişilerin doğru alanlarda istihdamına 
ilişkin tedbirler getirilmeli, kamu hizmetinde “Spor Hizmetleri” 
sınıfı oluşturulmalı, sporla ilgili mesleklerin “mesleki yeterlilikleri” 
tanımlanmalıdır. 

Spordan Sorumlu  
Devlet Bakanlığı  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Devlet Personel Başkanlığı, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu,  YÖK, GSGM, 
federasyonlar, üniversiteler. 

 

SE-13 

Üniversiteye giriş ve üniversitede okuma süreci, başarılı sporcuları 
teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

MEB Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, GSGM, 
YÖK, Millî Olimpiyat Komitesi, 
federasyonlar, üniversiteler. 

 

SE-14 

Sporcu sağlık merkezlerinde verilen hizmet kalitesi ve çeşitliliği 
artırılmalı, özel zorunlu sporcu sağlık sigortası sistemi geliştirilmeli, 
sporcuların eğitim ve psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, SGK, 
Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
GSGM, federasyonlar, yerel yönetimler, 
MEB. 
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SONUÇ: 
 
TBMM’nin tahsis etiği süre içinde hazırlanmış olan bu rapor, öncelikle Komisyonun 

kuruluşunda belirtilen spor kulüplerinin sorunları ile sporda şiddet sorununa ağırlık vermiştir. Bu 
iki sorunun bütünü yansıttığı görüşünden hareketle, spor sisteminin temel eksikleri de ele alınmış, 
bunlara yönelik tedbir ve düzenlemelere değinilmiştir. Araştırma Komisyonu tüm bu hususları 
içerecek yapıda 5 bileşen, 12 hedef ve 51 önlemden oluşan “Bütüncül ve Entegre Model 
Yaklaşımı”nı hazırlamıştır.  

Rapor, eldeki veri ve bilgiler ışığında mevcut duruma, yeniden yapılanma için gerekli 
adımlara işaret etmektedir. Raporda bütüncül ve entegre bir anlayışla, birbirleriyle ilişkili sorunlar 
birlikte değerlendirilmiş; spor sisteminin yeni mimarisine yönelik perspektif sunulmuştur. 
Şüphesiz, yeni gelişmeler ve ihtiyaçlara uygun olarak raporun yaklaşımının da yenilenmesi ve 
güncellenmesi gerekli olacaktır. 

Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun yaptığı 
araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlemiş olduğu işbu rapor, Genel Kurula sunulmak üzere 
Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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RAPORUN EKLERİ 

EK:1. KOMİSYONUN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
DIŞINDA YAPTIĞI İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR 

Spor kulüplerinin sorunlarının yerinde incelenmesi amacıyla Komisyon Üyesi 
Milletvekilleri ve Komisyon Uzmanlarının katılımlarıyla, hazırlanan bir program dâhilinde yurt 
içinde 14-17 Ocak 2011 tarihleri arasında İstanbul’a gidilmiş, yerinde inceleme ve araştırmalarda 
bulunulmuştur.  

Diğer taraftan, spor sektörünün uluslararası konjonktüre uyumlu hâle getirilmesine 
yönelik olarak dünyadaki uygulamaları yerinde incelemek amacıyla, spor sektöründe öncü 
ülkelerden olan İngiltere’de 21-27 Ocak 2011 ve İspanya’da 24-30 Ocak 2011 tarihleri arasında 
spor kulüp tesislerinde ve stadyumlarında incelemelerde bulunulmuş; spor sektörünün tarafları ile 
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve gerekli bilgiler alınmıştır. 

1.1. İstanbul’da Yapılan İnceleme ve Araştırmalar 
Komisyonumuz 14-17 Ocak 2011 tarihleri arasında İstanbul ilinde bir inceleme ve 

araştırma ziyaretinde bulunmuştur. İnceleme ziyareti, Komisyon Başkanı Nazım EKREN 
başkanlığında yapılmış ve ziyarete Antalya Milletvekili Abdurrahman ARICI, Aydın Milletvekili 
Mehmet Fatih ATAY, Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK, Bilecik Milletvekili Fahrettin 
POYRAZ, Bursa Milletvekili Mehmet Emin TUTAN, Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan 
MERDANOĞLU, Gaziantep Milletvekili Halil MAZICIOĞLU, İstanbul Milletvekili Mehmet 
SEVİGEN, İzmir Milletvekili Tuğrul YEMİŞCİ, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt 
ASLANOĞLU, Samsun Milletvekili Fatih ÖZTÜRK ve Sivas Milletvekili Hamza YERLİKAYA 
ile Komisyon Uzmanları katılmışlardır. 

Bu çalışma kapsamında, Komisyon 15 Ocak 2011 tarihinde Kulüpler Birliği Vakfı ile 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen “Türk Futbolunun Sorunları ve 
Geleceği” adı verilen toplantıya katılmıştır. 16 Ocak 2011 tarihinde Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’tan “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 
Tasarısı” ile Bakanlığın spor faaliyetleri hakkında bilgiler alınmıştır. 17 Ocak 2011 tarihinde ise 
İstanbul Valiliğinde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına iştirak edilmiş, aynı gün Fenerbahçe 
Şükrü Saraçoğlu ve Fi-Yapı İnönü Stadyumlarında incelemelerde bulunulmuş ve son olarak 
Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu ziyaret edilerek faaliyetleri hakkında bilgi 
edinilmiştir. 

Bu kapsamda; İstanbul’da yapılan inceleme ve araştırmalara sırasıyla yer verilecektir. 

1.1.1. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı Ev 
Sahipliğinde Yapılan Toplantı 

Komisyon, 15 Ocak 2011 tarihinde Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen “Türk Futbolunun Sorunları ve Geleceği” isimli 
toplantıya katılmıştır. 

Toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Kulüpler Birliği Başkanı ve Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri; Türkiye Süper Lig, 
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1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin yöneticileri ve çeşitli profesyonel yöneticiler katılmıştır. 
Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut ÖZGENER, Kulüpler Birliği Vakfı 
Başkanı Aziz YILDIRIM, Komisyon Başkanı Nazım EKREN konuşma yapmış; Kulüpler Birliği 
Başkan Vekili Göksel GÜMÜŞDAĞ ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 
Yunus EGEMENOĞLU sunumlarda bulunmuş; akabinde, toplantıya iştirak eden kulüp 
yöneticileri ve Komisyon Üyeleri görüşlerini belirterek değerlendirmeler yapmışlardır. Ayrıca, 
toplantıya iştirak eden TFF, Kulüpler Birliği yetkilileri ile Türkiye Spor Toto Süper Lig, Bank 
Asya 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin yöneticilerine/temsilcilerine (73 kişi) yönelik anket 
çalışması yapılmıştır.  

Bu toplantıda yapılan konuşma ve sunumlarda; 

-Anayasa Mahkemesinin Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararlarının yargıya 
açılmasına olanak veren kararının futbolun özerkliği ve FIFA talimatları anlamında sorun teşkil 
edebileceği, 

-Türkiye’de üç yıl içinde kademeli olarak “Ulusal Kulüp Lisans Sistemi” uygulamasına 
geçileceği; bu sistem ile birlikte kulüplerin, öngörülen hukuki, sportif, mali alt yapı ve personele 
ilişkin kriterleri yerine getireceği, 

-Kulüpler Birliği tüzel kişiliğinin kanunla düzenlenmesi ve TFF’nin yeniden 
yapılandırılması gerektiği, 

-Stopaj oranı ve biletlerdeki KDV oranının düşürülmesi, kulüplerin vergi ve sosyal 
güvenlik borçlarının affedilmesi veya yapılandırılması, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
(GSGM) aldığı payların kaldırılması gerektiği, 

-Sponsorlukla ilgili teşviklerin ve kulüplerin İddaa şans oyunundan aldıkları payların 
artırılması gerektiği, 

-GSGM, belediyeler, vakıflar ve Hazineye ait spor tesislerinin ve protokol tribünlerinin 
kullanımının kulüplere devredilmesi gerektiği, 

-Merkezî idarenin, başta stat olmak üzere spor tesisi yapımında adil davranması ve ihtiyacı 
olan bütün kulüplere destek olması gerektiği, 

-Kulüplerin bilhassa antrenman sahası sıkıntısı yaşadığı ve yerel yönetimlerin bu konularda 
onlara destek sağlamaları gerektiği, 

-Kulüplerin alt yapı ve tesisleşmeye daha çok önem vermesi ve stadyumların fiziki ve 
sosyal kapasitelerinin artırılması suretiyle ailece gidilebilecek yerler hâline sokulması gerektiği, 

-Profesyonel spor kulübü sayısının artması gerektiği ve kulüplerin dernek statüsünde 
örgütlenme ve faaliyet göstermelerinin yanlış olduğu, 

-Yurt dışında kulüp gelirlerinin yaklaşık % 20’sinin bilet hasılatından oluşmasına rağmen 
ülkemizde hasılatların maç günü giderlerini bile karşılayamadığı, 

-Kulüp başkanlarının spor kulüplerini anormal oranda borçlandırdıkları, hukuki 
düzenlemelerle bunun önüne geçilmesi gerektiği, 

- Bazı profesyonel kulüplere il özel idareleri ve belediyeler tarafından destek verildiği 
ancak mevzuatta bir hüküm bulunmaması nedeniyle yardımların değişik yollarla yapıldığı, 

-Yerel yönetimlerle kulüpler arasındaki ilişkilerin nesnel temellere dayanması gerektiği, 
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-Maçlarda bulunması gereken özel güvenlik görevlilerinin giderlerinin GSGM veya TFF 
tarafından karşılanması gerektiği, 

-Kulüp yöneticilerinin kendi dönem borçlarından sorumlu olması gerektiği 

-Şiddetin, toplumsal hayatın her alanında görüldüğü ve bunu önlemek için özellikle 
eğitimin önemli olduğu, 

-Kulüplerin, Dernekler Kanunu’na tabi olmaları nedeniyle özellikle prim teşviklerinden 
yararlanamadıkları ve doğu bölgelerindeki kulüplere pozitif ayrımcılık gösterilmesi gerektiği, 

-Sporda şiddetin önlenmesi için ilgili Tasarı’nın bir an önce kanunlaşması, sporda şiddetin 
engellenebilmesi için kapsamlı iş birliği ve spor ahlakının güçlendirilmesi gerektiği 

hususları öne çıkmıştır. 

1.1.2.  Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK ile Yapılan 
Toplantı 

Komisyon, 16 Ocak 2011 tarihinde İstanbul’da, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Faruk Nafiz ÖZAK ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk 
Nafiz ÖZAK, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı” ile diğer spor 
konuları ve Bakanlığın faaliyet alanları hakkında bilgiler vermiştir. Bu toplantıda;  

-Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Medyadan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı gibi kurumlarla ortak çalışma yapılması ve medya, RTÜK, TRT Spor gibi 
unsurlardan yararlanılması gerektiği, 

-Ailede ve toplumda şiddet var olduğu sürece sporda da şiddetin sıfırlanamayacağı, 

-Bahsi geçen Tasarı ile; kanun kapsamının, taraftarların müsabakalara gidip geldikleri 
güzergâhları da dâhil edecek şekilde genişletildiği, statlara giriş yasağı ve gözetimin yeniden 
düzenlendiği, müsabakalara alkolsüz girişin esas alındığı, şike ve teşvik priminin kanun kapsamına 
alındığı, il ve ilçe güvenlik kurullarının üye yapısının değiştirildiği, müsabaka güvenliğinin 
yeniden ele alındığı, çirkin tezahürat ve sahalara yabancı madde sokulması gibi eylemlere daha 
ağır cezalar öngörüldüğü, 

- Söz konusu Tasarı ile ayrıca, çipli bilet ve elektronik kart uygulamasının başlatılacağı ve 
böylelikle şiddetin önüne geçmek adına önemli bir adım atılacağı, ancak atılacak bu adımlarla 
genel seyircinin mağdur edilmeyip sadece şiddete karışan belli bir azınlığa odaklanmanın 
arzulandığı, 

-Statların güvenliği ve şiddetin önlenmesi için kulüp tarafından alınması gereken 
önlemlerin, kulüplerin gelirlerini azaltmamasına dikkat edileceği,  

-Dernekler Kanunu ile kulüplerin yönetilmesinin zor olduğu ve gelecek yasama döneminde 
Kulüpler Kanunu çıkarılmasının önemli olduğu, 

-Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargı yolunun açılmasının spor ilişkilerinde yeni etkiler 
oluşturacağı, bu bağlamda yeni bir yapılanmanın gerekebileceği, 

-Dünya Doping Ajansının şart koştuğu bir birimin Türkiye Doping Ajansı olarak 
kurulmasına yönelik çalışmaların bulunduğu, 
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-Genç nüfusa sahip olan ülkemizde bu kadar geniş kesimi ilgilendiren hususların GSGM’ye 
bağlı bir daire başkanlığı marifetiyle yönetilemeyeceği, bu yüzden Türkiye Gençlik Ajansının 
kurulmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü, 

-23 ilimizde yüzme havuzunun bulunmadığı, yüksek rakımı olmasına rağmen ülkemizde 
sadece üç (3) kayak pistinin bulunduğu, sporda başarı yakalamanın yollarının yıllar gerektiren 
çalışma ve tesisleşmeyi gerektirdiği, yalnız bu tesislerin yapımında ayrı bir politika ve finans 
stratejisine ihtiyaç duyulduğu ve teşvik bölgelerinde spor tesisi yapılması ve bunların giderlerinin 
vergiden düşülmesi gerektiği 

ifade edilmiştir. 

1.1.3. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunda Yapılan Toplantı 
17 Ocak 2011 tarihinde Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Nazım EKREN, 

Komisyon Başkanvekili Antalya Milletvekili Abdurrahman ARICI, Komisyon Üyeleri Aydın 
Milletvekili Ali UZUNIRMAK, Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan MERDANOĞLU, Gaziantep 
Milletvekili Halil MAZICIOĞLU, İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve İzmir Milletvekili 
Tuğrul YEMİŞÇİ ile Komisyon Uzmanlarından oluşan heyet, İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
MUTLU başkanlığında, İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin ÇAPKIN ve diğer Kurul Üyelerinin 
katılımıyla oluşan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına katılmıştır. 

Komisyonun, il spor güvenlik kurullarının nasıl yapılandığı ve nasıl işlediğini bizzat 
müşahede etme fırsatı bulduğu bu toplantıda, İstanbul Vali Yardımcısı Ali BAKOĞLU’nun Kurul 
ve işlevleri hakkındaki kısa sunumundan sonra; 

-Sporda şiddet sorununun çözümü için herkesin uyumlu ve etkin iş birliği içinde olması 
gerektiği, 

-Sistem olarak, müsabakaların kritiklik değerlerine göre kriterlere ayrıldığı ve buna göre 
genel kolluk ve özel güvenlik sayılarının belirlendiği, 

-Geçtiğimiz iki yılda Süper Lig’deki her kulüp için aynı il emniyet müdür yardımcılarının 
saha güvenlik amiri olarak görevlendirilerek bu kişilerin kulüp, stadyum ve seyirci profili 
hususlarında ihtisaslaşmalarının sağlandığı,   

-21 Ocak 2011 tarihinde saat 20.00’de Fi-Yapı İnönü Stadyumu’ndaki Beşiktaş-Bucaspor; 23 
Ocak 2011 tarihinde saat 14.00’te Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki Kasımpaşa-Gaziantep 
ve aynı gün saat 19.00’da Türk Telekom Arena Stadyumu’ndaki Galatasaray-Sivasspor 
müsabakalarında düşünülen güvenlik tedbirleri,  

-2006 yılından bugüne kadar Kurul tarafından 5149 sayılı Kanun uyarınca kişilere idari para 
cezaları kesildiği, cezaların tahsil oranları konusunda net bir veri olmadığı, kesilen cezaların 
yaklaşık olarak ancak % 10’unun tahsil edilebildiği, ceza meblağlarının düşük olması ve genellikle 
ceza alan kişilerin İstanbul dışında ikamet etmeleri nedeniyle tahsilat oranının etkin takip 
edilmediği ve vergi dairelerinde bu cezalar için özel tahsilat birimleri oluşturulmasının fayda 
sağlayabileceği, 

-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen sunumla “Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili olarak, özellikle localarda alkol 
tüketimi konusunda sıkıntı yaşandığı, müsabaka alanına alkollü olarak alınan kişinin girmesine 
izin veren güvenlik görevlilerine öngörülen cezanın oldukça ağır olduğu, genel kolluğa müsabaka 
güvenliği için ücret ödenmesinin faydalı olabileceği, 
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-İl spor güvenlik kurulu kararlarını uygulamayan kulüplere ilişkin müeyyidelerin de 
Tasarı ile düzenlenmesi gerektiği; müsabakalarda görev yapmak üzere özel güvenlik hizmet 
alımının, bu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla, TFF tarafından yapılması hususunun 
değerlendirilmesi gerektiği; stadyumlara sokulması yasak olan maddelerin teslimi için bu alanlarda 
belediye ve maliye görevlilerin bulunmasının fayda sağlayacağı 

belirtilmiştir. 

1.1.4. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na Yapılan İnceleme ve Araştırma Ziyareti 
17 Ocak 2011 tarihinde Komisyon Başkanvekili Abdurrahman ARICI başkanlığında, 

Gaziantep Milletvekili Halil MAZICIOĞLU ile İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’den 
oluşan Alt Komisyon Üyeleri, Komisyon Uzmanları ile birlikte Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu 
Stadyumu’nda incelemelerde bulunmuşlardır. Bu kapsamda; 

-Şükrü Saraçoğlu Stat Müdürü Ayhan Bak tarafından, stadyumun kapasitesi, arama giriş 
kapıları, maç sonu ve acil tahliye kapıları, saha içi acil tahliye kapıları, akreditasyon sistemi, ilk 
yardım sistemi, takımların ve hakemlerin stadyuma geliş gidişleri, misafir seyirci tribününün 
düzenlenmesi, maç eş güdüm toplantısı, güvenlik personeli, turnike sistemi, güvenlik kamera 
sistemi, büfe ve yeme içme alanları, maç genel değerlendirme toplantısı, canlı yayın araç ve 
muhabirleri, bilet satış sistemi, teknik merkez, senkron sistemi, ses yayın anons sistemi ve 
stadyumda devam eden çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirilmiş, 

-Fenerbahçe ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı 
Cengiz ŞENOCAK tarafından, spor müsabakalarının anlık bir olay değil bir “süreç” olarak 
değerlendirilip bu sürece etki eden bütün faktörlerin saptanarak bunlara ilişkin önlem ve cezaların 
yasaya yansıtılması hususlarının vurgulandığı bir konuşma gerçekleştirilmiş, 

-Biletix temsilcisi tarafından “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 
Tasarısı”nın elektronik kart ve elektronik biletle ilgili düzenlemeleri değerlendirilmiş, 

-Alt Komisyon, Stat Müdürü Ayhan BAK nezaretinde stadyumla ilgili bütün mekân ve 
uygulamaları yerinde incelenmiş; ayrıca statta faaliyet gösteren Fenerbahçe TV, Fenerbahçe 
Radyo ve Fenerbahçe Dergisi ziyaret edilmiş; güvenlik kontrol odası ve faaliyet gösteren 
kameralar incelenmiştir. 

1.1.5. Fi-Yapı İnönü Stadyumu’na Yapılan İnceleme ve Araştırma Ziyareti 
 17 Ocak 2011 tarihinde Komisyon Başkanı Nazım EKREN başkanlığında, Aydın 

Milletvekili Ali UZUNIRMAK, Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan MERDANOĞLU ile İzmir 
Milletvekili Tuğrul YEMİŞÇİ’den oluşan Alt Komisyon Üyeleri, Komisyon Uzmanları ile birlikte 
Fi-Yapı İnönü Stadyumu’nda incelemelerde bulunmuşlardır. Bu kapsamda; 

-Beşiktaş Spor Kulübü Genel Sekreteri Fahrettin CURA ve diğer kulüp yetkilileri tarafından 
Fi-Yapı İnönü Stadyumu hakkında bilgiler verilmiş; seyircilerin sıkı bir kontrolden geçirilerek 
stada alındığı, kontrol alanı ve stadyumun girişi arasındaki mesafenin denetimlerde avantaj 
sağladığı, özel güvenlik görevlilerinin yapmaları gerekenler hakkında maç başlamadan önce 
polisler tarafından eğitildiği, maç esnasında meydana gelebilecek sorunlara karşı bir tedbir olarak 
merdivenlerin sürekli boş tutulduğu, 
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-Ayrıca, yapılan genişletme çalışmalarıyla 32.000 seyirci kapasitesine ulaşan stadın aslında 
statik ömrünü tamamladığı, bu nedenle yeni bir stada ihtiyaç duyulduğu, UEFA kriterlerine göre 5 
yıldızlı bir stadın en az 40.000 seyirci kapasitesinde olması gerektiği 

ifade edilmiştir. 

Toplantıdan sonra Komisyon Üyeleri ve Uzmanları tarafından, BJK Müzesi ve Fi-Yapı İnönü 
Stadyumu verilen bilgiler ışığında incelenmiştir. 

1.2. Yurt Dışında Yapılan İnceleme ve Araştırmalar 
TBMM Genel Kurulunun 13.01.2011 tarihli ve 51’inci birleşiminde alınan karar 

gereğince;  

21-27 Ocak 2011 tarihleri arasında Komisyon Üyesi Aydın Milletvekili Mehmet Fatih 
ATAY başkanlığında, Bursa Milletvekili Mehmet Emin TUTAN, Diyarbakır Milletvekili Ali 
İhsan MERDANOĞLU Gaziantep Milletvekili Halil MAZICIOĞLU, İzmir Milletvekili Tuğrul 
YEMİŞCİ, Kocaeli Milletvekili Azize Sibel GÖNÜL ve Komisyon Uzmanlarının katılımlarıyla 
İngiltere’de (Londra’da) incelemelerde bulunulmuş ve yetkililerle birçok toplantı yapılmıştır. 

24-30 Ocak 2011 tarihleri arasında Komisyon Üyesi; Antalya Milletvekili Abdurrahman 
ARICI başkanlığında,  Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK, Bilecik Milletvekili Fahrettin 
POYRAZ, İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN, Samsun Milletvekili Fatih ÖZTÜRK ve 
Komisyon Uzmanlarının katılımlarıyla İspanya-Madrid, Katulanya ile Endülüs otonom 
bölgelerinde incelemelerde bulunulmuştur.  

 Meclis Araştırma Komisyonunun İngiltere ve İspanya’ya Alt Komisyonlar marifetiyle 
yapmış olduğu inceleme ve araştırma ziyaretine ilişkin görüşme özetleri aşağıdaki kısımlarda yer 
almaktadır.  

1.2.1. İngiltere’de Yapılan İnceleme ve Araştırmalar 
Komisyon tarafından Alt Komisyon marifetiyle İngiltere’ye yapılan inceleme ve 

araştırma ziyareti sırasında ilk olarak sporda, özellikle de futbol alanında yaşanan şiddet olayları 
ve bunlara yönelik geliştirilen tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İkinci olarak, 
İngiltere’deki futbola ilişkin genel yapılanmanın sağlıklı işleyişi adına geliştirilen tedbir ve 
programlar ile İngiliz futbol kulüplerinin mali, idari ve hukuki yapılanmaları hakkında bilgi 
alınmıştır. 

 Söz konusu inceleme programının süresi oldukça sınırlı olduğundan ve İngiltere’de 
sporda şiddetle ilgili düzenleme sadece futbol alanında yapıldığından, programda ağırlıklı olarak 
futbol alanındaki uygulamalar hakkında bilgi toplanmıştır. Söz konusu görüşmelerin 
değerlendirilmesi aşağıdaki kısımlarda yer almaktadır. 

1.2.1.1.  İngiltere’de Futbolun Organizasyonu 
İngiltere’de en popüler spor dalı hiç kuşkusuz ki yaklaşık 150 yıldır oynanan futboldur. 

Ülkede kadın, erkek ve çocuk, futbol oynayan kişilerin sayısının çokluğunun yanı sıra; İngiliz 
futbolunun ülke içinde ve dışında çok sayıda takipçisi bulunmaktadır. İngiltere’de futbol ligleri 
piramit şeklinde 5 kademede örgütlenmiş olup en yukarıda 20 kulübün yer aldığı “Premier Lig” 
bulunmaktadır. Premier Lig’in altında her biri 24 takımdan oluşan 3 alt ligi olan (Şampiyonlar 
Ligi, 1. Lig ve 2. Lig) “Futbol Ligi”  yer almaktadır. Premier Lig ve Futbol Ligi Ulusal Lig 
Sistemini oluşturmakta olup bu liglerde mücadele eden toplam 92 takım profesyonel yapıdadır. 



- 166 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 733) 
 

Başarılı olan takımlar bir üst lige çıkmakta, başarısız olanlar ise bir alt lige inmektedir. Bu 4 ligin 
altında kalan liglerin tamamı, ligler hâlinde yarışmalarına rağmen “lig dışı” olarak 
adlandırılmaktadır. Bu liglerde yer alan kulüplerin çoğunluğu amatör yapıda organize olmuştur. 
İngiltere’de futbol ligi piramidi, köy takımlarının mücadele ettiği yerel liglere kadar 
genişlemektedir.  

İngiltere’de her hafta, yetişkin ve çocuk olarak 7 milyon kişi futbol oynamaktadır. 
Bunun yanı sıra 18,6 milyon yetişkin futbol taraftarı bulunmakta olup 21.000 spor alanında 45.000 
saha mevcuttur. Bunun yanı sıra, profesyonel futbol endüstrisinde tam zamanlı olarak çalışan 
görevli sayısı 16.000’dir. Bu alanda çalışan kişilerin sayısı ve dönen parasal büyüklüklere 
bakıldığında futbolun oldukça büyük bir iktisadi faaliyet kolu olduğunu söylemek hiç de yanlış 
olmayacaktır. Sadece Premier Lig’in 2009-2010 sezonundaki cirosu 1 milyar İngiliz sterlinine 
ulaşmış durumdadır. Futbolun ekonomik büyüklüğünün yanı sıra kültürel ve ülke tanıtımına ilişkin 
açılımları da dikkat çekmektedir. 2008-2009 dönemi itibarıyla küresel olarak dünyada Premier Lig 
maçlarını toplam 4,8 milyar kişi izlemiş ve 200’den fazla bölgede PL maçları yayımlanmıştır.327   

Ülke için hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel önemi büyük olan futbola özgü 
kurumsal yapılanmalar ve hukuki düzenlemeler mevcuttur. Örneğin sporda değil, özel olarak 
futbol sahalarındaki şiddetin önlenmesine ilişkin bir kanun bulunmakta; emniyet güçlerinde ve 
yerel idarelerde futboldan sorumlu birimler yer almaktadır. Benzer şekilde Parlamentoda da 
futbola ilişkin iki grup bulunmaktadır. Bunlar “Tüm Partiler Futbol Grubu” ve “Birleşik Krallık 
Parlamento Futbol Kulübü”dür. Tüm Partiler Futbol Grubu futbolla ilgili konuları görüşerek 
hükûmete öneriler hazırlayan bir danışma organıdır. Birleşik Krallık Parlamento Futbol Kulübü ise 
yardım amaçlı ya da diğer ülkelerin parlamento futbol takımlarıyla maç yapan bir futbol 
kulübüdür.  

1.2.1.2. İngiltere Futbol Federasyonu 
Futbol alanında önde gelen kulüp ve okullar, 1863’te bir araya gelmişler ve İngiltere’de 

futbolu yönetecek kurum olarak Futbol Federasyonunu (FA) oluşturmuşlardır. FA, 1903’te limitet 
şirket olmuştur. FA, bütün İngiliz futbol yapısının yönetici organıdır. FA, kâr amacı gütmeyen bir 
şirket olup ilk olması nedeniyle, dünya ülkelerinin federasyonları arasında önünde ülke ismi 
belirtmeye gerek görmeyen tek futbol federasyonudur. FA’ya bağlı 1.000’in üzerindeki ligde 
40.000 kulüp ve 125.000 civarında takım bulunmaktadır.  Premier Lig ve Futbol Ligi müşterek 
olarak FA’nın 1 İngiliz sterlini değerindeki özel hissesini elinde bulundurur ve bu durum, bu iki 
lige FA Kuruluş Tüzüğü’nün bazı maddelerinde değişiklik yapma ve veto hakkını verir.  

Aynı zamanda Wembley Stadyumu’nun da sahibi olan FA, bir Konsey (FA Council) 
tarafından yönetilmektedir. FA Konseyi 112 üyeden oluşmakta olup, bu üyeler futbolun ve ülkenin 
değişik kesimlerini temsil etmektedir. Böylelikle, farklı grupların çıkarlarının dengelenmesi 
hedeflenmektedir. Taraftar temsilcilerinden bir üye de bu Konseye üyedir. Konsey; disiplin 
hususları, hakemler ve maç-turnuva sonuçlarını tescil etmek gibi futbolla ilgili konuları 
düzenlemektedir. Konsey bu hususların bir kısmını, bir komite yapısı içerisinde devreder. FA 
Kurulu, FA Konseyine alacağı kararlara yol gösterecek raporları yazmak ve bu hususta gerekli 
çalışmaları yapmakla sorumludur. Kurulun başkan ve genel sekreteri bağımsızdır. Kurulun esas 
odaklandığı husus, önemli ticari ve mali kararlardır. Doğrudan rapor veren dört alt komitesi; 
Finans, İzleme, Hak Ediş ve Profesyonel Oyun Kurulu vardır.  

 

                                                            
327 24-25 Ocak 2011 tarihlerinde İngiltere’de Premier Lig yetkilileri ile yapılan görüşmeler. 
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1.2.1.3. Premier Lig  
Premier Lig, 100 hissesi olan limitet şirket statüsündedir. Bu 100 hissenin 20 tanesi, 

Premier Lig’de mücadele eden kulüplere aittir. Futbol Federasyonu bir (1) özel hisseye sahip olup 
geriye kalan 79 hisse, şirket genel sekreteri tarafından idare edilmektedir. PL’yi ilgilendiren bütün 
önemli kararlar, kulüplerin tamamının katılımıyla alınmaktadır. Kararlara uymak zorunda olan 
kulüplerin karar alma sürecine katılıyor olması, kuralların uygulanma aşamasında hukuki anlamda 
güç vermektedir. Bir kararın onaylanması için 14 oy gerekmektedir. Dolayısıyla 7 kulüp, bir 
kararın uygulanmasına engel olabilmektedir. Uygulamada genellikle 17-18 kulübün onayıyla 
kararların alındığı görülmektedir. 

PL gelirleri içinde en önemli kalem yayın gelirleri olup toplam gelirin hemen hemen 
yarısını oluşturmaktadır. Diğer gelirler ise bilet satışları, reklam gelirleri ve sponsorlardan elde 
edilmektedir. Yayın gelirleri PL kulüpleri arasında şu şekilde dağıtılmaktadır: İlk olarak 
dağıtılacak yayın gelirinin yarısı bütün kulüplere eşit olarak bölüştürülmektedir. Kalan ¼ başarı 
durumuna göre, diğer  ¼ ise maçlara gelen seyirci sayısına bağlı olarak dağıtılmaktadır. PL’de elde 
edilen diğer bütün gelirler ise kulüpler arasında eşit olarak dağıtılmaktadır. Küme düşen takımlara 
4 yıl boyunca “paraşüt ödemesi” denilen kaynak aktarımı yapılmaktadır. Sonuç olarak İngiltere’de 
PL gelirleri oldukça eşitlikçi bir yaklaşımla dağıtılmaktadır. Örneğin 2009-2010 sezonunda yayın 
gelirlerinden en fazla payı Arsenal Kulübü (52 milyon İngiliz sterlini), en az payı ise 
Wolverhampton Wanderers Kulübü (35,8 milyon İngiliz sterlini) almış olup bu iki takım 
arasındaki kazanç farkı oranı ½’den bile azdır. Futbol kulüplerinin herhangi bir vergi muafiyeti 
bulunmamaktadır. Çünkü son derece zengin ve büyük paraların döndüğü bir futbol ligi olduğundan 
hükûmet ve kamuoyu vergi indirimine sıcak bakmamaktadır. 

PL için en önemli hususlardan biri hesap verilebilirliktir. Kulüplere ve liglere ilişkin 
finansal tablolar Deloitte tarafından bağımsız denetimden geçirilmekte ve kulüplerin bütçelerinin 
belli bir dengede tutulması şart koşulmaktadır. Aksi takdirde çeşitli cezalar (örneğin futbolcusunu 
lisanslamama gibi) uygulanmaktadır.  

PL’de kulüplerin sahipleri ve üst düzey yöneticileri sıkı incelemeden geçmektedir. Bu 
kişilerin hem ülke içinde hem de diğer ülkelerde sabıkasız olmaları (12 aydan fazla ceza almamış 
olmaları, sahtekârlık suçu işlememiş olmaları) gerekmektedir. Her yıl 20 kulüpten yaklaşık 100-
120 kişi bu denetimden geçmektedir.  

1.2.1.4. İngiltere’de Sporda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Olarak Alınan 
Tedbirler  

Kanunlar uyarınca İngiltere’de statta yaşanan tüm olaylardan kulüp sorumludur. 
Kulüpler kendi ihmallerinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaması için, güvenlikle ilgili işlerde 
özel güvenlik ve polis gücü ile koordinasyonu sağlamaktadır.  Stat dışında ise güvenlik 
tedbirlerinden polis güçleri sorumludur.  

Statlarda güvenli ortamı sağlamak için polis, lig başında fikstürün açıklanmasını 
müteakiben oynanacak olan maçlara ve kulüplere ilişkin risk değerlendirmesi yapmakta ve bu 
değerlendirmeler sonucunda maçlarda ne kadar polis ile özel güvenlik personelinin görev 
yapacağını kulüplere bildirmektedir. Lig başında yapılan risk değerlendirmesi, her maç öncesi 
güncellenmekte ve gerekiyorsa sayılar yeniden tespit edilmektedir. Statlarda görev alan özel 
güvenlik 12 ila 18 ay arasında süren ve 10 farklı modülden oluşan eğitim almaktadır.  
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Her il kendi bölgesindeki statlardan sorumlu olup yerel yönetimlerde güvenlik 
komiteleri bulunmaktadır. Müsabakaların güvenlik amiri, yerel polis biriminden atanmaktadır. 
Ayrıca deplasmanda oynanan maçlara, konuk takımın bulunduğu bölgenin yerel polis teşkilatından 
görevliler gitmektedir. Risk derecesi yüksek olan maçlarda, stat içinde polis de yer alabilmektedir. 
Ancak bu gibi durumlarda, yani kulübe ait ya da kulübün sorumluluğunda olan alanlarda görev 
yapan polise kulüp ödeme yapmaktadır.  

Her kulüp bir (1) güvenlik müdürü atamak zorundadır. Güvenlik müdürü özel güvenliği 
yönetmek ve polis ile koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Aynı zamanda bütün statta kapalı 
devre kamera sistemi ile de takip yapılmaktadır.  

İngiltere’de futbolda şiddetle mücadele konusunda öncelikle ele alınan husus, sorun 
çıkartan ve sınırlı sayıda olan kitlenin normal seyirciden ayrılması ve sorun çıkartan kitleyi 
cezalandırma yoluyla onların bu tip davranışlardan alıkonulmasıdır. İngiltere’de sorun çıkaran 
taraftarlara stadyumlara almama, maç günleri şehir merkezine almama ve ülke dışında İngiliz 
takımlarının maçları olduğunda yurt dışına çıkışlarını yasaklama olmak üzere üç tip yasak 
getirilmiştir. Şu an 3.500 kişiye bu tip cezalar uygulanmaktadır. Bunun dışında kulüpler de belirli 
kişilere yönelik olarak maçlara almama cezası verebilmektedir. Bu tip özel cezalara polis 
karışmamakta olup özel güvenlik vasıtası ile bu şahısların stada girişi engellenmektedir. 

Özel güvenlik öncelikli olarak statta fanatik grupların bir arada maçı seyretmesine izin 
vermemektedir. Hatta elektronik biletler ile bu tip gruplarda yer alan kişilerin stadın değişik 
alanlarında oturması sağlanmaktadır.  Bu sayede fanatik grupların aynı yerde oturması 
engellendiği için de korsan pankart açılma riski azalmıştır. 

İngiltere’de pankartlarla ilgili olarak futbola ilişkin değil, genel uygulamaları düzenleyen 
ulusal kanunlar bulunmaktadır. Statlarda yer alacak pankartlar öncelikli olarak bu kanuna uygun 
olmak zorundadır. Her kulüp hangi pankartların kullanılacağına kendisi karar vermektedir. Bu 
pankartlar belirlenirken farklı taraftar gruplarının temsil edilmesine ve birbirlerini rencide 
etmeyecek sloganlar yazılmasına özen gösterilmektedir. Maçlara getirilen pankartlar, özel 
güvenlik personeli tarafından maç günü denetlenmektedir.  

Maçlara alkollü gelmek yasaktır. Bunun tespiti gözle yapılmakta; özel güvenlik, alkollü 
olduğundan şüphelendiği kişileri maç boyunca bekleme odalarında tutabilmekte ya da bu kişiler 
tutuklanabilmektedir. Statlarda alkol satışı sadece stadın iç kısmında yapılmakta ve alkollü 
içeceklerin tribünlere getirilmesine izin verilmemektedir. Ayrıca, riskli maçlarda, maç saati öne 
alınarak alkollü gelebilecek seyirci sayısının azaltılması amaçlanmaktadır. 

İngiliz taraftarlar; yurt dışına maç izlemek için en fazla çıkan taraftar grubu olarak 
bilinmektedir. Yurt dışında sorun çıkaran İngiliz taraftarlara engel olabilmek için 2001 yılında FA 
içinde “İngiltere Taraftarları Kulübü” kurulmuştur. Kulübün temel görevi deplasmandaki maçlar 
için biletleme işlerini ve güvenlik hususlarını takip etmektir. Ceza alan taraftara İngiltere’nin yurt 
dışında maçı olduğu zamanlar yurt dışına çıkma yasağı uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra gidilen 
ülkedeki emniyet teşkilatıyla da güvenlik kontrolleri sıkı bir biçimde yapılmaktadır. 

1.2.1.5. İngiltere’de Şiddetin Önlenmesine Yönelik Olarak Statlarda Alınan 
Tedbirler  

İngiltere, futbol maçları esnasında 1985 yılında Heysel faciası, 1989 yılında ise 
Hillsborough faciası olarak adlandırılan iki büyük olay yaşamıştır. Heysel faciası, Brüksel’de 1985 
yılındaki Avrupa Kupası’nın finalinde, Liverpool (İngiltere) ve Juventus (İtalya) arasında oynanan 
maç sırasında yaşanmıştır. İngiliz taraftarlar, aradaki telleri aşarak Juventus taraftarlarının olduğu 
kısma geçmiş;  Juventuslu taraftarlar kaçmak isterken de stadyumun duvarları yıkılmış; bunun 
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sonucunda 32’si Juventuslu olmak üzere 39 kişi ölmüş, 600 kişi de yaralanmıştır. 1989 yılında ise 
Sheffield Wednesday takımının, kendisine ait Hillsbororugh Stadı’nda, Liverpool’la oynadığı 
maçta çıkan olaylarda 96 kişi ölmüş, 766 kişi yaralanmıştır. 

 1989 yılında yaşanan Hillsborough faciasından sonra Gosforth Lordu Justice Taylor’un 
yazmış olduğu “Taylor Raporu”nda, bu faciaların yaşanmasının sebepleri ve spor faaliyetlerinde 
bu tip olası sıkıntıların gelecekte tekrarlanmaması için ne gibi önlemler alınması gerektiği 
yazılmıştır. Raporda, stat içindeki güvenlik güçlerinin olaya müdahalede yetersiz kaldığı 
vurgulanmış; bu konuda yeni tedbirler getirilmiştir. Ayrıca bütün büyük stadyumlarda seyircilerin 
tamamı için oturma düzeninin getirilmesi ve biletli seyircilerin her birine numaralı bir koltuk 
verilmesi gerektiği belirtilmiş; bu kural Premier Lig, İngiltere Futbol Ligi ve İskoçya Futbol 
Ligi’nde uygulanmaya başlanmıştır. Raporda yazan ve uygulamaya konulan diğer önemli öneriler 
ise tel örgülerin kaldırılması, giriş çıkış turnike sayılarının artırılması, sahaya biletsiz seyircilerin 
alınmaması, yedek çıkış kapılarının açılmasıdır. Ayrıca raporda, olaya karışan seyircilerin bir 
kısmının alkollü olduğu ve bunun olayların büyümesine yol açtığı belirtilmiştir. 

10 binden fazla seyirci kapasitesi olan stadyum ve salonlar için 1975 yılında yürürlüğe 
giren Spor Sahalarının Güvenliği Kanunu uygulanmaktadır. Ayrıca, statlar ile ilgili tüm fiziki 
koşullar “Yeşil Kitap” ta sayılmıştır. Bu büyüklükte sahalara sahip olan kulüplerin yerel otoriteden 
mutlak surette “güvenlik sertifikası” alması gerekmektedir. Bir spor tesisinin güvenlik sertifikası 
alıp alamayacağının kararını yerel yönetimler vermektedir. Yerel idare gerekli gördüğü takdirde 
müsabakalar esnasında stadyumların tamamını ya da bir bölümünü kapatabilmektedir. Yeşil 
Kitap’ta yazan ilkelere uyulup uyulmadığının araştırılması için PL’de ayrı bir ekip bulunmakta, 
kulüplere bu kurallara uyulma derecesine göre lisans verilmektedir. İngiltere’de güvenlik 
tedbirlerinin artırılması ve söz konusu uygulamaların yerleşmesi için, 2000 yılından bu yana 
yaklaşık 2 milyar İngiliz sterlini harcanmıştır.  

1.2.1.6. İngiltere’de Sporcu Yetiştirme Faaliyetleri 
PL 2009-2010 sezonunda yayın gelirlerinden 120 milyon İngiliz sterlini, toplumsal 

hizmetlere ve toplum yararına geliştirilen programlara aktarılmıştır. PL’de yer alan kulüplerin her 
birinin bir toplum şubesi bulunmaktadır. PL; çocukların, gençlerin ve elit sporcuların yetiştirilmesi 
ve eğitimleri hususuna oldukça önem göstermektedir. PL’deki en kalabalık birimin eğitim dairesi 
olması da bunun bir göstergesi sayılmaktadır. Bu programların başarılı bir biçimde 
sürdürülebilmesi için her kulübün bir “Çocuk Güvenliği Görevlisi” olması zorunlu tutulmuştur. PL 
ve kulüplerde yaklaşık olarak 1.500 kişi bu alanda görev yapmaktadır. 

2010 yılında eğitim çalışmalarına 230 bin civarında kişi katılmıştır. Bu kapsamda 
kulüplerde farklı branşlarda 100 kadar eğitmen görev yapmakta ve her kulübün stadında modern 
sınıflar bulunmaktadır. Bu sınıflarda farklı programlar verilmektedir. Uygulanan programlardan 
başlıcaları şunlardır: “Başarı İçin Oynamak ”, “Çifte Kulüp”, “Premier Şirket Akademisi” , 
“Okuyan Yıldızlar” ve “Çalışma Hayatında Premier Lig ”.  

1.2.1.7. İngiltere’ye Yapılan Çalışma Ziyaretinin Sonuçları 
İngiltere’de yapılan incelemelerde tespit edilen ve ülkemizde de uygulamaya 

konulabilecek hususlar aşağıda özetlenmiştir: 

• İngiltere genel anlamda “sporda şiddet” değil, şiddetin en sık görüldüğü spor dalı olan  
“futbolda şiddet” konusuna eğilmiştir. Türkiye’de konunun futbol ve diğer branşlar için 
ayrı ayrı ele alınması hususu araştırılmalıdır. 
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• Birleşik Krallık Parlamentosunda kurulmuş olan “Tüm Partiler Futbol Grubu”  futbolla 
ilgili konuları görüşerek hükûmete öneriler hazırlayan ve daimî süreyle görev yapan bir 
danışma organıdır. Benzer bir kurulun TBMM’de kurulması hususu araştırılabilir. 

• Ülkemizde Millî Eğitim müfredatında spor eğitiminin yeterli düzeyde yer almadığı göz 
önüne alındığında, İngiltere örneğinde görülen ve Premier Lig  tarafından verilen 
eğitimlere benzer programların Kulüpler Birliği ve federasyonlar tarafından ülkemizde 
de hayata geçirilmesi, ülkemizde spor kültürünün gelişmesi açısından fayda 
sağlayacaktır. 

• İngiltere’de gelir getirici olmayan spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri, 
alternatif finansman sağlama yolları geliştirmektedir. Örneğin ziyaret edilen hokey 
kulübünde spor faaliyetinin yürütüldüğü bir kulübün yanı sıra, ticari bir işletme olarak 
faaliyet gösteren ek bir yapılanmaya (işletme kulübü, running club) gidilmiştir. Benzer 
uygulamanın, ülkemiz için uygulanabilirliği araştırılmalıdır. 

Yapılmış olan inceleme seyahati göstermiştir ki, İngiltere’de spor alanında kısa ve uzun 
vadeli farklı hedefler net olarak tanımlanmış durumdadır. Kısa vadede hedefler konulurken sporun 
özellikle de seyirlik dallarının eğlence ve şov işlerini de içine alan bir iktisadi faaliyet kolu olduğu 
unutulmamalıdır. Dolayısıyla spor alanlarına mümkün olduğunca fazla sayıda seyirciyi (başka bir 
deyişle müşteriyi) çekmek; onları farklı gösteri ve etkinliklerle memnun etmek ve tüm bunları 
yaparken güvenli, emniyetli ve konforlu mekânlar sağlamak önemlidir. Bütün bunları başarılı bir 
şekilde yerine getirmek, farklı kesim ve kurumların etkili iş birliğini ve iş bölümünü 
gerektirmektedir.   

Uzun vadede ise fair-play ve sportif birliğin muhafazası önemlidir. Başka bir deyişle 
ticari hedefler peşinde koşarken, uzun vadede sistemin yapısını ve sürdürülebilirliğini tehlikeye 
atacak, spor kulüplerini finansal darboğaza sürükleyecek, ahlaki ve insani olmayan davranışlardan 
kaçınılması gerekmektedir. Önemli olan, uzun ve kısa vadedeki bu amaçları dengeleyebilmektir. 

1.2.2. İspanya’da Yapılan İnceleme ve Araştırmalar  
Komisyon tarafından Alt Komisyon marifetiyle 24-30 Ocak 2011 tarihleri arasında 

İspanya’ya yapılmış olan çalışma ziyaretinde; 

Sporda şiddet ve saldırganlığın önlenmesi için alınan önlemler, spor kulüplerinin hukuki, 
mali, idari yapısı ve sorunları; spor kulüplerinin şirketleşmesi; kulüp lisans sistemi; stadyumların 
güvenliği; statların gelir getirici özellikleri; spor faaliyetlerindeki sponsorlukla ilgili düzenlemeler; 
İspanya’daki spor faaliyetlerinin organizasyonu; spor kulüplerinin yeniden yapılandırılması; spor 
faaliyetlerine yapılan devlet yardımları; spora katılımın artırılması için yapılan faaliyetler; spor 
kulüplerinin amatör, profesyonel ve alt yapı tesislerinin yapımı; yerel yönetimlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının spora katkıları hususlarında bilgiler alınmıştır. 

Stadyumların fiziki alt yapı durumları ve güvenlik uygulamaları; Barcelona La Masia 
Spor Okulu faaliyetleri; Madrid’deki Yüksek Spor Konseyi ile Sevilla’da bulunan Endülüs 
Otonom Yönetimi Spor Genel Sekreterliğinin spor konusundaki yetkilileri, Malaga-Real Zaragoza 
futbol karşılaşması öncesinde, maç anında ve sonrasında alınan tedbirler yerinde incelenmiştir. Söz 
konusu inceleme programının süresi sınırlı olduğundan programda ağırlıklı olarak futbol 
alanındaki uygulamalar hakkında bilgi toplanmıştır.  Bu bağlamda, Komisyonun çalışma programı 
çerçevesinde yapmış olduğu görüşme, inceleme ve araştırmalar aşağıdaki kısımlarda ifade 
edilmiştir. 
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1.2.2.1. İspanya’da Spor Faaliyetlerinin Organizasyonu 
İspanya 17 otonom bölgeye bölünmüş bir krallık olduğundan, spor faaliyetlerinin 

organizasyonu da idari yapısına uygun olarak; merkezî yönetime bağlı kuruluşlar, özerk bölgelere 
bağlı kuruluşlar, belediyelere bağlı kuruluşlar ve özerk spor federasyonlarından oluşmaktadır.  

1.2.2.1.1. Merkezî Yönetime Bağlı Kuruluşlar 
Merkezî yönetim; elinde bulundurduğu genel yasama gücüyle sporun hukuki yapısını, 

çevreyle ilişkisini, federasyon faaliyetlerini, uluslararası faaliyetleri ve büyük müsabakaları 
düzenlemektedir. Merkezî yönetimde spora ilişkin faaliyetler müsteşarlık şeklinde örgütlenen 
Yüksek Spor Konseyi tarafından yürütülmektedir. Konseyde iki genel müdürlük bulunmaktadır. 

a) Spor Genel Müdürlüğü: Bu Genel Müdürlükte müsabakalar, sporun yaygınlaştırılması 
ile spor ve fitness birimleri bulunmaktadır.  

b) Spor Alt Yapısı Genel Müdürlüğü: Bu Genel Müdürlükte sporun genel hukuki rejimi, 
spor alt yapısı ve ekonomik yönetim ile genel sekreterlik birimleri bulunmaktadır. 

Doğrudan müsteşara bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Kalem Müdürlüğü; olimpiyat 
işleri, uluslararası müsabakalar ve teftiş işlerinden sorumludur. 

1.2.2.1.2. Özerk Bölge Yönetimine Bağlı Kurumlar 
Otonom bölgeler kendilerine aktarılmış yetkileri kullanmaktadır. Otonom bölgenin spor 

mevzuatı, merkezî yönetimin çıkardığı kanunlarla uyumlu olmak zorundadır. Ufak tefek 
farklılıklar olsa da mevzuatlar birbiriyle uyumludur.  

Otonom bölge birinci başkanı, müsteşar düzeyindedir. Müsteşar yardımcısı düzeyindeki 
başkan yardımcılarından biri, spordan sorumludur. Başkan yardımcısına bağlı Spor Genel 
Müdürlüğünde iki birim bulunmaktadır: 1. Spor Genel Yönetimi 2. Belediyeler Spor Enstitüsü.  

Spor Genel Yönetimi, bölge çapında kulüplerin koordinasyonu, statların güvenliği ve 
teftişi, çocukların spora katılımı ve teşviki gibi görevleri yerine getirmektedir. Son yıllarda yaşlı, 
genç, özürlü, engellilerin de yoğun olarak spor yapmaya başlamasıyla semt ve mahalle spor 
okulları önem kazanmıştır. Otonom bölgeler belediyeler aracılığı ile bu okulları 
desteklemektedirler. 

1.2.2.1.3. Belediyelere Bağlı Kurumlar  
Belediyeler, spor faaliyetlerini ve spor okullarını organize etmekte ve bulunduğu yöreye 

göre dağcılık, yürüyüş gibi doğa sporlarını teşvik etmektedir. Sağlık, eğitim, spor yerel 
komisyonları bir eğitim takvimi belirlemektedir. Okullarda profesyonel eğiticiler bulunmaktadır. 
Haftada 4-6 saat olan beden dersinde, beden eğitimi hocası spor disiplinini öğretmekle görevlidir. 
Bunun dışında, spor dalları da çocuklara öğretilmektedir.  

Belediyeler semt ve mahallelerde açmış oldukları spor okulları ile sporu teşvik etmekte, 
belediye spor okullarına devam eden sporcuların ücretlerinin belli bir oranı kendileri tarafından 
ödenmektedir. Belediyeler, okullar arası müsabakalar düzenlemekte; kazananlar bölge çapında 
yarışma hakkı elde etmektedir. Belediyeler yanında, özel spor okulları da kurulabilmekte ve bunlar 
yarışmalara katılabilmektedir. Özel spor okulları, yapılan müsabakalarda ilk üçe girerse prim 
yoluyla desteklenmektedir. 
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1.2.2.1.4. Özerk Federasyonlar 
İspanya’da her spor dalında bir federasyon bulunmaktadır. Spor dünyasıyla ilgili olanlar 

tarafından demokratik yolla genel kurul oluşturulmaktadır. Yılda bir kere toplanan Genel Kurul 
içinden bir alt komisyon seçilmektedir. Alt komisyon daha sık toplanmakta ve güncel olayları 
görüşmektedir. Genel Kurul, federasyon başkanını seçmektedir. Başkan, yönetim kurulu üyelerini 
kendisi seçmekte; diğer kurumlarla olan ilişkisini kendi tayin etmekte; idari ve mali işleri yakından 
takip etmektedir. Bu nedenle daha işlevsel olarak faaliyet göstermektedir. Spor federasyonları 
özerktirler ve özel hukuk hükümlerine tabidirler. Ancak, Yüksek Spor Konseyi tarafından 
denetlenmektedirler. Merkezi Hükûmet, otonom bölge ve belediye yönetimlerini de 
denetlemektedir; ayrıca, federasyonlar özel danışmanlık ve denetim şirketlerince de 
denetlenmektedir. 

1.2.2.2. İspanya’da Sporda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Olarak Alınan 
Tedbirler  

İspanya’da sporda şiddetin engellenmesinde genel olarak üç tedbir alınmaktadır. 

1) Kolluk Güçlerinin Tedbir Alması: Müsabakaların yapılacağı alanlarda tüm birimlerin 
koordinasyonuyla taraftarların güvenliği sağlanmaktadır. 

2) Şiddetle Mücadele Komisyonu Tarafından Verilen Ceza: Kamera aracılığı ile kontrol 
merkezinden tespit edilen olaylara anında müdahale edilmekte, hakemin de görüşü alınarak 
gerekirse maçın iptali veya ertelenmesi gibi karar anında verilebilmektedir. 

3) Fair-play halka ve taraftarlara anlatılmaktadır. 

2004-2008 yıllarında tüm parti gruplarının oy birliği ile iki temel kanun çıkarılmıştır. 
Birincisi sporda şiddet, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe karşı kanun, ikincisi ise 
dopingin önlenmesiyle ilgili kanundur. Temel prensip “şiddete ve dopinge sıfır tolerans” olarak 
ortaya konulmuştur. Bisiklet ve atletizmde dünya medyasında yer alan doping olayları, doping 
kanununun çıkarılmasında etken olmuştur. Doping, sporda haksız rekabete yol açtığından, 
dopingle mücadele edilmesi ve bunun 365 gün kontrol edilmesi gerekmektedir.  

Sporda şiddet ve doping olaylarını engellemek amacıyla, ceza kanununda yer alacak yeni 
düzenlemelerin 2011 yılında kanunlaştırılması düşünülmektedir. Bu düzenlemelerde cezaların 
idari değil, hapis cezasına kadar varan adli ceza olmasına özen gösterilmiştir.  

Mevzuatta sporda şiddetin önlenmesinde yetkilerin bir kısmı merkezî yönetime, bir 
kısmı ise otonom yönetimlere ait olup, bir kısım yetkiler de merkezî ve yerel yönetimlerle 
paylaşılmıştır. Kanun yapma yetkisi Merkezî Hükûmete aitken uygulama görevi otonom bölgelere 
aittir.  

Sağlık ve şiddet, kamu sağlığı ve güvenliği ile ilgili olduğundan hükûmet bu konularla 
yakından ilgilenmektedir. Sporda şiddet konusunda oluşturulan mevzuatın dayanağını, İngiltere’de 
ortaya çıkan şiddet olaylarından sonra 1985 yılında yürürlüğe giren AB direktifi teşkil etmektedir.  

Şiddete, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, hoşgörüsüzlüğe karşı 2007 yılında çıkarılan 
kanunla loto-toto gelirlerinden belli bir oranın güvenlik harcamaları için ayrılması zorunluluk 
hâline getirilmiş; sporla ilgili kurum ve kuruluşlara önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Bu 
bağlamda “Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet 
Komisyonu” oluşturulmuştur. Komisyon; şiddet, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe 
karşı sporda aktif politikaların uygulanmasından ve bu konuda bir organ oluşturulmasından 
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sorumludur. Komisyona, Yüksek Spor Konseyi üyelerinden veya İçişleri Bakanlığından bir görevli 
dönüşümlü olarak başkanlık etmektedir.  

Ayrıca, sporda şiddete karşı oluşturulan yerel bir kurul, maçlardan bir hafta önce 
toplanmaktadır. Kurulda, taraftar gruplarından temsilci bulunmamakla birlikte; sivil savunma, 
ulaştırma, belediye ve polis teşkilatından görevliler bulunmaktadır. Yabancılarla yapılan maçlarda 
elçiliklerden görevli davet edilmektedir. Bu Kurul, basında çıkan demeçleri, şehre gelen rakip 
taraftar sayısını vs. değerlendirerek maçın risk durumunu, dolayısıyla alınacak önlemleri 
belirlemektedir. 

Kulüpler, taraftarı ve sporcusuyla bir bütün olduğundan, saha güvenliği ile ilgili tüm 
önlemleri almaktan sorumlu tutulmuştur. Kulüplerin kanuni zorunluluklara uyması, taraftarların 
faaliyetlerini takip edip onları da kanuna aykırı davranışlardan alıkoyması gerekmektedir. 
Federasyonun; kulüplere, kulüp başkanlarına, sporculara ceza verme yetkisi bulunmaktadır.  

İspanya’da yeni bir ceza türü de kamuoyuna yapılan basın açıklamaları ile ilgili olarak 
getirilmiştir. Yaptığı açıklamalarla şiddeti teşvik edenlere düzeltme ve özür dileme cezası 
verilmekte; bu cezanın masraflarını ilgili, kendisi karşılamaktadır. Kanunla getirilen bir yenilik 
olarak vandalizm, ırkçılık gibi şiddet kavramı içine dâhil edilmiş; bunların sembollerinin stada 
sokulması yasaklanmıştır.  

1.2.2.3. İspanya’da Şiddetin Önlenmesine Yönelik Olarak Statlarda Alınan 
Tedbirler 

İspanya’da statların güvenliğini, özel güvenlik, özerk bölge güvenliği, yerel güvenlik ve 
polis birlikte sağlamakta olup stat içindeki güvenlikten esasen kulüpler sorumludur. Profesyonel 
spor müsabakalarında duruma göre, polis veya jandarma gerekli güvenlik önlemlerini almak 
zorundadır. Maçlarda emniyetten bir kişi, güvenlik amiri olarak görev yapmaktadır. Kulübün 
güvenlikten sorumlu müdürü, güvenlik amiriyle koordineli olarak çalışmaktadır. 

Kulüpler, şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak güvenlik yönergesi, stat içi kontrol tüzüğü 
çıkarmak ve ferdi risk planlaması yapmak zorundadır. Ayrıca, mevzuat gereği, statlarda rakip 
takım seyircilerinin fiziki olarak ev sahibi takım seyircilerinden ayrıştırılması gerekmektedir.  

Polisin güvenlikle ilgili iki sorumluluğu bulunmaktadır. Bunların ilki, maç 
organizasyonunun mevzuata uygun olarak yerine getirilip getirilmediği; ikincisi ise özel 
güvenlikle ilgili yetersizlik olup olmadığı hususunun kontrol edilmesi ve eksiklik görülürse bunun 
tamamlatılmasıdır. Stadın içinde ve dışında çıkacak olayların önlenmesine yönelik olarak çıkarılan 
tüzük, çıkacak eylemlerde emniyet güçlerine anında müdahale etme yetkisi vermektedir. Düzeni 
bozanları polis stattan dışarı çıkartabilmekte, gerekirse gözaltına alabilmektedir. Ayrıca kulüp 
kendi disiplin yönetmeliğini çalıştırarak duruma göre, şiddete karışan üyelerin stada girişini 
engellemekte, süreli veya süresiz olarak üyeliğini dondurmakta veya ilişiğini kesmektedir.  

Statlarda meydana gelen olaylar kamerayla anında tespit edilerek olay yerine en yakın 
güvenlik görevlisine bildirilmektedir. Statta, maç esnasında muhtemel bir gerginliği önlemek 
amacıyla rakip kulüp yöneticilerinin bir araya gelerek konuşabilecekleri özel bir oda 
bulunmaktadır. Yüksek riskli maçlardan önce güvenlik toplantısı yapılmakta, satılan biletlerin 
üzerine seyirci isimleri yazılarak bu isimler polislere verilmekte ve polisler tarafından kontrol 
edilmektedir.  

Geliş gidiş güzergâhları ve stadın çevresi İspanya’da “Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı 
Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Kanun” kapsamına dâhil edilmiştir. Geliş gidiş 
güzergâhlarında yaşanan şiddette, kanunla birlikte, önemli azalma meydana gelmiştir. Rakip 
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taraftarların geliş gidiş güzergâhları ayrı olarak belirlenmekte, sadece stada değil şehre geliş 
gidişleri de kontrol edilmekte, şehirde rahatça davranabilecekleri bir meydan tahsis edilmektedir. 
Konuk taraftarlar farklı kapılardan stada girip farklı yerlere oturmaktadırlar.  Maç bitişinde de ev 
sahibi taraftarlar stadı boşaltıp etraf sakinleşince, konuk taraftarlar stattan çıkarılmaktadır. 

İspanya’da VIP salonlarında ve localarda içki içilmesi hususunda ortak bir uygulama 
bulunmamaktadır. Bazı bölgelerde, statlarda bulunan VIP ve localarda içki içilirken; bazı 
bölgelerde, statlardaki VIP ve localarda içki içilmemektedir. 

Maç öncesinde ortam gerilmişse bölge yönetimi taraflarla görüşerek ortamı yumuşatmak 
amacıyla gerekirse basın toplantısı yapılmaktadır. Tüm uyarılara rağmen yapmış olduğu davranış 
ve demeçlerle ortamı germeye devam eden kulüp yöneticisi, Komisyon kararıyla görevden 
alınabilmektedir. Yerel hükûmetlerin, tüm spor dallarını kapsayan şiddete karşı komisyonları 
bulunmaktadır. Bu komisyonlar ayrıca gençleri, çocukları eğitmeye çalışmaktadır.  

1.2.2.4. İspanya’da Sporcu Yetiştirme Faaliyetleri 
Bu bölümde, Barselona Spor Kulübüne alt yapıdan sporcu yetiştiren La Masia Okulu 

incelenmiştir. Barselona spor kulübünün dünyanın çeşitli ülkelerinde spor okulları bulunmaktadır. 
Buralardaki başarılı çocuklar öğrenci olarak La Masia Okuluna gönderilmektedir. La Masia’da, 
yılda yaklaşık 95 sporcuya eğitim verilmektedir. Barselona takımının sporcuları ve yöneticilerinin 
çoğu bu okuldan yetiştirilmiştir. Buraya gelen öğrencilerin çevresi, ailesi, arkadaşları ile olan 
ilişkilerine ve eğitimine büyük önem verilmekte öğrencilere eğitim veren pedagog ve eğitmenler 
özenle seçilmektedir. Ne kadar kabiliyetli olursa olsun davranış kurallarına uymayan sporcunun 
okulda kalma şansı bulunmamaktadır. 

La Masia’da öğrencilerin sportif eğitimleri ile akademik eğitimleri dengeli bir şekilde 
sürdürülmektedir. Sporcuların eğitiminde en çok dört temel özelliğin geliştirilmesine çaba 
gösterilmekte; yetenek, kalite, futbolda karar verebilirlik, fiziksel eğitimlerin tamamlığı, 
sporcuların disiplin, ağırbaşlılık, tevazu ve takım arkadaşlığı gibi moral değerleriyle donanmalarını 
sağlamak La Masia’nın en önemli amacıdır.  

Eğitimcilerle 15 günde bir toplantı yapılmakta, öğrencilerle nasıl bir iletişim yolu 
oluşturulacağı kararlaştırılarak öğrencilere ortak bir mesaj verilmektedir. Çocuklara cinsellik, 
politika, medya konusunda eğitici bilgiler verilmekte, A takımına çıkmanın dışında da bir hayat 
olduğu öğretilmektedir. 

İspanya’da La Masia spor okulu modeli dışında, Villa Real ve Atletiko Bilbao’nun 
uyguladığı iki farklı spor okulu modeli daha bulunmaktadır. Bunlardan biri yüksek randımanlı 
sporcu yetiştirme okulu olup 18 yaş altı ve 18 yaş üstü sporculara yönelik olarak eğitim 
vermektedir. Diğeri ise Real Madrid modeli olup bu model içerik olarak Barselona-La Masia, 
modeline benzemekle birlikte, bu okulda yatılı öğrenci bulunmamaktadır  

1.2.2.5. İspanya’da Spor Kulüplerinin Yeniden Yapılandırılması 
İspanya’da, spor kulüplerin mali yapılarını düzeltmek amacıyla 1990 yılında Spor 

Kanunu çıkarılmıştır. Söz konusu Kanun’da üç tür kulüp tanımlanmıştır. 

1) Başlangıç seviyesindeki spor kulüpleri 

2) Spor Kulüpleri 

3) Sportif anonim şirket statüsündeki spor kulüpleri 
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Kanun çıkmadan önce kulüplerin önemli ölçüde borçları vardır. Kanun, borcu olan 
profesyonel spor kulüplerinin sportif anonim şirkete dönüşmesini zorunlu hâle getirmiş, borcu 
olmayan kulüplere ise sportif anonim şirkete dönüşme veya dernek olarak kalma konusunda tercih 
hakkı tanınmıştır. Kanun’la birlikte, borcu olmayan dört büyük spor kulübü; Atletico Bilbao, Real 
Madrid, Osasuna ve Barselona hariç tüm profesyonel spor kulüpleri anonim şirket hâline 
dönüşmüştür. 

Şirketleşen kulüpler sermayesini hisselere bölmekte ve üye olanlar hisselerden pay 
alabilmektedir. Yöneticiler de bir ticari şirkette nasıl sorumlu olunursa aynı şekilde sorumluluk 
taşımaktadırlar. 

Şirkete dönüşme sürecinde kulüplerin devlete olan sigorta primi ve vergi borçları 
affedilmiş, özel şirketlere olan borçları hisse senedi karşılığında kapatılmıştır.  

Kanun’da sportif AŞ’ler ile diğer AŞ’leri ayıracak farklı düzenlemelere yer verilmiştir. 
Sportif AŞ’lere belirli oranda öz sermaye bulundurma zorunluluğu, 6 ayda bir hissedarlarındaki 
değişimi ve 12 ayda bir ise bilançolarını “Yüksek Konseye” bildirme zorunluluğu getirilmiştir. 
Eğer borçları öz sermayelerinin iki katını aşarsa sermaye artırımına veya tasfiyeye gitmek zorunda 
bırakılmışlardır.  

Her ne kadar kanuni olarak belli şartların sağlanması zorunluluğu getirilmişse de mevcut 
durumda sportif AŞ’lerin yüksek düzeyde borçlara sahip olduğu ifade edilmiştir. Ancak şehir 
politikalarının bir gereği olarak gerekli denetimler yapılmamakta, bunlar tasfiyeye 
zorlanamamakta, borçluluklarına göz yumulmaktadır.  

1992 yılından itibaren spor kulüplerinin borçları üç defa yeniden yapılandırılmış, 
kamudan kaynak aktarılmış olmasına rağmen kulüplerin borç sorunu hâlen ortadan kalkmamıştır. 
Spor kulüpleri, bankalarla yapmış oldukları anlaşmalarla borçlarını sürekli erteletmektedirler. 

Şirketleşmenin en önemli avantajları; kulüplerin denetlenebilir hâle gelmesi, kendi 
gelirlerini artıracak imkâna kavuşmaları ve maddi açıdan bağımsız olmalarıdır. Kulüp statüsünde 
oldukları zaman sorumlu yönetici bulmak zorken, şirketleşmeyle profesyonel yöneticilik 
gelişmiştir.  

Şirketleşme sonucunda kulüplerin mali yapılarının düzelmemesi, İspanyada 
şirketleşmeyi tartışmaya açmıştır. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, örnek alınması gereken 
spor organizasyonunun, tüm kulüplerin gelir ve giderlerini kontrol altına alabilen Almanya’daki 
yapılanma olduğunu ifade etmiştir. 

Şirketleşme çabalarının başarılı olamaması sonucunda, şu anda “Profesyonel Spor 
Kanunu” çıkarılması düşünülmekte ve bu Kanunla kulüplerin astronomik fiyatlarla futbolcu ve 
teknik adam transferi yapmaları engellenmek istenmektedir. 

1.2.2.6. İspanya’ya Yapılan Çalışma Ziyaretinin Sonuçları 
 Spor kulüplerinin idari ve mali sorunları ile sporda şiddet olaylarının önlenmesi 
konularında İspanya’da uygulanan modellerin ülkemiz açısından faydalanılabilir yönleri 
bulunmakla birlikte, ders alınması gereken yönler de vardır. Bu hususlar aşağıda özetlenmiştir: 

• Ülkemizde spor kulüpleri, sporcu ve teknik adam yetiştirmek amacıyla alt yapı tesislerine 
yeterince önem vermemektedirler. İspanya’da uygulanan alt yapıdan sporcu yetiştirme 
sistemi, ülkemiz açısından da güzel bir örnek teşkil edebilecek durumdadır. Bu bağlamda 
kulüplerimizin kendi alt yapılarını oluşturmak için gerekli yatırımları yapmaları sağlanmalı, 
yerel yönetimlerin spor okulları açmalarının kanunen zorunlu hâle getirilmesi düşünülmelidir. 
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• Statların gelir getirici potansiyeli harekete geçirilerek; lokanta, kafe, kafeterya, loca ve VIP 
salonları eski statlarda tadilat yoluyla, yeni yapılacak statlarda proje yoluyla inşa edilerek 
sürekli olarak kulüplerin kullanımına sunulmalıdır. 

• Kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasının bir çare olmadığı İspanya örneğinde de 
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, kulüplerin borçlarının affedilmesi veya yeniden 
yapılandırılması yerine, gelir ve giderlerini disiplin altına alacak yöntemler geliştirilmelidir. 

• Şirketleşmenin, kulüplerin yönetimine önemli bir katkı sağlayıp sağlamadığı; hâlâ bunun 
doğru olup olmadığı İspanya’da tartışılırken; kulüplerin şirketleşmesi zorunlu hâle 
getirilmemeli, yönetim yapısı sağlam kriterlerle düzenlenmelidir. 

• Spor faaliyetlerinde şiddetin önlenmesine eğitimden başlanmalıdır. Spor alanlarının düzeni, 
güvenlik için alınan önlemler, sporcu ve yöneticilerin tutumu, şiddetin önlenmesine yönelik 
kanunun uygulanabilir olması, uygulamanın titizlikle yerine getirilmesi, şiddetin 
engellenmesinde en önemli faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde şiddet olaylarının 
engellenmesine ilköğretim sıralarındaki eğitimle başlanmalı, çıkarılacak kanunların 
uygulanabilir olmasına dikkat edilmeli, uygulamadan kaçınılması durumunda bunun kim 
tarafından nasıl denetleneceği belirtilmeli, spor alanlarında taraftarların huzurlu bir şekilde 
müsabakaları izleyecekleri ortamlar oluşturulmalıdır. 
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EK: 2. KOMİSYONUNUN İSTANBUL’DA KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI VE 
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ARACILIĞIYLA YAPTIĞI ANKET VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
TBMM Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tarafından, Kulüpler 
Birliği üyesi kulüp yetkililerine ve Federasyon yöneticilerine yönelik olarak hazırlanan bu anket, 
kulüp sorunlarını ve sahalardaki şiddete yönelik önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
Ankete adınızı ya da kulübünüzün adını yazmanız gerekmemektedir. İkiden fazla şıkkı olan 
sorularda birden fazla şık işaretleyebilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz (LÜTFEN 
ÖNERİLERİNİZİ BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ). 
Lütfen katıldığınız birimi işaretleyiniz? 
Süper Lig       Birinci Lig    İkinci Lig      Üçüncü Lig               Federasyon 
SORU 1 -Spor Kulüplerinin, Dernekler Yasasına göre faaliyet göstermesini uygun buluyor 
musunuz? 
 EVET                HAYIR    Lütfen nedenlerini yazınız..………………......................................... 
SORU 2 -  Kulüp yöneticileri kulübün vergi ve SGK borçlarından sorumlu olmalı mıdır? 
 EVET               HAYIR   Lütfen nedenlerini yazınız..………………….......................     
SORU 3 - Antrenörler bir yıl içinde iki sözleşme yapabilmektedir. Sizce kulüplerin de 
yapacakları antrenör sözleşmesine yıllık bir sayı sınırlaması getirilmeli midir? 
 EVET               HAYIR 
SORU 4 - Spor tesislerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi şiddetin azalmasında etkili olur 
mu? 
 EVET              HAYIR Lütfen nedenlerini yazınız ………………............................................ 
SORU 5-  Spor kulüpleri tesislerinin sayı ve kalitesi nasıl artırılabilir? 
 Tahsis yoluyla  Kulüp kendisi yapmalı    Sponsorluk yoluyla 
Başka öneriniz varsa lütfen yazınız ………………………………………………......................... 
SORU 6 -  Kulüp borçlanmalarında bir sınır olmalı mıdır? 
 Yöneticilerin görev süresiyle sınırlı olmalı    Gelirine oranla sınırlı olmalı 
 Herhangi bir sınırlama olmamalı                     
Başka öneriniz varsa lütfen yazınız..……..………………………………………...…………........... 
SORU 7 -  Kulüplerin borçlarının artmasının nedenleri sizce neler olabilir? 
 Gelir gider dengesinin iyi yönetilememesi          Futbolcu maliyetlerinin artması 
 Kulüp giderlerinin artmış olması            Vergi-Sigorta Primlerinin yüksek olması 
Başka öneriniz varsa lütfen yazınız. ………………………………………........................................ 
SORU 8 -  Sporcu/Teknik Adam transferlerinde kulüplerin gelirleri açısından üst sınırlama 
olmalı mıdır? 
EVET    HAYIR  
Lütfen nedenlerini yazınız ……………………………………………………………………........... 
SORU 9 -  Kulüp harcamalarının dağılımı sizce  ne olmalıdır? (Toplamı 100 olacak şekilde) 
Profesyonel: %.........     Amatör: %………. Alt Yapı: %……..   Diğer giderler: % ……… 
SORU 10 –Sizce, devam eden şiddet olaylarında sorun nereden kaynaklanmaktadır? 
 Yasa yetersiz   Cezalar yetersiz  Uygulamada sorunlar var 
Başka öneriniz varsa lütfen yazınız .…………...…………………………………………...……...... 
SORU 11 -  Sizce cezai yaptırımların artırılması spordaki şiddet ve düzensizliği azaltır mı? 
EVET     HAYIR    Lütfen nedenlerini yazınız ……......…………………......  
SORU 12 - Kitle iletişim araçlarının şiddeti körüklediği fikrine katılıyor musunuz? 
 EVET     HAYIR  
Lütfen görüşlerini yazınız ……………………………………………….………………………...... 
 



- 178 - 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 733) 
 

SORU 13 -  Sahalara asılan pankartlar sizce sporda şiddete neden oluyor mu?  
  EVET    HAYIR                 
Başka düşünceniz varsa lütfen yazınız .……………...…….…………….………………….....…..... 
SORU 14 -  Şiddete karışanların daha sonraki müsabakalarda gözetim altında tutulması 
şiddetin önlenmesinde fayda sağlar mı? 
 EVET    HAYIR Lütfen görüşlerinizi yazınız ……………………. 
SORU 15 – Kulüp yöneticilerinin müsabaka öncesi ve sonrasında verdikleri demeçlerin 
şiddete azaltıcı veya artırıcı etkisi oluyor mu?  
 EVET              HAYIR                 
Lütfen görüşlerinizi yazınız.……………………………….....………………..…………………...... 
SORU 16 -  Özel güvenlik giderleri kimler tarafından karşılanmalıdır? 
 KULÜPLER   FEDERASYON  Diğer …………………………… 
Lütfen görüşlerinizi yazınız .............................................................................................................. 
SORU 17 -  Spor İhtisas Mahkemeleri kurulmalı mıdır? 
EVET     HAYIR             
Lütfen görüşlerinizi yazınız.………………..…………………………………………………….... 
SORU 18 - İl/İlçe Spor Güvenlik Kurulunda hukukçunun bulunması sizce faydalı olur mu? 
 EVET     HAYIR  
Lütfen görüşlerinizi yazınız ………….………………………………………………………............ 
SORU 19 –Kulüplerde, kulüp-taraftar ilişkileriyle ilgilenen kişi, sizce kim olmalıdır? 
 Taraftarı tanıyan yönetici    Profesyonel bir taraftar iletişim sorumlusu 
 Herhangi bir yönetici                            Taraftarlar arasından önde gelen bir kişi 
 Diğer………………. 
SORU 20 -  TFF’de ve diğer federasyonlarda, taraftarlarla ilgili bir organizasyona ya da 
yapılanmaya gereksinim var mıdır? 
 EVET     HAYIR    
Lütfen nedenlerini yazınız ………………………………………………………………………....... 
SORU 21 -  Kulüpler, taraftar organizasyonu (bilet temini, deplasmana giderken araç temini 
vb.) yapmalı mıdır? 
 EVET     HAYIR      
Lütfen görüşlerini yazınız ………………………………………………………………………....... 
SORU 22 - Taraftar İnternet site ve platformlarının spordaki şiddete etkisi olduğunu 
düşünüyor musunuz? 
 EVET     HAYIR 
Lütfen nedenlerini yazınız ……………………………………………………………….....……...... 
SORU 23- Yerel yönetimler ile spor kulüplerinin ilişkileri konusunda aşağıdakilerden 
hangisine/hangilerine katılırsınız? 
  Yerel yönetimler profesyonel spor branşlarıyla kesinlikle ilgilenmemelidir. 
  Yerel yönetimler amatör spor kulüplerine nakdi yardımda da bulunabilmelidirler. 
  Yerel yönetimler spor kulüplerine yeterince destek olmaktadırlar. 
  Yerel yönetimler spor kulüplerine destek verme konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. 
Başka düşünceniz varsa lütfen yazınız………………………………………………………… 
SORU 24 -  Sporda şiddetin nedenlerini aşağıdaki maddeleri dikkate alarak önem sırasına 
göre 1 den 8’e kadar sıralayınız. 
 Kamu yöneticileri     Hakemler  Kulüp yöneticileri 
 Taraftar dernekleri    Seyirciler    Medya 
 Teknik adam ve sporcular   Amigolar     
Diğer…………………………………….…………………………………………………...……….
.……………………………………………….…………………………………………………...….
..…….………………
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SPOR KULÜPLERİNİN SORUNLARI İLE SPORDA ŞİDDET SORUNUNUN 
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ 
AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

“Türk Futbolunun Sorunları ve Geleceği” Toplantısı Anket Sonuçları 

I. SPOR KULÜPLERİNİN SORUNLARI İLE İLGİLİ BÖLÜM 

1. “SPOR KULÜPLERİNİN, DERNEKLER YASASI’NA GÖRE FAALİYET 
GÖSTERMESİNİ UYGUN BULUYOR MUSUNUZ?” sorusuna TFF ve kulüp yetkilerinin (73 
kişi) verdikleri cevaplara bakıldığında, TFF yetkileri (11 kişi) “Hayır uygun değildir.” cevabı 
verirlerken, Süper Lig (13 kişi) ve 1. Lig (9 kişi) takımlarının yetkilileri “Evet uygundur.” cevabı 
vermişler; 2. Lig (12 kişi) ve 3. Lig (28 kişi) takımlarının yetkilileri ise “Hayır uygun değildir.” 
cevabı vermişlerdir. Genel olarak verilen cevaplarda Dernekler Yasası’na göre spor kulüplerinin 
faaliyet göstermesi uygun görülmemekle birlikte (% 61,6), şu andaki durumda önlem alınmasıyla 
Dernekler Yasası’nın da uygun hâle gelebileceği ve kulüpleşmenin anlaşılmasının da önemli 
olduğu üzerinde durmuşlardır. 

2. “KULÜP YÖNETİCİLERİ KULÜBÜN VERGİ VE SGK BORÇLARINDAN 
SORUMLU OLMALI MI?” sorusuna, genel olarak hem TFF hem de dört ligde (Süper, 1., 2. ve 
3. Lig) yer alan takımların yetkilileri daha çok evet cevabı vermişlerdir (% 52,1). Kulüp 
yönetimlerinin, yaptıkları borcun sorumluluğunu taşımaları gerektiği hususunda hemfikir 
olunduğu anlaşılmaktadır. 

3. “ANTRENÖRLER BİR YIL İÇİNDE İKİ SÖZLEŞME YAPABİLMEKTEDİR. 
SİZCE KULÜPLERİN YAPACAKLARI ANTRENÖR SÖZLEŞMESİNE YILLIK BİR 
SAYI SINIRLAMASI GETİRİLMELİ MİDİR?” sorusuna, hem TFF hem de dört ligde yer 
alan takımların yetkilileri “Evet bir sınırlama olmalı.” cevabı vermişlerdir (% 64,4). Antrenör 
sözleşmelerinde de bir sınır olması, kulüplerin istikrarı açısından önemli gibi görünmektedir. 

4. “SPOR TESİSLERİNİN FİZİKİ KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 
ŞİDDETİN AZALMASINDA ETKİLİ OLUR MU?” sorusuna, hem TFF hem de dört ligde yer 
alan takımların yetkilileri genel olarak evet cevabı vermişlerdir (% 95,9). Hatta ilginç cevaplara 
bakıldığında “5 Yıldızlı otele giderken nasıl dikkatli davranılırsa stada giderken de dikkatli 
davranılır.” ve “Daha iyi zaman geçirilebilir.” gibi cevaplar olduğu görülmektedir. Spor 
tesislerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi, taraftar ve seyirci açısından refah ve hoşnutluk 
getireceği için, sonuçta saldırganlığın azalması açısından önemli gibi görünmektedir. 

5. “SPOR TESİSLERİNİN SAYISI VE KALİTESİ NASIL ARTIRILABİLİR?” 
sorusuna, TFF, Süper Lig ve 2.-3. Lig takımlarının yetkilileri, tahsis yolu ile tesis sağlanmasının 
beklendiğini ifade etmişlerdir. 1. Lig takımlarının yetkilileri ise hem tahsis hem de sponsorluk 
yoluyla tesis sağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Verilen cevaplardan, gelir sağlamak için 
olan önerilerin  “Belediye bütçelerinde belli bir oranda spora ödenek konması.” ve “Şans 
oyunlarından oluşturulacak özel bir fon, tesislerin yenilenmesinde kullanılabilir.” şeklinde olduğu 
görülmektedir. 

6. “KULÜP BORÇLANMALARINDA BİR SINIR OLMALI MIDIR?” sorusuna, 
hem TFF hem de dört ligde yer alan takımların yetkileri, genel olarak “gelirle orantılı bir sınır” 
konmasını benimsemiş görünmektedirler (% 63,3). Soru için yapılan ilginç açıklamalardan bir 
kısmı “Her yönetim kendi süresince ve geliri oranında borçlanmalı.”, “TFF ile yapılan çalışmalar 
sonunda maddi denetim getirilmeli.” şeklinde görülmektedir. 

7. “KULÜPLERİNİN BORÇLARININ ARTMASININ NEDENLERİ SİZCE 
NELER?”  sorusuna, TFF, Süper Lig ve 2.-3. Lig takımlarının yetkilileri genel olarak  “Gelir 
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gider dengesinin iyi yönetilmemesi.” cevabını vermişlerdir (% 37). 1. Lig’in görüşleri ise dağınık 
olarak ortaya çıkmıştır. Açıklama olarak verilen cevaplarda ise “3. Lig’de 24 yaş sınırının 
getirilmesi futbolcu fiyatlarını arttırdı.”, “Kulüplerin mali ve idari denetim boşluklarının olması.” 
ve “Vergi ve sigorta primleri düşürülmeli, hatta kaldırılmalı.” gibi cümleler yer almıştır. 

8. “SPORCU/TEKNİK ADAM TRANSFERLERİNDE KULÜPLERİN GELİRİ 
AÇISINDAN ÜST SINIRLAMA OLMALI MI?” sorusuna, dört ligin yetkilileri genel olarak 
evet cevabı vermişlerdir (% 61,4). TFF yetkilileri ise ortak görüşten uzak görünmüşlerdir. Cevap 
olarak verilen ilginç açıklamalar “Borçlu kulüplere transfer yasası cezası uygulanmalı.” ve 
“Kulüpler kısa vadeli hedefler için borca girmemeli.” şeklindedir. 

9. “KULÜP HARCAMALARININ DAĞILIMI SİZCE NE OLMALIDIR?” 
sorusuna, TFF ve dört lig yetkilileri benzer şekilde cevap vererek, harcama dağılımında 
profesyonellere % 55, alt yapıya % 30 ve en az da amatörlere % 15 gibi bir ağırlıkla dağılım 
olması gerektiği üzerinde durmuşlardır. 

23. “YEREL YÖNETİMLER İLE SPOR KULÜPLERİNİN İLİŞKİLERİ 
KONUSUNDA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNE/HANGİLERİNE KATILIRSINIZ?” 
sorusunun cevabında, TFF yetkilileri ve dört ligin yetkilileri genel olarak, yerel yönetimlerin 
kulüplere destek olmadıklarını belirtmektedir. Kulüp yöneticileri, yerel yönetimlerin destek 
vermemesini anlayamadıklarını belirtmişlerdir. Sorulan sorudaki “Yerel yönetimler, profesyonel 
spor branşlarıyla kesinlikle ilgilenmemelidir.” maddesine katılmadıklarını % 64,4 oranında, 
“Yerel yönetimler amatör spor kulüplerine nakdî yardımda da bulunabilmelidir.” maddesine 
katılmadıklarını % 54,8 oranında, “Yerel yönetimler spor kulüplerine yeterince destek 
olmaktadırlar.” maddesine katılmadıklarını % 86,3 oranında, “Yerel yönetimler spor 
kulüplerine destek verme konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.” maddesine ise katılmadıklarını 
% 53,4 oranında belirtmişlerdir. Sonuçlar, kulüplerin yerel yönetimlerden yardım beklediklerini ve 
yeterince yardım alamadıklarını göstermektedir.  

Not: Anketin 23’üncü sorusu bu bölümle ilgili olduğu için buraya alınmıştır. 

II. SPORDA ŞİDDET SORUNU İLE İLGİLİ BÖLÜM 

10. “SİZCE DEVAM EDEN ŞİDDET OLAYLARINDA SORUN NEREDEN 
KAYNAKLANMAKTADIR?” sorusuna verilen cevaplar, Süper Lig ve 2.-3. Lig takımlarının 
yetkilileri genel olarak “yasa yetersiz.” üzerinde dururlarken (% 30,1), “ceza yetersiz, uygulamada 
sorunlar var, yasa yetersiz ve ceza yetersiz, Her ikisi de yetersiz.” şeklinde gelen cevap ise ikinci 
sıradadır (% 23,3). TFF yetkilileri ile 1. Lig takımlarının yetkilileri dağınık cevaplar vermiştir. Bu 
durumda hem yasada hem de uygulamada düzenleme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. İlginç 
cevaplar olarak “Bu konuda kamuoyu oluşturulmalı, basın ve TV şiddeti eleştirmelidir.”, “Kulüp 
yönetimine ve basına çok iş düşüyor, şiddet sorunu sadece ceza ile çözülmez.” şeklinde ifadeler 
yer almıştır. 

11. “SİZCE CEZAİ YAPTIRIMLARIN ARTIRILMASI SPORDAKİ ŞİDDET VE 
DÜZENSİZLİĞİ AZALTIR MI?” sorusuna, TFF yetkilileri ve dört ligin yetkilileri genel olarak 
evet cevabı vermiştir (% 75,3). Açıklama olarak da  “Caydırıcı cezanın çok hızlı uygulanması ile 
sorun çözülür.” ve “Ceza yerine toplantılar yapılması taraftarların eğitiminde daha etkili olacaktır.” 
konuları üzerinde durulmuştur. Cevaplar, cezai yaptırımların artırılmasının önemli olduğunu 
göstermektedir. 

12. “KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ŞİDDETİ KÖRÜKLEDİĞİ FİKRİNE 
KATILIYOR MUSUNUZ?” sorusuna, TFF yetkilileri ve dört ligin yetkilileri, genel olarak evet 
cevabı vermiştir (% 67,1). “Abartılı kışkırtıcı sunumlar” ve “amigo ve külhani yorumlar” 
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yapılması gibi açıklamalar getirilmiştir. Elde edilen cevaplar medyanın, şiddetin körüklenmesinde 
önemli olduğunu göstermektedir. 

13. “SAHALARDA ASILAN PANKARTLAR SİZCE SPORDA ŞİDDETE NEDEN 
OLUYOR MU?” sorusuna, TFF yetkilileri ile Süper ve 1. Lig takımlarının yetkilileri, genel 
olarak evet cevabı vermiştir (% 54,8). 2. ve 3. Lig takımlarının yetkilileri ise bu soruya kendi 
içlerinde daha çok hayır cevabı vermişlerdir (% 50,1). İstenen açıklamalarda ise  “Korsan 
pankartlar şiddeti artırabilir.” ve “İçeriği, kitleyi tahrik etmeyecek pankart asılabilir.” üzerinde 
durulmuştur. 

14. “ŞİDDETE KARIŞANLARIN DAHA SONRAKİ MÜSABAKALARDA 
GÖZETİM ALTINDA TUTULMASI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE FAYDA SAĞLAR 
MI?” sorusuna, TFF yetkilileri ve dört ligin yetkilileri, genel olarak evet cevabı vermiştir (% 89). 
Yapılan açıklamalarda ise “Bir sonraki aynı olması sebebiyle karışamaz.” ve “Hızlı cezalandırma 
olmalı.” üzerinde durulmuştur. 

15. “KULÜP YÖNETİCİLERİNİN MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASINDA 
VERDİKLERİ DEMEÇLERİN ŞİDDETİ AZALTICI VEYA ARTIRICI ETKİSİ OLUYOR 
MU?” sorusuna, TFF yetkilileri ve dört ligin yetkilileri, genel olarak evet cevabı vermiştir (% 
83,6). Yapılan açıklamalarda ise “Başkan ve yöneticiler olumsuz demeç vermemeli.” ve 
“Demeçler medyada büyük yer buluyor ve taraftarlarca takip ediliyor.” üzerinde durulmuştur. 

16. “ÖZEL GÜVENLİK GİDERLERİ KİMLER TARAFINDAN 
KARŞILANMALIDIR?” sorusuna, TFF yetkilileri ve dört ligin yetkilileri ağırlıklı olarak 
“Federasyon” cevabını vermiştir (% 53,4) ve “kulüpler” cevabı ise ikinci sırada yer almıştır (% 
17,8). Yapılan açıklamalarda ise “Darboğazda olan kulüp altından kalkamaz.” ve “Federasyon 
gönderirse daha ciddi olacaktır.” üzerinde durulmuştur. 

17. “SPOR İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULMALI MI?” sorusuna, TFF 
yetkilileri ve dört ligin yetkilileri, genel olarak evet cevabı vermiştir (% 86,3). Açıklama olarak 
“Endüstri hâline gelmiş bir organizasyona ihtiyaç var.” ve “Her konuda özerk olması istenen 
sporun, yargısı da ayrılmalı ve özerk olmalı.” üzerinde durmuşlardır. 

18. “İL/İLÇE SPOR GÜVENLİK KURULUNDA HUKUKÇUNUN BULUNMASI 
SİZCE FAYDALI OLUR MU?” sorusuna, TFF yetkilileri ve dört ligin yetkilileri genel olarak 
evet cevabı vermiştir (% 87,7). Açıklama olarak “Amatör kulüpleri temsilen federasyonda amatör 
kulüplerin temsilcileri olmalıdır.” ve “Doğru, çünkü daha sonra olacaklar hakkında görüş 
bildirirler.” üzerinde durulmuştur. 

19. “KULÜPLERDE, KULÜP-TARAFTAR İLİŞKİLERİYLE İLGİLENEN KİŞİ, 
SİZCE KİM OLMALIDIR?” sorusuna TFF yetkilileri ve dört ligin yetkilileri, genel olarak 
“Profesyonel bir taraftar iletişim sorumlusu olmalı.” cevabını vermiştir (% 56,3). 2.-3. Lig 
takımlarının yetkilileri ise ikinci seçenek olarak “Taraftarı tanıyan yönetici.” cevabını vermiştir (% 
22,6). Elde edilen cevaplar, taraftarla ilgilenen bir yönetim kurulu üyesinin varlığının gerekli 
olduğunu göstermektedir. 

20. “TFF’DE VE DİĞER FEDERASYONLARDA, TARAFTARLARLA İLGİLİ 
BİR OGRANİZASYONA YA DA YAPILANMAYA GEREKSİNİM VAR MIDIR?” 
sorusuna TFF yetkilileri ve dört ligin yetkilileri, genel olarak evet cevabı vermiştir (% 56,2). 2. ve 
3. Lig takımlarının yetkililerinin bir kısmı ise bu soruya hayır cevabı vermişlerdir (% 34,2).  
Açıklama olarak “Federasyonların liderliğinde kulüpler ve iller bazında organizasyonlar yapmak.” 
ve “UEFA kriteri ve gerekli kulüplerde oluşturulacak taraftar organizasyonları, hem 
sorumlulukların gelişimi hem de denetimi için gerekir.” ifadeleri üzerinde durulmuştur. 
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21. “KULÜPLER, TARAFTAR ORGANİZASYONU (BİLET TEMİNİ, 
DEPLASMANA GİDERKEN ARAÇ TEMİNİ VB.) YAPMALI MIDIR?” sorusuna TFF 
yetkilileri ve dört ligin yetkilileri genel olarak hayır cevabı vermiştir (% 80,8). Bu sonuç, kulüp 
yöneticilerinin ve TFF’nin, kulüplerin bu tür organizasyonların dışında kalmaları gerektiğinde 
hemfikir olduklarını göstermektedir. “Avrupa’daki gibi olmalı.” ve “İşi gücü olmayanlar, yeterince 
geliri olmayanlar sporun parçası olmamalılar.” açıklaması yapılmıştır. 

22. “TARAFTAR İNTERNET SİTE VE PLATFORMLARININ SPORDAKİ 
ŞİDDETE ETKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?” sorusuna TFF yetkilileri ve 
dört ligin yetkilileri, genel olarak evet cevabı vermiştir (% 71,2). 2. ve 3. Lig takımlarının 
yetkilileri ise kendi içlerinde verdikleri cevapta % 36,3 oranında hayır demişlerdir. Diğer 
liglerdeki takımların yetkilileri ile TFF yetkililerinin hayır oranı çok düşüktür.  “İnternet’teki 
tartışmalar, statlara taşınmaktadır. Oysaki İnternet eğitim amaçlı kullanılmalıdır.” ve “Ancak 
İnternet siteleri de devam etmelidir.” şeklinde açıklamalar yapılmıştır. 

24. “SPORDA ŞİDDETİN NEDENLERİNİ, AŞAĞIDAKİ MADDELERİ 
DİKKATE ALARAK ÖNEM SIRASINA GÖRE 1’DEN 8’E KADAR SIRALAYINIZ.” 
şeklindeki soruya verilen cevaplarda, TFF ve Süper Lig takımlarının yöneticileri sporda şiddetin 
nedenleri olarak ilk sırada amigoları görürken; TFF yetkilileri ikinci sırada medyayı, Süper Lig 
takımlarının yetkilileri ise ikinci sırada taraftar derneklerini gördüğünü belirtmiştir. Hem TFF 
yetkilileri hem de Süper Lig takımlarının yetkilileri üçüncü sırada seyirciyi neden olarak 
sıralamışlardır. Kamu yöneticileri ise her iki grupta da son sırada yer almıştır. TFF yetkilileri, 
kulüp yöneticilerini dördüncü sırada gösterirken, Süper Lig takımlarının yetkilileri bu maddeyi 
altıncı sırada işaretlemişlerdir. 1., 2. ve 3. Lig takımların yetkilileri ise birinci sırada taraftar 
derneklerini, ikinci sırada amigoları, üçüncü sırada seyirciyi neden olarak öne çıkartmıştır. Medya 
maddesi ise 1. Lig takımlarının yetkililerinde dördüncü sırada, 2. ve 3. Lig takımlarının 
yetkililerinde ise beşinci sırada yer almıştır. Kamu yöneticileri, her iki lig yetkililerince son sırada 
gösterilmiştir. Aynı şekilde yedinci sırada ise teknik adamlar yer almaktadır. 
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EK: 3. MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU TUTANAK ÖZETLERİ 
Meclis Araştırması Komisyonu, tablo 3’te adı ve soyadı, unvanı, kurumu/kuruluşu ve 

uzmanlık alanı belirtilen kişileri davet ederek bu kişilerin görüşlerine başvurmuş ve toplam 34 
toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda, tam tutanak tutulmuştur. Yurt içi ve yurt dışı toplantılarında 
toplam 1420 sayfa tutanak tutulmuştur. Ankara’daki toplantı tutanaklarında öne çıkan önemli 
hususlar özetlenerek tarih sırasına göre aşağıda sunulmuştur. İstanbul ve yurt dışındaki çalışmalar 
ek 1’de özetlendiği için, tekrardan kaçınmak amacıyla bu kısma alınmamıştır. Bununla birlikte, 
yurt içi ve yurt dışı tüm tutanak metinlerine Komisyon arşivinden ulaşılması mümkündür. 

24 Kasım 2010 Tarihli 1’inci Toplantı 

Komisyon Üyesi Milletvekilleri tarafından, Komisyon Başkanlık Divanı için; Başkan, 
Başkanvekili ve Sözcü seçimi yapılmıştır. 

1 Aralık 2010 Tarihli 2’nci Toplantı 

Komisyon Üyesi Milletvekilleri tarafından, Komisyon Başkanlık Divanı için Kâtip 
Üye seçimi ile Komisyon çalışmalarında izlenecek yöntem belirlenmiş ve rapor yazımında 
görevlendirilecek uzmanlar ile brifing alınacak kişi ve kurumların tespiti yapılmıştır. 

7 Aralık 2010 Tarihli 3’üncü Toplantı 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut ÖZGENER, Futbol Federasyonu 
olarak şiddetin üstesinden tek başlarına gelmenin mümkün olmadığını; esas eylemi gerçekleştiren 
ve gerçekleştirdikleri eylem neticesinde de kulüplerinin ceza almasına neden olan kişilerin hiçbir 
ceza görmediğini; mevcut yasanın bu açıdan yani faillerin cezalandırılması konusunda çok önemli 
eksikleri olduğuna inandığını ve bu yönde bir taslak hazırladıklarını; Türkiye'de bugün herkesin 
gözlemlediği gibi futboldaki seyirci azlığının en önemli ve baş unsurunun da tribünlerdeki şiddet 
olduğunu; stadyum dışında yapılsa ceza alınacak suçların stadyumda cezasız kalır hâle geldiğini 
ifade etmiştir.  

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan HELVACI, 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı hazırlanırken, özellikle FIFA 
talimatları ve konuya ilişkin uluslararası anlaşmaların takip edildiğini; İngiltere, Almanya ve 
İsviçre yasalarından mukayeseli olarak yararlanıldığını; il spor güvenlik kurullarının tam 
manasıyla hizmet verebilmesi için bunların içerisinde en az bir hukukçunun bulunması gerektiğini; 
biletlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının mutlaka bulunması ve biletlerde eğer 
gelecekte mümkün olursa çipli sisteme geçilmesi gerektiğini; güvenlik kameralarının ve anons 
sistemlerinin yönetildiği güvenlik ve kontrol odalarının yasa içerisinde mutlaka yer alması 
gerektiğini ifade ederek TFF’nin kendi içindeki yargı sistemi hakkında bilgi vermiştir.  

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay DEMİREL, Dernekler Kanunu’na 
göre yönetilen spor kulüplerinin kulüpler kanunu şeklinde bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini; 
spor kulüplerimizden, basketboldan bahsetmek gerekirse, sıkıntıların ağırlıklı olarak futbol kulübü 
gibi faaliyet göstermelerinden kaynaklandığını; kulüplerin önemli sıkıntılarından ya da 
sorunlarından birinin, gelirlere oranla çok daha fazla harcama yapılması ve kulüplerin bir borç 
yapısı içerisinde yönetilmesi olduğunu; şiddet konusunda bir kanun hazırlanmasına rağmen 
uygulamasında çok istekli davranılmadığı için hâlâ bu olayların devam ettiğinin görüldüğünü ifade 
etmiştir.  
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8 Aralık 2010 Tarihli 4’üncü Toplantı 

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus AKGÜL, sporda şiddetin önlenmesiyle alakalı 
olarak bundan dört sene önce bir yasa çıkarıldığını; kulüplerimizin durumlarının düzeltilmesiyle 
alakalı olarak da yine bir yasa tasarısı taslağının hazır olduğunu; artık Türkiye’de kulüpler 
yasasının çıkması gerektiğini; bir yönetimin kulüp başkanlığına gelip, kulübü istediği kadar 
borçlandırarak hiçbir sorumluluğu olmadan bir sonraki yönetime istediği gibi kulübü bıraktığını; 
2008 yılında, vergi borçlarıyla alakalı bir kanun çıkarıldığı ve kulüplerin borçlarının affedildiğini 
ancak bugün kulüplerimizin yine aynı şekilde geçen iki sene zarfında borç yükü altına girdiklerini; 
şiddetle ilgili olarak İngiltere örneğinde, bir defa yasanın çıkarılıp sonra gelişen durumlara göre 
tekrar değiştirildiğini; kulüplerin mali denetimleriyle alakalı konunun tamamen Dernekler 
Masasına tabi olduğunu; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bu konuda hiçbir yetkisi ve 
etkisinin olmadığını; federasyonlara desteklerinin devam ettiğini; 5149 sayılı Yasa’nın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bu Yasa’ya göre cezalandırılan kişilere verilen para cezalarının tahsili 
hususunda kurumlar arası uyuşmazlık çıkması nedeniyle Yasa’nın uygulamasında olumlu sonuçlar 
alınamadığını; protokol tribününe girecek kişilerin net olarak belirlenmesi gerektiği ya da 
kulüplerin inisiyatifinden alınması gerektiğini; amatör spor kulüplerinin saha sorunlarının mümkün 
olduğu kadar çözülmeye çalışıldığı hususlarını ifade etmiştir. 

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus UÇAR, 2004 yılından bu yana 898 milyon 
lira, eski ifadeyle 1 katrilyon liraya yakın isim hakkı bedelinin profesyonel spor kulüplerimize 
Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ile Spor Toto 2. ve Spor Toto 3. Liglerindeki 
takımlarımıza kaynak olarak aktarıldığını; sporda şiddet konusunda “İddaa” paylarının, güvenlik 
sisteminin geliştirilmesi, tribünlerin bu güvenlikle kontrol edilebilirliklerinin artırılması yönünde 
harcanması gibi bir mecburiyet getirilmesi gerektiğini; spor kulüpleri ciddi manada denetlenirse, 
hiçbir kulübün denetimden iyi bir not alacağının düşünülmediğini; Sporda Şiddet Yasası’nın 
uygulanamıyor olması sorununun mülki amirlerin o kulüple ilgili aidiyet duygularını çokça ön 
planda tutmalarından kaynaklandığını; menajerlik sisteminin ekonomik anlamda futbol kulüplerini 
ciddi bir sıkıntıya sürüklediğini; şans oyunları vergisinin veya şans oyunlarından alınan katma 
değer vergisinin düşürülmesi gibi bir konunun gündeme getirilmesi gerektiği hususlarını ifade 
etmiştir. 

9 Aralık 2010 Tarihli 5’inci Toplantı 

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmail DİLBER, Derneklerinin 
yaklaşık 16 bin üyesi ve 54 şubesi olduğunu; futboldaki rantın artmasıyla tribünlerdeki olayların 
arttığını; kulüplerin denetimlerinin hem daha etkin hem de daha sık periyotlarda yapılması 
gerektiği ve bu konuda Maliye Bakanlığı ile federasyonlara görev düştüğünü; kulüplerin 
bütçelerinde gelir ve gider kalemlerinin şeffaf olması ve kulüplerin borçlanmalarına üst sınır 
getirilmesi gerektiğini; mali kriterlerin yanı sıra kulüp yöneticisi olmak için belli kriterlerin 
belirlenmesi ve yönetici-amigo ilişkilerinin önlenmesi gerektiğini; ilk etapta bedava bilet 
dağıtımının engellenmesinin şart olduğunu;  

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunda belli tecrübede kişilerin yer alması gerektiğini; 
transfer ücretlerinin elden yapılmasının sorun yarattığını; menajerlerin etik kurallara uymaması 
durumunda gerekli cezaların verilmesi gerektiğini; antrenörlerin tabi olduğu gelir vergisi 
oranlarının sporculardan alınan orana eşitlenmesinin antrenörlerle daha ciddi sözleşme 
yapılmasına yol açacağını; basının sahadaki olayları aktarmasının yanı sıra usulsüzlükler üzerine 
daha cesur gitmesi gerektiğini; kulüplerin etik kurallara uymayan üyelerine ceza verebilecek ve 
yaptırım uygulayabilecek statüde olması gerektiğini; kulüplerin alt yapıdan sporcu 
yetiştirememesinin büyük sorun teşkil ettiği hususlarını ifade etmiştir. 
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal KARABIYIK, ülkemizdeki faal 
sporcu sayısının nüfusa oranının ve kulüpleşme oranlarının gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça 
geride kaldığını; branşlar arasında iş birliği kültürü gelişmediği için ortak projelerin yapılmadığını; 
sporda başarının sağlanabilmesi için alt yapı oluşturma ve iyileştirmede sürekliliğin sağlanması 
gerektiğini; 2006 yılında federasyonların özerklik kazanmasıyla birlikte voleybolda liglere katılan 
takım sayısı ile federasyona ait tesis sayısının arttığını; alt yapıya yönelik çalışmalara daha fazla 
kaynak ayrılmasıyla federasyonun yıllık bütçesinin arttığını ve bunun da başarıları getirdiğini; 
özerkliğin yanı sıra Türk sporunda tahkim müessesesinin anayasal güvenceye kavuşturulması ve 
özerk spor federasyonlarının, kamu tüzel kişiliği yerine özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olması 
gerektiğini;  

Sporcuları eğitecek antrenör ve öğretmenlerin sayı olarak yeterli görülmesine rağmen 
kalite açısından sıkıntı yaşandığını; üniversitelerde ve federasyonlarda verilen eğitimlerin içerik ve 
süreçlerinde ciddi farklılıklar olduğu ve bu farkların giderilmesi gerektiğini; dünyadaki birçok 
ülke, vatandaşlarını küçük yaşlardan itibaren fiziksel aktivite ve spora yönlendirmekteyken bizim 
eğitim sistemimizin çocukları spordan, sanattan ve sosyal hayattan uzaklaştırdığını; bu durumu 
düzeltmek için öğrencilerin spor,  sanat ve beceri alanlarındaki başarılarının bir üst eğitim 
kurumuna geçişte dikkate alınacağı bir sistem geliştirilmesi gerektiğini; özellikle öğrencilere 
yönelik yeni spor tesislerinin yapılması için özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini;  

Spor kulüplerinin Dernekler Kanunu yerine, hazırlanacak olan spor kulüpleri yasasına 
tabi olmasının yarar sağlayacağını; bu kanunda spor kulüplerinin amatör şubeler açmalarını teşvik 
edici düzenlemeler yapılması, spor kulüplerinin amatör ve profesyonel olarak teşkilatlanması, 
özellikle amatör branşların vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ve özel güvenlik personeli 
zorunluluğuyla ilgili yüklerinin azaltılması gerektiğini; sponsorluklarda ve özellikle amatör spor 
branşlarında vergi kolaylıkları sağlanmasını; spor kulübü yöneticisinin sorumluluklarının detaylı 
şekilde belirlenmesi ve sporda şiddetle ilgili suç işleyen veya ilgili branş federasyonundan uzun 
süreli hak mahrumiyeti cezası alan kulüp yöneticilerinin idari görevlerinin sonlandırılması 
gerektiğini; bunun yanı sıra özel güvenliğin saha içindeki yetkisini artıracak tedbirlerin alınması 
gerektiği hususlarını ifade etmiştir. 

13 Aralık 2010 Tarihli 6’ncı Toplantı 

Dumlupınar Üniversitesinden Prof. Dr. Seydi KARAKUŞ ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
ACET, amatör branşlarda maddi kaynak yetersizliği çekildiğini; yerel idareler başta olmak üzere 
Spor Toto ve İddaa gelirlerinden amatör branşlara destek sağlanması gerektiğini; profesyonel ligde 
bilet gelirlerinin yayın gelirlerine kıyasla çok düşük kaldığını; statlara daha fazla seyirci çekilmesi 
gerektiğini; yüksek transfer ücretlerinin kulüpleri sıkıntıya düşürdüğünü; taraftarlarla kulüp 
yöneticileri arasındaki ilişkilerin büyük sorun yarattığını; sahalarda şiddetin azalması için cezaların 
kati şekilde uygulanması ve şiddet suçu işleyen taraftar ceza aldığı zaman kulüp ya da yerel 
idarecilerin devreye girmemesinin sağlanması gerektiğini; sorun çıkaran taraftarların, rehabilite 
merkezleri kurularak rehabilite edilmesinin ve taraftarların -özellikle tribün liderlerinin- 
eğitilmesinin yarar sağlayacağını; tribün liderlerinin spor-kitle psikolojisini bilen kişilerden 
seçilmesi gerektiğini; 

Antrenörlerin ve sporcuların eğitimlerinin iyileştirilmesi gerektiğini; şiddete yol açan 
sporcu ve antrenörlerin zamanında tespit edilmesi ve bu davranışlarının devam edip etmediği 
konusunun izlenmesi gerektiğini; hem medyanın hem de federasyonların örnek teşkil edecek 
davranışları daha fazla ön plana çıkarmasının faydalı olacağını; seyircisi sorun çıkartmayan 
takımların ödüllendirilmesi gerektiğini; güvenlik güçlerinin sorun çıktıktan sonra değil, sorun 
büyümeden zamanında müdahale etmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini; basının şiddeti 
körükleyecek yayın yapması hâlinde cezalandırılmasının sağlanması, deplasmana giden seyircilere 
ait bilgilerin yola çıkmadan önce sisteme girilmesi ve sorun çıkaran taraftarın önceden tespit 
edilerek deplasmandaki maçlara gitmelerinin engellenmesi hususlarını ifade etmiştir. 
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14 Aralık 2010 Tarihli 7’nci Toplantı 

Türkiye Amatör Sporları Konfederasyonu Başkanı Mehmet BAYKAN, amatör spor 
kulüplerine sağlanan mali kaynakların yetersiz olduğunu; yerel yönetimlerin amatör spora 
katkılarının yeterli seviyede olmadığını; sponsorlukla ilgili amatör kulüpler lehine iyileştirmeler 
yapılması gerektiğini; yeterli sayıda ve nitelikte spor tesisinin mevcut olmadığını; Türkiye’de 
sporun yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç bulunduğunu; spor kulüplerinin Dernekler Kanunu’na 
tabi olmasının sorunlar ürettiğini; özelleştirilen KİT’lere bağlı spor kulüplerinde çok ciddi 
sıkıntılar yaşandığını; amatör spor kulüplerinin özel güvenlik temininde mali açıdan sıkıntılar 
yaşadıklarını; sporda şiddetin engellenmesine ilişkin 5149 sayılı Kanun’un uygulanmasında 
sorunlar yaşandığını; taraftarların eğitim eksikliğinin bulunduğunu; ayrıca taraftarla kulüp 
yöneticileri arasındaki ilişkilerin şiddete neden olduğunu ifade etmiş;  

Çözüm önerisi olarak ise amatör spor kulüplerine mali kaynak sağlama konusunda 
kanunlarda yer alan ifadelerin daha emredici bir niteliğe dönüştürülmesi; amatör spor kulüplerine 
yapılan yardımların idarecilerin inisiyatifine bırakılmak yerine objektif kriterlerin belirlenmesi; 
yerel yönetimlerin yıllık bütçelerinden belli bir oranın amatör spor kulüplerine tahsis edilmesi; 
sponsorluk uygulamasında amatör spora sağlanan kaynağın % 50’sinin doğrudan matrahtan 
düşülen bir muafiyete dönüştürülmesi; yeni spor tesislerinin yapılarak amatör spor kulüplerinin bu 
tesisleri kullanmalarında kolaylık sağlanması ve yerel yönetimler tarafından spor kulüplerine tesis 
yapımında destek sağlanması;  

Spor yönetiminde sivil toplum örgütlerinin daha fazla sorumluluk alması; özelleştirilen 
KİT’lere bağlı spor kulüplerine ilişkin özel düzenlemelere gidilmesi; futbol branşında faaliyet 
gösteren, sosyal güvenceden yoksun sporcuların spor yaralanmaları ve spor sakatlıklarıyla ilgili 
masraflarının devlet tarafından karşılanması için düzenlemeler yapılması; özel güvenlik 
sağlanmasında mali problemler yaşanması durumlarında yerel emniyet güçlerinden veya jandarma 
kuvvetinden yararlanılması; Sporda Şiddet Kanunu’nun her ilde aynı şekilde uygulanmasının 
sağlanması; yeni kanunda fair play’i özendirici uygulamaların yer alması; toplumda taraftar olma 
bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi; taraftarla kulüp yöneticileri arasındaki bağların 
kesilmesi; kulüp yöneticilerinin ve basının etik kurallara uymasının sağlanması gerektiğini 
belirtmiştir.  

Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneğinden Esat YILMAER ve Ahmet 
ÇAKIR, kulüp yöneticileri ile bazı taraftar grupları arasındaki çıkar ilişkisinin şiddete sebep 
olabildiğini; Kanun’da belirtilen yaptırımların yerine getirilemediğini; örneğin tribünlerde şiddete 
karışan ve güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan bazı taraftar liderlerinin, kulüp yöneticileri 
tarafından gözaltına alındıkları merkezden çıkartılmasına yardımcı olunduğunu; Kanun’da bazı 
sıkıntıların yer aldığını; statların iç güvenliğinden sorumlu özel güvenliğin bazı uygulamalarının 
şiddete neden olduğunu veya şiddeti artırdığını; spor yazarı olmak için herhangi bir şartın 
aranmadığını; spor kulübü yöneticilerine ve taraftara yönelik eğitim eksikliği bulunduğunu; 
kulüplerin profesyonellikten uzak bir anlayışla yürütüldüğünü; toplumda yaşanan şiddet 
olaylarının ve sosyal sorunların spor müsabakalarındaki şiddeti körüklediğini ifade etmişlerdir.  

Çözüm önerisi olarak ise bedava bilet dağıtılmasının önüne geçilmesi; suç işlediği 
kesinlikle tespit edilen kişiler için Kanun’da belirtilen yaptırımların yerine getirilmesi; özel 
güvenlik elemanlarının dikkatli seçilerek yeterince eğitilmeleri; spor yazarlarının daha ciddi 
eğitimlerden geçmelerinin ve yapılabiliyorsa sertifikalandırılmalarının sağlanması; yöneticilerin 
söylemleri konusunda daha dikkatli olması; sporun paydaşlarına yönelik seminerler, programlar 
düzenlenmesi; beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olmuş profesyonel kişilere kulüplerde 
yönetim alanında daha fazla görev verilmesi ve bunun için teşvik mekanizmasının geliştirilmesi 
gerektiğini belirtmişlerdir. 
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15 Aralık 2010 Tarihli 8’inci Toplantı 

Kulüpler Birliği Başkanı Aziz YILDIRIM ile Göksel GÜMÜŞDAĞ ve Avukat 
Şekip MOSTUROĞLU, spor kulüplerinin ve bağlı bulundukları federasyonların yapılanmasına 
ilişkin Dernekler Kanunu’na tabi olunduğunu; spor yönetiminde çok başlılık gibi bazı sorunların 
bulunduğunu; amatör sporlara yeterince yatırım yapılmadığını; spor kulüplerinin mali sorunlar 
içinde bulunduklarını; statlara gelen seyirci sayısında azalma olduğunu; alt yapıdan sporcu 
yetiştirmede sıkıntı yaşandığını; protokol tribünlerinde sorunlar yaşandığını; kulüp yönetimlerinin 
profesyonel olmadığını ve kulüp-taraftar arasında sezonluk ilişkilerin yaşandığını; Sporda Şiddetin 
Önlenmesine İlişkin Kanun’un uygulanmasında bazı sorunlar bulunduğunu; spor tesislerinin 
nicelik ve nitelik olarak yeterli olmadığını; özel güvenliğin statlarda çıkan olaylara anında ve 
yerinde müdahale edebilecek niteliklere sahip olmadığını; basından kaynaklanan birtakım sorunlar 
yaşandığını ifade etmişler,  

Çözüm önerisi olarak ise “Spor Kulüpleri Yasası”nın bir an evvel çıkması ve bu yasada 
Federasyon ve GSGM’nin görev-yetkileri daha net olarak tanımlanması; Kulüpler Birliğinin 
yeniden yapılandırılarak liglerin ticari organizasyonunun Kulüpler Birliği tarafından yapılacağı bir 
model geliştirilmesi; Süper Lig ve amatör liglerde oynayan takımlar için ayrı ayrı kanuni 
düzenlemelerin yapılması; bölgesel olarak amatör liglerin kuvvetlendirilmesi; tesis alt yapısının 
geliştirilmesi; amatör sporculara daha iyi imkânlar tanınması; amatör spor dalları için yapılan 
harcamaların bir kısmının vergi matrahından düşmesinin sağlanması; amatör branşlardan alınan 
stopajların kaldırılması veya azaltılması; 

Amatör branşlarda Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığının ortak bir müfredat çalışması yapması; GSGM’nin kulüp gelirlerinden daha makul 
oranlarda pay alması; spor kulüplerine damga vergisi muafiyetinin getirilmesi; spor kulüplerinin 
tesis, arazi, malzeme alımlarına teşvik uygulaması getirilmesi; kiralık olan statların mülkiyetlerinin 
kulüplere devredilmesi ile kulüplerin aktif ve pasif durumlarının güçlendirilmesi; biletlerden 
alınan % 18’lik KDV oranının aşağıya çekilmesi; alt yapıdan sporcu gelişini sağlamak için 
gereken eğitimcilerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi; protokol tribünlerinin kaldırılması ya da 
devlet erkânı için 10-15 kişilik sınırlı yer ayrılması;  

5149 sayılı Kanun’un uygulanmasında sulh ceza mahkemelerinin spor ihtisas mahkemesi 
olarak görevli kılınması; kulüp başkanlarının ceza alan taraftarın yanında yer almasının önlenmesi; 
ağır cezaların uygulanmasının sağlanması; statlarda verilen hizmetlerin ve sunulan imkânların 
(yemek, tuvalet) iyileştirilmesi; biletlere çip takılması; numaralı koltukların olması ve herkesin 
yerine oturması; Anadolu’da yeni statlar yapılması; spor müsabakalarında görev yapan emniyet 
görevlilerinin toplum psikolojisini iyi bilmelerinin ve bu konuda çok iyi eğitim almalarının 
sağlanması; görev yapan emniyet güçlerine İddaa gelirlerinden harcırah ve kumanya temin 
edilmesi; İçişleri Bakanlığında sporla ilgili uzman birimlerin kurulması; özel güvenlik olabilmek 
için alınan eğitimin süresinin uzatılması ve içeriğinin geliştirilmesi; yazılı basın ve görsel medya 
mevzuatının gözden geçirilmesi ve gerekli cezaların bu alana da verilmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir.  

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanı Mustafa YARDIMCI, Birol ÖZCAN, 
Mehmet ALTINÖZ ve Erkut ÇELİK, spor kulüplerinin mali sıkıntıları bulunduğunu; kulüplerin 
bir yandan dernek statüsünde olup diğer yandan GSGM’ye bağlı olarak faaliyet sürdürmesi 
nedeniyle ortaya çıkan ikili yapıdan kaynaklanan özellikle denetimle ilgili bazı problemlerin 
yaşandığını; amatör spor kulüplerinin yeterince desteklenmediğini; spor kulüpleri 
kurumsallaşmadığı için bazı problemler yaşandığını; spor kulüplerinin tesis ve ekipman 
eksikliklerinin bulunduğunu ifade etmiş;  
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Çözüm önerisi olarak ise kulüplerin mali yapılarını güçlendirecek düzenlemelerin 
yapılması; spor kulüplerinin denetimiyle ilgili olarak yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi; özellikle 
çok fazla göç alan bölgelerde kurulmuş bulunan spor kulübü ve gençlik derneklerine proje bazlı 
nakdî destek sağlanması; eğitimlerle derneklerin kurumsal yapılarının oluşmasının desteklenmesi; 
tesis kiralanması ve ekipman temini konusunda kulüplere daha fazla kaynak temin edilmesi 
gerektiğini belirtmişlerdir.  

16 Aralık 2010 Tarihli 9’uncu Toplantı 

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın BAK, Güreş Federasyonu, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden en fazla bütçeyi alan federasyonlardan biri olmakla 
birlikte, bu desteğin -uluslararası rakiplerle karşılaştırdığında- istenilen seviyelere ulaşmadığını; 
özelleştirme nedeniyle kapanan müessese kulüpleri nedeniyle güreş sporunun ve sporcularının 
istihdam vb. sıkıntılar yaşadığını; kulüplerin Dernekler Kanunu’na tabi olmasının bazı problemleri 
beraberinde getirdiğini; mahalli idarelerin amatör branşlara yeterince önem vermediğini; 18 yaş 
üzeri ve herhangi bir yerde çalışmayan sporcuların sosyal güvencelerinin olmadığını; halkımızda 
spor kültürünün ve bilincinin yeterince yerleşmemiş olduğunu; eğitim sisteminin başarılı sporcu 
yetiştirilmesine engel olduğunu; mevcut sponsorluk uygulamalarının amatör kulüplerin 
beklentilerinin gerisinde kaldığını; amatör kulüplerin ve sporcuların malzeme temininde sıkıntılar 
yaşadığını; amigolarla yöneticilerin birçok olayda karşılıklı olarak birbirini kullandıklarını; başarılı 
sporculardan topluma rol model olabilecek sporcuların yeterince tanıtılamadığını ifade etmiş;  

Çözüm önerisi olarak ise kamu kaynaklarının özellikle Türkiye’nin başarılı olduğu 
ve/veya öncelik verdiği branşlara ayrılması; federasyonlar arasındaki bütçe dağılımının performans 
kriterlerine göre yapılması; belediyelerin, il özel idarelerinin ve KİT’lerin sporcu yetiştirmeleri 
için kaynak tahsis etmeleri; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı spor salonlarının mesai saatleri dışında 
da halkın kullanımına açılması; topluma spor bilinci ve kültürü kazandırılması için Millî Eğitim 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından 
ortak çalışma yapılması; başarılı sporculara üniversitelerde spor bölümleri dışındaki bölümlerde de 
belli kotalar sağlanması; amatör kulüplerin aldığı malzemelerdeki KDV oranının düşürülmesi; 
şampiyon sporcularımıza ait örnek modellerin ortaya koyulması ve bunların halka tanıtılması 
gerektiğini belirtmiştir.  

Profesyonel Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüdaverdi TALAY, eğitim 
politikasında, sporun yaygınlaştırılmasına ilişkin tedbirlerin yer almadığını; spor tesislerinin 
yetersiz olduğunu ve spor tesisi politikasının eksik olduğunu; diğer spor branşlarının futbola 
kıyasla geri planda kaldığını; sporcuların eğitim eksikliğinin bulunduğunu; sporda şiddetin 
önlenmesine ilişkin mevcut Kanun’un uygulanışında aksaklıklar olduğunu ifade etmiş;  

Çözüm önerisi olarak ise okul öncesi eğitimden başlayarak ortaöğretimde ve 
yükseköğretimde spor dallarının tanıtılması; her ilde hangi spor dallarının yapılacağının tespit 
edilmesi ve buna göre tesis politikası üretilmesi; Türkiye'nin haritası çıkarılarak nüfusa göre 
mevcut spor kulübü, sporcu sayısı ve tesis durumunun ortaya konulması ve en dezavantajlı 
bölgelerden başlayarak durumun iyileştirilmesi; kamu kurumlarına ve okullara ait spor tesislerinin 
halka ve kulüplere açılmasının sağlanması; sporcuların eksik bilgileri konusunda Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitilmesi; Kanun’un getirdiği 
müeyyidelerin layıkıyla yerine getirilmesi; cezanın, şiddeti uygulayan kişiye verilmesi yerine 
kulüplere ceza kesilmesi; kulüplerden, saldırganların tespitinde deşifre edilmeden faydalanılması; 
çabuk karar veren spor mahkemelerinin kurulması; alınan cezai kararların uygulanıp 
uygulanmadığının takip edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
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17 Aralık 2010 Tarihli 10’uncu Toplantı 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir 
GÜRTEN, sporda şiddet konusunda genel bir çerçeve çizen, sportif karşılaşmalarda ve özellikle 
futbol maçlarında seyircilerin şiddet gösterilerine ve taşkınlıklarına dair Avrupa Sözleşmesi 
bulunduğunu; bu sözleşmeleri uygulamak için ülke mevzuatında bir uyumlaştırma gerektiğini; 
5149 sayılı Kanun’la ilgili olarak: 

Kanun’un genel kapsamının spor müsabakalarının yapıldığı alan, eklenti ve çevresi ile 
sınırlı olduğu; bunun taraftar gruplarının toplandıkları yerler, transit güzergâhları ve transit geçiş 
yaptıkları yolları da kapsaması; asliye ceza mahkemelerinin bölgelerde ya da şehirlerde spor 
mahkemesi olarak görevlendirilmesi; haklarında müsabakalara giriş yasağı verilenlerin müsabaka 
esnasında karakolda bulunma zorunluluğu düzenlemesinin Anayasa Mahkemesinin iptal 
gerekçeleri göz önüne alınarak tekrar düzenlenmesi; güvenlik ve kontrol odalarında kulüp 
yetkilileri haricinde emniyet kuvvetlerinin ve ilgili federasyon temsilcisinin bulunması; fotoğraflı 
ve bütün bilgilerin yüklenebileceği seyirci lisansı çıkarılması uygulamasının pilot olarak 
denenmesi; medyadan, şiddeti önlemede destek talep edilmesi; taraftarın ciddiye alınması ve 
onların da bu oyunun bir parçası hâline getirilmesi gerektiğini;   

Lizbon Anlaşması’ndan sonra, sporun Avrupa Birliğinin doğrudan yetki alanına 
girdiğini; Avrupa Topluluğu Adalet Divanının spora ilişkin gerek rekabet hukuku gerek serbest 
dolaşım ve gerekse televizyon yayın haklarına ilişkin birçok kararının içtihat yoluyla gelişiyor 
olduğunu; yeni bir kanunla, ırkçılığı hem taraftar hem de yöneticilerin basın beyanatları 
kapsamında düzenlemenin çok gerekli olduğunu; taraftarlarla sürekli birlikte olan ve onlarla 
yaşayıp onları yönlendirebilecek bir sosyal görevli ve/veya taraftar temsilcisi uygulamasının 
düşünülebileceğini; 2008 yılında sporda şiddete ilişkin bir istatistiğe göre kanundan sonra sporda 
şiddet olayları üzerinde herhangi bir azalma olmadığını; şiddete karışan bazı kimselerin aslında 
günlük hayatta şiddete eğilimli olmadıklarını ama spor müsabakasına geldikleri zaman birdenbire 
o ortam sebebiyle oraya ayak uydurdukları hususlarını ifade etmiştir. 

20 Aralık 2010 Tarihli 11’inci Toplantı 

Halter Federasyonu Başkanı Hasan AKKUŞ, halter sporunun çok bilinen, başarılı bir 
spor olmasına rağmen sponsorluk geliri ve yayın gelirlerinin olmadığını; bütün kaynaklarının 
Gençlik Spor Genel Müdürlüğünden ve Spor Toto’nun ayırdığı paylardan geldiğini; kulüplerin 4'ü 
haricinde sporcusuna doğrudan nakdî yardım sağlayamadığını; ancak Ödül Yönetmeliği’ne göre 
başarılı oldukları takdirde sporculara maddi kaynak aktarılabildiğini; Millî Eğitimin 
programlarında dahi halterin okullarda yapılabilen bir spor olarak görülmediğini; “Antrenör 
Yetiştirme Mevzuatı”nda temel kriterlerin ortaya konulmasına ihtiyaç olduğunu ve bunların 
istihdam sorunlarının da çözülmesi gerektiğini; pek çok spor branşı açısından (örneğin halter, 
güreş, tekvando, boks, judo gibi) mütevazı şartlarda, 150-200 metrekarelik, mahalle aralarına 
kurulmuş antrenman amaçlı spor tesislerine ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 

Taekwondo Federasyonu İcra Kurulu Koordinatörü Ramazan ERÇİN ve Teknik 
Koordinatörü Ali ŞAHİN, federasyonlarının bütçeleri ile faaliyet, malzeme, organizasyon, 
kulüplere yardım konularında yetersiz kaldıklarını; YİBO ve SHÇEK gibi kurumlarda genç 
nüfuslar bulunduğunu ve spor buralarda yaygınlaştırıldığı takdirde bunların çok önemli sporcu 
kaynakları olabileceklerini; sponsorluk konusunda sıkıntıları olduğunu; mevcut Ödül Yönetmeliği 
ile ilgili mağduriyetler olduğunu; 2006 yılında çıkarılan Ödül Yönetmeliği’nin hem kulüpleri hem 
spor insanlarını hem de sporcuları aynı şekilde ödüllendirecek bir yapıya döndürülmesi veya 
kapsamının genişletilmesinin Türk sporunu, amatör sporu teşvik etme açısından çok iyi olacağı 
kanaatini taşıdıklarını belirtmişlerdir. 
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Judo Federasyonu Başkanı Fatih UYSAL, federasyonların ve kulüplerin mali 
sorunlarının bulunduğunu; özerklikten sonra GSGM ve Spor Toto’dan gelen kaynakların belli 
yıllar geçtikten sonra kademeli olarak düşürülmesi ve belli dönemden sonra kesilmesinin söz 
konusu olması hâlinde federasyonların daha da sıkıntı yaşayabileceğini; birkaç federasyonun 
dışında geri kalanların ayakta durmakta çok zorlanacağını; görsel ve yazılı basında futbol 
branşının dışında diğer branşların neredeyse hiç yer almamasının, halter gibi branşların ülkede 
yayılması ve tanıtımında sorun yarattığını; çocuklarımızın eğitimle beraber sporu da aynı anlamda 
önemsemelerinin önemli olduğunu; yeni nesillerin evlerden dışarı çıkmayan, sadece bilgisayar 
başında ders çalışan çocuklar hâline geldiklerini; ülkenin eğitim kalitesi artıp sorunlar azaldıkça ve 
seyir kültürü insanlara aşılandıkça şiddetin azalma göstereceğini dile getirmiştir. 

21 Aralık 2010 Tarihli 12’nci Toplantı 

Eski Millî Futbolcular Rıdvan DİLMEN, Hasan ŞAŞ ve Sergen YALÇIN, bölgesel 
liglerden, Türkiye'nin her tarafını kapsayan liglere dönülmesinin doğusu ve batısıyla ülkeyi 
birbirine yakınlaştırdığını; fair play olgusunu ödüllendirmek gerektiğini; bu konuda sporcusundan 
yöneticisine ve medyasına çok ciddi görev düştüğünü ancak  sporcuların da, medyanın da gerekli 
desteği vermediğini; bedava bilet dağıtımı üzerine mutlaka eğilmek gerektiğini; spor polisi 
şeklinde adlandırılabilecek ayrıcalıklı bir polis birimi kurulabileceğini; çünkü ciddi bir polis 
gücünden genellikle taraftarların çekindiklerini; kulüplerin Spor Toto ve yayıncı kuruluştan önemli 
gelirler elde ettiklerini, buna rağmen kulüplerin alt yapılarına eğilmediklerini, tembel 
davrandıklarını, günü kurtarmak amacıyla hareket ettiklerini; Avrupa’da uygulanan kriterler 
uygulanırsa Türk futbolunda ve uzun vadede Türk sporunda çok ciddi hamleler olabileceğini 
belirtmişlerdir.  

22 Aralık 2010 Tarihli 13’üncü Toplantı 

UEFA Asbaşkanı Şenes ERZİK, sorunları çözmek için mutlaka ve mutlaka güç 
birliğine ve tarafların birbirlerini anlamalarına ihtiyaç olduğunu; UEFA’daki gibi yani taraftarların, 
federasyonlar tarafından kulüplerle birlikte, organize edilerek muhatap kabul edilmesi ve 
sorumluluk verilmesi gerektiğini; kulüp lisans sisteminin bundan sonraki dört yıl içinde gündeme 
getirildiğini ve kulüp lisans sisteminde kulüplere belli bir süre vererek artık uygulanacak diye 
tavsiye niteliğinde karar alındığını; mali fair play’in çok önemli bulduğunu bunun faydalı 
olacağına inandığını;  UEFA ve FIFA’nın fair play ve sosyal sorumluluk komitelerinin başkanı 
olduğunu ve 2010 Dünya Kupası’nda Afrika'da çok önemli sosyal projeler yürüttüklerini; Süper 
Lig’in oynandığı statların büyük kısmının UEFA normlarına uygun olmadığını belirtmiştir. 

23 Aralık 2010 Tarihli 14’üncü Toplantı 

Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Turgay BİÇER, Yrd. Doç. Dr. Serap Mungan 
AY, Yrd. Doç. Dr. Veysel KÜÇÜK ve Yrd. Doç. Dr. Cengiz KARAGÖZOĞLU, kulüplerin 
mali sorunlarının ciddi boyutlarda olduğunu; kulüp yönetim kurullarının uzman kişilerle çalışması, 
borçlanmalara üst sınır getirilmesi ve bu konuda UEFA kriterlerinin ve Avrupa'da bazı kulüplerin 
örnek alınması gerektiğini; kulüplerin ve taraftarların ortak olduğu şirket şeklinde yapılanmaların 
mümkün olup olamayacağının tartışılması gerektiğini; mevcut “Şiddet Yasası”nın eksiklerinin 
olduğunu; ancak sporda şiddet ve düzensizliği önlemek için Kanun’un yeterli olduğunu 
düşündüklerini; Yasa’nın öngördüğü şekilde şimdiye kadar ceza alan taraftar görmediklerini; 
basına ceza verilmediğini ve uygulamada sorunlar bulunduğunu; ayrıca siyaset spor ilişkisinin 
değerlendirilmesi gerektiğini; televizyonlarda yorum yapanların futbolu bir ''hatalar oyununa'' 
çevirdiğini; futbol yorumcularının teknik detaylardan uzaklaşarak ve olayları kişiselleştirerek 
konuştuklarını; herhangi bir kriter olmadan spor yazarı olunabildiğini; tartışma programlarına 
sınırlama getirilmesi gerektiğini; şiddete ilişkin sosyal projeler üretilmesinin önemli olduğunu; 
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bireysel ve toplumsal sorunları dikkate almadan sporda şiddetin önüne geçilemeyeceğini; 
çocukların sokaklarda ortak spor yapamamasının büyük bir eksiklik olduğunu; spor yapanda değil, 
izleyende sorun bulunduğunu; mümkün olduğunca herkesin spora yönlendirilmesi gerektiği 
hususlarını ifade etmişlerdir. 

 Taraftar Grup Temsilcileri; 

Beşiktaş Çarşı Grubu Temsilcisi Ayhan GÜNER, iki yıl önce çıkarılan Yasa’nın 
uygulanmadığını; uygulansaydı bugün burada toplanmış olmayacaklarını; yeni çıkacak yasanın da 
ne kadar uygulanacağından emin olmadığını; spor mahkemelerinin kurulmasının bu ülkeye lüks 
geleceğini; ülkemizde maçları izleyen gençlerin şımardıklarını ve bunların tatlı şımarıklıklar 
olduğunu; gençleri sırf maçlardaki bu şımarıklıklarından dolayı mahkemeye çıkarmanın yanlış 
olacağını; Beşiktaş’ın sporun 13 branşında faaliyet gösterdiğini ve kendisinin de bu 13 branşın 
tamamından dolayı 13 kez karakola götürülüp her seferinde de idari cezalar aldığını; verilen 
cezalardan dolayı kombine bileti olmasına rağmen maçlara giremediğini; para cezalarını yüksek 
bulduğunu ve ülkemizde sadece taraftarların değil, emniyet, başkan, yönetici herkesin fanatik 
olduğunu belirtmiştir. 

Fenerbahçeliler Derneği Temsilcisi İlyas BULCAY, Komisyonun ilk kez bu işin asıl 
muhatapları olan taraftarları buraya çağırmasını çok doğru bulduğunu; dünyanın her yerinde 
taraftarların spor kulüpleri için en önemli unsurlar olduğunu; şiddeti yaratan tek unsur da onlardır 
görüşünün hâkim olduğunu; şiddet önlenmek isteniyorsa genel uzlaşma kültürünün ortaya konması 
gerektiğini; bazı taraftar gruplarının sağlıklı yaklaşımı sonrası birtakım olayların önüne 
geçildiğinin görüldüğünü;  sporda şiddetin ortadan kalkması için taraftar grupları gibi özel 
unsurların incelenmesi gerektiğini; ülkemizde bu alanda gerçek anlamda bir inceleme 
yapılmadığını; taraftarlara gerekli önemin verilmediği ve taraftarların sorunlarıyla da ilgilenen bir 
mercinin bulunmadığını; statlara tek bir kapıdan uygunsuz koşullarda sokulduklarını; girişler 2-3 
kapıdan yapılsa bu sorunların yaşanmayacağını; kendilerini bir suçlu gibi gören görevlilerin 
kendilerine şiddet uyguladığını; bir taraftar gibi davranıp insanları kışkırtan görevliler olduğunu; 
oysa onların özel eğitimli bir ekip olması gerektiğini; Türkiye Futbol Federasyonunda taraftarların 
temsilcileri olmadığını; taraftar gruplarının sorunlarını ilgili mercilere taşımak ve tribün terörünü 
önlemek için taraftarlar birliği kurmaya hazır olduklarını ve kendilerine böyle bir fırsatın verilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. 

Ultra Aslanlar Genel Koordinatörü Oğuz ALTAY, 3 büyük kulübün 15 yıl önce 
yaptıkları bir anlaşmayla şiddet sorununu çözdüklerini; 15 yıldır da kendilerinin bu anlaşmaya 
sadık kaldıklarını ve şu an Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasında hiçbir ciddi 
olay yaşanmayacağını; Türkiye'de son yıllarda İnönü'de yaşanan olayların dışında ciddi bir tribün 
terörü olduğuna inanmadığını; görevlilerin yanlı davranması yüzünden bazı olayların 
yaşanabildiğini; örneğin statlara girişteki aramalarda çok kötü muamelelere maruz kaldıklarını; 
taraftarların potansiyel suçlu olarak görüldüğünü; cezaların eşit olarak uygulanması gerektiğini; 
taşın altına herkesin hep birlikte ellerini koymasının lazım geldiğini; olumlu bir şeyler yapılmak 
isteniyorsa tribün liderleriyle kulüp yöneticilerinin iş birliği içinde olması gerektiğini belirtmiştir. 

Trabzonsporlu Gençler Grubu Temsilcisi Mehmet FINDIKÇI, statlara girişlerde 
alkol kontrolü yapılması gerektiğini; bunun birçok olumsuzluğun önüne geçeceğini; insanları rahat 
bırakırlarsa bu tribün terörünün olmayacağını; görevlilerin kendilerini ulaşımın olmadığı bir 
alanda bıraktıklarını; kendilerinin de bu ülkenin bir insanı olduğunu, bu yüzden ülkemizin her 
köşesine rahat rahat gidebilmeleri gerektiğini; 10-15 kişinin yaptığı olayların yüz binlere mal 
edilmemesi gerektiğini; şiddetse Meclis’te de şiddetin var olduğunu; Türk milletinin yapısında 
şiddetin bulunduğunu; özensiz demeçlerin verilmemesi gerektiğini; kendisinin yeni çıkacak olan 
Sporda Şiddet Yasası’na, spor müsabakaları nedeniyle gençlerin hapislere atılmasını doğru 
bulmadığı ve cezaevlerinde yeterince insan var olduğu için karşı olduğunu belirtmiştir. 
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24 Aralık 2010 Tarihli 15’inci Toplantı 

Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Başkanı Avukat Kısmet ERKİNER; Derneklerinin 
kamu yararına çalışmayı amaçladığını; spor ile ilgili sorunların ana nedeninin spor kültürünün 
eksikliği olduğunu; sporda şiddet ve taşkınlıkları önleyici mevzuatın iyileştirilmesi gerektiğini; 
Spor Kulüpleri Yasası'nın çıkartılması gerektiğini; spor federasyonlarının, özerkliklerinin sözde 
değil özde olduğu bir hâle getirilmesinin uygun olacağını; sporda sponsorluğun daha etkin bir 
duruma gelmesi için teşvik tedbirlerinin uygulanması gerektiğini; ''yarışmacı'' algılamasının ülkede 
spor yapan insanların oranını düşük gösterdiğini; spor yapanların sayısının belirlenmesi amacıyla 
nüfus sayımlarında bu yönde sorular sorulmasını istediklerini; Türkiye'de sadece madalyaya 
endeksli bir spor anlayışının bulunduğunu; gelişmiş ülkelerde, “finalist” kavramının olduğunu ve 
bunun da bir başarı sayıldığını; bizde ise finale kalarak ilk 8 sporcunun arasına girme başarısı 
gösterenin bile madalya kazanamazsa başarısız sayıldığını; 

Ülkemizin bilgi ve lisan eksikliği nedeniyle uluslararası platformlarda çok kolay 
kazanacağı davaları bile kaybettiğini; yurt dışı delegasyonlarında bazen lisan bilen bir kişinin 
olabildiği ya da bu delegasyonlarda istikrar sağlanamadığını; bunun için uluslararası 
organizasyonlarda çalışacak kaliteli insanların yetiştirilmesine ağırlık verilmesi gerektiğini; bugün 
FIFA’nın dünyanın en büyük uluslararası şirketlerinden biri durumunda olduğunu; sektörün spor 
karşılaşmaları için “show business” yani gösteri işi deyimi kullanılır hâle gelecek bir boyuta 
ulaştığını; bazı insanların bu nedenle dopingin serbest bırakılmasını istediklerini; uluslararası spor 
ilişkilerinde Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütülmesi gerektiğini; Anayasa'nın 
59’uncu maddesine, Devlet Denetleme Kurulunun da raporunun muhtelif yerlerinde müteaddit 
defalar değindiği yeni bir içerik verilmesi gerektiğini, bu konuda Derneklerinin her türlü çabaya 
hazır olduğu hususlarını ifade etmiştir.  

29 Aralık 2010 Tarihli 17’nci Toplantı 

 Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Mehmet Tarık BİTLİS ve Türkiye 
İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Oktay AKTAŞ, kulüplerin ve sporcuların da 
şiddet olaylarından üzüntü duyduğunu; şiddetin önlenmesi için üç büyük kulübün hassas 
davranması, eğitime ağırlık verilmesi, cezaların yaptırımlarının sürekli uygulanabilir olması ve 
sporda şiddetin iki alanda düşünülmesi gerektiğini; salon ve sahalardaki şiddeti önlemenin 
federasyonların görevi olduğunu ve federasyonların görevlerini layıkıyla yaptıkları takdirde bu 
alanlardaki şiddetin önleneceğini; tribün ve spor alanlarındaki şiddetin ise holiganlar nedeniyle 
ortaya çıktığını ve bunu önlemek için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini; bazı kulüplerin 
taraftarlarına ücretsiz bilet dağıttıklarını belirtmişlerdir.  

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Veysel GÜRPINAR, 
bünyelerinde 13 branş bulundurduklarını; maddi olanaklar arttığı takdirde bunu artırabileceklerini; 
basketbolda Avrupa’nın en büyük deplasmanlı basketbol ligini düzenlediklerini ve bu branşta 
Avrupa ikincisi ve dünya sekizincisi olduklarını; voleybolda çalışmalara daha yeni başladıklarını 
ve hâlihazırda dört takımın bulunduğunu; masa tenisinde bayanlarda dünya ikincisi, erkeklerde 
dünya üçüncüsü olduklarını; teniste Balkan şampiyonluğu bulunduğunu; okçulukta bireysel bayan 
ve erkeklerde dünya şampiyonu, erkek takımın dünya ikincisi, bayan takımın dünya üçüncüsü ve 
bu sene de Avrupa şampiyonu olduğunu; atıcılıkta dünya üçüncülüğü, yüzmede dünya beşinciliği, 
bilek güreşinde dünya şampiyonluğu, halterde iki tane dünya şampiyonluğu ve bir tane dünya 
rekoru, badminton çift erkeklerde dünya ikinciliği derecelerinin kazanıldığını; yelken ve 
atletizmde mesafe katettiklerini; bütün bu başarıları 2.500 sporcuyla kazandıklarını; normalde 
Türkiye’de olması gereken lisanlı bedensel engelli sporcu sayısının 250 bin olduğunu ifade 
etmiştir.   
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Mesut DEDEOĞLU,  Türkiye 
genelinde 82 kulüplerinin ve 3 bine yakın lisanslı sporcularının olduğunu; ülkemizde engellilerin 
genellikle aileler tarafından pek dışarıya çıkartılmadığını; ilk iş olarak bu kişileri sosyal yaşama 
dâhil etmek istediklerini; engellilerin gerekli eğitimi almalarını, sonrasında da branşına, 
kapasitesine ve kabiliyetine göre mutlaka en az bir spor dalıyla uğraşmalarını istediklerini; 
ülkemizdeki 8,5 milyon engellinin yaklaşık 1 milyonunun görme engelli olduğunu; Türkiye 
genelinde faaliyet gösteren 82 kulübün en az 75-80 tanesinin bir ofisi dahi olmadığını, kulüplerin 
maddi imkânsızlıklar içinde olduğunu; yerel yönetimler tarafından sahip çıkılanların ancak 
faaliyetlerini yapabildiğini; Federasyon olarak kendilerinin kulüplere yardım yapmalarının yasal 
olarak da söz konusu olmayıp ancak elzem olan malzemeleri dağıtabildiklerini; kendilerinin 
paradan çok sporcuların kamp yapacağı alanlara ihtiyaçları olduğunu; 

 Büyük maddi imkânsızlıklar dâhilinde çalışmalarına rağmen, birçok branşta dünyanın 
ilk 10’unun içerisinde olduklarını; bisiklet branşını sponsor desteğiyle açtıklarını ve tüm 
masraflarının sponsor tarafından karşılandığını; toplam 8 branşta faaliyet gösterdiklerini; görme 
oranlarına göre sporcuların üç gruba ayrıldığını ve bunların kendine eş değer gruplarla 
yarıştığını; şiddeti önlemenin yolunun eğitimden geçtiğini; bu eğitimin ilköğretimden önce 
başlaması gerektiğini; sporun ve müziğin bir evrensel olgu olduğunu; başarılı olanı, iyi oynayanı, 
iyi yarışanı alkışlamamız gerektiğinin bilincini ilköğretim öncesinde vermemiz gerektiğini; 
yoksa kulüplere cezalar vermekle bunun çözülemeyeceğini ifade etmiştir.  

30 Aralık 2010 Tarihli 18’inci Toplantı 

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Avukat Türker ARSLAN, 
Komitelerinin gerek sosyal gerekse eğitim alanında çok önemli çalışmalar yaptığını; ayrıca sporun 
genel sorunlarıyla da ilgilendiklerini; bu kapsamda zaman zaman toplantılar düzenleyerek sporun 
sorunlarını tartışmaya açtıklarını; spor kulüplerinin devamlı birtakım mali sıkıntılar içinde 
olduklarını; spor kulüplerinin maç hasılatı, lisanslı ürün satışı ve spor okullarından alınan KDV 
oranlarının düşürülmesini istediklerini; il güvenlik kurullarının bugüne kadar yeterince etkili 
olamadığını; güvenlik tedbirlerinin de yetersiz kaldığını; sadece rakip taraftarın maça gelmemesine 
karar vermekle sorunu çözmenin doğru bir yöntem olmadığını; Emniyet bünyesinde bir veri tabanı 
kurulmasının çok önemli olduğunu; kulüplere talimat verilerek olay çıkaran ve bu listeye girenlere 
bilet verilmemesi gerektiğini; GSGM’nin, federasyonların, spor kulüplerinin ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün birlikte, sporda şiddetin önlenmesi koordinasyon kurulu kurması gerektiğini 
belirtmiştir. 

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe GÜNDOĞAN, 
Komitelerinin en fazla gönüllünün aktif olarak görev aldığı spordaki sivil toplum kuruluşlarından 
biri olduğunu; neredeyse bütün faaliyetlerini gönüllüler vasıtasıyla sürdürdüklerini; küçük bir 
profesyonel kadronun çalıştığını ve bazen de dışarıdan profesyonel yardım alarak çalıştıklarını; 
sporcu sağlığı ve antidoping, spor hukuku,  spor hekimliği, antrenörlük teknikleri gibi konularda 
zaman zaman seminerler gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. 

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Turgay KIRAN, “spor” ve 
“şiddet” kelimelerinin yan yana gelmesinin bile kendisini çok üzdüğünü; esasen sporun insanları 
birleştiren, sevgiyi getiren, fair play’i yöneten bir bilim dalı olduğunu; alt yapıya, spor eğitim ve 
kültürüne destek vererek çocuklarımızın iyi bir taraftar ve iyi bir spor izleyicisi, iyi bir eğitimci ve 
iyi bir sporcu olması için çalışma yapılması gerektiğini; kendilerinin de uluslararası şirketler, 
uluslararası yardım, UNICEF gibi şirketlerle Türkiye’de şu anda beş ilde bir pilot çalışma 
yaptıklarını ifade etmiştir. 
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4 Ocak 2011 Tarihli 19’uncu Toplantı 

Spor Spikeri Abidin AYDOĞDU, sporda yaşanan şiddetin temelinde ekonomik, 
sosyolojik, psikolojik sorunların değil idol sorununun olduğunu; sekiz yaşındaki, on yaşındaki bir 
Türk çocuğunun “Ben şunun gibi olacağım.” diyebileceği bir sporcunun kırk senedir olmadığını; 
sporcuların özel hayatları, örf, adet, gelenekleri, yaptıkları işin ciddiyeti konularında örnek 
olamadıklarını; Türkiye'nin çok önemli futbolcularının iki sene askerlikten kaçabilmek için yurt 
dışına gidip futbol oynamayı tercih ettiklerini; Türkiye’de alt yapı sorunu olmadığını; kulüplerin 
ellerindeki parayla alt yapı sorununu gayet rahat çözebileceğini; bunun için planlı harcama 
yapılmasının yeterli olduğunu; Millî Takım’ın teknik direktörünün bile “Onlar 550 kişi, ben 
tekim.” diyebildiğini; bunu medyanın gündeme doğru dürüst getirmediğini; milliyetçi ve 
muhafazakâr olduğunu iddia eden bir ülkede televizyonların böyle olamayacağını, Millî Takım’a 
primlerin böyle verilemeyeceğini;  sporla ilgili sorunların ve sporda şiddetin parayla 
çözülemeyeceğini; bu işin küçük yaşlardan başlayan eğitimle ve belli görevleri yapan kişilerin o 
işin ehli olmasıyla çözülebileceğini ifade etmiştir.  

Eurosport Türkiye Yayın Yönetmeni Bağış ERTEN, sporda şiddet konusu gündeme 
geldiğinde akla gelen ilk ülkenin İngiltere olduğunu; sporda şiddetin genel olarak Türkiye’de 
sınıfsal veya sosyal kökenlerine bakıldığında bunların hiçbir zaman gelir düzeyiyle, fakirlikle veya 
sadece işsizlikle açıklanamayacağını; en pahalı bileti alan seyircinin de sahada gösterilen oyuna 
karşı bir tepki veya şiddet gösterisinde bulunabildiğini; şiddette sorunun, spor kültürü 
eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğünü; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Yasa Tasarısı ile ilgili olarak en büyük eksikliğin asıl öznenin muhatap alınmaması, taraftarların 
bu süreç içinde yok sayılması ya da sadece kriminal bir vaka gibi görülmesi ve tek tip homojen bir 
taraftar kitlesi varmış gibi davranılması olduğunu; bu durumun işi son derece zorlaştırdığını ve 
sosyal açılımı sekteye uğrattığını; sadece yüksek cezalarla ve ciddi korkutucu maddelerle bunların 
engellenemeyeceğini, Türkiye’de basının özellikle son yirmi yılda geçirdiği evrimin, şiddeti 
yaratan en önemli faktörlerden biri olduğunu; bunda temel etkenlerden birinin Türkiye’de 
yükselen şovenizm olduğunu düşündüğünü; 90’lı yılların sonuna doğru Türkiye’de tribünlerde 
ciddi bir şovenist akım başladığını; bu şovenist akımın kendisini basında ve saha içinde de 
gösterdiğini belirtmiştir. 

5 Ocak 2011 Tarihli 20’nci Toplantı 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan KÖKSAL, sporun aslında 
dostluğu sağlamak ve bunu ilerletmek amacıyla yapıldığını ancak işin bu yönünün tamamen 
unutulduğunu; spor denildiği zaman toplumumuzda akla futbol geldiği için sporda şiddet denildiği 
zaman da genellikle futboldaki sorunların konuşulduğunu; herhangi bir şiddet olayı meydana 
geldiğinde “Burada güvenlik tedbirleri iyi mi, güvenlik tedbirleri alınmış mı?” hatta biraz da 
suçlayıcı “Yeterince güvenlik tedbiri alınsa idi bu şiddet olayı meydana gelmezdi.” veya 
“Güvenlik güçleri daha dikkatli davransaydı böyle olmazdı.”, hatta daha da ileri gidip güvenlik 
güçleri bazen müsamaha gösterdiklerinde “Fazla müsamaha gösterdikleri için böyle olmakta.” 
veya fazla müsamaha göstermediklerinde “Orantısız güç kullandıkları için böyle…”şeklindeki 
ifadelerle her hâlükârda faturanın büyük bir kısmının güvenlik güçlerine çıkartıldığını; ancak işin 
aslına bakıldığında durumun her zaman öyle olmadığının açık bir şekilde görüldüğünü;  günlük 
hayatta büyük cezalara sebebiyet veren ve büyük suç sayılan olayların bir kısmının toplumsal 
olaylarda, özellikle spordaki şiddet olaylarında çoğu kez yapanın yanına kaldığını; geniş bir 
kitlenin içerisinde birdenbire cezalandırma imkânının bulunamadığını; 

Sporda bir kavram karışıklığı olduğunu; bunun sadece kişilerin değil spor kulüplerinin, 
medyanın, toplumun olaya bakış tarzından doğduğunu; taraftar ile fanatizmin karıştırıldığını;  
aslında taraftarın takımına destek veren, takımının veya o kulübünün güçlenmesi için ona her türlü 
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imkânı tanımaya çalışan bir insan olduğunu;  kulüp yöneticilerinin bu fanatiklerin esiri durumuna 
geldiğini; amigoların sadece maçla kalmayıp toplum önderi pozisyonuna girmeye başladıklarını; 
bunun neticesinde sporda şiddetin sadece sporda kalmayıp başka kesimlere ve toplumdaki başka 
olaylara yansımaya başladığını; herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiğini; eğitim ve 
seminer gibi çalışmaların mutlaka yapılması ve bu meydana gelen zararın kulüpten başlayıp 
topluma, ülkeye, yöreye zarar verdiğinin de her hâlükârda anlatılması gerektiğini; özellikle 
maçlarda, toplumsal olaylarda görevlendirilecek özel güvenliklerin sadece özel güvenlik eğitimi 
değil, bu konuyla da ilgili eğitim almış olmaları gerektiğini; yeni düzenlemelerle federasyonlara ve 
kulüplere daha fazla sorumluluk yüklenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

6 Ocak 2011 Tarihli 21’inci Toplantı 

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL, rekreasyonel sağlık, eğitim, estetikle ilgili konularda sorun 
olmadığını; sporun kendisinde ve seyircilerin sebep olduğu şiddetin var olduğunu; şiddetin bir 
kimseye zarar vermek amacıyla sözel, fiziksel güç kullanma olarak tanımlanabileceğini; şiddeti 
açıklarken biyolojik, sosyolojik ve psikolojik açılardan değerlendirmek gerektiğini; ahlak 
eğitiminin çok önemli olduğunu; sporda şiddetin önüne geçebilmenin ancak insanların ahlaklı 
olmasıyla sağlanabileceğini; fair play’in sporun yöneteni olanlar tarafından yeterince 
önemsenmeyip teşvik edilmediğini; rol modellerin önemli olduğunu; sporda şiddetle ilgili olarak 
alınabilecek tedbirlerin uzun vadeli yatırımlar, orta vadeli yatırımlar ve kısa vadeli yapılacak işler 
olarak sıralanabileceğini; yönetici olmanın sorumluluk işi olmaktan öte bilgi ve beceri işi 
olduğunu ifade etmiştir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Futbol 
Federasyonunca giriş kapılarına x-ray cihazları yerleştirilerek stada suç aletleri sokulmasının 
engellenebileceğini; ekonomik nedenlerin ve sosyal yapının saldırganlığı ortaya çıkardığını; 
özellikle medyanın ve futbol kulüplerinin futbolda şiddetin artarak devam etmesine neden 
olduğunu; medyanın denetimsiz yazıları ve tartışmaları ile saldırganlığa zemin hazırladığını; 
medyanın verdiği haberin kaynağını kesin olarak belirtmesi gerektiğini; sporda şiddet konusunda 
uzun vadeli bir çözüm olarak eğitimin çok önemli olduğunu; kişilere ana sınıfından itibaren sporun 
sağlıklı yaşam için gerekli aktivite ve görsel bir şov ile oyun olduğunun öğretilmesi gerektiğini; 
eğitim sisteminde sporun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler 
yapılmasının uygun olacağını;  

Futbolu profesyonel olarak yapan sporcuların öfke kontrol çalışmalarına tabi tutulması 
gerektiğini; tribünler hakkında sosyolojik çözümlemeler yapılmadan sadece küfredeni hapse 
atmakla veya güvenlik tedbirleri ile sporda şiddetin biteceğine inanmadığını; şiddeti yapanların 
genellikle mantıklı olmayı ve kendi kontrolünü kaybetmiş kişiler olduğunu; kulüp yöneticilerinin 
bilinçlendirilmesi ve antrenörlerin çok yönlü yetiştirilmesi gerektiğini; kulüplerin bir şekilde spor 
eğitimi almış insanları bünyelerinde barındırmaları gerektiğini; millet olarak otoriter bir yapıya 
alışmış insanlar olduğumuzu ve bu yüzden özellikle sporda şiddeti kısa dönemde azaltabilmek için 
polis teşkilatının gerekirse ödüllendirilerek spor sahalarına daha fazla sokulmasının gerekli 
olduğunu belirtmiştir. 

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fehim ÜÇIŞIK, sporda 
şiddetin, spor tesisleri ve civarında zabıta tedbirleri alınması, mitingler ve havaalanlarındakine 
benzer tedbirlerin de uygulanmasıyla bir dereceye kadar önlenebileceğini; şiddet konusunda 
toplumun genel eğitim seviyesi, ahlak seviyesi ve insanların birbirine saygısının maalesef 
ülkemizde kötü durumda olduğunu; spordaki şiddetin toplumun çeşitli kesimlerinin eğitim ve 
ahlak düzeyiyle ilgili olduğunu; olay çıkaranlar veya olaylarda önde görülenlerin genellikle spor 
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yapmayan sadece spor kulübünün ateşli taraftarı olmakla yetinen çocuk ve gençler olduğunu; 
federasyon genel kurullarında çeşitli kurullar için yapılacak seçimin birbirinden bağımsız olması 
gerektiğini; kulüplerdeki üyeliği zorlaştırıcı hükümlerin kaldırılması gerektiğini; belediyelerin 
mevcut spor kulüplerini desteklemesi gerektiğini; sporun yaygınlaşmasından organizasyonların 
yaygınlaştırılması hususunu anladığını ifade etmiştir.  

Türk Sporu Medya Gazetesi Grup Başkanı Arif ÇELİK, İstatistik Kurumundan 
alınan son nüfus sayımındaki rakamlara göre nüfusumuzun 72.561.310 kişi olduğunu; ancak 
Türkiye’de lisanslı sporcu sayımızın 2.519.687 olduğunu; bu bağlamda Türkiye’de 70.136.625 
kişinin spor yapmadığını; altmış bir spor federasyonunun bulunduğunu; Futbol Federasyonu bu 
sayının beşte birlik oranını içerdiği için geriye kalan 2 milyon sporcuyla altmış federasyonun idare 
edildiğini; altmış federasyonun gelirlerinin 52 trilyonunun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden, 
54 trilyonunun da Spor Toto’dan karşılandığını; spordaki şiddetin tribünden kaynaklandığını ve 
tribün liderleri istediği takdirde şiddet olaylarının % 80 oranında azalacağını; tribün liderleri belli 
bir sıfatta legalleştirildiğinde daha sağlıklı ve başarılı sonuçlara varabileceğimizi; tribün liderinin 
de, kulüp başkanının da, hakemin de, sporcunun da terör yarattığı için aynı cezayı alması 
gerektiğini; sporda şiddet konusunu toplumdaki ahlaki değerlerin yitirilmesine de bağladığını; 
80’den sonra Türkiye’de ahlaki asimilasyonun süregelip gittiğini ifade etmiştir. 

11 Ocak 2011 Tarihli 22’nci Toplantı 

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur ERDENER, Türkiye Okçuluk 
Federasyonunun sahip olduğu olanaklar boyutunda dünyada ilk on içinde yer aldığını; Türkiye'nin 
sporcu sayısı ile olimpiyatta ulaştığımız derecelerin orantılı olmadığını; sportif başarıda diğer 
ülkelerin altında kaldığımızı; spor kültürüne toplum olarak henüz sahip olamadığımızı; YÖK 
bünyesinde spor yapan öğrencilerin daha üst düzeyde spor yapabilmelerini temin maksadıyla bazı 
düzenlemeler yaptıklarını ve kendisinin başkanı olduğu Spor Çalışma Grubunun bulunduğunu; 
ayrıca dünyadaki 34 laboratuvardan biri olan Türkiye Doping Kontrol Laboratuvarının, 
Üniversitelerinin bünyesinde faaliyet gösterdiğini belirtmiştir.  

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI ve Spor 
Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner AÇIKADA, sorunların önemli bir kısmının 
eğitim sistemi ile ilgili olduğunu; sınav endeksli eğitim sistemi nedeniyle spor, güzel sanatlar, 
yabancı dil gibi konuların ikinci plana itildiğini; eğitim sisteminin sporla ilgili kısmının mutlaka 
halledilmesi gerektiğini; başarı için bazı spor dallarında, dünya standartlarında malzemeye sahip 
olunması ve yetenekli antrenörlerle çalışılması gerektiğini; ayrıca antrenör eğitiminin 
federasyonlar ve üniversiteler olmak üzere iki başlı olarak yürütüldüğünü; hiçbirinin tek başına 
kaliteli antrenör yetiştiremediği hususlarını ifade etmişlerdir.  

Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah TOPALOĞLU, üniversite kursu ve 
üniversiteye girme heyecanı nedeniyle yılda en az 40-50 sporcuyu kaybettiklerini; bu sebeplerle 
federasyonların performans sporcusu yetiştirmekte eksik kaldıklarını belirtmiştir. 

12 Ocak 2011 Tarihli 23’üncü Toplantı 

Sponsor Firmalar;  

Türk Telekom AŞ Spor Kulübü Genel Sekreteri Mehmet Akif ÜSTÜNDAĞ, Türk 
Telekom AŞ’nin spor dünyasında kendi adını taşıyan Kulübü ile tanıtım ve spora hizmeti bir arada 
götürmeyi planladığını; sadece kulüpler bazında değil, millî takımlarımıza da mali sponsor 
desteğini her daim devam ettirdiklerini; bunun yanında, tesisleşme anlamında katkılarının 
olduğunu; sporda yaşanan şiddetten en büyük zararı ticari hüviyeti bulunan sponsorların 
gördüğünü; sponsorlar olarak beklentilerinin başında sponsorluk yasasının daha cazip hâle 
getirilmesi ve KDV’nin düşürülmesi olduğunu belirtmiştir. 
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Türk Hava Yolları Halkla İlişkiler Şefi Mehmet EKŞİ, sponsorluğun business class 
yolcu sayısında ciddi bir artış sağladığını, sadece yurt dışındaki firmalara sponsor olmadıklarını; 
yurt içinde de sponsor olduklarını, ciddi anlamda sponsorluğun Türkiye’de yeni yeni uygulanmaya 
ve ciddi bir şekilde yer etmeye başladığını ifade etmiştir.  

Efes Pilsen Temsilcisi Can KARATAŞ, Efes Pilsen Spor Kulübünde taraftar kartı 
oluşturduklarını; bu aidiyet duygusuyla birlikte takıma zarar verecek hareketlerden kaçınma 
noktasına gelindiğini; Efes kızları ile de çok ciddi anlamda çocuk ve bayan seyirci sayısının 
yükseldiğini; sponsorlukta amatör kulüplerde sporcu transferleri için ödenen paralar vergiden 
düşülemediği için kulüplerin çok önemli bir giderini de bunun oluşturduğunu belirtmiştir. 

AVEA Temsilcisi Görkem ALPASLAN, kulüplerle sponsorluğun ötesinde ilişkilerinin 
olduğunu; taraftarların takımlara, doğru bir şekilde destek vermelerini sağlamaya çalıştıklarını 
ifade etmiştir. 

Vodafone Temsilcisi Barış GÖKPINAR, spora sosyal sorumluluk ve marka imajına 
olumlu etkisi nedeniyle destek verdiklerini; sponsor firmaların üst düzey yöneticilerinden birinin 
sponsor olduğu kulübün veya kuruluşun yönetim kurulu toplantılarına da katılımcı olarak iştirak 
etmesi ve orada bir murahhas üye gibi bir denetçi olması gerektiğini düşündüklerini ifade 
etmişlerdir. 

Ziraat Bankası Temsilcisi Elif ERÜL, spor sponsorluğunda yeni olduklarını ama 
Voleybol Ligi’nde başarılı bir takımlarının olduğunu; futbol haricindeki diğer spor dallarının ilgi 
görmediğini; taraftarı ceza almayan kulüplerin ödüllendirilmesinin olumlu olacağını belirtmiştir. 

13 Ocak 2011 Tarihli 24’üncü Toplantı 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Vekili Merdan TUFAN, 
ilköğretim düzeyinde beden eğitimi dersinin; zorunlu beden eğitimi dersi, seçmeli spor etkinlikleri 
dersi, spor kültürü ve olimpik eğitim alanı ara disiplinleri ve serbest etkinlikler olmak üzere dört 
boyutta ele alınabileceğini; ilköğretimde beden eğitimi dersi bağlamında çok etkin bir eğitimin 
yapıldığını; ortaöğretim düzeyinde ise zorunlu ve seçmeli dersler ile spor liseleri olduğunu; etkili 
ve yeterli spor ve spor eğitiminin yapıldığını; beden eğitimi öğretmeni açıklarının bulunduğunu, 
öğrencilere imkân sağlayacak kurumlarının olduğunu; 86 tane güzel sanatlar ve spor lisesi 
olduğunu; öğrenci spora yatkın ise ilköğretimden sonra bu okullara gidebileceğini belirtmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi ve Spor İzcilik Daire Başkan Vekili İsmail 
TOKSÖZ, okul öncesinden lise son sınıfa kadar olan öğrencileri, bir spor ya da sosyal faaliyete 
dâhil etmek suretiyle onların gençlik enerjilerini kontrollü bir şekilde kullanmalarını sağlamaya 
çalıştıklarını; Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretim ve ortaöğretim çağında 15 milyon civarında 
öğrencisinin olduğunu; bunun 10 milyona yakınına sosyal ve sportif faaliyetler yoluyla 
ulaştıklarını ifade etmiştir.  

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi Halil AŞICI, beden eğitimi 
öğretmenlerinin son yıllarda belli alt alanlarda yetişerek mezun olduklarını; millî sporculara, 
atanma gibi bir hak da verildiğini; okullarda yeterli spor salonu bulunmadığını; öğretmenlerin ders 
yerine çocukları futbol, voleybol oynayın diyerek bırakmalarının bu tür olumsuzluklardan 
kaynaklandığını söylemiştir. 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Pınar MEMİŞ, 
spor faaliyetlerinin özellikle hukuk alanında ve ceza hukuku alanında çok yeni bir kavram 
olduğunu; geçmişten günümüze pek çok sıkıntı, pek çok hukuki problem yaşandığını; özellikle son 
dönemde meydana gelen olaylar çerçevesinde bu sıkıntıların daha fazla ortaya konulduğunu; 
öncelikle spor faaliyetlerinin ceza hukuku alanındaki yerinin tespit edilmesinin gerektiğini ifade 
etmiştir.  
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Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal 
BAYRAKTAR, spor hakkının, doğrudan doğruya bireye verilmiş bir hak olduğunu; ancak 
günümüzde spor hakkının bu noktada kalmadığını; bireyi çok aşarak topluma yayıldığını; spor 
hakkı ve spor hakkının yerine getirilmesinde olağanüstü bir şekilde ticari hayatın bundan 
etkilendiğini; sporun alanının genişlemesi karşısında spor faaliyetleri içerisinde, kamu iktidarı, 
sporcu, yönetici ve seyirci olmak üzere dört unsurun yer aldığını; spor mahkemelerinin spor 
düzensizliğini ortadan kaldırıcı çarelerden sadece biri olduğunu; ancak büyük bir çare olmadığını; 
“Kanun Tasarısı”nın genel hatlarıyla olumlu olduğunu ama uygulanmasının çok zor olduğunu 
belirtmiştir. 

Futbol Hakemleri; FIFA Hakemi Bülent YILDIRIM ile Cüneyt ÇAKIR ve Üst 
Klasman Hakemi Kuddusi MÜFTÜOĞLU, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun Tasarısı”nın, eski Kanun’daki eksikleri büyük oranda karşılayan özelliklere sahip 
olduğunu; kamu hizmetlisi sayılmaktan memnun olduklarını; ülkemizdeki genç nüfusun yeterince 
kullanılmadığını, futbolda da alt yapıya yeteri kadar önem verilemediğini; hakemlerin özellikle 
amatör kümeden itibaren şiddete maruz kaldıklarını; çıkacak yasayla bu durumun ortadan 
kalkacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir.  

1 Ocak 2011 Tarihli 25’inci Toplantı 

Spor Menajeri Abdullah KILINÇ, futbolda sistemsizlik olduğu hâlde başarının geçmiş 
yıllara göre daha iyi olduğunu; öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu yapısının düzenlenmesinin 
gerektiğini; bu yapının oluşturulması sırasında futbol dünyası içerisindeki tüm birimlerin 
katılımının sağlanması gerektiğini; tribünlerdeki şiddetin ana nedeninin yöneticilerden 
kaynaklandığını; şiddetin engellenmesi için yönetici şeklinin belirlenmesi ve futbol kulüplerinin de 
o şekilde yapılandırılması gerektiğini; eskiden yöneticilerin mali olanakları ortaya koyarak mevcut 
yapıyı en iyi şekilde idare etmeye çalıştıklarını; zamanla bu yaklaşımdan uzaklaşıldığını; 
dolayısıyla futbolun kaynaklarının artmasına rağmen futbol takımlarının giderek borçlandığını; 
birçok futbolcunun ve antrenörün parasının ödenmediğini; bu konuda birçok dava olduğunu; 
yöneticilik için kriter olmadığını; futboldan gelen insanlara yönetimde yer verilmediğini; futbolun 
farklı bir dili olduğunu; hukuksal düzenlemeler yapılırken de çok yönlü bakmak gerektiğini; 
futbolcu dernekleri gibi menajer derneklerinin de olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Eski Millî Futbolcu ve Sporcu Menajeri Saffet SANCAKLI, uzun yıllar futbol 
oynadıktan sonra Türkiye’de ilk defa FIFA lisansı alarak bir menajerlik şirketi kurduğunu; daha 
sonra da İstanbulspor’u satın alarak başkanlık yaptığını böylece masanın bütün taraflarında 
bulunduğundan sorunları rahatlıkla gözlemleyebildiğini; federasyonların seçim şeklinin 
değiştirilmesi gerektiğini; yönetimde holding patronlarının olmasına rağmen millî futbolcuların yer 
almadığını; seçimlerde futbol dünyasının dışındaki insanların oy verdiğini; 3.600 civarında 
profesyonel futbolcu ile 18 bin teknik direktörün de oy kullanması gerektiğini; kulüplerin 
yapısının değiştirilmesi gerektiğini; 300 milyon dolara kadar yıllık gelirleri olan kulüplerin 250-
350 milyon dolar borcu olduğunu; kulüp başkanlarının, şirketlerinin kâr etmesine rağmen 
yönettikleri kulüplerin devamlı zarar ettiğini; kulüplerin dernek statüsünde yönetilemeyeceğini; 
yöneticilerin kulüpleri borçlandırması hâlinde hesap soracak bir yasanın olmadığını; her 
yöneticinin kendi döneminin hesabını vermesi gerektiğini; bunları yapmak için kulüplerin 
direncinin kırılması gerektiğini;  

Federasyonun ve kulüplerin birer kırmızı kitabının olması ve buna göre yönetilmesi 
gerektiğini; öyle olursa kulüp başkanlarının ve yöneticilerin istediği gibi davranamayacağını; 
önceleri menajerlikte, Futbol Federasyonundaki imtihandan sonra bir de FIFA’da imtihana 
girildiğini; depozito olarak 250 bin İsviçre frangı yatırıldığını; şimdi ise lisansı olmayan 
menajerlerin türediğini ve bunların bazı kulüp yöneticilerince kötü niyetli olarak tercih edildiğini; 
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kulüp başkanının oyuncu alacağı zaman menajere farklı teklifler götürdüğünü; kulübü kendisine 
borçlandırdığını; sonuçta lisanslı menajerlerin iş yapamaz olduklarını; lisanslama sürecindeki 
ilişkilerin ispatlanamayacağını; süreci yasallaştırma yolunun, futbolcuyla kulüp arasında 
imzalanan futbol federasyonu sözleşmesine, menajerinin de imzasının alınması olduğunu ifade 
etmiştir. 

2 Şubat 2011 Tarihli 26’ncı Toplantı 

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat AVCI, 
“spor genetiği”nin bir siyasi görüş taşımadığını; bilimsel düşünceyle hazırlanmış çalışma 
olduğunu; kültürler arası alışverişi, yakınlaşmayı sağlamak, bedenin güçlendirilmesini, ülkelerin 
üstünlüğünü göstermek veya ulusun üstünlüğünü göstermek veya sistemin üstünlüğünü göstermek 
ve gelir elde etmek için sportif faaliyetlerin kullanıldığını; spor gelişiminde tarihsel öneme sahip 
iki yaklaşımdan söz edebileceğini; birincisinin sporun amatör bir ruhla yapılması olan “olimpizm”, 
ikincisinin belli kurallar çerçevesinde en yüksek performansa ulaşmak ve bunun karşılığında da bir 
gelire sahip olmayı amaçlayan “profesyonalizm” olduğunu; günümüzde hem maddi gelir elde 
etmenin hem de spor idealini bir arada bulunduran “prolimpizm” tanımının ön plana çıktığını; 

1911’de modern olimpiyatların kurucusu Coubertin’in “Sporting Geography” 
çalışmasının olduğunu; Elisee Reclus’un kriket oynayanların hangi özel yapıda olduklarını 
tanımlayan bir çalışması ve 1952 Helsinki Olimpiyatları’nı değerlendirerek coğrafi özelliklerle 
sporun ilişkisini karşılaştıran Ernst Jokl’in bir çalışması olduğunu; Ernst Jokl’in determinizm 
kavramına işaret ettiğini; determinizmde belli koşulların belli sonuçları meydana getirdiğine 
inanıldığını; spor coğrafyası açısından fiziksel ortamın insan yaşamı üzerinde önemli etkisinin 
olduğunu ve buna “çevreci determinizm”, spor faaliyetini etkileyen diğer unsurun kültürel unsurlar 
olduğunu ve buna da “kültürel determinizm” denildiğini;  

Belli çevre koşullarında benzer yaşam ortamlarının geliştiğini; bunun sonucunda belli 
sporların oluştuğunu; bunun genlerle bir sonraki nesle iletildiğini; bu şekilde gerçekten belli iklim 
koşullarının daha üstün bir ırk oluşturduğu konusunda eskiden Kant’tan beri çeşitli araştırmalar ve 
yayınlar da yapıldığını belirterek hangi çevre koşullarının hangi spor dallarında etkili olduğuna 
örnekler vermiş ve sporun başarısını, aynı zamanda genetik ve kültürel özelliklerin de 
belirlendiğini, bu özelliklerin teknik açıdan desteklenmesi gerektiğini açıklayarak, Türkiye’de 
sporun geliştirilmesi için belli bölgelerde belli sportif faaliyetlerin mutlaka teknik destek verilerek 
yapılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Spor Yazarı Emrah KAYALIOĞLU, Türkiye’de spor kulübü dendiği zaman futbol 
kulübü akla geldiğini; artık birçok spor kulübümüzün yüz yaşına geldiğini; kulüplerin mali, 
ekonomik gelişiminin idari gelişiminden çok daha hızlı olduğunu; sponsorluk ve naklen yayın 
gelirindeki artışlarla, kulüplerin büyük fon girişlerine sahip olduğunu; kulüp yönetimlerinin para 
girişinin üzerinde harcamalarla kulüplerin geleceğini ipotek altına aldığını; gelişen koşullara ayak 
uydurmak yerine sadece günü kurtarıp sorunları ötelediklerini; 

Bugün Türkiye Futbol Federasyonunun kulüplerden talep ettiği UEFA kriterlerinin 
aslında çok geç kalmış bir önlem paketi olarak görülebileceğini; yaşanacak bir yayın krizi hâlinde 
kulüplerin bunun altından kalkamayacağını; UEFA kriterlerinin zorla da olsa uygulatılmasının 
gerektiğini;  yayın gelirinde 321 milyon dolarla altıncı sırada olmamıza rağmen, en iyi 
yönetildiğini iddia eden kulüplerde de son dönemde medyaya yansıyan konsolide bütçesinde çok 
çarpıcı rakamlar olduğunu; kulüplerin şeffaf olmaları gerektiğini; bilançolarının ve faaliyet 
raporlarının çok daha önceden kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini; bunlar paylaşılmadığı sürece 
de spor kulüplerinin idari yapılarında bir düzelmeye gidilemeyeceğini; kulüp tüzüklerinin ve 
yönetimin demokratik olması ve profesyonelleşmesi gerektiğini;  
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Şiddet konusunda, mevcut Yasa’nın layıkıyla uygulanmadığını; yeni Yasa’daki artan 
cezalara çekinceli yaklaştığını; cezanın amacının suçu işleyenden intikam almak değil, suçu 
işlemekten caydırmak olduğunu; bu caydırıcılığı üç faktörün kuvvetlendireceğini; birincisinin 
cezanın ağırlığı, ikincisinin kişinin yakalanma ihtimali, üçüncüsünün cezanın ivediliği olduğunu; 
cezanın ağırlığını artırarak caydırıcılık faktörünü arttırmaktansa diğer maddelerde bu caydırıcılığı 
yükseltmenin daha doğru olduğunu; dolayısıyla yasanın uygulanmasının daha önemli olduğunu 
ifade etmiştir. 

Spor Yazarı Serdar DİNÇBAYLI, Türkiye’de hiçbir kulübün ayağını yorganına göre 
uzatmadığını; büyük kulüplerinin dünyada da en fazla taraftara sahip olan kulüplerin başında 
geldiğini fakat her sene borçlarının katlanarak büyüdüğünü; borçlanmanın ana sebebinin yabancı 
transferler olduğunu; bir futbolcu alırken para harcandığını,  gönderirken de üstüne para 
ödendiğini; 2012 UEFA kriterlerinin bir an önce uygulatılması gerektiğini; 

Şiddet konusunda basının her şeyin suçlusu olarak görüldüğünü; oysa çok fazla etkisinin 
olmadığını; yeni Yasa’ya, her yapılan haber ya da yazılan yazının halkı şiddete yönlendirmeyle 
sonuçlanmasını önleyecek bir ara maddenin konulması gerektiğini; yoksa işin içinden 
çıkılamayacak bir boyuta ulaşacağını; bir yöneticiyi yaptığı işlerden dolayı eleştirmenin dahi bu 
Yasa’nın kapsamında değerlendirilebileceğini; tabii ki, kişisel haklara tecavüz ya da halkı birey ya 
da kurumlara karşı kışkırtan yazı ya da TV programlarını Yasa’nın emrettiği hükümlerle 
yargılamak da gerektiğini; büyük kulüplerimizin taraftar kitlelerini yönlendiren beş on kişi 
olduğunu; suçun büyük kısmının bu kişilere ait olduğunu; bunların bu işlerden yarar sağladığını; 
kulüp yöneticilerinin bu insanlara değişik nedenlerle sahip çıktığını; 

Ülkemizde spor müsabakalarının bir deşarj platformu olarak algılandığını; bazı doğal 
protestoların hoşgörü ile değerlendirilmesi gerektiğini; halkın yasayı yanlış anladığını; “Yuh!” 
diye bağırdığı zaman, altı ay ila üç yıl arası cezalandırılacağını zannettiğini; Yasa’nın uygulanması 
hâlinde çok yararlı olacağını; hatta cezaların çok az olduğunu cezanın çok sert ve hızlı şekilde 
verilmesi gerektiğini; bazı Avrupa ülkelerinde stada nöbetçi yargıç getirildiğini; olay çıkaranın, on 
dakika sonra yargıç karşısına çıkarıldığını; statlarda güvenlik görevlilerinin eğitimli olmadıklarını; 
kulüplerin Yasa’nın öngördüğü güvenlik elemanı sayısını bulmakta sıkıntı çektiğini; yöneticilerin, 
kendi kulüplerinin olay çıkaran taraftarlarını ceza almaktan kurtarmak için çaba sarf ettiğini; bu işi 
yapmayan yöneticilerin, taraftarına sahip çıkmamakla suçlandığını ifade etmiştir.  

3 Şubat 2011 Tarihli 27’nci Toplantı 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Erol AYYILDIZ, 
Anayasa’mızda da ifade edildiği gibi mahalli idarelerin belediyeler, özel idareler ve köylerden 
oluştuğunu; bunların özel bütçeli,  özerk idari yapıya sahip, kendi karar organları olan kamu 
kurumu niteliğindeki kuruluşlar olduğunu; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün karşılaşılan 
problemlerin çözümüne yönelik koordinasyon görevi olduğunu; mahalli idarelere, spor kulüplerine 
yardım ve onların problemleriyle ilgilenme hususunda münhasıran verilmiş bir görev ve yetki 
bulunmadığını; 

Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (b) bendinin son fıkrasında: “Gerektiğinde 
öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor 
karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece 
alan sporculara belediye meclisi kararınca ödül verebilir.” hükmü bulunduğunu; benzer 
düzenlemelerin özel idareler için de geçerli olduğunu; bu konuda kendi karar organları yetkili 
olduğundan, Genel Müdürlüğü ilgilendiren bir hususun bulunmadığını; mahalli idarelerin spor 
kulüpleriyle olan ilişkileri dernek statüsünde olan ilişkiler olup astlık üstlük ilişkisi olmadığını; 
dolayısıyla ne kadar yardım edildiği konusunda Genel Müdürlükte doküman veya bilgi olmadığını; 
5018 sayılı Kanun da göz önüne alınarak mahalli idarelerin spor kulüplerine yardım edebileceği 
yönünde görüş verdiklerini ifade etmiştir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Daire Başkanı Süleyman ELVAN, gençlik spor 
kulüpleriyle belediyelerin ve özel idarelerin ilişkilerinin İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6’ncı 
maddesinde ve Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde belirlendiğini; İl Özel İdaresi 
Kanunu’nda “Gençlik ve Spor” ile ilgili çok geniş yetkiler tanınmış olduğunu ancak Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı devam ettiği için, Kanun’da olmakla birlikte pratikte çok 
fazla etkin olarak kullanılamadığını; 

Belediyelerin 14’üncü maddede sayılan yetkisi dolayısıyla, spor kulüpleriyle gerek 
sosyal tesis işletmesi gerekse onlara yer kiralanması gibi birçok hususta iç içe olduklarını; amatör 
spor kulüpleriyle ilişkileri düzenleyen bir başka hususun da 5018 sayılı Kanun’un 29’uncu 
maddesine dayanılarak çıkartılmış bir Yönetmelik olduğunu; buna göre genel yönetim 
kapsamındaki tüm kamu idarelerinde olduğu gibi il özel idareleri ve belediyelerin de bu 
Yönetmelik çerçevesinde dernek kapsamındaki spor kulüplerine bütçelerinde ödenek konulmuş 
olması ve görevleriyle ilgili olması şartıyla doğrudan ayni yardım sağlayabileceklerini;  

Spor kulüpleriyle diğer bir ilişkinin ise sporla ilgili faaliyetlerde müşterek olmak 
kaydıyla, mahalli idarelerin yatırım yapma, tesis yapma yetkileri bulunduğundan, özellikle kaynağı 
fazla olan büyük belediyelerde büyük stadyumlardan büyük kapalı spor salonlarına kadar spor 
tesislerinin yapıldığını ve bunların da o bölgede faaliyet gösteren spor kulüplerine de 
yararlanmaları için tahsis edildiğini; hem Belediye Kanunu hem de 5018 sayılı Kanun 
hükümlerine göre profesyonel spor kulüplerinin doğrudan ya da Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün mevzuatı kapsamında yardımdan yararlanmasının söz konusu olmadığını ifade 
etmiştir.  

4 Şubat 2011 Tarihli 28’inci Toplantı 

Komisyon Üyeleri ve Komisyon Uzmanları tarafından, Komisyonun iki aylık çalışması 
değerlendirilerek sonraki bir aylık programın planlaması yapılmıştır. Alt Komisyonların İngiltere 
ve İspanya izlenimleri Komisyonun bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, Adalet Komisyonunun 
gündeminde bulunan “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/990 
Esas)” hakkında genel değerlendirme yapılarak Adalet Komisyonuna ön bilgi notu gönderilmiştir. 

9 Şubat 2011 Tarihli 29’uncu Toplantı 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Projeler Daire Başkanı Mustafa Levent SUNGUR, 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na ek 1’inci maddesinin m 
bendince bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu bakanın onayı hâlinde talep konusu proje ve 
uygulamaları yapmak veya yaptırmak hükmü gereği Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığının 
isteğiyle stadyum, kapalı spor salonu, kapalı yüzme salonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
ihtiyaç duyduğu hizmet binaları yaptığını; mevcutta bulunan tüm yönetmeliklere ilave olarak 
UEFA kriterleri ile ulusal ve uluslararası platformda yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere göre 
projeler oluşturulduğunu; 

Yer seçimi kriterleri, oyun sahasının oryantasyonu, karşılaşma sırasındaki ışık ve gölge 
etkileri, yangın güvenliği, ilk yardım, stat içi güvenlik, kapalı ve açık otopark kapasitesi ve 
oryantasyonu, futbol sahasının kurgusu ve ölçülerinin tespiti, tribünlerin konumlanışı, seyirci 
konforu, sporcu soyunma odaları, yönetici ofisleri ve diğer idari ofisler ile teknik mahallerin yer 
alması, doping kontrol üniteleri, VIP alanları, basın tribünleri, medya merkezleri, aydınlatma ve 
gürültü yönetimi gibi hususlarda UEFA kriterlerini göz önüne aldıklarını; Otopark Yönetmeliği, 
ulaşım senaryosunun da ilk hazırlanan hususlar arasında yer aldığını; spor salonu, yüzme havuzu, 
atletizm sahaları, tenis kortları, sporcu kamp ve eğitim yapıları ve bunlara ait açık tesislerin 
projelerinin hazırlanmasında ise, FIBA ve FIFA gibi uluslararası federasyonların yayımladığı 
kriterler göz önünde bulundurularak farklı tasarımlar yaptıklarını; projede de muhakkak o yapılan 
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yerin coğrafyasına, o yapılan yerin koşullarına, seyirci koşullarına da uygun şekilde projelendirme 
yapılmaya azami özen gösterdiklerini; GSGM’nin kriterleri bulunduğunu; bunların UEFA 
kriterleriyle de bütünleştirilmesinin, yol gösterici bir el kitabının hazırlanması ile mümkün 
olacağını belirtmiştir.  

GSGM Tesisler Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin ŞEN, TFF’nin her yıl stadyumlarda 
uygunluğa dair denetimler yaptığını; çok amaçlı spor salonları planladıklarını; en son yaptıkları 
bütün salonların, hem buz patenine hem basketbol hem de voleybola uygun olduğunu belirtmiştir. 

15 Şubat 2011 Tarihli 30’uncu Toplantı 

Komisyon Üyeleri ve Komisyon Uzmanları tarafından rapor yazım çalışmaları 
değerlendirilmiştir. 

22 Şubat 2011 Tarihli 31’inci Toplantı 

Komisyon Üyeleri ve Komisyon Uzmanları tarafından ön taslak rapor görüşülmüştür. 

2 Mart 2011 Tarihli 32’nci Toplantı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Göksel GÜMÜŞDAĞ, 
Avrupa Spor Başkenti unvanının, belediyeler düzeyinde organize edilen bir organizasyon 
olduğunu; evrensel olimpiyat değerlerini tanıtmak ve olimpiyat geleneğini sürdürmek amacıyla 
nüfusu 500 binin üzerinde ve sporun öneminin farkında, spora gerekli yatırımı yapan, Avrupa’nın 
önde gelen şehirlerine bu unvanın verildiğini; bunun Avrupa Spor Başkentliği Kurumu “ACES” 
tarafından verildiğini; bugüne kadar Madrid, Stockholm, Glascow, Alicante, Rotterdam, 
Kopenhag, Stuttgart, Varşova, Milano ve Dublin’in bu unvanı kazandığını; İstanbul’un Avrupa 
Birliği üyesi olmayan bir ülkeden seçilmiş ilk şehir olduğunu; başvuru aşamasında çeşitli çalışma 
ve ziyaretlerde bulunulduğunu; ACES’in İstanbul ziyaretinde önemli tesislerin gezdirildiğini; 
İstanbul’un seçilmesinde, önemli organizasyon ve tesislerin başarı ile yapılmasının etken 
olduğunu; 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü çatısı altında lisanslı sporcu sayıları 
itibarı ile ülkenin lokomotifi durumunda olduklarını; son Olimpiyat Şampiyonu Ramazan Şahin’in 
ve olimpiyatlarda tek gümüş madalya sahibi Azize Tanrıkulu’nun İBB Spor Kulübünün sporcusu 
olduğunu; belediyelerin profesyonel işlere girmesini doğru bulmadığını ama amatör branşlara 
tamamen destek vermeye devam edilmesi gerektiğini; ülkemizin 2013 Dünya U20 Gençler 
Şampiyonası’na aday olduğunu; ACES’in spor başkentinde özellikle halkın spora katılımının 
artırıldığı ve o yıl sporla ilgili uluslararası veya ülke içi tüm turnuvaların, organizasyonların ve 
spor tesisi yatırımlarının yoğunlaştığı bir yıl olmasını istediğini; 2012 yılı hazırlık çalışmalarına 
başladıklarını, bu kapsamda;  

2012 Avrupa Spor Başkenti logosunun belirlenmesi, duyuru ve tanıtım materyallerinin 
hazırlanması; İstanbul’daki spor envanterinin güncelleştirilmesi; üniversite, federasyonlar, kulüp 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği çalışmaları yapılması; halka yönelik sportif etkinlikler ve 
seminerler, panel, konferans ve bilgi amaçlı etkinliklerin düzenlenmesi; UEFA’nın mali kongresini 
2012’de İstanbul’da yapması için çalışılması; 2012 Londra Olimpiyatları’na katılan Millî Takım 
kafilesine İstanbul’dan bir grubun iştirak ederek “İstanbul 2012 Spor Başkenti”nin tanıtımının 
yapılması; Avrupa Spor Başkenti anısına çeşitli kitap ve bültenler basılması, reklam ve tanıtım 
filmlerinin hazırlanarak TV kanallarında yayımlanması; okulların spor salonlarının bakımı ve 
onarılması; spor müzesi ve spor ihtisas kütüphanesi kurulması faaliyetlerini gerçekleştirmeyi 
planladıklarını ifade etmiştir.  
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Spor Ekonomisti Tuğrul AŞKAR, futbolun artık sadece bir spor olmaktan çıkıp bugün 
“show-business" diye nitelendirdiğimiz endüstriyel bir iş koluna döndüğünü; Türk futbolunun hem 
Avrupa hem de dünya futbolundan gerek sportif anlamda gerek iktisadi ve mali anlamda gerekse 
entelektüel anlamda hak ettiği payı alamadığını; bugün futbolun yarattığı gelirlerin yaklaşık üçte 
ikilik kısmının Avrupa’da üretildiğini;  Türkiye’de bu oranın yaklaşık % 4 olduğunu; son on yıllık 
süre içerisinde Türk futbol pastasının büyüklüğünün % 300’e yakın bir artış kaydetmiş olduğunu; 
özellikle son naklen yayın ihalesinin Türk futbolunu Avrupa’da hemen beş büyük ligin arkasından 
çok önemli bir gelir yaratan lig konumuna taşıdığını; bu anlamda bakıldığı zaman aslında Türk 
futbolunun yeterli parası olduğunu, ancak sıkıntılarımızın bu parasal kaynakların yerli yerinde, 
etkin ve verimli şekilde kullanılamamasından kaynaklandığını;  

Futbolcu maaş ve ücretlerindeki artışlar ve bonservis bedellerindeki artışların gelirlerden 
çok daha hızlı büyüdüğünü; 2009 yılında UEFA’nın “Finansal Fair Play” adı altında çok önemli 
bir uygulamayı yönetim kurulundan geçirdiğini ve buna 2014-2015 yılından itibaren bütün Avrupa 
futbol kulüplerinin uymak zorunda olduğunu; finansal başarıda yönetimin etkisinin sportif 
başarıdan daha fazla olduğunu; son on yılda özellikle dört büyük kulübün kullanmış olduğu banka 
kredilerinin toplamının çok önemli bir noktaya vardığını; ayrıca kulüplerin yüksek miktarda vadesi 
geçmiş vergi borçları olduğunu; Spor Toto Süper Lig’de son beş yılda transfer harcamalarında 226 
milyon avro toplam açık verildiğini; 

Futbol kulüplerinin artık her birinin devasa gelirler yaratan çok önemli ekonomik 
örgütler hâline geldiğini; o yüzden futbol kulüplerini mevcut klasik konvansiyonel yöntemlerle 
idare etme şansının kalmadığını; iyi yönetişim ve kurumsal yönetimin futbol kulüpleri tarafından 
egemen örgüt modeli hâline getirilmesi gerektiğini; futbol kulüplerinde başkanlık sisteminin son 
derece güçlü olduğunu ve Türkiye’de futbolun hâlâ çok önemli bir nüfuz oluşturma aracı olarak 
kullanıldığını;  

Ayrıca spor kulüplerinde örgütlenme sorunları olduğunu; şirketleşmenin hiçbir zaman 
futboldaki sorunların kesin çözüm yolu olmadığı gibi dernekleşmenin de kesin çözüm yolu 
olmadığını; ülkemizde en büyük sorunlardan birinin yanlış şirketleşme ve halka arzlar olduğunu; 
yanlış halka arzlar yüzünden bir kuruşa dahi ihtiyacı olan kulüplerin dışarıya yüksek miktarlarda 
“temettü ödemesi” adı altında fon transferi gerçekleştirdiğini; borsadaki dört büyük kulübün 88 
milyon halka arz gelirinin % 88’ini böylelikle iade ettiğini; sonra da sattıkları hisseleri tekrar geri 
alabilmek için çok önemli maliyetlerle karşı karşıya kaldıklarını;   

Bu sorunlara çözüm olarak ise öncelikle parasal gelirlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini; 
alt yapıyı ve maliyet yönetimini esas alan bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gerektiğini; 
böylece yabancı kaynaklardan borçlanma sonucunda oluşan devasa zararların elimine 
edilebileceğini;  borçlanmanın kontrol altına alınmasını sağlayacak yeni bir yapının mutlaka 
kurulması gerektiğini; futbol kulübü başkanının inisiyatifinden çıkarıp genel kurul izni olmadan 
kulüplerin borçlanmasına izin verilmemesi gerektiğini; ehliyetli ve yeterli profesyonellere yetki 
verilmesi gerektiğini; kulüplerin mutlaka kurumsal yönetime yönlendirilmesi gerektiğini; kulüpler 
hesap verilebilir, denetlenebilir, paydaşlarının haklarını korur, eşitliğe uygun çalışır olmadığı 
zaman diğer önlemlerle uğraşmanın yetersiz kalacağını; Türk futboluna mutlaka bir mali üst 
kurulun gerekli olduğunu; bugün Futbol Federasyonunun ve Genel Kurulunun mevcut 
yapılanmasının, futbol kulüplerinin objektif amaçlara göre yönetilmesini çoğu zaman 
engelleyebildiğini; futbol kulüplerinin borçlanmalarını, her türlü finansal sözleşmelerini ve buna 
benzer bütün yapılanmalarını kontrol altına alacak, bankacılık sektöründe olduğu gibi bir 
düzenleyici kurumun olmazsa olmaz olduğunu; bu kurulun kesinlikle bağımsız olması ve yasayla 
atanmış kişilerden oluşması gerektiğini ifade etmiştir. 
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Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin 
KURU, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı’nın sorunu tamamen 
çözebilecek bir yapıda olmadığını; holiganların aslında toplumsal yaşama ayak uyduramamış 
antisosyal kişiler olduklarını; ayrıca bunların yaptıkları hareketlerden utanmayan ve pişmanlık 
duymayan, sorumluluk duygusundan yoksun, başkalarını düşünmeyen, çok rahat yalan söyleyen 
ve çok rahat kavga çıkaran, çoğunluğu alkol kullanan ve yaptıklarının tamamen bilincinde olan 
insanlar olduğunu; Türkiye’de şiddete karışan insanların ise genç yaş grubunda olduğunu; çok 
eğitimli olmadıklarını; çoğunun ekonomik sorunları olduğunu; psikolojik olarak sıkıntıları 
olduğunu; günlük hayattaki sorunlarını spor alanlarındaki faaliyetleri ile deşarj ettiklerini; 
çevrelerinde hırçın, sinirli ve kavgacı olarak tanındıklarını; karşı takım taraftarlarını düşman olarak 
gördüklerini; küfürlü tezahürat ettiklerini; takımları yenildiği zaman acısını bir yerlerden 
çıkartmaya çalıştıklarını; medyadan ve kulüp başkanı ile yöneticilerin demeçlerinden çok fazla 
etkilendiklerini; başkaları tarafından olumlu karşılanmadıklarının bilincinde olduklarını; genellikle 
sosyal ilişkilerinde uyum sorunu ve sürekli iletişim sorunu yaşadıklarını; ekonomik zorluk içinde 
bulunmalarına rağmen düzensiz, sorumsuz para harcadıklarını, korkusuz olduklarını ve 
kızgınlıklarını dışa vurduklarını; başkalarından uzak durduklarını ve sevgi duygularını 
göstermediklerini; başkaları ile beraber olmaktan hoşlanmayan, özveride bulunmayan ve yaratıcı 
olmayan bir özelliğe sahip olduklarını; holiganlardan farklı davranış boyutları ve demografik 
yapıları olduğunu; 

Bu sorunlara çözüm olarak ise kulüp başkanları ile temasa geçilerek gerilim yaratacak 
beyanların verilmesinin engellenebileceğini; yerel ve genel medyanın etkili olduğu açık şiddet 
içeren beyanlardan kaçınılmasının sağlanabileceğini;  medyanın spordaki bir şiddeti sürekli ve 
abartarak göstermesinin engellenmesi gerektiğini; taraftar gruplarının stada dengeli olarak 
dağıtılması ve taraftarlarla iletişim hâlinde olunması gerektiğini; “tribün polisi” adı altında yeni bir 
güvenlik biriminin ihdas edilebileceğini; bu kişilerin BESYO mezunu ve psikososyal alanlarda 
eğitim almış kişilerden görevlendirilebileceğini; belli bir noktaya kadar taraftarların deşarj 
olmasına hoşgörü ile bakılması gerektiğini; Başbakanlığa bağlı sporda şiddeti önleme kurulunun 
oluşturulmasının ve bu kurulun tamamen akademik bir yaklaşımla meselelerin çözümüne rehberlik 
etmesinin, sorunun çözümünde faydalı olacağını; her kulübün spor psikoloğu bulundurması 
gerektiğini; Türkiye’deki spor politikalarının genel manada gözden geçirilmesi zorunluluğunu 
ifade etmiştir. 

15 Mart 2011 Tarihli 34’üncü Toplantı 

Komisyon Üyeleri ve Komisyon Uzmanları tarafından Komisyon Raporu üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 
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